
                                     ČERVEN  2007 / XV. ročník 
 

Z E   Z A S E D Á N Í   Z A S T U P I T E L S T V A   O B C E  

 
V úterý 29. května se v sále Besedy konalo 4. zasedání Zastupitelstva obce Rybí, kterého se                    
zúčastnilo 12 členů zastupitelstva a 11 občanů. Zastupitelstvo na zasedání přijalo toto usnesení: 
schvaluje doplnění návrhu programu o bod:  
- uzavření mandátní smlouvy s městem Nový Jičín na zajištění ostatní dopravní obslužnosti  

 a zpoplatnění ve výši 1,- Kč na občana obce 
- prodej hasičského vozidla T805  a přenosné stříkačky PS8; 
schvaluje program 4. zasedání Zastupitelstva obce Rybí včetně doplňujících bodů; 
schvaluje návrhovou komisi ve složení: Ing.Radomíra Marešová (předsedkyně), Pavla 
Šimíčková, Jiří Honeš, dále ověřovatele zápisu: Marii Janečkovou a Pavla Bradáče, 
zapisovatelku: Dagmar Honešovou; 
schvaluje  závěrečný účet obce Rybí za rok 2006 a  souhlasí     s celoročním hospodařením; 
bere na  vědomí  výsledek hospodaření Mateřské školy Rybí okres Nový Jičín, příspěvkové 
organizace; 
bere na  vědomí  výsledek hospodaření Základní školy Rybí okres Nový Jičín, příspěvkové 
organizace; 
schvaluje  závěrečný účet Sdružení Povodí Sedlnice za rok 2006  a    souhlasí  s celoročním 
hospodařením; 
schvaluje  zvýšení členského příspěvku obce Rybí v rámci Sdružení Povodí Sedlnice                        
na částku 2 Kč za občana, a to podle počtu obyvatel k 1.1.2007; 
schvaluje  uzavření dohody mezi Obcí Rybí a Městem Kopřivnice o úhradě neinvestičních 
výdajů spojených s plněním povinné školní docházky dětí trvale bydlících v obci Rybí                               
a navštěvujících základní školy v  Kopřivnici v kalendářním roce 2007 a pověřuje starostu jejím 
podpisem; 
pověřuje starostu zveřejněním záměru o prodeji kina včetně pozemku v oblastním tisku          
a v okolních kabelových televizí; 
ruší  usnesení  č.  26/3/2007  písm. a)  a  nahrazuje  jej  usnesením  tohoto znění: 
schvaluje prodej obecního pozemku parc.č. 922/7 o výměře 433 m2  a parc.č. 922/8 o výměře      
391 m2  panu Jiřímu Volkovi, bytem v Rybí 326,  za cenu stanovenou znaleckým posudkem                               
a s navýšením o 20% podle tohoto znaleckého posudku s tím, že náklady za zhotovení 
znaleckého posudku bude hradit strana kupující a náklady za vklad do katastru nemovitostí 
budou hrazeny  dle  zákona  a  pověřuje  starostu podpisem kupní smlouvy; 
ruší  usnesení č. 26/3/2007 písm. b)  a nahrazuje  jej usnesením tohoto znění: schvaluje  prodej 
obecního pozemku parc.č. 922/13 o výměře 284 m2   manželům Rostislavu a Dagmar 
Kelnarovým, oba bytem v Rybí 346, za cenu stanovenou znaleckým posudkem s tím, že náklady 
za zhotovení znaleckého posudku bude hradit strana kupující a náklady za vklad do katastru 
nemovitostí budou hrazeny dle zákona a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy; 
schvaluje  koupi pozemku parc.č. 1604/20 o výměře 81 m2  od paní Kristýny Zalotěnkové, 
bytem Rybí 361, a to za cenu stanovenou znaleckým posudkem s tím, že náklady za zhotovení 
znaleckého posudku a náklady za vklad do katastru nemovitostí uhradí obec; 
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schvaluje  prodej obecního pozemku parc.č. 1705/5  o výměře 203 m2 panu Stanislavu 
Markovi, bytem Štramberk, za cenu stanovenou znaleckým posudkem s tím, že náklady              
za zhotovení znaleckého posudku bude hradit strana kupující a náklady za vklad do katastru 
nemovitostí budou hrazeny dle zákona a pověřuje  starostu podpisem kupní smlouvy; 
schvaluje  rozpočtové opatření č. 2/2007; 
schvaluje  přenesení pravomocí zastupitelstva obce na radu obce ve věci provádění 
rozpočtových opatření; 
souhlasí  s uzavřením mandátní smlouvy mezi Obcí Rybí a Městem Nový Jičín na zajištění 
ostatní dopravní obslužnosti a zpoplatnění ve výši 1 Kč na občana obce (podle počtu obyvatel 
k 1.1.2007); 
schvaluje  prodej hasičského vozidla T805 a přenosné stříkačky PS8 Ing. Radomíru 
Knězkovi, bytem v Palkovicích, za dohodnutou cenu v celkové výši  28.000 Kč a pověřuje    
starostu podpisem kupní smlouvy; 
bere na vědomí   návrh paní Ludmily Krausové na zakoupení přenosného WC a umístění                
na místním hřbitovu a pověřuje  radu obce jednáním v této věci. 

 

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

 
Rada obce na svém 12. zasedání dne 2. 5. 2007 přijala toto usnesení: 
vzala  na  vědomí  informace předsedkyně Pavly Šimíčkové o činnosti sociální komise; 
vyhlašuje  v souladu s  ustanovením  zákona o obcích záměr obce Rybí - pronájem části obecního 
pozemku parc.č. 1716    o výměře 36 m2 ; schvaluje   uzavření smlouvy o budoucí smlouvě                       
o věcném břemeni mezi Obcí Rybí a Zdeňkem Šmiřákem a Petrou Šmiřákovou, oba bytem              
Rybí 151, pro územní  a stavební řízení stavby čističky odpadních vod pro rodinný dům č.p. 151    
a pověřuje  starostu jejím podpisem; schválila  uzavření dohod o úhradě dlužných částek za 
zhotovení vodovodních  a plynovodních přípojek v lokalitě „Jaškův kopec“ a pověřuje   starostu 
podpisem těchto dohod; pověřuje  stavební komisi zjištěním situace ohledně osvětlení a opravy 
podlahové krytiny v budově základní školy.  

 
Rada obce na svém 13. zasedání dne 15. 5. 2007  přijala toto usnesení: 
vzala  na  vědomí  informace starosty a velitele Sboru dobrovolných hasičů Rybí o činnosti 
sboru;  schválila  uzavření smlouvy o dílo na „Opravu chodníku a omítky před OÚ v Rybí“    
mezi Obcí Rybí a společností NOSTA KOMUNIKACE, s.r.o. Nový Jičín a pověřuje starostu 
jejím podpisem;  vzala  na  vědomí  zprávu České školní inspekce o provedení inspekce 
v Základní škole Rybí;  souhlasí   s účastí starosty pna Petra Skalky a člena rady obce pana Petra 
Purmenského na odborném semináři  „Decentralizované nakládání s odpadními vodami“                      
a s úhradou účastnického poplatku a cestovních nákladů. 
 
Rada obce na svém 14. zasedání dne 29. 5. 2007  přijala toto usnesení: 
schvaluje  uzavření smlouvy o bezúplatném nájmu části obecního pozemku parc.č. 1716                   
o výměře 36 m2 panu Miroslavu Pavelkovi a paní Zdence Pavelkové, oba bytem Rybí 61, a to na 
dobu určitou do 31.12.2017 a pověřuje  starostu podpisem této smlouvy; schvaluje uzavření             
„Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene“ mezi Obcí Rybí a Městem Nový Jičín 
pro stavbu cyklistické stezky Nový Jičín-Libhošť a pověřuje starostu podpisem této smlouvy;  
vybrala  pro provedení stavby „Dopravní značení na místních komunikacích – 2.etapa“ 
společnost  SLUMEKO, s.r.o. Kopřivnice a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo;                      
bere  na  vědomí  rozhodnutí Ministerstva kultury ČR o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu 
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ČR na rok 2007 ve výši 40.000 Kč na automatizaci obecní knihovny; souhlasí  s bezúplatnou 
inzercí akce „VIII. Veletrh Novojičínska“ v červnovém Rybském zpravodaji; pověřuje starostu 
rozhodováním o žádostech o schválení bezplatného zveřejnění inzercí a reklam v Rybském 
zpravodaji a prostřednictvím SMS operátora; schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu 
obce občanskému sdružení Záchranná stanice pro volně žijící živočichy se sídlem 
v Bartošovicích na činnost v roce 2007, a to ve výši 1.000,- Kč a  pověřuje  starostu podpisem 
smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Rybí; zamítá  poskytnutí finančního 
daru na činnost  Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, Klub radost se sídlem 
v Prostějově, neboť přispívá na činnost obdobným organizacích, které sídlí v regionu Nový Jičín; 
zamítá poskytnutí nájmu místností v budově kina panu Liboru Vurstovi z Kopřivnice pro 
zkoušení hudební skupiny a uskladnění aparatury z důvodu záměru prodeje budovy kina;  
schvaluje  částku ve výši do 10.000,- Kč na pořádání „Dětského dne“ a na úhradu hudební 
skupiny Cizinci  v rámci akce „Rančerský den“, který se pořádá v sobotu 30.6.2007.  

 

POZVÁ NKY  

 
13. června Základní umělecká škola Zd.Buriana Kopřivnice, pobočka Rybí ve spolupráci                

s 1. SZUŠ MIS music Kopřivnice srdečně zvou na ZÁVĚREČNÝ  KONCERT  
do sálu Besedy. Začátek je v 18:00 hod. 

 
30. června Chovatelé a příznivci koní ve spolupráci se Svazem chovatelů koní Nový Jičín, 

Obcí Rybí a místními spolky pořádají RANČERSKÝ  DEN   spojený                               
s DĚTSKÝM  DNEM . Tato velká akce se koná v tradičním prostředí areálu 
Klimbachu od 14:30 hod. K poslechu i tanci bude hrát dechová kapela 
ZÁVIŠANKA  a od 18:00 hod.  country kapela CIZINCI.  

 Pro všechny přítomné je připraven bohatý  program, pro děti zábavné 
 soutěže a hry. Každý rodinný dům obdrží letáček s programem této akce.  
 Držte palce, ať je příznivé počasí. To jediné naplánovat nemůžeme. 
 Výzva: hlavní organizátor pan Karel Honeš znovu žádá o vrácení  
 zapůjčených stolů s lavičkami jezdeckého klubu (do oplocenky  
 UNIMO buňky za Fojtstvím, dopravu lze dohodnout s Liborem Havrlantem). 
 
1. července Kulturní komise ve spolupráci s  Klubem seniorů uskuteční                                     

ZÁJEZD  NA  FESTIVAL  DECHOVÉ  HUDBY  v Lidečku. Začátek je 
ve    14:00 hod. Odjezd autobusem od Fojtství a horní autobusové zastávky bude 
v 11:30 hod. Návrat cca v 19:30 hod. Dopravu hradí obecní úřad. Vstupné si hradí 
účastníci sami.Zájemci se mohou přihlásit na obecním úřadu, a to                                       
do středy 20. června. 

 

PŘIPRAVUJE  SE: 
* „Hospůdka U Milana“  připravuje na sobotu 28. července   ZVĚŘINOVÉ  HODY . 
 Zároveň oznamuje, že v sobotu 21. července bude hospůdka zavřena. 
* Na letošní pouť se chystá recesní akce VÍTÁNÍ  RYBJANA, při které bychom chtěli 
konečně přivítat přistěhovalé občany (bez omezení věku). Z důvodu příprav žádáme zájemce                               
„o veřejné přijetí do obce“, aby se přihlásili na obecní úřad, nebo na adrese obec@rybi.cz,                 
nebo na ludmila.krausova@seznam.cz (ve tvaru: příjmení, jméno, bydliště) nebo na mobil 
p.Krausové 606 893 211.   
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R Ů  Z N É 

 
KLUB  ŽEN  RYBÍ zve  své  členky  na  tradiční  setkání,  a  to  v  úterý  5. června                        
  v 18:00 hod.  v přísálí Besedy. 
 

ZAPISOVÁNÍ  LÉKŮ   se  bude  konat  v  pondělí  4. června  v  přísálí  Besedy  v  době  
                                             od   9:30 – 10:00 hod. 
 

ZAPISOVÁNÍ  LÉKŮ  A  MĚŘENÍ  TLAKU  se  bude  konat  v pondělí 18. června . 
 
 

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 J a h n o v á Kristina 87   let 
  paní P u r m e n s k á Antonie 86   let 
  paní J a h n o v á Anna 65 let 
  pan P u s t ě j o v s k ý Jan 65 let. 
 
 

OD JEZD  A UT OBU SU  NA  K ONCER T 
 

Oznamujeme  přihlášeným zájemcům, že autobus na koncert kapely IRON MAIDEN dne                     
6. června  odjíždí od obecního úřadu v 15:30 hod. Jízdné ve výši 70,- Kč bude vybíráno 
v autobusu.                
 
 

UPOZOR NĚNÍ 
 
 Jsou mezi námi lidé, kteří snad nevědí, nebo zapomněli nebo … , že 
POUŽITÉ  PLENKY NEPATŘÍ DO  KONTEJNERU  NA  TŘÍDĚNÝ  ODPAD, ALE  DO  
VLASTNÍ  POPELNICE. Následkem toho musí obec za takovýto znehodnocený odpad v 
kontejneru zaplatit, protože musí být odvezen na skládku a nikoli na třídičku pro další zpracování  
– za správně tříděný odpad naopak obec peníze obdrží.  
Žádáme neukázněné občany, aby svůj odpad dávali do své popelnice, která je pro tento          
odpad určena!! 

Petr Skalka, starosta 
Marie Janečková, místostarostka 

 

PODĚK OVÁNÍ  ŘE DI TEL KY  ZÁKL AD NÍ  Š K OLY 
 

 Děkuji dětem naší školy za krásné kresby místního kostela, které byly zveřejněny na webových 
stránkách obce a vystaveny v místním kostele. Zpráva o nich se dostala až do „Novojičínského 
deníku“.                              Mgr. Magdalena Turková 
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ZPR ÁVY  ZE  SP ORTU 
 
    V sobotu 28. dubna se konal již  32. ročník turistického pochodu  

 ZA  POHLEDY  Z RYBÍ  A byl opravdu vydařený.  
 Krásné počasí přivítalo rekordní počet účastníků – 1 680. 

    Výbor  TJ Sokol Rybí děkuje všem organizátorům za přípravu této akce. 
 
 

 V měsíci květnu se zúčastnili zástupci Sportu pro všechny při TJ Sokol Rybí tradičních 
soutěží. A jak se jim letos dařilo? 

 
 ATLETIKA  - okresní soutěž v Rybí 11. 5. 2007 
 
 

mladší žákyně I. 5. Marková Tereza 
 11. Šimíčková Nikola 
mladší žákyně II. 1. Purmenská Božena 
 2. Janoštíková Barbora 
 7. Janýšková Ludmila 
 12. Heraltová Marie 
 14. Marková Tereza 
starší žákyně I. 5. Pustějovská Vendula 
 8. Hanzelková Anna 
 9. Purmenská Johana 
starší žákyně II. 4. Šenková Adéla 
 8. Tománková Marie 
 11. Říhová Sabina 
 13. Bilová Martina 
 14. Bilová Nikola 
mladší žáci I. 2. Radim Pospěch 
mladší žáci II. 1. Purmenský Matěj 
 2. Skalka Dominik 
 4. Chovanec Patrik 
 5. Purmenský David 
 6.  Kvita Jindřich 
 7. Hanzelka Martin 
 8. Matzke Adam 
 9. Hanzelka Lukáš 
 10. Kraus Josef 
starší žáci I. 6. Bil Michal 
 7. Purmenský Daniel 
 8. Šimíček Michal 

 
 

BRÄNBALL - okresní soutěž v Rybí 11. 5. 2007 
 
2. TJ Sokol Rybí - hoši 
4. TJ Sokol Rybí - děvčata 
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MEDVĚDÍ  STEZKOU - okresní soutěž v Rybí 12. 5. 2007  

 
mladší žákyně 1. Janoštíková Barbora - Purmenská Božena  
 4. Heraltová Marie - Marková Aneta  
 6. Kletenská Lucie - Janýšková Ludmila  
 8. Rosandičová - Rýdlová Františka  
 9. Šimíčková Nikola - Marková Tereza  
mladší žáci 1. Skalka Dominik - Matzke Adam  
 2. Chovanec Patrik - Kraus Josef  
 3. Purmenský David - Hanzelka Martin  
 4. Pospěch Radim - Hanzelka Lukáš  
starší žákyně I. 1. Hanzelková Anna - Pustějovská Vendula  
 2. Purmenská Johana - Tománková Marie  
starší žáci I. 1.  Janoštík Ondřej - Kudělka Bivoj  
 2.  Jašek Jan - Chovanec Jakub  
 3. Šimíček Michal - Bil Martin  
 4. Bil Michal - Purmenský Daniel  
starší žákyně II. 1. Jašková Lenka - Šimíčková Alena  
 4. Bilová Nikola - Říhová Sabina  
starší žáci II. 1. Lénert Vratisvav - Kvičala Daniel  
dorostenky 1. Mužíková Barbora - Šimíčková Martina  
dorostenci 3. Heralt Lukáš - Šustala Jiří  
 
BRÄNBALL - krajská soutěž v Rybí 12. 5. 2007 
 3. TJ Sokol Rybí - hoši  
 
MEDVĚDÍ  STEZKOU - krajská soutěž v Kunčicích pod Ondřejníkem 19. 5. 2007 
    
mladší žákyně 5. Janoštíková Barbora - Purmenská Božena  
mladší žáci 3. Skalka Domonik - Matzke Adam  
 4. Chovanec Patrik - Kraus Josef  
starší žákyně I. 5. Hanzelková Anna - Pustějovská Vendula  
 6. Purmenská Johana - Kvitová Tereza  
starší žáci I. 5. Janoštík Ondřej - Kudělka Bivoj  
 6. Jašek Jan - Chovanec Jakub  
starší žákyně II. 3. Jašková lenka - Šimíčková Alena  
starší žáci II. 6. Lénert Vratislav - Kvičala Daniel  
dorostenky 3. Mužíková Barbora - Šimíčková Alena  
dorostenci 5. Heralt Lukáš - Heralt Jan  
    
ATLETIKA - krajská soutěž v Havířově  26. 5. 2007  
    
mladší žáci I. 7. Pospěch Radim  
mladší žákyně II. 7. Purmenská Božena  
 9. Janoštíková Barbora  
mladší žáci II. 11. Skalka Dominik  
 16. Purmenský Matěj  
starší žákyně II. 7. Šenková Adéla  
starší žáci II. 14. Michal Bil  
dorostenky 4. Tománková Marie  
 5. Mužíková Barbora  

 
Všem našim reprezentantům děkujeme za reprezentaci a blahopřejeme k jejich umístění. 
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D N Y    M Ě  S  T A   Š TRA MB E RKA  
 

 Město Štramberk vás srdečně zve na   5. ROČNÍK  DNŮ  MĚSTA . 
 

PÁTEK   22. června 
18.00 hod.  zahájení   koncert Smíšeného pěveckého sboru Ondráš Nový Jičín  – Kulturní dům Štramberk, 

vstupné  50,-Kč. 
SOBOTA 23. června 
10.00 - 12.00 hod.  tradiční Běh do schodů na Trúbu (tato akce je pořádána ve spolupráci 

s Technoprojektem, a. s.Ostrava) 
12.00 - 14.00 hod.  soutěž Hasičských záchranných sborů ČR a členů Jednotek sborů dobrovolných hasičů 

 
13.00  - 17.00 hod.  soutěž O nejlepší Štramberské ucho  - zasedací místnost Kulturního domu na náměstí  
        
18.00 hod.              divadelní představení Vražda v pensionu pro starší dámy  - amfiteátr Pod Starou věží, 
 vstupné 30,-Kč (v případě nepříznivého počasí akce proběhne v Kulturním domě) 
 
20.00 hod.            vystoupení sk. Radeg – antukové hřiště vedle tělocvičny, vstupné  20,-Kč. 
 
NEDĚLE  24. června 
Sraz na náměstí, odkud se průvod vydá ve 14.00 hodin do Národního sadu se Sdružením hudebníků dechového 
orchestru města Štramberk, spolu s  mažoretkami z Kopřivnice. 
Program od  14.30 do  18.00 hod. v Národním sadu - vystoupení SHDOMŠ, vyhlášení výsledků běhu do 
schodů, soutěže o nejlepší Štramberské ucho a předání odměn pro nejlepšího pekaře a pekařky, vystoupení 
dětského dechového souboru ZUŠ Valašské Klobouky; SSŠ Allegros; břišní tanečnice; hudební skupina 
Stanley´s Dixie Street Band. 
Vstupné dobrovolné. V případě nepříznivého počasí se akce ruší.   
 
Změna programu vyhrazena. 
 
 

Město Nový Jičín a Pojišťovna Generali, oblastní kancelář Nový Jičín, ve spolupráci                             
s Agenturou PhDr. Vítězslava Černocha, Mořkov, Soukromou střední podnikatelskou  

a textilní školou v Novém Jičíně, Novojičínským sdružením podnikatelů a Rádiem Čas, 
Vás zvou na  

 
VIII.  VELETRH  NOVOJIČÍNSKA 

spojený s Moravskou poutí Rádia ČAS, 
 

který se uskuteční v sobotu 16. června  a v   neděli  17. června  
na zimním stadionu Nový Jičín a jeho okolí, denně od 9:00 - 17:00 hod. 

 
Nabídka a prodej zboží, výrobků a služeb z regionů Novojičínsko – Valašsko – Lašsko.  
V letošním roce proběhne navíc v sobotu 16. června Okresní soutěž v požárním sportu. 

Tradiční doprovodný program: ochutnávky piva, vína, minerálky, uzenářských a mléčných 
výrobků aj., a dále tombola (slosování bezplatných anketních lístků), pro děti skákací hrad,  

soutěže o ceny aj., vystoupení umělců, pouťové atrakce, občerstvení. 
V S T U P    Z D A R M A 

Na Vaši návštěvu Nového Jičína se těší pořadatelé.  
Telefonní informační linka veletrhu: 728 362 757. 

Informace lze také získat na: www.novy-jicin.cz, www.agenturacernoch.cz  
nebo www.novyjicin.infomorava.cz 
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JE  TA DY  D OBA  G RI LOVÁ NÍ  
 
Konečně je tady grilovací sezóna. Je proto důležité zopakovat si pár pravidel  
etikety této specifické "outdoorové" aktivity, vzhledem k tomu, že je to  
jediný druh vaření, kterému se „skutečný muž“  věnuje.  
Pravděpodobně proto, že v sobě obsahuje prvek nebezpečí.  
Jestliže se tedy muž rozhodne grilovat, uvede do pohybu ¨ 
tento sled událostí: 

Běžný postup... 
(1)  Žena nakoupí všechny potraviny. 
(2)  Žena připraví salát, očistí zeleninu a připraví dezert. 
(3)  Žena připraví maso na grilování a uloží ho na podnos společně se všemi nástroji 
a omáčkami 
 a přinese to muži, který pohodlně sedí u grilu s pivem v ruce. Nyní přichází to 
podstatné: 
(4)  MUŽ DÁ MASO NA GRIL. 

Další běžný postup.... 
(5)  Žena jde dovnitř pro talíře a příbory. 
(6)  Žena vyjde ven, aby muži oznámila, že maso se pálí. On jí poděkuje a požádá ji, 
aby mu 
 přinesla další pivo, zatímco on situaci vyřeší. Opět to důležité: 
(7)  MUŽ VYJME MASO Z GRILU A ODEVZDÁ HO ŽENĚ. 

Další běžný postup.... 
(8)  Žena připraví talíře, salát, chléb, příbory, servítky a omáčky a přinese vše na 
stůl. 
(9)  Po jídle žena uklidí ze stolu a umyje nádobí. 

A nejdůležitější ze všeho: 
(10) Každý POCHVÁLÍ MUŽE a poděkuje mu za jeho KUCHAŘSKÉ UMĚNÍ. 
(11) Muž se zeptá ženy, jak si užila svůj volný večer bez vaření. A po její nevrlé 
reakci dojde 
 k závěru, že některým ženám se prostě nikdy nezavděčíš...  
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Informace pro občany  

Novojičínska 
                                              
 

Přehled dopravních nehod za čtyři měsíce letošního roku 
 
Na silnicích Novojičínska došlo do 30. dubna letošního roku k 777 dopravním nehodám, při nichž zahynuly 
čtyři osoby, osmnáct osob bylo zraněno těžce a 92 lehce.  

Ve srovnání se stejným obdobím roku 2006  je počet dopravních nehod nižší o 149, což činí pokles o 
16%. Policisté zaznamenali pokles u smrtelných úrazů o pět úmrtí, u zranění těžkých pak vzrostl o 11 a u 
lehkých pak rovněž vzrostl o 14 osob.  
  

Přehled nejčastějších příčin dopravních nehod za čtyři měsíce letošního roku: 
   

příčina 2007 2006 +/- % 
nedání přednosti 86 82 4 5 

nesprávné předjíždění 19 19 0 0 
rychlost 140 222 -82 -37 

nesprávný způsob jízdy 463 543 -80 -15 
  

Za první čtyři měsíce letošního roku zaznamenali novojičínští policisté 51 dopravních nehod, které byly 
způsobeny pod vlivem alkoholu. Ve stejném období minulého roku jich bylo o osmnáct méně, což činí nárůst o 
55 % !!! 
   

Dopravní nehodovost za první čtyři měsíce letošního roku na silnici I/48: 
  

    2007  2006 +/-   % 
 počet dopravních nehod  80  153  -73  -48 
 usmrceno  0  2 -2  -100 
 těžká zranění  2  2   0   0 
 lehká zranění  12  24  -12  -50 

  
    Za měsíc duben letošního roku došlo na silnici I/48 k pětadvaceti dopravním nehodám, při kterých bylo sedm 
osob zraněno lehce a jedna těžce. Ve srovnáním s dubnem minulého roku policisté zaznamenali o 19 
dopravních nehod méně, což činí pokles o 43 %.   
 
 

Případy z posledních dní  
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Bezpečnostní akce „MLÁDEŽ“- kontrola zákazu podávání  alkoholu mládeži 
Během uplynulého víkendu proběhly na novojičínsku dvě preventivně bezpečnostní akce, který byly zaměřené 
na dodržování zákazu podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18ti  let.  

V pátek 18. května 2007 v době od 22.30 hodin do 03.30 hodin dne 19.5.2007 proběhla bezpečnostní 
akce  „MLÁDEŽ“ a dopravně bezpečnostní akce „Y“. Akce byla vyhlášena z důvodu nárůstu kriminality, 
vandalizmu a zvyšujícímu se podílu mládeže na páchání trestné činnosti. Bezpečnostní akce Mládež byla 
zaměřena na mapování a kontrolu míst, kde se zdržují osoby mladistvé, dodržování zákazu podávání alkoholu 
mládeži a pátrání po osobách. Ve služebním obvodu OOP Nový Jičín bylo zkontrolováno celkem osm 
restauračních zařízení, a to bar Fair Play, restaurace-bar Stará pošta, Bowling-bar u diskotéky Meinl, diskotéka 
Meinl, diskotéka-bar Černý Petr, restaurace na koupališti v obci Mořkov a Rybí - bar U Koček. Do akce bylo 
nasazeno celkem čtrnáct policistů, kteří zkontrolovali celkem 32 mladistvých. Ve čtyřech případech bylo 
zjištěno požití alkoholických nápojů, z toho byl oznámen jeden přestupek na úseku ochrany před alkoholismem 
a jinými toxikomaniemi a byla vypátrána jedna osoba v celostátním pátrání, která byla následně eskortována do 
DÚM Ostrava - Kunčičky.  

Během dopravně bezpečnostní akce „Y“ bylo zkontrolováno 121 vozidel a uloženy čtyři blokové pokutu 
v celkové částce 3 300 Kč. Policisté u jednoho cyklisty zjistili, že před jízdou požil alkoholické nápoje, kdy mu 
bylo naměřeno 0,60 promile alkoholu.  

V době od 20.00 hodin dne 19.5.2007 do 01.00 hodin dne 20.5.2007 proběhla také ve služebním obvodu 
Fulnek další bezpečnostní akce. Pět fulneckých policistů a jeden psovod Okresního ředitelství PČR Nový Jičín 
se služebním psem, při ní zkontrolovali pět restauračních zařízení, a to restaurace U Fojtíka, restaurace-bar 
Zlatý Kříž a Jelen, restaurace U Splavu ve Stachovicích, restauraci U Brtníka a kulturně hudební akce Fulnek 
Fest konaná ve Fulneku-Děrné. U pětadvaceti kontrolovaných mladistvých nebylo zjištěno požití alkoholických 
nápojů.  

Během dopravně bezpečnostní akce „X“ bylo zkontrolováno padesát vozidel a uloženy byly dvě 
blokové pokuty v celkové částce 1 500 Kč. 
 
Dopadení sprejerů v Kopřivnici 
Kopřivnickým kriminalistům se podařilo objasnit sérii trestných činů poškozování cizí věci formou 
spolupachatelství.  

Skupinu pachatelů tvořila parta sedmi mladíků. Šestice z nich nedovršila plnoletosti. Nejmladšímu ze 
skupiny bylo patnáct a nejstaršímu dvacet let. 

Od února letošního roku má skupina sprejerů  na svědomí deset zjištěných skutků. V sedmi případech se 
jednalo o poškození fasád domů barevnými nápisy na různých budovách ve městě v Kopřivnici. Jejich zájmu 
neunikli ani zaparkované autobusy na ulici Nádražní v Kopřivnici, které byly rovněž pomalované nápisy, které 
byly v mnoha případech shodné s nápisy na budovách. Celková škoda, kterou svým jednáním způsobili se 
vyšplhala na 125 tisíc korun. 
 
Neznámý pachatel se dopustil podvodu 

Neznámý pachatel si po předchozím telefonickém rozhovoru, kdy vystupoval jako obchodní zástupce 
společnosti zabývající se poskytováním úvěru, dohodl s poškozenou, ročník 1981, schůzku za účelem vyřízení 
úvěrové smlouvy s cílovou částkou 200 000 Kč.  

Dne 16.5.2007 kolem čtvrté hodiny odpoledne v baru Hotelu Tatra na ulici Štefánikova v Kopřivnici 
sepsal s poškozenou formulář pro účely uzavření úvěrové smlouvy s tím, že jí byl úvěr schválen a od poškozené 
přebral částku ve výši pěti tisíc korun, jako počáteční splátku. Poškozená pak telefonickým dotazem u 
společnosti, kterou pachatel údajně zastupoval zjistila, že nikdo toho jména zde není zaměstnán. Neznámý 
pachatel se tak dopustil trestného činu podvod. Po pachateli trestného činu pátrají kopřivničtí policisté. 
 
Mladiství na Novojičínsku napadli strážníky Městské policie Nový Jičín 
Policejní komisař zahájil dne 15.5.2007 trestní stíhání dvou mladistvých, ročník 1990 a 1989, pro provinění ze 
spáchání útoku na veřejného činitele.  

Podnapilí mladiství kolem půl sedmé večer dne 14.5.2007 na křižovatce ulic Tyršova a Divadelní v 
Novém Jičíně, nejdříve verbálně a poté i fyzicky napadli tři službu konající strážníky Městské policie Nový 
Jičín, kteří byli na místo přivoláni z důvodu potyčky mezi pěti až šesti osobami.  
První z mladíků nejdříve udeřil pěstí do ramene jednoho ze strážníků a poté se snažil udeřit do obličeje i zbylé 
dva strážníky, což se mu však nepodařilo, neboť mu byly za pomocí hmatů a chvatů nasazeny pouta. Druhý z 
mladíků se snažil zabránit strážníkům v dokončení zákroku a to tím, že jednoho z nich kopl do kolene levé 
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nohy, poté začal kopat i druhého zasahujícího strážníka, který byl právě v předklonu a zasáhl jej dvakrát do 
obličeje. Při tomto poškozenému strážníkovi vypadl mobilní telefon, který měl na opasku a došlo k jeho 
poškození, kdy výše škody je 1 800 Kč. Nakonec mladík kopem do břicha zasáhl i třetího zasahujícího 
strážníka.  

Při zásahu utrpěli strážníci odřeniny, které si vyžádaly jednorázové ošetření bez nutnosti dalšího léčení 
či pracovní neschopnosti. Trestní stíhání mladistvích je vedeno na svobodě. 
 
Pachatel vloupání již druhou šanci nedostal a skončil v cele 
  Dne 14.5.2007 bylo policejním komisařem služby kriminální policie Nový Jičín zahájeno trestní stíhání 
obviněného muže, ročník 1959, pro spáchání trestného činu krádeže a trestného činu poškozování cizí věci. 
Obviněný dne 13.5.2007 kolem deváté hodiny večer v Nové Jičíně na ulici Jugoslávská rozbil skleněnou výplň 
okénka novinového stánku a odcizil zde čtyři kusy vystavených nealkoholických nápojů. Majitelem stánku byla 
vyčíslena celková škoda ve výši 522 Kč.  

Za několik málo minut byl pachatel, po vypracování stopy služebním psem, zadržen policisty a následně 
umístněn do policejní cely s návrhem na vazbu, neboť obviněný se již den před tím dopustil obdobných 
trestných činů. Policisté zjistili, že v Suchdole nad Odrou na ulici Malá strana na prodejně Jednota nalezeným 
kamenem rozbil skleněnou výplň výlohy a po vniknutí do prodejny odcizil a následně na místě zkonzumoval 
dvě láhvové piva. Zde způsobil poškozené organizaci škodu odcizením ve výši 22 Kč a škodu poškozením ve 
výši 5 000 Kč. 

 
Obnažoval se před budovou Finančního úřadu a Policie ČR 
  V pátek 11. května 2007 okolo páté hodiny ranní v Novém Jičíně na ulici Svatopluka Čecha, před 
budovou Finančního úřadu a dále před budovou Okresního ředitelství Policie České republiky se obnažoval 
neznámý pachatel. Před procházející ženou, ročník 1957, vytáhl z kalhot  své přirození a pokřikoval na ni : 
pojď kouřit.  

V těchto dnech policisté zjistili, že se jednalo o 23letého muže z Nového Jičína. Na svou obhajobu 
uvedl, že byl pod vlivem alkoholu a na své počínání si přesně nepamatuje. Muž nyní čelí podezření ze spáchání 
trestného činu výtržnictví. 
 
Nejdříve rozbil dveře a nad ránem i výlohu 
  Ve zkráceném přípravném řízení bylo policisty obvodního oddělení v Novém Jičíně sděleno podezření 
ze spáchání trestného činu výtržnictví a trestného činu poškozování cizí věci třiadvacetiletému mladíkovi. Ten 
v nočních hodinách dne 13.5.2007 poškodil pěstí dveře vedoucí na pánské toalety v provozovně Velký Bonver 
na ulici Sokolovská v Novém Jičíně a poté kolem šesté hodiny ráno téhož dne na Masarykově náměstí úmyslně 
rozbil výlohu prodejny U Biskupů. Pachatel svým jednáním způsobil poškozeným firmám škodu převyšující 
částku pět tisíc korun. Trestní stíhání je vedeno na svobodě.  
 
Obecné ohrožení 

Neznámý pachatel ve čtvrtek 10. května 2007 kolem 19.40 hodin v Příboře na železniční trati poblíž 
restaurace Zafir, odcizil dva kusy měděných kabelů v délkách 2,4 a 4,5 metrů, které slouží jako propoje 
tlumivky k uzavírání signalizačního obvodu železniční trati. V důsledku čehož došlo k sepnutí signalizačního 
zařízení na nákladovém nádraží v Kopřivnici a zároveň ke spuštění na celkem čtyřech železničních přejezdech 
v Prchalově, Skotnici, Příboře u motorestu Zafíru a v Příboře na ulici Místecká. Při této poruše došlo i k 
omezení provozu na železniční trati. Odcizením kabelů vznikla Českým drahám SDC Ostrava celková škoda ve 
výši deset tisíc korun. Případem obecného ohrožení se zabývají kopřivničtí kriminalisté. 
   
Požár vozidla s pečivem 
  V neděli 6. května ve 22.45 hodin došlo ve Fulneku k požáru vozidla Ford Tranzit, které převáži pečivo. 
Jednatřicetiletý řidič zastavil před prodejnou Morava, kde vykládal pečivo a ponechal motor vchodu. Po chvíli 
ucítil zápach od motoru, otevřel kapotu a zjistil požár motoru. Řidič se snažil požár uhasit s ručním hasicím 
přístrojem, kterým bylo vozidlo vybaveno, což se mu nepodařilo. Poté požár oznámil na linku 150 a fulneckým 
policistům. Požár lokalizovala jednotka HZS Bílovec a sbor dobrovolných hasičů Fulnek. Bylo zjištěno, že k 
požáru vozidla došlo technickou závadou palivové soustavy. Na vozidla vznikla škoda ve výši 150 tisíc korun a 
na zboží – pečivo za 15 tisíc korun. Vlivem vysoké teploty při požáru došlo k poškození vstupních dveří a 
fasády Infocentra. Městskému úřadu Fulnek tak vznikla škoda ve výši 60 tisíc korun. Ke zranění osob nedošlo.  
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Muž utýral sousedova psa 
Novojičínští policisté ve zkráceném přípravném řízení sdělili 29letému muži z Nového Jičína podezření 

ze spáchání hned tří trestných činů, a to týrání zvířat, poškozování cizí věci a porušování domovní svobody. 
Podezřelý dne 3. května okolo 04. 50 hodin v Novém Jičíně na ulici Beskydská, neoprávněně vešel na oplocený 
pozemek u rodinného domu 52leté majitelky. Zde utýral psa (rasy hladkosrstý pinč) slyšící na jméno Ramon, 
kterého uchopil za zadní běhy a opakovaně s ním udeřil o stěnu domu a zídku u schodiště. Při zadržení měl v 
krvi přes půl promile alkoholu. Tímto jednáním mu způsobil útrapy a smrtelná zranění neslučitelná se životem, 
na základě kterých musel být pes utracen. Sedmadvacetiletému majiteli psa tak způsobil škodu ve výši 15 tisíc 
korun. Trestní stíhání podezřelého je vedeno na svobodě.  
 
Přistižena při krádeži 
  Dvacetiletá žena z Valašského Meziříčí se okolo třinácté hodiny dne 30. dubna 2007 dopustila trestného 
činu krádeže. Podezřelá v Novém Jičíně na ulici Gen. Hlaďo z neuzamčené kanceláře v třetím patře odcizila 
čtyři originální CD nosiče s hudebními nahrávkami, svazek dvanácti klíčů a kartu CCS na čerpání pohonných 
hmot. Na místě jí přistihla majitelka firmy, která podezřelou ženu v kanceláři do příjezdu policejní hlídky 
uzamkla. Odcizené věci v hodnotě 2 100 korun byly u podezřelé zajištěny a vráceny zpět majitelce. Policisté 
zjistili, že podezřelá byla za takový trestný čin v posledních třech letech odsouzena Okresním soudem ve 
Vsetíně. 
 
Spadlá větev způsobila muži těžké zranění 

Dne 24. dubna 2007 okolo sedmé hodiny ranní došlo v lesním porostu pod vrchem Svinec mezi katastry 
obcí Kojetín a Starý Jičín k pracovnímu úrazu. Muž ( ročník 1975 ) prováděl těžbu dřevní hmoty ve strmém 
srázu nad místem zvaným Oční studánka, kde po skácení modřínu se ve vzdálenosti asi 20 metrů od místa 
skácení samovolně ulomila uschlá větev jasanu o délce 650 centimetrů a průměru patnáct centimetrů. Tato 
zasáhla poškozeného do oblasti hlavy a způsobila mu vážné zranění temene lebky. Zraněný byl letecky 
transportován do Fakultní nemocnice v Ostravě a je umístěn ve velmi vážném stavu na oddělení neurologické 
JIP. Cizí zavinění policisté vyloučili. 
 
Skočil ze sedmého patra 
  V úterý 24. dubna okolo páté hodiny ranní v Kopřivnici na ulici Štramberská spáchal sebevraždu 
skokem z okna v sedmém patře budovy 54letý muž. Tento byl včerejšího dopoledne propuštěn z nemocnice s 
diagnózou těžké choroby v pokročilém stádiu. Muž si pravděpodobně přistavil k balkónu židličku, ze které 
následně skočil. Po dopadu na zem svým zraněním podlehl. Na stole zanechal dopis na rozloučenou, ve kterém 
svůj čin zdůvodnil špatným zdravotním stavem. Lékař zasahující rychlé záchranné služby konstatoval 
předběžnou smrt pádem z výšky. 
 
Známý novojičínský recidivista opět porušil zákon 
Novojičínští policisté v těchto dnech obvinili místního dvacetiletého mladíka z pěti trestných skutků, kterých se 
dopustil v období od 4. března do 22. dubna letošního roku.  

Z celkem pěti trestných činů (krádeže, porušování domovní svobody, neoprávněného užívaní cizí věci, 
řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění a maření výkonu úředního rozhodnutí), je obviněn 20letý 
mladík z Nového Jičína, který se již v minulosti dopouštěl rozsáhlé trestné činnosti. Po svém propuštění z 
výkonu trestu odnětí svobody se v období od 4. 3. do 22. 4. 2007 dopustil pěti doposud zjištěných případů 
překročení zákona.  

Nejprve odcizil dne 4. března 2007 ve večerních hodinách z rodinného domu své babičky v obci Vražné 
šest kusů domovních dveří, dvě komody, dvě porcelánové čajové sady, tři lustry a kulatý stolek v celkové 
hodnotě 32 500 Kč.  

Poté v noci na 1. 4. 2007 vnikl přes větrací okno nad vstupními dveřmi do kadeřnického studia v Novém 
Jičíně na ulici Kostelní, kde odcizil věci za částku přesahující dvanáct a půl tisíce korun.  
To mu však nestačilo a v období od 8. do 9. dubna 2007 vnikl v Novém Jičíně na ulici Resslova, po rozbití 
okénka spolujezdce, do vozidla Peugeot Boxer, ze kterého odcizil autorádio v hodnotě 2 tisíce korun. Škoda na 
vozidle byla vyčíslena na 1 090 Kč.  

Mladík je taktéž pachatelem vloupání, které se mu podařilo během 50 minut v Novém Jičíně na ulici 
Štefánikova. Tady dne 21. dubna 2007 vnikl do penzionu U Zvonu odkud si odnesl věci za částku 23 400 Kč. 
Lup si odvezl odcizeným vozidlem Ford Mondeo v hodnotě padesáti tisíc korun, které bylo zaparkováno na 
dvoře penzionu. Uvedený vůz našli policisté dne 23. dubna 2007 v Novém Jičíně na ulici Hoblíkova 
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s poškozeným lakem a proraženou přední pneumatikou. Z vozidla také odcizil rezervu a čalounění 
zavazadlového prostoru v hodnotě 1 850 Kč. Škoda poškozením automobilu byla vyčíslena na částku 4 tisíce 
korun.  

Poslední sérii trestných činů má muž na svědomí v důsledku řízení odcizeného motorového vozidla 
Ford Mondeo, kdy v období od 21. do 22. 4. 2007 v rozmezí 20 hodin řídil osobní motorové vozidlo, ačkoliv 
nevlastní příslušné řidičské oprávnění podle zvláštního zákona a zároveň měl rozsudkem Okresního soudu 
v Novém Jičíně vysloven zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel na dobu dvou let. Ke 
všem uvedeným trestným činům se pachatel doznal. Trestní stíhání je vedeno na svobodě. 
 
Zadržený muž měl v dechu 3,29 promile alkoholu  

Z trestného činu výtržnictví je podezřelý 38letý muž z Nového Jičína. Muž dne 19. dubna okolo páté 
hodiny odpoledne v restauraci na Masarykově náměstí v Novém Jičíně, se na místě veřejnosti přístupném, 
dopustil hrubé neslušnosti nebo výtržnosti tím, že vytáhl plynovou pistoli. Jednalo se o Bruni Mod. 85, ráže 9 
mm se zasunutým zásobníkem s náboji. Zbraň měl zastrčenou za opaskem kalhot, ukrytou pod bundou a 
následně s pistolí před sebou manipuloval ze strany na stranu a mířil do prostoru restaurace. Tři hosté, kteří 
muže při této manipulaci sledovali, raději restauraci opustili. Uvedená plynová pistole byla u podezřelého 
zajištěna a byla zaslána k balistickému zkoumání. Dechová zkouška u něj ukázala přes tři promile alkoholu 
v krvi, noc proto strávil na záchytné stanici ve Frýdku - Místku. Případ byl prvotně šetřen jako přestupek proti 
veřejnému pořádku a následně byl překvalifikován na trestný čin výtržnictví. Ke zranění osob nedošlo. Trestní 
stíhání muže je vedeno na svobodě. Za jeho jednání mu hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta.  
   

Několik nejen prázdninových rad pro cyklisty 
 
V posledních letech se i v České republice stává jízdní kolo nejenom prostředkem rekreace a sportu dětí a 
mládeže v prázdninovém období, ale stává se v souvislosti se změnou životního stylu a propagace zdravého 
způsobu života oblíbeným dopravním prostředkem pro ostatní generace. Prudký rozvoj cyklistiky s sebou 
bohužel přináší i negativní stránky, mezi které patří dopravní nehody cyklistů, které nezřídka končí s velice 
závažnými zraněními.  
 
Lze úrazy při cyklistice eliminovat? 

Podle výzkumů provedených v uplynulých letech Královskou společností pro prevenci nehod ROSPA 
(Velká Británie) každoročně umírá na silnicích států Evropské unie přes 2 800 cyklistů a dalších 139 800 je 
zraněno (podle Royal Society for Prevention of Accidents – ROSPA). 
 

Cyklisté patří vedle chodců k nejzranitelnějším účastníkům silničního provozu a z tohoto důvodu je 
důležité využít jakékoli možnosti nebezpečí úrazů vyplývajících z cyklistiky snížit, případně úplně eliminovat. 
To lze několika způsoby – bezpečným stylem jízdy, úpravou dopravního prostředí, které bere v úvahu 
zastoupení cyklistů v dopravním proudu, ale i používáním kvalitních certifikovaných cyklistických přileb a 
různých chráničů a rukavic. ROSPA uvádí, že pokud by každý cyklista používal cyklistickou přilbu, riziko 
poranění hlavy by se snížilo o 85 % a riziko poranění mozku o 88 %, přičemž ve státech Evropské unie dochází 
každoročně ke zhruba 600 000 poranění hlavy v důsledku cyklistiky. Je nutné si uvědomit, že podle odborné 
lékařské literatury, koncentrovaný úder do hlavy dokáže usmrtit dospělého již při pádu při rychlosti 
11 km/h, dítě i při rychlosti nižší. 
 
V závislosti na síle úderu, poranění hlavy může vyústit v: 

Dlouhodobé poruchy soustředění.  
Zvýšenou agresivitu. 

Bolesti hlavy a problémy s rovnováhou. 
Změnu osobnosti.  

Vážné poškození mozku, vyžadující stálou lékařskou péči.  
V 5 % epilepsii. 

 
Účinným a osvědčeným opatřením, jak úrazy při cyklistice eliminovat je používání cyklistické přilby. 

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů svojí novelizací, 
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která nabyla účinnosti 1. července 2006 ukládá tuto povinnost cyklistům mladším 18 let; jistě by bylo vhodné, 
aby přilbu používali i cyklisté vyšších věkových kategorií. 

Používání cyklistických přileb je výhodné i z hlediska vynaložených nákladů a dosažených přínosů. 
Ke zmenšenému počtu úrazů při cyklistice také přispívá správné vybavení jízdního kola. 

 
Povinná výbava jízdního kola 
 
Jízdní kola musí být vybavena: 

Dvěma na sobě nezávislými brzdami; jízdní kola pro děti předškolního věku vybavená volnoběžkovým 
nábojem s protišlapací brzdou nemusí být vybavena přední brzdou.  

Zadní odrazkou červené barvy nebo touto odrazkou v kombinaci se zadní červenou svítilnou.  
Přední odrazkou bílé barvy.  

Odrazkami oranžové barvy na obou stranách pedálů - lze nahradit odrazovými materiály na obuvi nebo 
v její blízkosti.  
Nejméně jednou boční odrazkou oranžové barvy na paprscích předního nebo zadního kola.  
 
Jízdní kola pro jízdu za snížené viditelnosti musí být navíc vybavena: 

Světlometem svítícím dopředu bílým světlem; je-li vozovka dostatečně a souvisle osvětlena může být 
světlomet nahrazen svítilnou bílé barvy s přerušovaným světlem.  

Zadní svítilnou červené barvy nebo kombinací této svítilny se zadní odrazkou červené barvy.  
Zdrojem elektrického proudu. 

A ještě jedna rada na závěr – nezapomeňte také na zabezpečení jízdního kola; kvalitní lankový zámek, 
poutání k pevným překážkám, možnost využití registrace či použití označení kola pomocí mikroteček a 
samozřejmě dokonalé pojištění.  

Zdroj: www.mvcr.cz 
 

Alkohol za volantem 
     Na českých silnicích opět stoupá počet tragických dopravních nehod, naši řidiči však přesto mají alespoň 
jeden pozitivní primát: za volantem pijí výrazně méně než dřív. Podle údajů Evropské rady pro bezpečnost 
dopravy(ETSC) totiž v Česku klesá počet nehod způsobených alkoholem vůbec nejrychleji ze všech států EU. 
     Zprávy sice vychází z údajů pro rok 2006, ale i z údajů za letošní první čtvrtletí je zřejmé, že trend pokračuje 
- z 209 silničních obětí měl alkohol na svědomí jen čtyři mrtvé. „Ten poměr je už tak nízký, že reálně  téměř 
nemá kam klesat. Už loni to byl nejlepší výsledek za 27 let,“ říká odborník na silniční bezpečnost Robert 
Šťastný. 

Češi pomalu střízlivějí 
      V roce 2006 v Česku zemřelo při dopravních nehodách způsobených opilými řidiči 42 lidí. Ještě v 
polovině devadesátých let to přitom bylo přes 200 mrtvých ročně. Celkem v posledních deseti letech klesal 
počet mrtvých při nehodách způsobených alkoholem dvakrát rychleji než v Německu. Například v Maďarsku a 
ve Španělsku počet mrtvých dokonce stoupnul. 

Proč se v Česku pije za volantem méně než dřív? Podle odborníků za to může kombinace represe a 
prevence. „Nulová tolerance pití za volantem je jasná a nedává žádný prostor k interpretacím,“ komentoval 
zprávu ETSC ředitel centra dopravního výzkumu Josef Mikulík. Za pití za volantem v Česku nyní hrozí ztráta z 
šesti bodů z dvanácti. „Má to velkou symbolickou hodnotu. Nulová hranice pro alkohol nepřipouští žádný 
kompromis. To je důležité zvlášť na východě Evropy,“ dodal europoslanec Petr Duchoň, který včera údaje 
ETSC zveřejnil. 

Dlouhodobý pokles nebo růst obětí alkoholu za volantem je podle ETSC jediným ukazatelem, který se 
dá mezi zeměmi EU srovnávat. Každý stát unie totiž počty obětí stanovuje jinak a používá jiné statistické 
metody. Navíc v každé zemi jsou hranice povoleného obsahu alkoholu v krvi odlišné. 
 

Mrtvých stále přibývá 
Snižování počtu nehod způsobených alkoholem však zcela zastiňuje fakt, že k poměru počtu obyvatel 

bourají Češi takřka nejčastěji z celé unie. Navíc v posledních měsících na českých silnicích znovu umírá více 
lidí. Jen v uplynulém čtvrtroce počet mrtvých přesáhl nejen počet obětí za stejné období loňského roku, ale i za 
první  tři měsíce let 2003 a 2004. 



 15 

Za první polovinu dubna zemřelo na silnicích už 50 lidí. Loni za celý duben to bylo jedna sedmdesát 
lidí. „Vývoj počtu usmrcených lze ovlivňovat, dokonce velmi výrazně. Ukázal to první policejní Kryštof v roce 
2003, vánoční kampaň s Liběnou Hlinkovou v roce 2005, ukázala to kampaň na nová pravidla v roce 2006,“ 
říká Šťastný, který vedl dříve organizaci ministerstva dopravy BESIP. 

Nynější šéfka organizace Zuzana Ambrožová ale vinu přičítá i politikům. „Situaci hodně zhoršily i 
výroky některých politiků, kteří začali v médiích říkat, že zákon je příliš přísný.“ říká Ambrožová. Řešením je 
jasné vyjádření politiků o tom, že usilují o maximální ochranu životů na silnici, že je nutno dodržovat pravidla,“ 
říká Šťastný. 

To, že se na růstu počtu mrtvých na silnici podílejí úvahy o zvýšení povolené rychlosti či počtu 
trestných bodů, potvrzují  i další dopravní odborníci. Růst počtu mrtvých chce zastavit i České sdružení obětí 
dopravních nehod. To dnes oficiálně vyzve ministerstvo dopravy, aby zlepšilo prevenci. 

Zdroj: www.hn.ihned.cz 
 

Dopravně preventivní akce 
 Dne 17. května 2007 od 13:00 do 15:00 hodin proběhla v obci Skotnice, již tradiční ročník, dopravně 
preventivní akce, která byla zaměřená na dodržování rychlostních limitů v obci. 
  Stejně jako v roce 2003 se na této akci spolupodílela starostka obce Skotnice paní Mužná, společně 
s dětmi ze základních škol v Příboře, které v této obci bydlí a jsou při každodenním přecházení silnice I/58 
ohroženy nejvíce vzhledem ke svému nízkému věku a hustotě provozu v obci. 
  Silnice I/58 protíná hlavní tah na Ostravu a rozděluje tak obec na dvě poloviny. Při přecházení této 
komunikace chodci čekají na přejití této komunikace i několik minut. 
  Děti při této akci řidiče odměňovaly vlastnoručně vyrobenými kolečky s označením vzorný řidič, řidič 
hazardér, řidič zabiják a pirát silnic. Při komunikaci s řidiči je děti upozorňovaly na velice nebezpečnou 
situaci, ve které se denně nachází na cestě za kamarády a na hřiště při přecházení této komunikace. 
  V průběhu dvou hodin děti rozdaly kontrolovaným řidičům celkem dvaačtyřicet koleček, kdy v pěti 
případech to byla kolečka s označením řidič – HAZARDÉR, ZABIJÁK a PIRÁT. Nejvyšší naměřená rychlost 
byla u řidiče červené Škody Felicie, který jel obcí rychlostí 73km/h. V tomto případě mu policisté uložili 
blokovou pokutu ve výši 2 500 Kč.  

 
    Ve stejný den se od ranních hodin uskutečnila podobná akce, a to v obci Kunín, v Novém Jičíně na ulici 
Palackého a v obci Bartošovice.   
  Hlídka dopravních policistů a strážníků Městské policie Nový Jičín, kteří byli posíleni v třetím 
květnovém týdnu žáky základních škol se společně zaměřili na úseky silnic právě v blízkosti škol nebo na místa, 
kde se často pohybují děti. Policisté na těchto stanovištích kontrolovali zejména dodržování stanovené rychlosti 
a školáci z blízkých základních škol se postarali o „odměňování“ řidičů. Ti, kteří se dopustili dopravního 
přestupku, dostali od dětí záporný obrázek, a řidiči, kteří se proti dopravním předpisům neprohřešili, dostali 
obrázek usměvavý. 
  Policie České republiky věnuje bezpečnosti silničního provozu velkou pozornost a v uplynulých letech 
bylo toto téma rozhodnutím policejního prezidenta prioritou preventivní práce policistů. Jednou z mnoha akcí, 
které policisté organizují, je i dopravně preventivní akce, které pravidelně probíhají nejen v našem okrese. 

 
Na XI. ročníku Podbeskydského autosalonu se prezentovali novojičínští policisté. 
Ve dnech 28. – 29. 4. 2007 se uskutečnil již tradiční XI. Podbeskydský autosalon v prostorách 

Zimního stadionu v Novém Jičíně. Novojičínští policisté se tradičně podíleli na prezentaci Okresního ředitelství 
Policie České republiky na takovýchto akcích. Akce měla velký ohlas u návštěvníků a policisté odpovídali na 
různé dotazy návštěvníků.  

Celá prezentace byla zaměřena zejména na dopravní tématiku. Dotazy od návštěvníků směřovaly také 
na novelu zákona o silničním provozu. U návštěvníku autosalonu měl velký úspěch výcvikový trenažer, na 
kterém si měli možnost vyzkoušet svojí řidičskou zručnost. Pro menší návštěvníky jsme měli připravené 
pexesa, omalovánky, retroreflexní pásky a další materiály s dopravní tématikou.   
 

Zpracoval: nprap. Zbyněk Tomšík,  vrchní inspektor  OŘ  PČR  Nový Jičín 
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  FOTBALOVÉ  VÝSLEDKY 
- 

  4.5. benjamínci Nový Jičín - Rybí 15: 0 
  5.5. žáci Kopřivnice B - Rybí 0 : 2 
 muži Štramberk - Rybí 1 : 1  
  6.5. dorost Vlčovice-Mniší - Rybí 0 : 0 
  8.5. žáci Hostašovice - Rybí 0 : 5 
12.5. benjamínci Rybí - Pustějov 5 : 1 
13.5. žáci Vlčovice-Mniší - Rybí 0 : 5 
 dorost Rybí - Jeseník n.O. 1 : 7 
 muži Rybí - Jeseník n.O. 2 : 4 
20.5. žáci Rybí - Straník 1 : 1 
 dorost Rybí - Jakubčovice B 2 : 6 
 muži Rybí - Žilina 4 : 0 
25.5. benjamínci Studénka - Rybí 8 : 0 
26.5. dorost Suchdol n.O. - Rybí 5 : 2 
27.5. žáci Trojanovice-Bystré  - Rybí 2 : 1 
 muži Starý Jičín - Rybí 4 : 4 
29.5. benjamínci Rybí - Kopřivnice 0 : 9 
 
FOTBALOVÁ  UTKÁNÍ 
  3.6. 10:00 žáci Mořkov - Rybí 
 14:45 dorost Rybí - Jistebník n.O. 
 17:00 muži Rybí - Trojanovice-Bystré 
  9.6. 10:00 benjamínci Rybí - Fulnek 
10.6. 10:00 žáci Rybí - Sedlnice 
 před začátkem utkání žáků poprvé vystoupí taneční skupina „Cheerleaders“ 
 12:30 dorost  Tichá - Rybí 
 17:00 muži  Nový Jičín - Rybí 
16.6. 17:00 dorost Starý Jičín - Rybí 
 17:00 muži Kunín - Rybí 
17.6. 10:00 žáci Libhošť - Rybí 
24.6. 10:00 žáci Rybí - Kateřinice 
 14:45 dorost Rybí - Studénka 
 17:00 muži Rybí - Studénka.     
 

 RYBSKÝ   ZPRAVODAJ   č. 6/2007 vydal Obecní úřad Rybí, Rybí č. p. 127, 742 65  Rybí,                  
 dne  1. 6. 2007  v  počtu 315 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. 


