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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  

 
Vážení občané. 
Zvu Vás na 5. zasedání Zastupitelstva obce Rybí, které se bude konat ve čtvrtek 9. srpna 2007 
v sále Besedy od 18:00 hod.  
Na tomto zasedání se bude projednávat záměr obce – vybudování centrální kanalizace. 
Vybudování kanalizace je finančně velmi nákladná akce a naše obec bez dotační podpory není 
schopna tuto akci realizovat. Návrhem obce je odkanalizování obce a následné odvedení 
odpadních vod na centrální čističku, která by byla postavena pro obec Rybí a Závišice. 
V současné době jsme na Krajský úřad Moravskoslezského kraje podali žádost o poskytnutí 
dotace na vypracování projektu. Tato žádost byla podána v rámci dobrovolného svazku obcí 
„Sdružení Povodí Sedlnice“, jehož jsme členem. Jedním z důležitých cílů obcí tohoto sdružení 
je i pročištění toku řeky Sedlnice. 
Vážení občané, byl bych rád, kdyby jste se zasedání zastupitelstva zúčastnili a zapojili se                  
do diskuse k této problematice. 

Petr Skalka, starosta obce 
 

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

 
Rada obce na svém 15. zasedání dne 12. 6. 2007 přijala toto usnesení: 
zamítla zakoupení a umístění mobilní toalety TOI TOI  na místním hřbitově; vybrala firmu UPIN 
sdružení společníků, Nový Jičín-Loučka na provedení výměny podlahové krytiny v základní 
škole, a to v cenové variantě I. -  NF Standart v celkové výši včetně DPH  74.970 Kč  a pověřila  
starostu podpisem smlouvy o dílo; schválila úhradu faktury za provedení rozboru vody v rámci 
mapování studánek a pramenů v katastrálním území Štramberk a Rybí firmou Jana Svobodová, 
chemická laboratoř v Příboře, a to maximálně do výše 5.000 Kč; vzala  na  vědomí      nabídku 
pana Josefa Melnara, Rybí 238 na vystoupení japonské klavíristky Yukiko Sawy  v naší obci 
v rámci projektu „Jablúčko a sakura 2“  a  doporučila   kulturní komisi zařadit toto vystoupení                  
do návrhu plánu kulturních akcí  v roce 2008;  schválila  úhradu faktury za dopravu dětí místní 
MŠ a ZŠ do ZOO v Ostravě dne 19.6.2007 v rámci Dne dětí. 
 
Rada obce na svém 16. zasedání dne 26. 6. 2007 přijala toto usnesení: 
schválila  rozpočtové opatření č. 3/2007; souhlasila s uzavřením smlouvy o reklamě pro rok 
2007 mezi společností ASOMPO, a.s. Životice u Nového Jičína a TJ Sokol Rybí; schválila  
uzavření „Smlouvy o zajištění provozu sběrného místa biologicky rozložitelného odpadu“ se 
společností ASOMPO, a.s. Životice u Nového Jičína a pověřila  starostu jejím podpisem; 
schválila uzavření „Nájemní smlouvy a smlouvy o prodeji sběrné nádoby“  se společností  
ASOMPO, a.s. Životice u  Nového Jičína  a  pověřila  starostu  jejím  podpisem;   schválila      
uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene“ s panem Martinem  
Kramolišem, bytem Štramberk a pověřila starostu jejím podpisem; vzala  na  vědomí 
oznámení Městského úřadu Nový Jičín, odboru životního prostředí  ze dne 20.6.2007                    
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o zahájení správního řízení ve věci vyhlášení památných stromů „Rybské tisy“ a vymezení jejich 
ochranného pásma (jedná se o dva tisy na pozemku  parc.č. st. 92/2). 
 
Rada obce na svém 17. zasedání dne 17. 7. 2007 přijala toto usnesení: 
schválila  uzavření „Smlouvy o věcném břemeni“ mezi Obcí Rybí a Severomoravskými 
vodovody a kanalizacemi Ostrava a.s.  týkající se obecních pozemků parc.č. 199/1 a parc.č. 1732 
a pověřila  starostu jejím podpisem; souhlasila  v souladu s článkem III. „Obecně závazné 
vyhlášky obce Rybí č. 1/2001 o znaku a praporu obce Rybí a jejich užívání“ s bezúplatným 
užitím znaku obce na upomínkových vlaječkách vyrobených u příležitosti 60. výročí založení 
Fotbalového oddílu TJ Sokol Rybí. 
 
Rada obce na svém 18. zasedání dne 24. 7. 2007 přijala toto usnesení: 
schválila   rozpočtové opatření č. 4/2007; schválila  poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 
10.000 Kč „Škole života, Sdružení pro pomoc mentálně postiženým Nový Jičín“ na činnost  
tohoto sdružení v roce 2007 a pověřila  starostu podpisem „Smlouvy o poskytnutí neinvestiční 
dotace z rozpočtu obce Rybí“; vzala  na  vědomí  žádost paní Ireny Kubišové z Kopřivnice              
o změnu Územního plánu obce Rybí - zařazení pozemku parc.č. 1651/9 do zóny pro individuální 
bytovou výstavbu s tím, že tato žádost bude zařazena do zpracování další změny územního plánu 
obce; prominula  v souladu s článkem 33 „Obecně závazné vyhlášky obce Rybí č. 2/2003                    
o místních poplatcích“ panu Karlu Honešovi, Rybí 193, uhrazení místního poplatku                        
– za vstupné z pořádání akce „Rančerský den spojený s oslavou Dne dětí“; vzala  na  vědomí   
„Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Moravskoslezském kraji za školní rok 
2005/2006“, kterou zaslal Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor školství, mládeže a 
sportu; pověřila  starostu zajištěním projektů s vyčíslením finančních nákladů na akce:                        
a) zateplení budovy mateřské školy, b) výměna oken budovy základní školy - pro podání žádostí               
o poskytnutí dotací z „Operačního programu Životní prostředí“; vzala  na  vědomí termín konání 
5. zasedání Zastupitelstva obce Rybí – čtvrtek 9.8.2007 v sále Besedy od 18:00 hod. ,                     
vzala na  vědomí  informace starosty týkající se: systému třídění odpadů v obci - stavu prací               
na úpravách pasportu kanalizace a kanalizačního řádu - prací v obecním lese –  stavu prací 
v základní škole (výměna podlahové krytiny) – zhotovení informační vývěsky u autobusové 
zastávky „horní“. 
 
 

B L A H O P Ř  E  J E M E  
 

Hodně zdraví, štěstí, mnoho radosti a dobré nálady do každého dne přejeme občanům,                        
kteří v tomto měsíci oslaví životní jubilea. 
 
  Paní K o c k o v á Marie 84   let 
  pan Š u s t e k  Jaromír 83   let 
  paní R ý d l o v á Jarmila 81 let 
  paní P a v e l k o v á Irena 70 let 
  pan H o l u b Pavel 65 let 
  paní P a v e l k o v á Marta 60 let 
 
  I. král království Makyti: Václav  S k a l k a   60  let.  
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OSL AVTE  S NÁ MI  10 0  LE T  SVĚTOVÉ HO  SK AUT ING U 

 
Zveme všechny členy (starší 15-ti let) a příznivce skautského hnutí ze všech období činnosti 
skautské organizace v naší obci na setkání, které se uskuteční v pátek 3. srpna 2007                               
na skautské chatě. Začátek je v 17:00 hod. V 18:00 hod. zapálíme slavnostní oheň a obnovíme 
skautský slib. U táboráku společně vzpomeneme na časy prožité pod skautskou vlajkou. 

Rybští skauti 
 

R Ů  Z N É 

 
OBECNÍ  KNIHOVNA  A  INTERNET  
-  také v měsíci srpnu bude zpřístupněn pouze v pondělí  v době  od 16:00 do  19:00 hod. 
 
ZAPISOVÁNÍ  LÉKŮ   se  bude  konat  v  pondělí  6. srpna  v  přísálí  Besedy  v  době  
                                             od   9:30 – 10:00 hod. 
ZAPISOVÁNÍ  LÉKŮ  A  MĚŘENÍ  TLAKU  se  bude  konat  v pondělí 20. srpna . 
 
 

PODĚK OVÁNÍ  

 

Účastníci ZÁJEZDU  NA  FESTIVAL  DECHOVÉ  HUDBY  V  LIDEČKU,                      
který pořádala v sobotu 1.7.2007 kulturní komise a Klub seniorů, děkují za uskutečnění tohoto 
zájezdu. Poděkování patří zejména předsedkyni kulturní komise paní Ludmile Krausové,                  
která zájezd zorganizovala. A jak se výkon dechových hudeb líbil? „Byla to PARÁDA !!!“  
 

******************** 
 
Fotbalový oddíl TJ Sokol Rybí děkuje všem, kteří se zúčastnili oslav k 60. výročí založení 
fotbalového oddílu a aktivně se podíleli na zdárném průběhu akce. 
Výsledky přátelských utkání: 
 benjamínci Rybí - Pustějov 13:3 
 žáci Rybí - Sedlnice   2:2 
 dorost Rybí - Lubina   4:3 
 staří páni Rybí - Ženklava   3:3 
 muži Rybí - Štramberk   6:3. 
Děkujeme všem, kteří podpořili tuto akci, zvláště pak: Drahomíře Kvitové, Miroslavu Krpcovi, 
Martinu Matoušovi a Jiřímu Kelnarovi. Poděkování patří také obecnímu úřadu za zapůjčení 
laviček, skautskému oddílu za zapůjčení stanu a všem divákům za podporu domácích družstev. 

              Petr Purmenský, předseda FO  
 

INZERC E  
 
Koupím pozemek pro stavbu rodinného domu.  
Martin Holub, Rybí 253, tel. 720 313 737 nebo na e-mail martyholub@centrum.cz . 
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KUL TUR NÍ  AKC E  VE  ŠT RA MBERK U 

 
4. – 5. 8. RYTÍŘSKÁ  A  ŠERMÍŘSKÁ  KLÁNÍ   –  areál hradu od 10:00 – 18:00 hod. 

- taneční a divadelní představení, tragikomické akční příběhy, šermířské frašky a gagy, to vše                       
v podání skupiny historického šermu a tance "Rytíři Svatého Grálu" a divadelního a šermířského 
sdružení "Divadlo Bez Střechy" 

  5. 8.  KONCERT  Dechového orchestru Lhoťanka – Národní sad od 15:30 hod. 
11. 8.  ROZVERNÝ VEČER S HARMONIKOU a divadelními spolky „Pod věží“ a „Kotouč“                        

-  areál hradu Štramberk od 20:00 hod. 
12. 8.  KONCERT  Cimbálová muzika Světlina - Národní sad od 15:30 hod. 
19. 8.  KONCERT Swing Bandu B. Pukovce z Příbora - Národní sad od 15:30 hod. 
23. 8. MEXIKO  TANČÍ  A  ZPÍVÁ - koncert mexického folklórního souboru - Amfiteátr pod Starou      

věží od 18:00 hod. 
25. – 26. 8. 3. ŠTRAMBERSKÉ  PIVNÍ  SLAVNOSTI  od 11:00 do 18:00 hod.  
  Doprovodný program na náměstí: 
  Sobota  
 Stanley´s Dixie Street Band,  Sdružení přátel orchestru mladých - NOTY A POMLKY,  
 HEIDI  JANKŮ. 

Ve 14:30 hod. slavností otevření expozice figurín - PANOPTIKUM. Pod čestnou palbou pěších 
pluků Kaunitz Rittberg a Xavier Harrach ožívají historické osobnosti Štramberka.                       
Možná přijede i Jaroněk v kočáře... Možná si to v pivovarské soutěži rozdáte s Tatarem?! 

 Neděle: 
Dechová hudba VALAŠKA z Valašských Klobouk,  Dechový orchestr  PALANČANKA, 
Soubor lidových písní a tanců JAVORNÍK a JAVORNÍČEK. 

 Na závěr slavnostní vystoupení všech zúčastněných dechových souborů, že nepopadnete dech! 
Po oba dva dny bude dospělé návštěvníky rozveselovat 7 statečných malých pivovarů  a malé      
návštěvníky zas pivovarský šašek. 
Tradiční soutěže a pivní speciality v Městském pivovaru. 

26. 8.  KONCERT Velkého valašského dechového orchestru – Náměstí od 15:30 hod. 
Změna programů vyhrazena. 
 

PROG RA M  K INA  VE  ŠT RA MBERK U  
 

Začátek vždy v 18:30 hod., vstupné 49 Kč. 
 
Neděle 5.8.2007  
ROBINSONOVI  - animovaný rodinný, 109 min., dabing, přístupný.  
Neděle 12.8.2007 
SPIDER  MAN 3  - dobrodružný, akční, 140 min., přístupný.  
Neděle 19.8.2007   
NEZNÁMÝ  SVŮDCE  - thriller, 109 min., titulky, od 12 let. 
Neděle 26.8.2007   
KVASKA  - česká komedie, 110 min., od 12 let.  
 
 
 
NA  MĚSÍC  ZÁŘÍ  PŘIPRAVUJEME:  
 

ROMING   -   PIRÁTI Z KARIBIKU 3 
HARRY  POTER A FÉNIXŮV ŘÁD   -  VRATNÉ LÁHVE 
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OREG IONÁ L NÍ  ZNAČCE  V BE SKYDEC H  SE  D AŘÍ  
 
Značka původu pro místní výrobky s názvem                                             
„Vyrobeno v BESKYDECH®“ byla prvním šesti výrobcům udělena na 
začátku roku 2006. Po roce a půl své existence dosáhla velkých úspěchů, letos 
na jaře byl udělen už 20. certifikát a celkový počet výrobků, které značku 
mohou užívat, se pohybuje okolo 70. To je dosud nejvíc mezi všemi regiony 
v České republice, které užívají regionální značky pro své produkty. 

Výrobcům značka zatím pomáhá zejména s propagací. Do informačních center a na další 
místa v regionu jsou dodávány letáčky o značce, katalogy značených výrobků, které jsou 
pravidelně aktualizovány, nebo noviny Doma v Beskydech. Důležitá je prezentace značených 
výrobků na Internetu na stránkách www.domaci-vyrobky.cz – která pomáhá hlavně malým 
výrobcům, kteří nemají možnost vlastních stránek. 

Další z výhod, které značka přináší, jsou nové možnosti odbytu – zatím formou nabídek účasti 
na různých akcích a jarmarcích v regionu i mimo něj, dokonce v zahraničí. Výrobci ocenili např. 
možnost účasti na loňském Mikulášském jarmeku ve Valašských Kloboukách. Na větší podporu 
prodeje značených výrobků se projekt zaměří nyní: vypracovat přehled prodejen, které nabízí 
tyto výrobky, a oslovovat další obchody s nabídkou stát se oficiálním prodejním místem 
značených výrobků. 

Značení spravuje a značku výrobcům uděluje sdružení založené v loňském roce: „Lidé 
v Beskydech, o.s.“. Členy sdružení, které už poměrně dobře funguje, jsou téměř všichni držitelé 
certifikátu „Vyrobeno v BESKYDECH®“ a může se mezi ně přidat každý nový žadatel o značku, 
má-li o to zájem. A samozřejmě i další fyzické a právnické osoby, které by se chtěly na 
regionálním značení podílet. O značení se sdružení stará prostřednictvím své předsedkyně a 
zároveň manažerky – Radky Sachrové.  

Financování projektu značení je nyní zajištěno ze dvou zdrojů: jednak z grantu Nadace 
Partnerství v rámci projektu FOA - nadačního fondu pro ekologické zemědělství, který je 
financován z prostředků UNDP-GEF, jednak z grantu z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v 
rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace 
rozvoje občanské společnosti.  

Posuďte sami, jaké výrobky mají v současné době tu čest honosit se dobrým jménem Beskyd:  
Plstěné výrobky z ovčí vlny Petry Mikulenkové  •  Dřevořezby Jana Brlici  •  Valašské škrábané 
kraslice Boženy Pařenicové  •  Tiskoviny Zdeňka Hartingera  •  Štípané holubičky ze smrkového 
dřeva od Boženy Vráželové   •  Valašský trdelník od Ondřeje Hladkého  •  Tradiční pečivo 
z Valašska z Pekařství VALAŠSKÉ FRGÁLY  •  Valašský kolovrátek Václava Zbranka  •  
Ručně tkané hadřáky Jany Krystyníkové   •  Kolářské a stolařské práce Augustina Krystyníka  •  
Drobné dřevařské výrobky Jaroslava Hurty  •  Ručně tkané výrobky ze zbytkových a použitých 
materiálů od Anny Smýkalové  •  Křehké válené uši ze Štramberka od Františka Šuberta  •  
Příborská freudovka firmy FARNESE COMPANY  •  Dekorace ze sušených květin Hany Hladké  
•  Pivo Trubač a The Troobacz z Městského pivovaru Štramberk  •  Med Josefa Řádka  •  
Štramberské oplatky od firmy ŠMÍRA-PRINT  •  Keramické výrobky Lenky Horecké z 
Keramické dílny Štramberk  •  Cukrářské a pekařské výrobky Aleny Žaludkové z Cukrárny 
ALFA. 

Další informace a poradenství výrobcům, kteří mají o značku zájem: 
Radka Sachrová, Lidé v Beskydech, o.s. 

tel.: 777 793 744, radka.sachrova@seznam.cz 
www.domaci-vyrobky.cz  
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PŘÍS PĚVEK  KOMISE  ŽI VOT NÍ HO  PR OSTŘE DÍ  

  
 

Stanovisko Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR  
k diskusi o klimatických změnách 

 
Dokument byl vytvořen na základě prezentací v rámci semináře Komise „Globální změna klimatu: vědecké 
poznatky“, který se konal 16. 4.2007, zprávy IPCC a s využitím materiálu Fakta o globální změně klimatu na 
internetových stránkách ČHMÚ. 
 
1. Úvod 
1.1. Vydání Čtvrté hodnotící zprávy Mezivládního panelu pro změny klimatu a tzv. Sternovy zprávy i další 

okolnosti vyvolaly rozsáhlou diskusi o vlivu klimatických změn na rozvoj lidské společnosti. Diskuse 
neprobíhá jen v odborných časopisech, ale i na stranách deníků a v televizních pořadech. Bohužel, řada 
příspěvků trpí značnou neinformovaností. Četná jsou základní neporozumění, dílčí omyly, a dokonce 
dezinterpretace zjištěných fakt. Proto jsme se rozhodli v tomto stanovisku shrnout základní znalosti tak, 
jak vyplývají z práce českých klimatologů i tisíců našich kolegů v zahraničí.  

1.2. Na přípravě předkládaného stanoviska se podíleli odborníci z univerzit, Akademie věd ČR a Českého 
hydrometeorologického ústavu. Základem k jeho formulaci byly přednášky a diskuse vedené na 
semináři Globální změna klimatu: vědecké poznatky, který v dubnu 2007 uspořádala Komise pro životní 
prostředí AV ČR. Bohatě jsme také využili podrobné Čtvrté hodnotící zprávy Mezivládního panelu pro 
změny klimatu, která sumarizuje výsledky klimatologické vědy za posledních šest let.  

 
2. Klima 
2.1. Klima a jeho stabilita dlouhodobě ovlivňují náš život a ekonomiku. Extrémní klimatické události, 

například povodně, mají velké hospodářské důsledky.  
2.2. Klima (podnebí) není počasí. Počasí je okamžitý stav atmosféry nad daným místem. Mění se z hodiny 

na hodinu, ze dne na den, sezonu od sezony, rok od roku. Klima je dlouhodobý charakteristický režim 
počasí podmíněný bilancí energie, atmosférickou a oceánskou cirkulací, vlastnostmi zemského povrchu, 
činnosti člověka. Na vytváření zemského klimatu se tedy nepodílí pouze atmosféra, ale i procesy v 
oceánech, na pevninách, v ledovcích a v biosféře. Zjednodušeně lze říci, že klima je „průměrné počasí“ 
za několik desetiletí. 

 
3. Základní fakta   
3.1. Klimatický systém se skládá z atmosféry, oceánů, ledovců, litosféry a biosféry. Je velmi složitý, 

nelineární a chaotický. Probíhá v něm obrovské množství fyzikálních i chemických procesů, které jsou 
propojeny kladnými i zápornými zpětnými vazbami. V důsledku kladných zpětných vazeb vzrůstá 
nestabilita klimatického systému, záporné zpětné vazby stabilitu naopak zvyšují. I nepatrný zásah do 
systému může proto vyvolat řetězovou reakci a přerůst do daleko větších rozměrů. 

3.2. Klima se přirozeně měnilo, mění a měnit bude. Základní důvody těchto změn jsou většinou známy. 
Ovlivňují je astronomické i další přírodní faktory, například změny dráhy, po které Země obíhá kolem 
Slunce, nebo výkyvy sluneční aktivity. Proto se střídají doby ledové a meziledové, proto během nich 
dochází k menším změnám. 

3.3. Mezi faktory, které klima ovlivňují, patří také tzv. skleníkové plyny (viz 3.4) v atmosféře. Mají 
schopnost zadržovat teplo a vyzařovat je zpět k zemskému povrchu. Obecně platí, že vyšší koncentrace 
skleníkových plynů zvyšuje průměrnou globální teplotu. Vyplývá to z jejich fyzikálních vlastností, které 
jsou dobře známy a prozkoumány od poloviny devatenáctého století. 
Skleníkových plynů je celá řada. Mezi nejdůležitější patří vodní pára, oxid uhličitý (CO2), metan (CH4), 
oxid dusný (N2O). Tyto plyny se vyskytují v atmosféře přirozeně, ale jejich koncentrace může vzrůstat i 
následkem lidské činnosti. Kromě toho se do ovzduší dostávají i plyny uměle syntetizované – 
připravené člověkem. Patří sem např. tzv. freony (chlorované a fluorované uhlovodíky a některé další, 
například SF6). 
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4. Koncentrace skleníkových plynů 
4.1. K produkci skleníkových plynů přirozeně dochází při různých biologických a geologických procesech 

(například dýchání rostlin a živočichů, vulkanická činnost, odpařování vody). Takové jevy jsou součástí 
přírodního koloběhu uhlíku, vody aj. Oxid uhličitý nebo vodní pára jsou do vzduchu vypouštěny a opět 
z něj odstraňovány. 

4.2.  Koncentrace některých skleníkových plynů v atmosféře se vlivem lidské činnosti zvyšuje a způsobuje 
zvyšování globální teploty. Některé další lidské vlivy mají ale opačný účinek. Patří sem především 
průmyslové emise aerosolů. 

4.3. Nejdůležitějším z přibývajících skleníkových plynů je oxid uhličitý. Hlavním zdrojem je spalování 
fosilních paliv, například výroba elektrické a tepelné energie nebo doprava. Dále k přibývání 
skleníkových plynů ve vzduchu přispívá výroba vápna, některé průmyslové technologie, spalování nebo 
skládkování odpadů, trávicí procesy hospodářského skotu, pěstování rýže, vypalování lesů aj. 

4.4. Koncentrace CO2, CH4 a N2O v předindustriální době vykazovala jen malé změny. Asi od roku 1750 
výrazně roste v důsledku činnosti člověka a dnes výrazně převyšuje předindustriální hodnoty.  

4.5. Problém související s růstem globální teploty vzniká tedy až při narušení přirozených koloběhů 
člověkem. Lidská činnost ročně přidává do atmosféry asi 5,4 miliardy tun uhlíku, který byl doposud 
uložen v geologických vrstvách (fosilní paliva, vápenec) a nebyl tedy součástí přírodního koloběhu, a 
1,7 miliardy tun vlivem změny využití půdy (například úbytek lesů v důsledku vypalování). 
Antropogenní příspěvek CO2 celkově rychle stoupá, pro rok 2006 je vypočten už na 8 miliard tun. Část 
z toho je pohlcena do půdy a oceánů. Čistý přídavek atmosférického uhlíku činí přibližně 3,3 miliardy 
tun ročně. 

4.6. Koncentrace CO2 a CH4 v atmosféře výrazně převyšují přirozené hladiny za posledních cca 650 000 let.  
4.7. Mezi faktory, které klima ovlivňují, patří také koncentrace skleníkových plynů (viz 3.4) v atmosféře. 

Obecně platí, že vyšší koncentrace skleníkových plynů zvyšuje průměrnou globální teplotu. Vyplývá to 
z jejich fyzikálních vlastností, které jsou dobře známy a prozkoumány od poloviny devatenáctého 
století. 

 
5. Modely změn klimatu 
5.1. Změny klimatu, ke kterým dojde vlivem určitého zvýšení koncentrace skleníkových plynů (na pozadí 

přirozené variability), lze do určité míry předpovídat.  
5.2. K predikcím slouží tzv. globální klimatické modely (GCM). V mnoha ohledech jsou analogií 

numerických modelů používaných v předpovědi počasí. Počítačový GCM je vlastně matematickým 
popisem dějů, které v klimatickém systému probíhají. Zahrnuje nejrůznější fenomény ovlivňující klima, 
chemické a fyzikální procesy, které probíhají v atmosféře, oceánech a kryosféře (ledovcích).  

5.3. Modely se řeší na síti uzlových bodů, u současných modelů jejich vzdálenost představuje asi 200–300 
kilometrů horizontálně, zatímco vertikálně dělí atmosféru obvykle do 30 rovin. Model tak rozlišuje 
pevniny a oceány i charakter zemského povrchu. Menší detaily jsou pod jeho rozlišovací schopností. 
Proto jsou modely schopny zachytit základní rysy klimatu na velkých územích. V současné době 
vznikají také regionální klimatické modely. 

5.4. Modely se přirozeně verifikují. Ověřování využívá běhu modelů s historickými daty a srovnání závěrů 
se skutečnými výsledky měření. 

5.5. Nejistota projekcí budoucích změn klimatu vyplývá především z neznalosti budoucího vývoje emisí 
skleníkových plynů (a aerosolů, které klima naopak ochlazují). Proto modelové projekce pracují 
s vybranými scénáři emisí se širokým rozpětím: nízké nebo vysoké emise. U každého modelu se 
výpočty provedou s více scénáři. K odhadu neurčitostí spojených s přirozenou variabilitou klimatického 
systému se používá řada opakovaných simulací vycházejících z různých počátečních podmínek. 

5.6. Nejistoty v odezvě klimatického systému na předpokládanou poruchu (například dané množství emisí) 
se dále posuzují pomocí rozptylu modelových projekcí. Pro jeden vybraný scénář se projekce spočte 
více klimatickými modely.  

5.7. Výsledkem modelu je projekce budoucího klimatu: odezva klimatického systému na určitý objem emisí 
počítaná klimatickým modelem. Z ní lze odvodit  scénář změny klimatu, například průměrný rozdíl 
mezi historickými výsledky modelu pro období 1961–1990 a budoucím modelovým klimatem v období 
2061–2090.  

5.8. Scénáře nejsou předpovědí klimatu. Klima nelze s jistotou předvídat, protože závisí na faktorech, které 
nemůžeme předem znát, především na velikosti emisí (a také na přirozené variabilitě). Scénáře proto 
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popisují očekávatelné stavy klimatu v budoucnosti, které za daných okolností (například při dané 
velikosti emisí) pravděpodobně nastanou. 

 
6. Projekce změn klimatu 
6.1. Důležitou hodnotou je velikost tzv. klimatické senzitivity, tj. změna teploty, ke které dojde při zvýšení 

koncentrace oxidu uhličitého z hodnoty 280 ppm (stav v předindustriálním období) na hodnotu 560 ppm 
(dvojnásobek). Při současných trendech emisí na takovou hodnotu stoupne během druhé poloviny 21. 
století.  

6.2. Podle IPCC modely ukazují, že za takových okolností by s větší než dvoutřetinovou pravděpodobností 
došlo ke zvýšení teploty v intervalu 2–4,5 °C (nejpravděpodobnější výsledek je asi 3 °C). 
S devadesátiprocentní pravděpodobností je výsledek vyšší než 1,5 °C. 

6.3. Modelové projekce ukazují, že klimatické změny mohou být v budoucnu velmi výrazné. Jejich 
charakter a síla přitom budou záležet na budoucím vývoji emisí a koncentrací skleníkových plynů a 
aerosolů v atmosféře. 

6.4. Pro scénář s vysokými emisemi (scénář A1F1) se podle projekcí zvýšení teploty do konce 21. století 
(oproti stavu z let 1980–1999) bude s větší než dvoutřetinovou pravděpodobností nacházet v intervalu 
2,4–6,4 °C. Nejpravděpodobnější výsledek činí 4 °C. 

6.5. Naproti tomu scénář s aktivním, energickým postupem snižování emisí (scénář B1) by limitoval růst 
teplot tak, že zvýšení se s větší než dvoutřetinovou pravděpodobností bude nacházet v intervalu 1,1–2,9 
°C (nejpravděpodobněji 1,8 °C). Rozdíl mezi scénáři (nebo modely) nastává v dlouhodobějších 
projekcích, tedy významný vliv velikosti emisí se projeví až za několik desetiletí. 

 
6.6. Největší oteplení podle modelů nastane nad pevninou a v nejvyšších zeměpisných šířkách severní 

polokoule (tj. vysoko na severu). Nejmenší oteplení by nastalo v okolí Antarktidy a v části severního 
Atlantiku. 

6.7. Zvýšení o několik stupňů Celsia je poměrně významné. Výrazně převyšuje výkyvy teplot, ke kterým 
docházelo minimálně v posledním tisíciletí.  

 
7. Dopady projektovaných změn klimatu 
7.1. Zvýšení teplot se projeví i dalšími změnami. Velmi pravděpodobné je zvýšení srážek ve vysokých 

zeměpisných šířkách. Pravděpodobný je pokles srážek v subtropických oblastech nad pevninou. 
7.2. Je velmi pravděpodobné, že se zvýší frekvence extrémně vysokých teplot a vln horka. Extrémní 

srážkové jevy budou četnější a silnější. 
7.3. Pravděpodobně budou intenzivnější (silnější) tropické cyklony (tedy hurikány a tajfuny).  
7.4. Pro scénář s vysokými emisemi projekce očekávají zvýšení mořské hladiny během 21. století o několik 

desítek centimetrů. V rozporu s populárními představami bude hlavní příčinou tohoto jevu tepelná 
roztažnost vody, tání polárních ledovců nicméně  k tomuto vývoji podstatně přispěje. 

7.5. Přetrvávající teploty vyšší než v předindustriálním období mohou  v dalších staletích vést 
k významnému odtávání Grónského ledovce. To by mělo za následek růst hladiny až o sedm metrů. 

7.6. Zvyšující se hladinou moří budou kvůli hustému osídlení na pobřežích ohroženy stovky milionů lidí. 
Další jevy, jako jsou tropické bouře, ještě zvyšují riziko. 

7.7. Suchem ohrožené oblasti se zvětší. Množství vody se zmenší především ve středních zeměpisných 
šířkách a suchých tropech. Naopak přibude ve vyšších šířkách a některých tropických oblastech. 
Množství vody v horských ledovcích se zmenší, což bude mít za následek redukci říčních toků 
v oblastech, které zásobuje odtok z horských ledovců, v letním a podzimním období. 

7.8. Zemědělský výnos ve vyšších zeměpisných šířkách se při zvýšení průměrné globální teploty o 1–3 °C 
zvětší, po překročení třístupňové hranice začne klesat i tam. V suchých tropech začnou výnosy klesat už 
při menším zvýšení teploty. Zemědělskou produkci sníží také četnější záplavy a suchá období. 

7.9. Projektované změny ovlivní zdravotní stav milionů lidí, zejména s malou adaptační schopností. Lze 
očekávat rozšíření infekčních nemocí vázaných na tropické oblasti. Díky častějším extrémním jevům 
(horké vlny, záplavy, sucha) dojde ke zvýšení nemocnosti z vody. Jen někde dojde k menší úmrtnosti 
s ohledem na menší riziko podchlazení. 

7.10. Při zvýšení průměrné globální teploty o 1,5–2,5 °C ohrožuje nevratné vymření zhruba 20–30 % druhů 
rostlin a živočichů. 

7.11. Podle některých projekcí by mohlo na konci 21. století docházet koncem léta prakticky ke kompletnímu 
odtávání arktického mořského ledu. 
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8. Historický vývoj klimatu a paleoklimatický pohled 
8.1. Projekce klimatických změn jsou založeny na fyzikálních vlastnostech skleníkových plynů. Nevycházejí 

tedy z pozorování dosavadního vývoje klimatu. Ovšem dosavadní trend je podporuje.  
 
8.2. Zvyšování střední hodnoty klimatického systému je nepochybné. Je to zřejmé z pozorovaného růstu 

globálních průměrných teplot a teploty povrchu oceánu, z výrazného odtávání sněhové a ledové 
pokrývky a z rostoucí úrovně hladiny oceánu. 

8.3. Globální průměrná teplota vzduchu se zvyšuje. Nejteplejších 12 let od začátku měření jsou roky: 1990, 
1995, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006. 

8.4. Byly pozorovány změny výskytu extrémních teplot a jsou častější teplé vlny.  
8.5. Průměrná plocha arktického mořského ledu v letním období klesá o 7 % za desetiletí, roční průměrná 

plocha asi o 3 % za desetiletí.  
8.6. Významný je růst srážek ve východní části Severní a Jižní Ameriky, v severní Evropě a severní a střední 

Asii. Vysychají oblasti Sahelu, pásma kolem Středozemního moře, rozsáhlé části jižní Afriky a některé 
oblasti jižní Asie. Pokles srážek v tropech a subtropech je zesilován zvýšením teploty. Období sucha 
mají větší intenzitu a jsou delší, což platí hlavně o tropech a subtropech. Zvýšila se četnost výskytu 
intenzivních srážek nad většinou pevninských oblastí.  

8.7. Od roku cca 1970 jsou doklady o větší aktivitě tropických cyklonů (hurikánů) v severním Atlantiku. 
Zřetelný nárůst je zaznamenán po roce 1994. Trend koreluje s růstem teploty povrchu oceánů.  

8.8. U některých charakteristik klimatu, jako jsou tornáda, prachové bouře, kroupy, bleskové výboje a 
antarktická ledová pokrývka nebyly pozorovány změny.  

8.9. Paleoklimatologické informace potvrzují, že oteplení v posledních 50 letech je neobvyklé v rámci 
nejméně posledních 1300 let. Polární oblasti byly dlouhodobě zřetelně teplejší než dnes, naposledy před 
125 000 lety. Redukce objemu polárního ledu způsobila zvýšení hladiny oceánů asi o 4 až 6 metrů 
oproti dnešnímu stavu. 

8.10. Pozorované oteplení je krajně nepravděpodobné bez změny vnějších podmínek klimatu (tzn. do klimatu 
muselo zasáhnout něco vně systému). Je velmi nepravděpodobné, že jde jen o důsledek přirozených 
procesů. Pozorované změny jsou ve významném statistickém souladu s očekávanou reakcí na změny 
vnějších podmínek, ke kterým doposud došlo, včetně vyšší koncentrace skleníkových plynů. Naproti 
tomu poznatky nepotvrzují shodu s vývojem hodnot u faktorů, které by se nabízely jako alternativní 
příčiny (výkyvy slunečního záření, sopečná aktivita).  

8.11. Podle IPCC většina pozorovaného zvýšení globálních průměrných teplot od poloviny 20. století je velmi 
pravděpodobně (s pravděpodobností vyšší než 90 %) důsledkem nárůstu koncentrací skleníkových 
plynů. Jinými slovy, emise jsou velmi pravděpodobně hlavní příčinou dosavadního oteplování. Lidské 
vlivy jsou rozpoznatelné i u dalších aspektů klimatu, včetně ohřevu oceánů, průměrných teplot nad 
kontinenty, teplotních extrémů a pole větru. 

8.12. Pozorované trendy oteplování spadají do intervalu dřívějších projekcí IPCC.  
 
9. Reakce na problém 
9.1. Změnám klimatu způsobeným zvyšováním koncentrací skleníkových plynů lze nepochybně do velké 

míry předejít snižováním emisí. Lze toho dosáhnout změnou zdrojů energie, snižováním energetické 
náročnosti (vyšší efektivností) a pomocí dalších opatření v průmyslu, dopravě, zemědělství a jiných 
odvětvích. IPCC (Pracovní skupina 3) ve své zprávě podrobně dokumentuje možná opatření a velikost 
snížení emisí, kterých lze jimi dosáhnout do roku 2030. 

9.2. V kumulativních emisích CO2 z energetiky za roky 1950–2000 je ČR na jednadvacátém místě na světě. 
Relativní emise (na jednoho obyvatele nebo na jednotku HDP) jsou zde poměrně vysoké. V emisích 
CO2 na jednoho obyvatele zaujímá ČR patnácté místo na světě.  

9.3. Emise skleníkových plynů v České republice významně (asi o čtvrtinu) klesly v první polovině 90. let. 
Od té doby jsou prakticky stabilní.  

9.4. Ani energické snižování emisí nezabrání změnám klimatu úplně. Vždy bude existovat přirozená 
variabilita klimatického systému, se kterou lidstvo musí počítat. Některým změnám klimatu se už nelze 
vyhnout, protože k významnému zvýšení koncentrace skleníkových plynů už došlo (viz 6.5). 

9.5. Velmi důležitou součástí reakce musejí být aktivní adaptační opatření. Pomohou vyrovnat se s těmi 
změnami klimatu, kterým nelze předejít. Někdy také mohou být levnější než snižování emisí. Patří mezi 
ně například změny v zaměření zemědělské produkce na plodiny lépe odolávající suchu a teplu, 
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přizpůsobení se častějším povodním, zejména omezení výstavby a zemědělské produkce v záplavových 
zónách či vytváření mokřadů a přirozeného prostoru pro rozlivy v říčních nivách a na pobřežích. 
Významné jsou rovněž investice do výstražných a záchranných systémů. 

9.6. Na mnohé důsledky změn klimatu ovšem nebude možné se plně adaptovat. Obecně platí, že možnosti 
adaptace jsou větší v zemích s relativně menšími dopady změn klimatu, s menší rolí zemědělství 
v ekonomice a zemích bohatších. Česká republika odpovídá všem třem kritériím. Naproti tomu 
možnosti adaptace jsou velmi omezené v zemích chudých, zemědělských a více zasažených 
klimatickými změnami (například Sahel a Afrika obecně nebo Indie). Tyto země budou při nepříznivém 
vývoji situace potřebovat pomoc rozvinutých zemí, které se na dosavadních trendech růstu koncentrace 
skleníkových plynů podílely zatím největší měrou. 

9.7. Klimatologická věda může dodat odborné podklady pro rozhodování. Není ovšem oprávněna 
rozhodnout, co udělat a co je přijatelné. Tato odpovědnost leží na společnosti, její politické reprezentaci 
a státním aparátu. Nejsme také kompetentní posuzovat, jaké technologie jsou vhodné nebo jaká opatření 
se vyplatí. V této věci spoléháme na expertní posouzení specialistů v technických a ekonomických 
oborech. 

 
 

Informace pro občany  

Novojičínska 
 
 

Na silnicích Novojičínska zemřelo za pololetí šest lidí 
 

Počet dopravních nehod za první pololetí letošního roku klesl v porovnání se stejným obdobím roku 
2006 o dvanáct procent, za stejné období zemřelo na silnicích novojičínského okresu víc lidí.   

Na silnicích Novojičínska došlo od začátku roku do konce června letošního roku celkem                                   
k 1 158 dopravním nehodám, vloni jich bylo o 156 víc. Zatímco vloni zahynulo při dopravních nehodách 
šestnáct osob, letos jich zemřelo šest. Při dopravních nehodách se letos těžce zranilo 33 osob, vloni jen 
devatenáct. Lehkých zranění je také více, zatímco vloni jich policisté zaevidovali 124, letos už 147.  

Jako nejčastější příčina dopravních nehod byl policisty zjištěn nesprávný způsob jízdy v 717 případech 
a vysoká rychlost, která měla za následek 177 nehod. Policisté  negativně vnímají fakt, že počet dopravních 
nehod způsobených pod vlivem alkoholu vzrostl oproti loňsku o 28 procent. Alkohol se tak podepsal na 83 
nehodách.  

Přesto je letošní šestý měsíc v počtu obětí při nehodách mírnější než loňský. V červenu 2006 zahynulo 
na silnicích Novojičínska pět osob, letos ani jedna.  

 
Kontroly podávání alkoholu mládeži 

 
 Novojičínští policisté mimo jiné naplánovali pro rok 2007 rozšíření preventivních akcí i v oblasti kontroly 
požívání alkoholických nápojů a tabákových výrobků mládeži.    

Preventivní akce zaměřená na kontrolu podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let 
probíhala na Novojičínsku během páteční a sobotní noci (29.6. a 30.6.2007).  
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V pátek 29. června 2007 od deváté hodiny večerní probíhala bezpečnostní akce v Kopřivnici. Desítka 
kopřivnických policistů společně se třemi strážníky Městské policie Kopřivnice zkontrolovalo celkem 75 osob. 
Během bezpečnostní akce zjistili čtyři osoby, které požili alkohol a nedovršili plnoletosti. Největší hodnotu 
policisté naměřili chlapci, ročník 1990, který měl v dechu 2,20 promile alkoholu. 

V sobotu 30. červena 2007 dvě desítky novojičínských policistů a sedm strážníků Městské policie Nový 
Jičín zkontrolovalo dohromady téměř dvacet vytypovaných nočních podniků, kde byl předpoklad, že se zdržují 
mladí  lidé. V průběhu akce byla provedena kontrola například restaurací: diskotéka ZDH v obci Vlčnov, Na 
koupališti v Hůrce, Bečvárka v Jeseníku nad Odrou, Zlatý Důl v Suchdole nad Odrou, Bowling v Kuníně a 
Meinl Dance v Novém Jičíně. Jak je vidět z výsledků těchto rozsáhlých kontrol, opakované akce tohoto typu 
plodí své ovoce. Policisté totiž ze sta zkontrolovaných osob, u osmdesáti z nichž provedli orientační dechovou 
zkoušku a zjistili šest podnapilých osob mladší 18 let. U tří případů se podařilo zjistit osobu, která mladistvým 
alkohol prodala či podala.  

To ale samozřejmě neznamená, že by tímto kontroly restaurací a nočních podniků na Novojičínském 
okrese ustaly. Policisté v obou případech si po půlnoci posvítili na řidiče. V Kopřivnici z 54 kontrolovaných 
vozidel byly zjištěny dva dopravní přestupky, za které policisté uložili pětiset korunové blokové pokuty. 
V Novém Jičíně bylo zkontrolováno 129 vozidel a osob, přičemž bylo zjištěno 14 přestupků na úseku dopravy, 
které byly vyřízeny v blokovém řízení. Na pokutách policisté vybrali 7 900 Kč. Dále bylo zjištěno u dvou osob 
přestupkové jednání, spočívající v řízení osobního motorového vozidla po předchozím požití alkoholických 
nápojů a jeden přestupek spočívající v jízdě na jízdním kole taktéž s alkoholem.  

Novojičínští policisté tak znovu upozorňují, nejen mladistvé a řidiče, že mají již v plánu další obdobné 
akce.  

Výměna řidičských průkazů 
 

Upozorňujeme majitele řidičských průkazů, že řidičské průkazy vydané v době od 1.7.1964 do 
31.12.1993 je nutno nechat vyměnit na Městském úřadu, kde spadáte do 31.12.2007. 

Pokud nedochází k současně ke změně údajů, tak je výměna řidičského průkazu odproštěna                        
od správního poplatku. 

K vydání nového řidičského průkazu by mělo dojít do 20 dnů od podání žádosti. Bližší informace 
podá Městský úřad Nový Jičín. 

 
Zdravotní způsobilost 

 
Řidiči vozidla, kteří užívají zvláštního výstražného světla modré barvy (maják), řidiči, kteří mají 

uvedeno řízení vozidla v popisu práce a držitelé řidičského oprávnění skupin C, C+E, D, D+E nebo podskupin 
C1, C1+E, D1 a D1+E, se musí podrobit pravidelným prohlídkám každé dva roky a po dovršení 50 let věku 
každoročně. Musí také před řízením motorového vozidla podstoupit vstupní lékařskou prohlídku. 

Ostatní držitelé řidičského oprávnění se musí podrobit lékařské prohlídce nejdříve šest měsíců před 
dovršením 60, 65 a 68 let věku, nejpozději však v den dovršení stanoveného věku. Po dovršení 68 let věku 
musí na pravidelnou lékařskou prohlídku docházet každé dva roky. 

Při řízení motorového vozidla musí mít tito řidiči doklad o zdravotní způsobilosti u sebe.  
Pravidelné lékařské prohlídce se musí podrobit nejpozději den před dnem ukončení platnosti písemného 

posudku o zdravotní způsobilosti. Potvrzení vystaví Váš ošetřující lékař.   
 

Dávejte si pozor na nabídky neodborné výměny zámků 
 

V posledním  období se objevilo opět několik případů podvodů a zneužití  důvěřivosti zejména seniorů. 
Postup je stále stejný. U vstupních dveří bytu zazvoní muž oblečený do montérek  s brašnou přes rameno. 
Naučená řeč vypadá asi následovně: „Ve vašem domě bylo v poslední době vykradeno několik bytů. Proto vám 
nabízím instalaci nové bezpečnostní cylindrické  vložky do vašich vstupních  dveří.“ 

Senior se většinou  k výměně zámku rozhodne. Montér vymění původní cylindrickou vložku za novou, 
v některých případech dokonce za certifikovanou vložku s příslušnou bezpečnostní třídou. Protože se však  
nejedná o zámečníka,  který má patřičné zkušenosti a  ani nemá koncesní listinu na takovýto obor podnikání, 
namontovaný výrobek není funkční nebo je funkční pouze částečně. Například namontuje příliš krátkou vložku 
do dveří, které se poté  nedají zevnitř  vůbec uzamknout. 
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Jiným trikem může být, že neznámí „zámečníci“ nabízejí důvěřivým občanům pod záminkou levné 
instalace vložky zámku do vstupních bezpečnostních dveří u bytu zcela opačnou službu. Namísto původní 
vložky sem namontují jinou nekvalitní vložku a ještě se snaží obyvatele bytu přesvědčit, že jim dali velkou 
slevu. 

Tito „řemeslníci“ se snaží prodat přinesené zámky a svou práci bez ohledu na to, že zákazníkovi 
nepřinese žádný užitek, v některých případech dokonce i zabezpečení objektu zhorší. 
Občané  se musí mít na pozoru a při podobné nabídce postupovat a požadovat následující: 

• Předložení průkazky odkud zámečníci  jsou, včetně jejich jmen a příjmení.  
• Předložení koncesní  listiny za provádějící firmu. Zde si zejména  zkontrolujte, zda je firma oprávněna 

provádět montáž bezpečnostních zařízení.  
• Předložení patřičného certifikátu pro nabízený výrobek. Např. cylindrické vložky jsou certifikovány do 

šesti bezpečnostních tříd, kdy bezpečnostní třída 1 je nejnižší kvality a  číslo 6 je nejvyšší kvalita.  
• Sladění příslušné bezpečnostní třídy s požadovaným stupněm zabezpečení, které  předpokládá pojistná 

smlouva.  
• Příslušné seznamy certifikovaných výrobků z oblasti zabezpečení lze nalézt na webových stránkách 

Ministerstva vnitra na odkaze www.mvcr.cz/prevence/obcanum/rady/odborne/certifik/index.html 
 

Certifikát obsahuje mimo jiné: 
• Popis a  typ výrobku a jeho zařazení do některé z bezpečnostních tříd.  
• Název, číslo a razítko certifikačního orgánu.  
• Číslo  a dobu platnosti certifikátu.  
Při podezření výměnu zámku odmítněte a volejte ihned Policii ČR, nejlépe na tísňovou  linku 158 a 

nerozšiřujte tak počet již podvedených obětí. 
Další relevantní rady k zabezpečení najdete na těchto stránkách ministerstva vnitra 

www.mvcr.cz/prevence/obcanum/rady/obecne/rady.html nebo případně na preventivně informačních skupinách 
Policie ČR  při okresních či  městských policejních ředitelství (jejich  seznam a adresy jsou na 
www.mvcr.cz/prevence/obcanum/pis/pis.htm).  

Dalším zdrojem důležitých informací je realizovaný Program Bezpečná lokalita  
(www.mvcr.cz/bezpecnost/lokalita.html).  Cílem programu Bezpečná lokalita je předcházet majetkové  
kriminalitě a vytvářet  podmínky pro bezpečný život občanů.  Program poskytuje občanům informace o 
možnostech zabezpečení majetku, obydlí, automobilů a o konkrétních technických  opatřeních.  Dále se 
program věnuje odborné pomoci při výběru typu a rozsahu  zabezpečení majetku a dává jistotu, že přijímaná 
technická opatření zaručují  požadované standardy kvality. Program realizuje Ministerstvo vnitra a Policie 
České republiky ve spolupráci s Asociací technických bezpečnostních služeb Grémium alarm a Českou asociací 
pojišťoven. 
Zdroj:www.mvcr.cz 
 

Výzva svědkům - loupežného přepadení v Odrách 
 
V úterý 3. července ve 13.20 hodin došlo v Odrách na Novojičínsku k loupežnému přepadení pobočky 
Komerční banky.   

Do pobočky peněžního ústavu vešel neznámý muž a se zbraní v ruce zamířil rovnou  k jedné 
z přepážek, kde po pokladní požadoval vydání finanční hotovosti. Peníze si odnesl v žluto-modré 
igelitové tašce s nápisem Albert. Ke zranění osob ani použití zbraně pachatelem nedošlo. Po 
loupeží muž z banky odešel. 

Pachatelem byl muž středně vysoké plnoštíhlé postavy, ve věku kolem 30 let a výšky okolo 180 centimetrů. Na 
sobě měl černé tričko, modré rifle a sportovní botasky. Při přepadení měl pachatel na hlavě černou kuklu a 
světlou baseballovou čepici s nápisem Radegast. Muž byl ozbrojen krátkou střelnou zbraní-pistolí, černé 
barvy. 

Policie žádá občany, kteří se v uvedené době pohybovali v místě loupežného přepadení a mohli by 
podat svědectví o neznámém pachateli, aby telefonovali na číslo 158, nebo linku 974 735 111 nebo na 
kteroukoli služebnu policie. 
       Zpracoval:  

nprap. Zbyněk Tomšík,  vrchní inspektor  OŘ  PČR  Nový Jičín 
 



 14 

 
PIVO  OBSAHUJE  ŽENSKÉ  HORMONY 
Kamarád jednou prohlásil, že se v pivu nacházejí hormony. Rozhodli jsme se, že to vědecky 
rozebereme. Takže každý z nás – čistě z vědeckých důvodů, pochopitelně – vypil 10 piv.                       
Na konci té desáté rundy jsme zjistili následující: 

1. Přibrali jsme na váze. 
2. Spoustu jsme toho namluvili, aniž bychom něco podstatného vyjádřili. 
3. měli jsme problémy s řízením. 
4. Bylo zdaleka nemožné logicky přemýšlet. 
5. Nepodařilo se nám přiznat chybu, i když bylo naprosto jasné, že se stala. 
6. Každý z nás věřil, že je středem vesmíru. 
7. Měli jsme bolesti hlavy a žádnou chuť na sex. 
8. Naše emoce se daly stěží ovládat. 
9. Drželi jsme se vzájemně za ruce. 
10. A jako vrchol: museli jsme každých 10 minut na záchod, a to všichni 

    najednou. 
 
KDO  SE  MÁ  V MUŽÍCH  VYZNAT ? 
1.  Hodní muži jsou oškliví. 
2.  Hezcí muži nejsou hodní. 
3.  Hezcí hodní muži jsou homosexuální. 
4.  Hezcí hodní muži, kteří jsou heterosexuální, jsou ženatí. 
5.  Muži, kteří nejsou moc hezcí, ale jsou hodní, nemají peníze. 
6.  Muži, kteří nejsou moc hezcí, ale jsou hodní a mají peníze, si myslí, že jim jdeme 
 po penězích. 
7.  Hezcí muži bez peněz jdou po našich penězích. 
8.  Hezcí muži, kteří nejsou moc hodní a jsou heterosexuální, si nemyslí, že jsme dost hezké. 
9.  Muži, kteří si myslí, že jsme hezké a jsou heterosexuální a jsou trochu hodní a mají peníze,  
 jsou zbabělci. 
10.  Muži, kteří jsou trochu hezcí a trochu hodní a mají nějaké peníze a díky bohu jsou 
 heterosexuální, jsou plaší a NIKDY NEUDĚLAJÍ PRVNÍ TAH! 
11.  Muži, kteří nikdy neudělají první tah, okamžitě ztrácejí zájem, když přebíráme iniciativu. 
 
RADY  NA  TÝDEN 
Na pondělí: 
Kdo pije, brzo umře. Kdo nepije, umře ještě dříve, protože ten kdo pije ho přejede. 
Na úterý: 
Nezapomeň odkud jsi přišel, neboť je možné, že Tě tam někdo za chvíli pošle. 
Na středu: 
Je těžké být debilem, protože konkurence je veliká. 
Na čtvrtek: 
Je dobře, že jdu tak pomalu, protože možná jdu špatným směrem. 
Na pátek: 
Kulturnost je jenom nátěr, který je velmi lehce rozpustný v alkoholu. 
Na sobotu: 
Když žena nezíská toho, koho miluje, tak běda tomu, koho dostane. 
Na neděli: 
Práce je poslední zoufalý pokus, jak přijít k penězům. 
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ZÁKAZ  VSTUPU  DO  SUPERMARKETU 
 

Vážená paní Fentonová. 
V průběhu předcházejících 6 měsíců monitorovali pracovníci naší bezpečnostní služby počínání Vašeho 

manžela v našem obchodním domě. Níže uvedený seznam obsahuje detaily jeho přestupků, zachycených 
bezpečnostní kamerou. Kopie těchto záznamů máme uložené. Vašeho manžela jsme opakovaně slovně 
napomínali při každé návštěvě obchodu, což on následně ignoroval. Na výzvy a napomenutí reagoval hrubě 
slovy: "Dokud tady moje žena nakupuje, budu sem chodit taky..." Proto jsme nuceni zakázat Vašemu manželovi, 
Vám a celé Vaší rodině vstup do naší prodejny. 
Následuje seznam aktivit Vašeho manžela v našem obchodě po dobu posledních 6 měsíců : 
15. červen : Vzal 24 krabiček kondomů a náhodně je vložil do vozíků  nakupujícím, kteří se nedívali. 
2. červenec : Nastavil všechny budíky v oddělení domácích potřeb tak, aby zvonili v 5 minutových intervalech. 
7. červenec: Udělal na podlaze vedoucí k dámským toaletám tenkou dlouhou stopu rajčatovým džusem. 
19. červenec : Přistoupil k zaměstnankyni domácích potřeb, řekl oficiálním tónem: „Kód 3“ a sledoval, co udělá. 
4. srpen : Přišel k pultu Služby zákazníkům se žádostí koupit balení M&M's (lentilky) na splátky. 
14. září : Přesunul nápis „Pozor, mokrá podlaha“ do části pokryté kobercem. 
15. září : Rozložil jeden ze stanů v kempingové části a zval nakupující dál, pod podmínkou, že si přinesou 

polštář. 
23. září : Kdykoli se ho zaměstnanec zeptal, zda nepotřebuje pomoc, rozplakal se a křičel : „Proč mě, lidi,   

nenecháte na pokoji?“ 
4. říjen : Díval se přímo do bezpečnostní kamery a používaje ji jako zrcadlo, šťoural se v nose. 
10. listopad : U pultu se zbraněmi se ptal zaměstnance, zda neví, kde jsou antidepresiva. 
3. prosinec : Podezřele se pohyboval po prodejně, hlasitě si při tom pobrukoval melodii z Mission Impossible. 
18. prosinec : Schoval se mezi věšáky s oděvy a na lidi, kteří se v nich probírali, pokřikoval "Kup si mě!  

       Kup si mě!" 
21. prosinec : Vždy když se ozvalo hlášení z reproduktoru, schoulil se do klubíčka na zem a křičel: „Ne! Ne!  

        Už zase ty hlasy!!!“ 
23. prosinec : Vešel do zkušební kabinky, chvíli počkal a potom začal velmi hlasitě vykřikovat: „Není tu toaletní 

        papír!“ 
Doufám, že za těchto okolností chápete naše rozhodnutí.  

S úctou John F. Walker, Manažer prodejny K-mart, Summit Ridge, Reno, NV 89503 
 

 
TYP  NA  KARAVAN  PRO  LETOŠNÍ  DOVOLENOU 
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B L E S K O V K A  
 
Agroprůmyslový kombinát a.s. Sedlnice oznamuje všem akcionářům  
(bývalým akcionářům) a nájemcům půdy, kteří si objednali krmné obilí,  
prodej krmné pšenice v areálu AGPK a.s. Sedlnice-Borovec: 

pro obec Rybí  -  ve čtvrtek  9. srpna 2007  od  7:00  -  13:30 hod. 
Žádáme všechny zájemce, aby si vyzvedli krmnou pšenici v uvedenou dobu. Na pozdější 
odprodej nebude brán zřetel. Pytle neprodáváme, doneste si vlastní. 
 

 

OZNÁ ME NÍ  O  PŘER UŠE NÍ  D ODÁ VKY  ELE KTŘI NY  

 
ČEZ Distribuce, a.s. oznamuje občanům, že v níže uvedených dnech a hodinách bude v celé obci 
Rybí přerušena dodávka elektřiny: 
 
7. srpna  v době od 7:00 – 18:00 hod. 
22. a 23. srpna v době od 7:00 – 17:00 hod. 
 
Žádáme naše zákazníky v souladu s ustanovením § 25, odst. 4, písm. d), bod 6 zákona                        
č. 458/2000 Sb. o pochopení pro toto nezbytné omezení a doporučujeme jim provést předem 
potřebná opatření k zamezení případných škod a odpojit elektrické spotřebiče ze sítě. 
Děkujeme za pochopení. 
POZOR!!! Z hlediska bezpečnosti je nutno zařízení distribuční soustavy i v této době považovat 
za zařízení pod napětím ! 
 
 

 

   

  
 

 
  FOTBALOVÁ  UTKÁNÍ 

 
19.8. 16:30 muži Starý Jičín - Rybí 
26.8. 10:00 žáci Rybí - Kateřinice 
 14:15 dorost Rybí - Straník 
 16:30 muži Rybí - Kunín. 
 

 RYBSKÝ   ZPRAVODAJ   č. 8/2007 vydal Obecní úřad Rybí, Rybí č. p. 127, 742 65  Rybí,                  
 dne  31. 7. 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. 


