
  

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

Upozorňujeme, že pokud nemáte zájem o zveřejnění svého jubilea ve zpravodaji, volejte 
na číslo obecního úřadu 556 760 181, a dále upozorňujeme, že pokud nemáte zájem o 
návštěvu zástupců obce u příležitosti 80. a víceletých narozenin, opět dejte vědět na 
obecním úřadě. 

Přáním obce je respektovat a chránit soukromí všech obyvatel obce. 

 Jindřiška Kvitová   

 Marie  Pavelková 

 Ladislav Kocian   

 Marie  Purmenská 

 Jiřina  Gawlowská  

 Božena  Matlová 

 Marta  Šenková   

 Hana   Kalíšková 

 Jiřina  Zajoncová 

 Josef  Šimíček   

Blahopřejeme všem žákům a studentům 

základních, středních i vysokých škol 

k  dosaženým úspěchům v tomto školním roce. 

Děkujeme učitelům i všem ostatním školským 

pracovníkům za jejich úsilí vynaložené na 

vzdělávání dětí a vytváření podmínek pro 

pohodový pobyt ve škole. Děkujeme rodičům 

za podporu svých dětí v rozvoji jejich znalostí a 

dovedností.              

A přejeme všem slunečné a báječné prázdniny. 
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Připomenutí vyhlášky o regulaci hlučných činností v neděli 
 

Od roku 2010 platí v naší obci vyhláška o regulaci hlučných činností. Jedná se o 
omezení veškerých prací spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk, 
např. motorových kos, křovinořezů s elektrickým nebo spalovacím motorem, 
pojezdových nebo traktorových sekaček, plotových motorových stříhacích nůžek, 
cirkulárek, motorových pil, sbíječek, rozbrušovaček, kompresorů apod. 

Jsem ráda, že v naprosté většině tuto vyhlášku dodržujete, a velmi vám za to děkuji. 

Protože začíná doba léta, prázdnin a dovolených a s nimi prodloužený pobyt na 
venkovních terasách, prosím, abyste nezapomněli po 22 hodině ztlumit své hlasy i 
reproduktory svých přehrávačů, abyste nerušili své blízké i vzdálené sousedy.  

A ještě malá poznámka na závěr: pokud si venku i během dne pouštíte rádio nebo 
nějakou vaší oblíbenou muziku, myslete na to, že vedle vás bydlí lidé, kterým se toto 
„vyhrávání“ nemusí vůbec líbit, navíc když musí poslouchat muziku z více zahrad.  

Marie Janečková 
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KLUB ŽEN    zve své členky ve středu 3. července  do přísálí Besedy v 17:00 hod. 

ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ se bude konat  v pondělí 1. července a také 29. července 
v konzultační místnosti lékaře na obecním úřadě v době od 9:30 - 10:00.  
          
ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ A MĚŘENÍ TLAKU  se bude konat v pondělí  15. července   
ve stejnou dobu. 

Zájezd seniorů na Pustevny 

V úterý 9. července  

Rybí odjezd "Fojtství"                         8.30                   
Rybí             "Horní"                           8.32 
Příjezd na Pustevny                           9.30             
Stezka Valaška                                  10.00 - 11.30 
Volno                                                  11.30 - 12.30 
Odjezd  z Pusteven do Rožnova       12.30 - 13.00    
Exkurze Svíčkárny                             13.00 - 14.15 
Rožnov - Masarykovo nám.               14.30 - 15.45       
Návrat v cca 17 hodin.  
 

Doprava a vstupy budou hrazeny z dotace MSK.  

Akce jsou podpořeny z prostředků Moravskoslezského kraje 

Jako zamlada 

Letní kino v areálu sokolovny  

v pátek 23. srpna od 20:30  

Ženy v běhu 

Vstupné dobrovolné bude věnováno Verunce Fojtíkové. 
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Ve středu 29. 6. proběhla schůzka se stavební firmou Commodum spol. s.r.o. a 

společností Abplast, která je dodavatelem čistíren. Dozvěděli jsme se, že stavba začíná 

17.7. a její dokončení se plánuje v březnu příštího roku. Bude se pracovat minimálně u 

dvou domů najednou. Asi 14 až 7  dní před samotnou výstavbou obejdou pracovníci 

firmy přihlášené zájemce a zkonzultují s nimi samotný průběh stavby u jejich domu. 

I. etapa výstavby začne od Štramberka a Makyti, dále budeme pokračovat na dolním 

konci ve směru od Závišic. 

 

Stanovení ročního servisního poplatku za provoz DČOV 
 

Zastupitelstvo obce na svém červnovém jednání stanovilo 

pro rok 2019 a rok 2020 výši servisního poplatku, který 

bude pokrývat náklady spojené s provozováním 

domovních čistíren odpadních vod. Platba je stanovena ve 

výši  300,- Kč/měsíc.  

 

Servisní poplatek za provoz domovní čistírny je složen 
z těchto částí: 
Přenos dat centrálního monitoringu:          1.200,- Kč/rok 
                                      Vývoz kalu:              500,- Kč/rok 
                                 Práce technika:             500,- Kč/rok 
      Servisní kontrola odborné firmy:              900,- Kč/rok 
                       Fond oprav a obnovy:             500,- Kč/rok 
                                              Celkem:         3.600,- Kč/rok 
 

Pokud tedy dobře počítáte, náklady na provoz domovní čistírny nepokryjí za dobu 

celých 10ti let ani náklad na pořízení domovní čistírny, natož další náklady spojené 

s realizací projektu.  

V neposlední řadě pro ty z vás, kdo ještě stále pochybujete o správnosti svého 

rozhodnutí, je opět potřeba připomenout, že od roku 2023 budou majitelé nemovitostí 

dokládat nakládání se svými odpadními vodami. To znamená, že kdo nemá povolenou 

ČOV, bude svoji odpadní vodu nechávat odvážet odbornou firmou na centrální čistírnu 

a dokládat potvrzení o jejím vývozu. A věřte, že je to nejdražší řešení likvidace 

odpadních vod z rodinných domů. 

Marie Janečková 
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Ze zasedání rady obce  

V měsíci červnu rada obce  

schválila:  

 dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 172017 mezi obcí Rybí a společností Projekty 

Vodam s.r.o. se sídlem Galašova 158, 753 01 Hranice 

 přijetí dotace na akci „Chodník Rybí – Dolní“ – ISPROFOND 5817510187 v limitní 

výši 2.374.658,-Kč. 

 dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci a smlouvě o právu provést stavbu mezi 

zájemci o stavbu domovní ČOV a obcí Rybí, jejímž předmětem je doplnění článku 

č. III – práva a povinnosti vlastníka nemovitosti o povinnost úhrady provozního 

poplatku za službu spojenou s prováděním servisní kontroly a údržby DČOV 

 

doporučila ke schválení:  

 přidělení účelově vázané dotace paní S.K. bytem Rybí ve výši 40.000,- Kč 

z rozpočtu obce Rybí na rok 2019 na stavbu domovní ČOV. 

 poskytnutí daru ve výši 34.106,- Kč městu Nový Jičín na provoz odlehčovací služby 

Pohoda v roce 2018. 

 pořízení změny Územního plánu Rybí na pozemcích parc. č. 337/1, 337/4, 337/5, 

337/6 a 336/3 vše k.ú – změna na sportovní plochu, Pořízení změny bude 

odloženo do schválení územní studie č. 1 Územního plánu Rybí.  

 Náklady na pořízení změny na pozemcích parc. č. 337/1, 337/4, 337/5, 337/6 a 

336/3 vše k.ú Rybí bude hradit obec  

 schválení ročního servisního poplatku za provozování domovních čistíren 

odpadních vod za pojených do projektu „Rybí – likvidace odpadních vod“ ve výši 

3.600,- Kč/rok 

 

vzala na vědomí: 

 informaci o vyhlášení ředitelského volna dne 21. 6. 2019 (důvodem je příprava tříd 

na výmalbu a opravu omítek) 

 informaci o zařazení projektu Rybí na přípravu projektové dokumentace chodníků 

podél silnice II/482 mezi náhradní 

 

neschválila:  

 uzavření objednávky s fa Nakladatelství CBS, Ing. Lubomír Slezák 
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(Hlasování: pro – proti -  zdrželo se) 

56. schvaluje    doplnění bodu programu 
Projednání žádosti o poskytnutí dotace na stavbu domovní čistírny odpadních vod  (12-0-0) 

 

57. schvaluje   program  5. zasedání Zastupitelstva obce Rybí;                            (12-0-0) 

 

58. schvaluje,   aby diskuse probíhala ke každému bodu programu zvlášť;                       (12-0-0) 

 

59. schvaluje    návrhovou komisi ve složení  -  předseda  Andrea Tománková 
                                 další členové -  Jaromír Marek a Antonín Kudělka 
 ověřovatelé zápisu – Dominik Skalka a Petr Pochyla 

    zapisovatelka -  Jana Marková                               (12-0-0) 
  
60. bere na vědomí usnesení přijaté na 4. zasedání Zastupitelstva obce Rybí dne 2.6.2019;     (13-0-0) 
 

61. schvaluje  Účetní závěrky obce Rybí za rok 2018 v souladu s vyhláškou č. 563/1991 Sb. o 
účetnictví a se zákonem 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)             (13-0-0) 

 

62. schvaluje  Závěrečný účet obce Rybí za rok 2018 včetně zprávy o výsledcích přezkoumání 
hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok 2018 a to v souladu s § 17  zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a dále v souladu s § 43 zákona 128/2000 Sb. o 
obcích , a souhlasí s celoročním hospodařením bez výhrad.                          (13-0-0) 
 

63. bere na vědomí  Účetní závěrku Sdružení Povodí Sedlnice za rok 2018.              (13-0-0) 
 

64. bere na vědomí celoroční hospodaření DSO a Závěrečný účet DSO za rok 2018 včetně zprávy o 

výsledku přezkoumání hospodaření Sdružení povodí Sedlnice, IČ 70237093, zpracované kontrolní 

skupinou KÚ MSK v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, § 17, odst. 7, písm. a)  „bez výhrad“.                                           (13-0-0) 

 

65. bere na vědomí posouzení a stanovisko pořizovatele dle ustanovení § 46 odst. 3 zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „stavební zákon“) ve věci návrhu na pořízení změny územního plánu fyzických 

osob.                                                                           (13-0-0) 

66. rozhodlo ve smyslu § 84 odst. 2 písm. y) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění 

pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. a) stavebního zákona a také 

v návaznosti na § 44 písm. d) stavebního zákona o pořízení změny územního plánu na změnu 

způsobu využití na pozemcích parc. č. 337/1, 337/4, 337/5, 337/6 a 336/3 v k.ú. Rybí na plochu 

pro sport s tím, že pořízení bude odloženo do doby, kdy bude právě pořizovaná územní studie 

US1 vložena do evidence územně plánovací činnosti a bude tak možné její případné zařazení do 

změny.  

    Náklady na pořízení změny územního plánu bude hradit obec.                     (12-1-0) 

Ze zasedání  

 zastupitelstva obce 

Ve středu 12. června 2019 se v sále Besedy konalo 5. zasedání zastupitelstva obce, 
kterého se zúčastnilo 13 členů zastupitelstva a 5 občanů. 
 

Zastupitelstvo na zasedání projednalo a přijalo tato usnesení: 
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67. schvaluje stanovení ročního servisního poplatku s platností na rok 2019 a 2020 za provozování 
domovních čistíren odpadních vod zapojených do projektu „Rybí – likvidace odpadních vod“ ve 
výši 3.600,- Kč/rok/1 ČOV.                                 (9-3-1) 

 

68. schvaluje darovací smlouvu na poskytnutí daru ve výši 34.106,- Kč městu Nový Jičín na provoz 
odlehčovací služby Pohoda v roce 2018.                                         (13-0-0) 

 
69.  schvaluje rozpočtové opatření č.  5.                                         (13-0-0) 
 
70. schvaluje přidělení účelově vázané dotace p. S.K. bytem Rybí ve výši 40.000,- Kč z rozpočtu 

obce Rybí na rok 2019 na stavbu domovní ČOV.                                                                            (13-0-0) 
 
71. bere na vědomí  informace starostky.                                                      (13-0-0) 
 

Podzimní cyklus přednášek pořádaných Muzeem Novojičínska bude probíhat každé pondělí od 

30. září do 25. listopadu 2019, vždy ve dvou termínech od 9.00 do 11.00 hodin a od 13.00 do 

15.00 hodin v Trámovém sále Žerotínského zámku v Novém Jičíně. Můžete si zvolit dopolední 

či odpolední skupinu.  Upozornění: Pátá přednáška se místo pondělí 28. 10. (státní svátek) 

uskuteční o den později, v úterý 29. 10. 2019.  

Závazné přihlášky formou zápisu přijímá do 21. září pokladna v Žerotínském zámku, která je 

otevřena každý pracovní den kromě pondělí od 8.00 do 17.00 h. Cena celého cyklu přednášek je 

300 korun. Kapacita pro skupinu je omezena na 40 osob. Přihláška je platná po zaplacení 

kurzovného. Více informací na www.muzeumnj.cz nebo na telefonu 556 701 156. Kontaktní 

osobou je Mgr. Hana Jabůrková. 

 

Program přednášek: 

30. 9. 2019  Irena Zárubová (knihovnice) – Novojičínské knihtiskárny známé i neznámé  

7. 10. 2019  PhDr. Jiří Jurok, CSc. (historik) – Doba husitská a předhusitská na Moravě 

14. 10. 2019  PhDr. Lenka Juráčková (kurátorka) – Hodina duchů. Přízraky i naděje (nejen) 

v díle Rudolfa Kobiely 

21. 10. 2019  Mgr. Markéta Máchová (zooložka), Mgr. Renata Sobotíková (botanička) – 

Rybníky v Poodří 

29. 10. 2019  Ing. Jiří Lederer (mykolog) – Zajímavosti houbaření a houby dvojníci 

(úterý) Přednáška odborníka z Muzea Beskyd Frýdek-Místek 

4. 11. 2019 Jan Číp (historik) – Mjr. Robert Lev Melč, zakladatel československého 

vojenského letectva (k 85. výročí jeho úmrtí) 

11. 11. 2019 PhDr. Anna Hrčková (etnografka) – Dobroty z poutí 

18. 11. 2019  PhDr. Zdeněk Orlita, Ph.D. (historik) – Odhalené město. Nový Jičín ve světle 

měšťanských pozůstalostí 

25. 11. 2019  Poslední přednáška bude spojená s výletem do nového muzea ve Štramberku, 

které je jednou z poboček Muzea Novojičínska – Mgr. Pavel Stabrava (archeolog) 

http://www.muzeumnj.cz/
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Dobrovolníci ADRA v Novém Jičíně navštěvují osamělé seniory v domácnostech, v 
Domově Duha, lidi s mentálním postižením v Chráněném bydlení Domova NaNovo, 
připravují program pro pozůstalé děti v Klubu Stromeček a nově se budou moci 
věnovat také dětem ze znevýhodněného prostředí. 
Děti, se kterými bude dobrovolník trávit čas hrou, povídáním, sportováním, výlety nebo 
přípravou do školy, budou vybírat sociální pracovníci Sociálně právní ochrany dětí 
Městského úřadu Nový Jičín a Sociálně aktivizační služby. Převážně to budu děti, 

jejich rodiče se 
rozcházejí a oni se 
s tím musejí vypořádat, 
děti, jejichž rodiče 
neplní svou 
rodičovskou funkci a 
své děti zanedbávají, či 
děti, které jsou v péči 
jiných osob než rodičů. 
Máte-li chuť někomu 
nezištně pomáhat, 
máte-li čas například 1 
hodinu týdně, jste 
starší 18 let a chcete 
poznat nové zkušenosti 
a nové lidi, ozvěte se 
nám. Vysvětlíme vám, 
co dobrovolnictví 
obnáší, proškolíme vás 
pro dobrovolnou 
činnost a seznámíme 
se vším, co 
s návštěvami dětí bude 
souviset. 
 
Irena Blablová, ADRA 

739 320 717, 
irena.blablova@adra.cz 

mailto:irena.blablova@adra.cz
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"To, co si všichni hráči a fotbaloví fanoušci přáli před začátkem sezóny 2018/2019, se 
stalo skutečností. Po vydařeném podzimu, ale hlavně skvěle odehraném jaru, naši 
muži obsadili 2.místo v konečné tabulce III. třídy. Na 1.místo (soutěž vyhrála Žilina) 
ztratili pouhé dva body. Ve 13 domácích zápasech odešli pouze jednou poraženi s 
úctyhodném skóre 42:14. Nejlepším střelcem týmu se stal se 17 góly Ondřej Skalka." 

Gratulace mužům k postupu do okresního přeboru  

Mladší žáci odehráli své první soutěžní zápasy v soutěži 
Svoji první společnou sezónu s kluky ze Závišic odehráli kluci TJ Rybí v soutěži 
mladších žáků. Všichni jsme byli v očekáváni, jak si kluci povedou a s upřímností 
můžeme říct, že si vedli velice zdatně a se všemi týmy odehráli vyrovnané zápasy. V 
konečné tabulce obsadili pěkné 5. místo. Nejlepším střelcem celé soutěže se stal 
František Kvita se 34 góly.      

Závěrem bych chtěl poděkovat všem trenérům, funkcionářům a sponzorům za 
přízeň fotbalu v Rybím.                                                                         Petr Pochyla
      



11 Věrka Šustalová, knihovnice 

      V červenci a srpnu bude knihovna otevřena  
jen v pondělí od 16°° do 19°° hod. 

 

     G. Mitrov       Moje první knížka o koních 
     Víte, jaké typy koní žijí na světě, které jsou jejich hlavní poznávací znaky, jak přemýšlejí, co cítí a 
čím jim můžete udělat radost? To vše se dozvíte v této knize, určené pro mladé začínající jezdce. 
Můžete se dokonce naučit, jak se připravují koláče pro koně anebo jak se jim zaplétá hříva. 
 

     M. Kubátová      Vodnické pohádky 
     Vodníka, o kterém vypráví paní Kubátová ve svých pohádkách, se děti bát nemusí. Má je rád a 
bude jim dobrým průvodcem vodní říší, seznámí malé čtenáře s tajemstvími jejich obyvatel. 
 

     J: Andersen      DUSTY – Vrať se domů! 
     Pavel svého milovaného pejska vůbec nepoznává: Nejdřív se žene jako šílenec za jedním cizím 
autem, které ho málem zajede. A pak ta obvykle veselá a bezstarostná border kolie působí jako 
hromádka neštěstí. A když celá rodina tráví prázdniny na horách, jednoho dne Dusty zmizí z chaty. A 
začíná dramatické pátrání. 
 

     N. Ščerba      ČASODĚJOVÉ – Klíč k času 
     Vasilisa žila donedávna se svojí babičkou a neměla ponětí o tom, že její otec je mocný mág země 
Eflary. Když se pak sama v této zemi ocitne, netuší, jaké nebezpečí tam na ni čeká. 
 

     Z. Ryšavá      Linda 
     Slavná a bohatá. Taková by chtěla být každá holka. Až na Lindu, které obojí spadlo do klína, aniž 
by o to stála. Musí si dávat pozor na to, co řekne nebo udělá, ze strachu, kdo by ji mohl vyfotit a co by 
se o sobě dočetla na internetu.  Jako by žila ve zlaté kleci. Podaří se jí z ní dostat za pomoci nového 
kamaráda? 
 

     D. Čermáková      Jaromír Nohavica 
     Zpívající básník, aristokrat folku, ikona českého písničkářství, bohém, filozof, člověk velmi 
inteligentní, moudrý a sečtělý, slezský patriot, který přebásnil Mozartovy opery – to všechno je Jaromír 
Nohavica. Tato kniha nám přibližuje jeho životní cesty a hlavně jeho samého. 
 

             Svět pavouků a hmyzu 
     Tato kniha přináší nejzajímavější fakta ze světa pavouků a hmyzu. Detailní ilustrace a nádherné 
fotografie prozradí jejich skrytá tajemství a umožní pohled do prostředí, v nichž žijí, třeba do vnitřního 
prostoru mraveniště či úlu. 
 

 K. Gillerová      Zapomeň na minulost 
     Sedmadvacetiletá Saša přišla před lety o otce a starší sestru Mišku, oba zahynuli pod lavinou 
v horách. Saša si myslí, že o této tragédii ví všechno, ale díky náhodě zjistí, že všechno bylo trochu 
jinak. 
 

     V. Vondruška      Krev na kapradí 
     Tato kniha se skládá ze dvou částí. V té první je osm příběhů, v nichž jako hlavní vyšetřovatel 
vystupuje Oldřich z Chlumu a jeho pomocníci. Druhá část knihy obsahuje deset středověkých 
soudniček, inspirovaných skutečnými příběhy. 
 

     R. Bryndza      Dívka v ledu 
     Poté co je v parku v jižním Londýně pod vrstvou ledu nalezeno tělo mladé ženy, na místo přijíždí 
detektiv šéfinspektor Erika Fosterová. Oběť, dívka z mocné a bohaté rodiny, měla podle všeho 
dokonalý život. Ale další pátrání ukazuje, že měla své temné tajemství.  A při dalším pátrání i Erice 
hrozí smrt…             
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                     Výsledky soutěží žactva SPV Rybí 
   
Sportovní víkend mládeže, na který se naši nováčci těšili, se opět uskutečnil v 
Mošnově. 
Na tuto akci, která se konala 3.5.-4.5.2019 se sjelo 5 odborů SPV regionu Nový Jičín, 
takže konkurence byla velká. 
První den probíhal atletický čtyřboj, následoval Brannball, vyhodnocení, táborák a 
nesměla chybět i noční hra. 
 
Výsledky věkových kategoriích: 
ml.žákyně I. - 1.místo Ema Doležalová    2.místo Andrea Havrlantová 
4.místo Julie Marková  ml.žákyně II.-  8.místo Adéla Bajerová  st.žákyně III.- 
1.místo Veronika Kvitová    6.místo Anastázie Kudělková 
9.místo Kristýna Víchová  st.žákyně IV.- 1.místo Šárka Krausová    
3.místo Rozálie Kudělková  dorostenky   - 2.místo Ludmila Krausová 
  
 a jediný zástupce mužských složek dorostenec -  1.místo Bohuslav (Slávek) Kraus 
   
Turnaj žáků v Brannballu, 
naše smíšené 
družstvo vyhrálo - 1.místo 
  
Sobotní dopoledne patřilo již 
tradičně Medvědí stezce. 
Letos také přijely dětí z 
Kunčic pod Ondřejníkem a 
Palkovic, které patří 
do regionu Frýdek- Místek. 
 Umístění dvojic ve věkových 
kategoriích: 
   
 1.místo Slávek Kraus + Veronika Kvitová - dorost 2.místo Šárka Krausová + Rozálie 
Kudělková - st.žákyně IV. 
3.místo Kristýna Víchová + Anastázie Kudělková - st.žákyně III.  1.místo Adéla 
Bajerová + Alena Šerá - ml.žákyně II. 
1.místo netradičně tři naši benjamínci 
             Ema Doležalová+Andrea Havrlantová+Julie Marková  
   
 Následně se hned rozběhla kola krajská a republiková: 
12.5.2019 Stonava krajský atletický čtyřboj 1.místo Slávek Kraus 4.místo Šárka 
Krausová 5.místo Ludmila Krausová    
  
8.6.2019 Třebíč republikový atletický čtyřboj 
 2.místo   Slávek Kraus   a velká gratulace  13.místo Šárka Krausová 14.místo Ludmila 
Krausová  Celkově obsadil Moravskoslezský kraj 5.místo z 13 krajů republiky. 
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Republikové kolo Medvědí stezky           

7.-9.6.2019 Pařez  Moravskoslezský kraj 

"Medvěda" vyhrál a putovní pohár opět 

doputoval na Krajskou asociaci do 

Ostravy. Naši krajskou výpravu 

reprezentovala Veronika Kvitová ve 

dvojici s Eliškou z Mošnova, obsadily 

11.místo z 28 hlídek naší republiky ve 

své věkové kategorii. 

              Všechny výsledky i 

fotodokumentaci naleznete na stránkách 

www.caspv.cz 

 

Po těchto soutěžích jsme si udělali 

závěrečné opékání buřtů, kde od nás děti 

dostaly sladkou odměnu a vyplnily 

soutěžní kvíz. A aby se měly celé 

prázdniny na co těšit, vyhodnocení bude 

v září, jakmile se rozběhne cvičení.  

Všem dětem děkujeme za vzornou a příkladnou reprezentaci, cvičitelům za jejich 

přípravu, rodičům za podporu a přejeme vám všem  krásné prázdniny. 

                        Liba+Katka+Barča  

    
    
    

http://www.caspv.cz
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Koupání 

Ve většině měst a obcí se první červnový den otevřela koupaliště a i počasí 
na začátku měsíce vybízí k návštěvě vodních ploch. Aby si dospělí i děti dny u vody užili 
a to nejen v období prázdnin, je důležité nezapomínat na několik preventivních zásad a 
nepodceňovat případná rizika, a to nejen ze zdravotního hlediska, ale také z pohledu 
odcizení cenností. Míst u vodních hladin totiž nevyužívají pouze lidé dychtící po 
osvěžení a zábavě, odpočinku a klidu. Jsou mezi námi také ti, kteří zneužívají důvěry a 
neopatrnosti ostatních. 

Pokud je to možné, neberte si s sebou zbytečně cenné věci. Jestliže je s sebou máte, 
tak je nenechávejte na dekách, ručnících, ale využijte bezpečnostních schránek, která 
jsou na mnohých koupalištích zřízeny. Můžete také případně požádat dobrého 
kamaráda, aby vám cennosti pohlídal. Děti by neměly chodit na koupaliště bez vědomí 
a souhlasu rodičů. Také nepodceňujte neznalost vodní plochy, nepřeceňujte své 
plavecké síly, to se totiž může stát osudným i dospělému.  Pokud budete využívat 
k plavbám na vodě různé čluny, vory a loďky, tak na nich plujte pouze s plovací vestou.  
 

Festivaly 

S příchodem léta začala také festivalová sezóna. Po celé České republice probíhají a 
budou probíhat různé kulturní a společenské akce, na kterých se zdržuje velké množství 
lidí. Každý, kdo se chystá podobnou akci navštívit, by měl mít na paměti, že i dobře 
strávený víkend či den na takovém festivalu, kulturní akci, dnech obcí a měst, může mít 
nepříjemnou dohru.  
Návštěvníci by měli myslet na ochranu svého majetku, hlídat si peněženky, zavazadla. 
Není vhodné si své věci kdekoli odkládat a nechávat je bez dozoru. Dávat pozor na 
peněženky, kabelky, které budou mít majitelé při festivalu či akci u sebe, je nutné i 
v době sledování hudebních vystoupení a pohybu v davu lidí.  Noste kabelky těsně u 
těla s rukou na zapínání, nejlépe vpředu na břiše, pokud nosíte batoh na zádech, mějte 
cenné věci v kapse při sobě.  
Při těchto akcích se také požívá alkohol a i zde mějte na paměti, že řidiči nesmí 
usednout za volant pod vlivem alkoholu nebo drog. V neposlední řadě je nutné 
zdůraznit, že osoby mladší osmnácti let nesmí konzumovat alkoholické nápoje.  
Připomenout si zaslouží také pravidlo, abychom nenechávali viditelně odložené věci ve 
vozidlech, kterými návštěvníci, ať již vodních ploch, kulturních, společenských akcí, 
festivalů, na místo přijedou.  Pokud budou návštěvníci v lokalitě festivalů stanovat, tak 
dodáváme, že není vhodné nechávat si při opuštění stanu zde odložené cenné věci. 
Současně návštěvníkům festivalu radíme, aby se podrobně seznámili s návštěvním 
řádem, ve kterém je zakotveno, které předměty  nesmí mít u sebe při vstupu do areálu, 
kde se festival koná.   
Doufáme, že těchto několik základních rad přispěje k příjemnému, ničím 
nekomplikovanému prožití volných dnů, prázdnin a zasloužených dovolených. 

por. Bc. Pavla Jiroušková 
7. 6. 2019 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ee/P%C4%8CR_seal.png
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      Komíny, automobily a letadla chrlí „skleníkové“ plyny. Oteplování Země tedy 
pokračuje. Politiky to zatím příliš nevzrušuje, a tak občanovi nezbývá nic jiného, než se 
o sebe (jako obvykle) postarat sám. 
 
Tady je několik námětů jak lépe přežít vedra: 
( hlavně v panelovém domě nebo v kanceláři bez klimatizace) 
 Vypít nejméně 3 litry tekutin denně ( dospělí -zapisovat si vypité množství) 
 Okna na sluneční straně polepit bílým balicím papírem (odráží sluneční paprsky) 
 Na sluneční straně zatáhnout rolety  ( svítit úspornými zářivkami ) 
 Rolety občas postříkat vodou z ručního rozprašovače na květiny 
 Používat stolní neb stojanový ventilátor.  Nohy dát do “lavoru” se studenou vodou 
 Naplnit vanu vodou do výšky několika centimetrů (odpařováním se snižuje teplota) 
 Podobně působí zavěšený mokrý ručník, zvláště pak před spuštěným ventilátorem 
 Nosit minimální oděv (s mokrým ručníkem kolem krku) 
 

 
 
 Občas postříkat tělo vodou pomocí ručního rozprašovače 
 Sprchovat se vlažnou vodou několikrát denně, a to téměř bez sušení 
 Větrat přes noc nebo brzy ráno (pokud je venkovní teplota nižší než teplota v bytě) 
 Při teplotách vyšších než 26 °C pobývat ve stínu na balkoně ( ve sklepě) nebo 

v přírodě  
 Nekonzumovat alkohol a kávu, ale pít dobré nealkoholické pivo, studené čaje, 

minerálky  
 Omezit vaření a pečení (nezvyšuje se pak teplota v bytě) 
 Dopřát si polední siestu 
 Nemocní by se měli poradit s lékařem a omezit pohyb a pobyt na slunci 
 Když již musíme ven, tak ve slunečních brýlích, kloboučku a klidně pod deštníkem 

– jsme pak na tom stejně jako ve stínu. 
 

Ing.Zdeněk Joukl (praktický sociolog, Senior roku 2013 atd.)                                                                               
červen 2019 
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Maření spravedlnosti a digitální data v trestním řízení

Vážené čtenářky, Vážení čtenáři, 

v dnešním příspěvku se zaměříme na 

tzv. maření spravedlnosti a aktuální 

novelu, která má za cíl snížení počtu 

případů, kdy jsou soudní řízení 

ovlivněna padělanými či 

pozměněnými důkazními prostředky. 

Zjednodušeně řečeno, důrazněji se 

postihuje „podvádění“. 

Dle mého názoru se nestává se velmi 

často, že by byl uzákoněn nový 

trestný čin. S účinností od 1. 2. 2019 

však zákonodárce takto učinil a 

definuje nový trestný čin maření 

spravedlnosti. 

Podstatou trestného činu je předložení 

u soudu, před mezinárodním soudním 

orgánem či v trestním řízení věcného 

nebo listinného důkazního prostředku,  

 který má podstatný význam 

pro soudní rozhodnutí, 

 o kterém víme, že je padělaný 

nebo pozměněný, 

a to s úmyslem použití jako pravého 

důkazního prostředku. Pak dle zákona 

hrozí trest odnětí svobody až na dvě 

léta. 

Jak taková situace vypadá prakticky? 

Zákon míří na podvodná jednání u 

soudů při dokazování. Jedná se 

například o: 

 falšované listiny, dopisy, 

 pozměněné faktury, 

 pozměněné fotografie, 

 padělaná čestná prohlášení, 

a jiné listiny, které žalobce, žalovaný, 

obžalovaný či jiný účastník řízení 

předloží s vědomím, že jsou padělané. 

Pachatelem může být každý, kdo 

v okamžiku předkládání důkazního 

prostředku ví, že se jedná o padělanou 

či pozměněnou listinu. 

Obdobně je postihováno jednání, kdy 

osoba poskytne, nabídne nebo slíbí 

prospěch jinému nebo pro jiného za 

účelem spáchání trestného činu 

křivého obvinění, křivé výpovědi a 

nepravdivého znaleckého posudku 

nebo křivého tlumočení. Lze si 

představit například podplácení 

znalce, aby vyhotovil mírně upravený 

znalecký posudek, který bude osobě 

ve prospěch nebo s vyšší či nižší 

hodnotou znalcem posuzované věci. 

Zde hrozí trest odnětí svobody až na 

tři léta. Trestní odpovědnost pak hrozí 

také danému znalci, tlumočníkovi či 

svědkovi. 

Hrozba trestu odnětím svobody je 

velmi významná a věřím, že zákon 

přispěje k tomu, že nebudou 

pozměněné listiny užívány při 

žádných příležitostech a před žádným 

orgánem. 

Obdobný trestný čin byl zakotven již 

dříve na Slovensku a dle důvodové 

zprávy k českému zákonu odkazující 

na slovenské Ministerstvo 

spravedlnosti „Ze statistických údajů 

vyplývá, že v roce 2016 bylo za 

trestný čin marenie výkonu 

spravodlivosti odsouzeno 16 osob a 4 

byly zproštěny obvinění, v 1. pol. roku 

2017 pak bylo odsouzeno 11 osob, 4 

osoby byly zproštěny obvinění a u 2 

osob bylo trestní stíhání zastaveno.“ 

Další zajímavou novinkou dle 

uvedené novely je úprava trestního 

řádu směrem k používání digitálních 

dat v trestním řízení. Nově může 

předseda senátu, státní zástupce nebo 

policejní orgán vydat příkaz, aby 

konkrétní osoba určitá data v počítači 

nebo jiném zařízení či na nosiči 

uchovala v nezměněné podobě po 

dobu stanovenou v příkazu a učinila 

potřebná opatření, aby nedošlo ke 

zpřístupnění informace o tom, že bylo 

nařízeno uchování dat. 

Jak taková situace opět vypadá 

prakticky? Jde zejména o případy 

internetové kriminality jako například 

podvodné e-shopy. Příslušný orgán 

může vydat příkaz, aby přesná data 

z počítačů nebo webových stránek 

byla „zakonzervována“ pro pozdější 

použití a nemohlo dojít k jejich 

pozměňování, neboť by se ztrácela 

jejich důkazní hodnota. Příkaz 

směřuje vůči tomu, kdo relevantní 

data drží nebo je má pod kontrolou 

(tedy provozovatel e-shopu nebo jiná 

osoba, kde jsou data fakticky 

uložena). 

Takový postup by měly orgány činné 

v trestním řízení volit samostatně, ale 

nic nebrání tomu, aby poškozená 

osoba policejnímu orgánu navrhovala, 

aby takový příkaz byl vydán a 

„konzervace dat“ byla provedena na 

návrh. 

Lze tedy doporučit, aby v případě 

vědomosti o konkrétních důležitých 

digitálních informacích bylo toto 

sděleno příslušným orgánům a 

formální či neformální cestou 

apelováno na to, aby data byla 

uchována. Je vhodné dodat, že se 

musí jednat o již existující digitální 

data, nikoliv budoucí vzniklá data. 

Uchování dat sice neznamená 

možnost jejich automatického 

zpřístupnění všem zúčastněným, ale 

dle mého názoru napomáhá žádanému 

budoucímu zjištění faktické reality a 

spravedlivému výsledku řízení. 
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MALÉ OHLÉDNUTÍ ZA ŠKOLNÍM ROKEM 
2018/2019 

 

      Ve školním roce 2018/2019 docházelo do naší 
mateřinky 50 dětí, které se vzdělávaly ve 
vzdělávacím programu „Do přírody za zvířátky 

půjdeme tam a zase zpátky“ s podtématem „Dobrodružství ježečka 
Bodláčka“. Kromě nových dětí jsme také přivítali nové paní učitelky: Hanu Hanzalovou a 
Danu Sudolskou. Pokračovali jsme v psaní zážitkového deníčku, tentokráte s plyšákem 
ježečkem Bodláčkem. Rodiče společně s dětmi si  podle své fantazie vyrobili  ježky  z 
různých materiálů a ti nás po celý rok pozorovali . 
       V říjnu starší děti svým vystoupením přivítaly nové občánky obce, v listopadu  
následoval již tradiční „Lucerničkový pochod“, kdy děti s rodiči po stopách lampiček došly k 
cíli a společně si u ohně zazpívaly a opekly špekáčky. Této akci  předcházela výtvarná 
dílnička, kde si děti  s rodiči lucerničku vyrobily.   
 Brzy nás čekala mikulášská besídka s nadílkou, na kterou si děti třídy Rybiček 
připravily hudební „Vánoční pohádku“, děti třídy Sluníček si zahrály na čertíky.  Na 
Žerotínském zámku v Novém Jičíně jsme si připomněli vánoční zvyky a tradice. 
  Konec zimy patřil maškarnímu dopoledni, při kterém si děti zasoutěžily, zatancovaly , 
vydováděly a domů si kromě dojmů a zážitků odnášely i výhry z tomboly. 
       V měsíci březnu nás čekala návštěva knihovny, kde nám paní knihovnice  Věrka 
Šustalová přečetla pohádku.  Při pohádkách a příbězích z vypůjčených knížek se nám po 
obědě krásně odpočívalo. 
  Duben patřil přípravě na velikonoční svátky. Děti měly možnost nazdobit si kraslice ve 
výtvarné školičce. Při čarodějnickém dni jsme propadli kouzlům a zaklínadlům, vyzkoušeli si 
vaření lektvarů a výrobu slizu. 
      Měsíc květen patřil hlavně maminkám, pro které si starší děti připravily muzikál „Malá 
jarní pohádka“, mladší děti vystoupily s pásmem říkanek a písniček. Děti maminkám ozdobily 
skleněné srdíčko a vytvořily přáníčko. Všichni si potom pochutnali na moučníku. 
 V červnu jsme oslavili Den dětí soutěžemi na školní zahradě, vystoupili jsme s veselým 
programem na Dni obce a již druhým rokem jsme se s předškoláky vypravili Na Prachárnu, 
kde nám pan Jirka Kelnar připravil výborné pohoštění, které nám dal jako sponzorský dar a 
za to mu mnohokrát děkujeme. Po dlouhé procházce následovalo nocování v MŠ. 
    I v letošním roce byly pro děti připraveny divadelní představení a to jak v MŠ, tak i v 
Beskydském divadle, navštívili jsme kino Květen s pásmy pohádek. Čekal nás výlet do Světa 
techniky v Ostravě, výlet do Štramberka a výlet vláčkem do Suchdolu nad Odrou. 
 V průběhu roku se mohli rodiče zúčastnit odborně zaměřených tematických setkávání 
z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání z Evropských strukturálních a 
investičních fondů-  besedy s logopedkou, psychologem, se speciálními pedagogy a jinými 
odborníky. 
 V průběhu roku předškolní děti vyráběly a tvořily v keramickém kroužku, navštěvovaly 
předplavecký kurz a pilně navštěvovaly kroužek angličtinky. 
 Školní rok jsme zakončili veselým odpolednem. Společně s rodiči jsme se vypravili na 
procházku s plněním úkolů a poté se rozloučili s našimi 15 předškoláky a popřáli jim  mnoho 
školních i osobních úspěchů a rodičům poděkovali za vstřícnou spolupráci. 
 

      Přejeme všem dětem hezké prázdniny plné zážitků bez úrazů a dospělým klidnou a 
bezstarostnou dovolenou. 
 V září opět nashledanou v naší mateřince.     MŠ Rybí 

MŠ 
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Zprávičky ze školičky 

Školní rok končí a všechny děti se konečně dočkaly prázdnin. 
V červnu si ve škole užily nejen zkoušení, ale i zábavu. Ve středu 12. června jsme 

se s dětmi vypravili na výlet ke Dni dětí. Navštívili jsme zámek v Kuníně, kde byl pro 
děti připravený zábavný program zakončený opékáním špekáčků. Od pondělí 24. 
června do čtvrtku 27. června jsme si užívali zábavu na Škole v přírodě, tentokrát 
v hotelu Samuel na Ostravici. Téma celého dění byl STŘEDOVĚK. Jak všechno 
dopadlo, si můžete prohlédnout na stránkách školy. 

Ve čtvrtek 21. června měly děti ředitelské volno. Důvodem byly práce, které ve 
škole probíhaly. Ve škole bude probíhat rekonstrukce „prostřední“ třídy a téměř celá 
škola se bude malovat, proto byla potřeba prostory vyklidit. Děkuji za práci nejen 
zaměstnancům školy, ale hlavně zaměstnancům obce, kteří nám hodně pomohli. 

V pátek 28. června dostaly děti vysvědčení a pochvaly za sběr starého papíru, ve 
kterém naše škola obsadila krásné 5. místo v počtu kilogramů na žáka (tímto děkuji 
všem, kteří k našemu umístění přispěli), či reprezentaci školy a prázdniny mohou začít. 
Všem dětem přeji prázdniny plné sluníčka, zážitků a odpočinku. Pedagogům a paní 
školnici přeji pěknou dovolenou. Na všechny se budu opět těšit v příštím školním roce. 

     Mgr. Hana Frydrychová 
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