
  

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. 

 Zdenka  Holubová   

 Vlasta Valchářová 

 Jaroslava Janáčková   

 Václav Valůšek 

 Jindřiška Heraltová   

 Josef  Horuta   

 Jaroslav Kelnar 

 Vojtěch Drápala 

 Ludmila Krausová 

 Jaroslav Rohel 

 Marie  Lošáková 

 Václav Honeš 

 Marcela Musilová 

 Zlatuše Klőselová 

 Jaroslav Mareček 

Vítání občánků v neděli 3. listopadu  

od 10:00 hodin v sále Besedy. 
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Podzimní úklid na zahradách 
Stejně jako každý rok připomínám, že při úklidu Vašich zahrad byste měli dodržovat 

určitá pravidla, která nám ukládá naše legislativa a snad i naše zodpovědné chování 

vůči sobě i sousedům. 

 Největší problém, který se každoročně opakuje je úklid spadaného listí ze stromů. 

Mnoho z vás k této činnosti dnes již využívá zahradní sekačku, která objem spadaného 

listí značně zredukuje, mnoho z Vás listí kompostuje, někteří využívají služby firmy 

OZO, která odváží biodpad z domácností. Bohužel každým rokem ale také vidíme a 

především cítíme na řadě míst v obci hustý dým, který zamořuje ovzduší v širokém 

okolí. Na podzim zkrátka nedosáhneme toho, aby právě shrabané listí ze zahrady bylo 

suché. Buďme tedy ohleduplní ke svým sousedům a volme šetrný způsob úklidu 

zahrad. Spousta lidí v obci to již dokáže, dokažme to všichni. 

Hezké podzimní dny přeje Marie Janečková 

Sběr papíru v Rybí 
Od října dochází ke změně ve sběru papíru 

u mateřské a základní školy. Od října za 

tento sběr již nebude vyplácena školám 

žádná odměna. Společně jsme se proto 

dohodli, že kontejnery na papír u školy 

necháme odvést a zachováme pouze 

kontejnery, které jsou umístěné u 

sokolovny, o které se bude starat obec. 

Budeme velmi rádi, pokud tento sběr papíru 

budete i nadále využívat. Pevně věříme, že 

časem pro recyklaci papíru nastane opět 

lepší situace. 

Upozornění 

Za chovatele psů v naší obci prosím, abyste 

při pořádání svých rodinných oslav brali také 

v potaz, že v obci společně s námi lidmi bydlí 

cca 200 psích kamarádů. Ohňostrojů, které 

bývají součástí některých soukromých oslav, se psi bojí. Psi mají mnohem jemnější 

sluch než my a intenzivně slyší i takové zvuky, které my ani nejsme schopni vnímat. 

Navíc si psi nedokážou tyto zvuky vysvětlit a přiřadit je ke konkrétnímu původci. Ze 

všech těchto důvodů se zkuste  na svých rodinných oslavách bez ohňostrojů obejít.  
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KLUB ŽEN    zve své členky ve čtvrtek 3. října  do přísálí Besedy v 17:00 hod.   

ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ A MĚŘENÍ TLAKU  se bude konat v pondělí  7 . října  
v konzultační místnosti lékaře na obecním úřadě v době od 9:30 - 10:00.  
          
ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ se bude konat  v pondělí 21. října ve stejnou dobu. 

Sbor dobrovolných hasičů Rybí pořádá  

v sobotu 19.10.2019 v sále Besedy  

KRMÁŠOVOU ZÁBAVU.  

Vstupné 70,- Kč.  

Začátek v 19.00 hod.,  

ale na večeři či jen chuťovku si můžete zajít již od  16. hodiny. 

Nabízíme: přírodní řízek, brambor, obloha - jitrnicový, jelitový prejt,       

brambor, zelí - smažený vepřový řízek, brambor, okurek - vepřo,knedlo,zelo - 

studený zabijačkový talíř, chléb - prdelanka 

Občerstvení - bohatá tombola - hudba, tanec. 

Nedělní prodej zabijačkových specialit začíná tradičně v 9 hodin v hasičárně.  
 

Srdečně zvou a těší se na Vás hasiči. 

Sportovní komise ve spolupráci s TJ Rybí a   

Atletickým klubem E. Zátopka Kopřivnice 

pořádá v sobotu 12. října 

běžecký závod - RYBSKÝ TRHÁK v rámci „Lašské běžecké ligy“ 

na který jste všichni zváni 

ať už jako závodníci nebo diváci. 
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Ukládání objemného odpadu z domácností do velkoobjemových kontejnerů  
se uskuteční: 
 

    pro horní část obce        u Besedy  úterý 8. a  středa 9. října 

 pro dolní část obce        u Fojtství  úterý 15. a  středa 16. října 

Velkoobjemový odpad 
Co lze do nádoby umístit ? 

Starý vyřazený nábytek, koberce, linolea, dřevěné, kovové a skleněné výrobky větších rozměrů 
pocházející z domácností apod. 
 

Co zde nepatří ! 
 Stavební odpady (suť, cihly, beton, IPA, azbestové výrobky, sádrokartón, okna apod.),            

nebezpečné odpady (plechovky od barev, olejů apod.), elektrozařízení (ledničky, pračky,        
televizory a další vyřazené elektrospotřebiče), biologicky rozložitelný odpad (např. nevyužitelné 
ovoce, zelenina, větve apod.), obalový materiál (např. kartónové krabice), pneumatiky. 

Sběr nebezpečného odpadu: o sobotách 12. října a 19. října u obecního  

   skladu a to vždy v době od 8:00
 
 do 9:00 hod.  

 
Občané mohou odkládat nebezpečný odpad BEZPLATNĚ. Elektroodpad se vybírá 
ale jen vcelku (nesmí být odstřihnuté kabely,  vymontované součástky atd.)  
 
Můžete zde uložit:  
 -  staré televizory a zářivky    -  ledničky a mrazničky    
 -  mikrovlnné trouby a vysavače   -  sekačky a vrtačky 
 -  výpočetní techniku (počítače, monitory) 
  
Staré barvy  za poplatek  -  suché 7 Kč/1 kg  a tekuté 10 Kč/1 kg  
Pneumatiky za poplatek  -  malé 20 Kč a velké 40 Kč  

Znovu upozorňujeme, že na obecním úřadě jsou po celý rok umístěny kontejnery na: 
  

 sběr malých elektrospotřebičů, baterií, zářivek a úsporných žárovek  
 vyřazené tonery a cartridge z tiskáren.  
 

A dále také po obci jsou umístěny kontejnery na: 
 ošacení  - před budovou sokolovny a u Hanzelků (směr na Štramberk) 
 papír a kartony - u sokolovny 
 olej z domácností - před sokolovnou a u kovárny 
 plechovky - na sedmi místech po obci 
 tetrapackové obaly - (od mléka apod.) vhazujte do modrých kontejnerů na 

papír 
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Protože opakování je matkou moudrosti, znovu upozorňujeme na neustále se opakující 
případy volného pobíhání psů na území obce Rybí. Důrazně vyzýváme všechny majitele psů, 
aby provedli veškerá účinná opatření, kterými své psy zajistí proti útěku. Psi se mohou po obci 
pohybovat jen na vodítku v doprovodu držitele psa nebo pověřené osoby. 
Dále upozorňujeme na povinnost majitelů uklízet na veřejném prostranství exkrementy po 
svých psech. 

ČIPOVÁNÍ PSŮ proběhne v úterý 8. října : 
 

 16
00 

- 16
30

   u hasičárny 
 16

45
 - 17

00 
  u Fojtství 

 

S sebou očkovací průkaz psa a 400 Kč/1 pes na poplatek. 
MVDr. Pavel Frous 

Pokud nebude pes očipován, nebude ho moci od příštího roku veterinář naočkovat 
proti vzteklině a to může mít nemalé rizikové následky. 
Po označení psa mikročipem doporučujeme všem majitelům psů zaregistrovat se v 
Národním registru majitelů zvířat www.narodniregistr.cz/o-nas.php. Teprve po 
zaregistrování plní mikročip funkci prostředku k vyhledávání a nalezení vašeho psa v 
případě zaběhnutí. 
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ZÁJEZD VELKÝ MEDER – NABÍDKA VOLNÝCH  MÍST 

 

Termín: 10. - 12. 11. 2019 

Cena: 2 750 Kč  
 

V ceně : ubytování, polopenze, 1x oběd, 2x lázně Györ, doprava 
 

Odjezd: 6:00 Rybí-Fojtství 
      

Informace: Marie Bradáčová, Radka Purmenská 

tel.: 739 909 716, 724 913 371 

Turistický oddíl TJ Rybí má ještě volná místa  

na TURISTICKÝ ZÁJEZD na slovenské pomezí , 

který se uskuteční  28. října 2019. 

 
Asi 17 km dlouhá, ne příliš náročná  trasa, povede z Konečné po slovenské hranici na 
Bílý kříž, dále po hřebenu Grúně na Staré Hamry.  
 
Cena zájezdu je 100 Kč pro členy TJ Rybí  a 120 Kč pro ostatní. 
 
Zájemci se mohou přihlásit u Jiřího Honeše  tel. 607 727 579  
email:  j.hones@seznam.cz 
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Upozorňujeme vás všechny, kdo máte napojenou splaškovou kanalizaci z vašeho domu 
na kanalizační řad v majetku obce a doposud jste nezaplatili stočné pro letošní rok, 
abyste tak učinili do konce října.  

Pro rok 2019 je stanovena cena stočného ve výši 5 Kč/m
3
. V obci stanovujeme  

množství spotřebované vody podle směrných čísel roční spotřeby vody, kde je uvedeno, 

že na jednoho obyvatele bytu s tekoucí teplou vodou připadá 35 m
3
/rok.  

Cena stočného na jednoho obyvatele domu je tedy stanovena ve výši 175 Kč.  

Dle smlouvy můžete uhradit stočné na účet obce č. 1766493309/0800, jako variabilní 

symbol uveďte číslo smlouvy, nebo platbu můžete provést v hotovosti do pokladny na 

obecním úřadě. 

Marie Janečková 

V září proběhla na fotbalovém hřišti skautská zahajovačka, které se 
zúčastnilo téměř 40 dětí.  Pro velký zájem letos otevíráme čtyři družiny. 
Rozpis schůzek naleznete v tabulce. Děti se scházejí u klubovny pod 
Besedou. 

Rozpis skautských schůzek 2019/2020 
 

 
 

RODINNÁ DRAKIÁDA 

V neděli 6. října se uskuteční na Kocmínku již tradiční drakiáda 

pořádaná skautskými oddíly v Rybí. V době od 14:30 do 15:30 

proběhne prezentace draků, nově vyrobení draci budou odměněni. 

Občerstvení zajištěno. V případě nepříznivého počasí se akce odkládá. 

Markéta Kvitová 

ÚTERÝ 16 – 17:30 benjamínci děti od 5 do 7 let Eva Křížková 
Martina Cochlarová 

STŘEDA 16:00 vlčata a skauti kluci Radek Najzar 
  

ČTVRTEK 16 – 18 sovičky děvčata od 3. třídy Barča Sopuchová 
Marie Červenková 
Barča Baarová 

PÁTEK 16 – 18 lvíčata děti 1. – 3. třída Markéta Kvitová 
Ema Olajošová 
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Pozvánka na ,,Den pěstounství v MSK“ 
 
Náhradní rodinná péče má v našem kraji dlouholetou 
tradici a podporu, a i když počet náhradních rodičů v 
posledních letech výrazně neklesá, pořád existují 
děti, kterým se ji zajistit nedaří. Jedná se o téma, 
které by si ve společnosti zasloužilo větší pozornost, 
neboť jde o jednu z možností, jak umožnit dětem, 
které neměly štěstí vyrůstat ve vlastním rodinném 
prostředí, reálně žít v rodině, která jim nabídne lásku, 
zázemí a prostředí k vytváření žádoucích rodinných vzorců chování. 
 
Moravskoslezský kraj, který realizuje již od roku 2011 kampaň pod názvem Dejme 
dětem rodinu, se rozhodl poděkovat pěstounům za jejich ochotu pomoci dětem, které 
nemohou vyrůstat ve svých biologických rodinách a připravit akci pod názvem ,,Den 
pěstounství“. 
 
Den pěstounství se uskuteční dne 12.10.2019 od 10 hodin do 18 hodin v Dolní 
oblasti Vítkovice z.s. V rámci této akce budou moci pěstounské rodiny bezplatně 
navštívit Svět techniky a spolu s ostatními návštěvníky, kteří v daný den obdrží 20% 
slevu na vstupné, mohou také bezplatně využít další doprovodný program. Součástí 
akce bude také komponovaný program složený z vystoupení dětí, které vyrůstají 
v náhradních rodinách.  
 
Lidé, kteří o nějaké formě náhradní rodinné péče uvažují, mohou uvedenou akci 
využít k bližšímu seznámení s celou problematikou.  
Bližší informace lze také najít na webových stránkách:  
https://dejmedetemrodinu.msk.cz/. 

Mgr. Richard Pešat 
vedoucí oddělení SPOD 

Kulturní komise obce Rybí ve spolupráci se Základní školou Adolfa Zábranského  

připravují 
 

slavnostní zahájení letošního adventu, 
 

které proběhne 29. listopadu 2019 před základní školou. 

 

Součástí programu bude vystoupení žáků ZŠ, předvánoční trh s tradičními 

vánočními výrobky a bohaté občerstvení. Prosíme zájemce o prodejní místo, aby se 

přihlásili na Obecním úřadě Rybí. 

https://dejmedetemrodinu.msk.cz/
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Chtěli bychom touto cestou požádat občany, aby neodkládali odpady mimo sběrné 
nádoby. V případě, že jsou kontejnery již plné, využijte prosím k odložení odpadu jiné 
sběrné místo.  
Situace kolem odkládání odpadů mimo sběrné nádoby je v obci nadále neúnosná a 
musí se začít řešit. Lidé se naučili odkládat odpad vedle nádob, odhazovat jakýkoli 
odpad beztrestně prakticky kdekoli.  Pokud nejsou volné nádoby vhodí vše i do 
ostatních a je jim úplně jedno, jestli je to papír nebo plast. V nádobách se často 
objevuje odpad, který do nich nepatří.  
Svozy velkoobjemových odpadů (nábytek, koberce, pvc, ….) - jsou to odpady, které 
se nevejdou do sběrných nádob a tříděný odpad a také nebezpečných odpadů a 
elektroodpadů (ledničky, elektro, zářivky, barvy, baterie, obaly od nebezpečných látek, 
pneu, ….) jsou obcí zajištěny dvakrát ročně.  
Pokud se rozhodnete využít kontejner na separačním dvoře v Novém Jičíně, který je 
určen pro ukládání velkoobjemového odpadu pro občany naší obce, prosím informujte 
zaměstnance o obsahu vašeho odpadu. Kontejnery určitě nejsou určeny pro 
nebezpečný odpad (barvy, pneumatiky, elektronika). Tento odpad patří do jiné kategorie, 
musí být proto uložen také do jiného kontejneru.  
 

JAKÉKOLI ODKLÁDÁNÍ ODPADU MIMO SBĚRNÉ NÁDOBY  
JE PORUŠOVÁNÍ ZÁKONA!  

Zakládání černé skládky a také odložení komunálního odpadu mimo (vedle) 
určené nádoby na veřejná prostranství je dle zákona přestupkem popř. i trestným 

činem.   

Jak  se  Vám líbí kontejnery umístěné 
u kovárny?  
              Vyfoceno 27.9.2019 
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Vyčistím koberce,  
čalouněný nábytek  

i interiéry aut. 
  

Jiří Marek, Rybí 371 
tel. 739 640 626 
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Ze zasedání rady obce  

V měsíci září rada obce  
schválila:  
 smlouvu o prodeji sběrných nádob mezi obcí Rybí a společnosti ASOMPO, a.s. se 

sídlem Životice u Nového Jičína 194. 
 dodatek č. 1 SoD č. 1905010 mezi obcí Rybí a společností Commodum, spol. s r.o. 

se sídlem Valašská Bystřice 225 (týká se dokončení stavby domovních ČOV) 
 příkazní smlouvu mezi obcí Rybí a Martinem Lapčíkem na výkon TDI k projektu 

„Rybí – chodník Dolní“ 
 darovací smlouvu mezi obcí Rybí a Veronikou Fojtíkovou zastoupenou zákonným 

zástupcem  
 nabídku Šárky Hyklové na provedení uměleckých prací pro obec a (výmalba 

obrazu na hřbitovní bráně, oprava křížů na hřbitově) 
 prodej cisternové automobilové stříkačky CAS 32 značky LIAZ, KAROSA Š 706, 

SPZ 5T70055 obcí Velké Albrechtice, Velké Albrechtice 119, PSČ 742 91 za 
nabídkou cenu 90.000,-Kč. 

 hostování lunaparku paní Augustiny Šimkové, Olomouc – Holice na Rybské pouti 
v roce 2020 

 spolupráci při sběru papíru se společností FCC ČR, s.r.o. – provozovna Ostrava, 
Frýdecká 740, 739 32 Vratimov 

 použití znaku obce Rybí na propozičních listinách 2. závodu podzimního krajského 
žebříčku MSKS OS, 9. závodu OŽ Valašské oblasti, 14. závodu EUROLIGY a 
veřejného závodu v OB. 

 

zamítla: poskytnutí příspěvku Centru pro dětský sluch Tamtam o.p.s. se sídlem 
Jungmanova 25, Olomouc (obec podporuje soc. služby v okrese Nový Jičín a 
služby které využívají občané obce Rybí) 

 

doporučuje zastupitelstvu ke schválení: 
 prodej pozemku parc. č. 1707/4 (ost. plocha) o velikosti 906 m

2 

Moravskoslezskému kraji se sídlem 28. října 117 Ostrava a to za cenu 60,- Kč/m
2
 

 prodej pozemku parc. č. 1680/2 (zahrada) o velikosti 90 m
2 

a to za cenu 
stanovenou znaleckým posudkem ve výši 5.670,- Kč 

 prodej pozemku parc. č. 1680/3 (zahrada) o velikosti 100 m
2 

a to za cenu 
stanovenou znaleckým posudkem ve výši 6.300,- Kč 

 odkoupení pozemků parc. č. 112/2, 112/9, 127/10 a 1861 (vše pod veřejnou 
účelovou komunikací) a to za cenu stanovenou znaleckým posudkem  

 

vzala na vědomí: 
 informaci o výsledku voleb do školské rady. Zákonné zástupce bude zastupovat 

Irena Lapčíková a Radka Parolková, pedagogické pracovníky Mgr. Jaromír Bílý a 
Monika Petrová, za zástupce obce budou ve školské radě pracovat Ing. Jiří 
Kudělka a Pavel Kotek  

 informaci o prodeji budovy Rybí čp. 195 – bytový dům (bývalé kino) 
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bere  na  vědomí  usnesení přijaté na 5. zasedání Zastupitelstva obce Rybí dne 12.6.2019; 
 

schvaluje uzavření smlouvy mezi obcí Rybí a městem Nový Jičín o budoucí spolupráci při realizaci projektu 
„zajištění spolufinancování základní sítě sociálních služeb ve správním obvodu obce s rozšířenou působností 
ORP Nový Jičín“ 
 

bere na vědomí  zprávu o čerpání rozpočtu v roce 2019 
 

bere na vědomí  zprávu o projednaných rozpočtových opatřeních přijatých radou obce v roce 2019 
  

bere na vědomí  zprávu finančního výboru za rok 2019 
 

bere na vědomí zprávu kontrolního výboru za rok 2019 
 

schvaluje Obecně závaznou vyhlášku  č. 1/2019, kterou se zrušuje  

 Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o nočním klidu, 

 Obecně závazná vyhláška č. 2/2007, kterou se mění „Obecně závazná vyhláška č. 2/2001, kterou se 

stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a 

systém nakládání se stavebním odpadem (o odpadech)“, 

 Obecně závazná vyhláška č. 1/2004 o zabezpečení veřejného pořádku a čistoty při držení psů a zákazu 

volného pobíhání psů, 

 Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 ze dne 3. dubna 2006, kterou se vyhlašují závazné části Územního 

plánu sídelního útvaru Rybí ve znění změny č. 3, 

 Obecně závazná vyhláška č. 1/2003 o závazných částech Územního plánu obce Rybí ve znění změny č. 1, 

Obecně závazná vyhláška č 1/1997 o regulativech územního rozvoje obce Rybí 
 

schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Rybí č. 2/2019, o nočním klidu 
 

schvaluje  prodej pozemku parc. č. 1707/4 (ost. plocha) o velikosti 906 m2 Moravskoslezskému kraji se sídlem 
28. října 117 Ostrava a to za cenu 60,- Kč/m2 s tím že návrh na vklad zaplatí kupující 
 

schvaluje prodej pozemku parc. č. 1680/2 (zahrada) o velikosti 90 m2 panu J.R., bytem Rybí a to za cenu 
stanovenou znaleckým posudkem ve výši 5.670 Kč s tím, že cenu za zpracování znaleckého posudku a návrh 
na vklad zaplatí kupující.  
 

schvaluje prodej pozemku parc. č. 1680/3 (zahrada) o velikosti 100 m2 panu M.Z., bytem Praha – Stodůlky a to 
za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 6.300 Kč s tím, že cenu za zpracování znaleckého posudku 
a návrh na vklad zaplatí kupující.  
 

schvaluje odkoupení pozemků  
parc. č. 112/2 (ostatní komunikace, ostatní plocha) o velikosti 153 m2 od vlastníků O.P. a  V. P. bytem Rybí, L.P. 
bytem Rybí, R.B. bytem Rybí, P.B. a I.B. bytem Rybí , Z.V. a M.V. bytem Rybí,  
parc. č. 112/9 (ostatní komunikace, ost. plocha) o velikosti 10 m2 od pana R.B. bytem Rybí ,  
parc. č. 127/10 (ost. plocha, ost. komunikace) o velikosti 24 m2 a parc. č. 1861 (ost. plocha, ost. komunikace) o 
velikosti 28 m2 od O.P. a V.P. bytem Rybí  
za cenu stanovenou znaleckým posudkem zpracovaným Ing. Ivanem Viskupičem za 70 Kč/m2 v celkové výši 
15.050 Kč. Zpracování znaleckého posudku a návrh na vklad hradí kupující. 
 

neschvaluje odkoupení pozemku parc. č. 1604/11 (trvalý travní porost, velikost pozemku 4.969 m2 od pana Z. 
P. bytem Rybí  a pana J.P. bytem Ostrava – Poruba za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 
124.225,- Kč. Zpracování znaleckého posudku a návrh na vklad hradí obec. 
 

schvaluje rozpočtové opatření č. 9 
 

bere na vědomí  informace starostky. 

Ze zasedání zastupitelstva obce  
Ve středu 25. září 2019 se v sále Besedy konalo 6. zasedání zastupitelstva obce, kterého se 
zúčastnilo 14 členů zastupitelstva a 11 občanů. 
 

Zastupitelstvo na zasedání projednalo a přijalo tato usnesení: 
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Náhrada škody u poštovní zásilky

Vážené čtenářky, Vážení čtenáři, 

v dnešním příspěvku se zaměříme na 

otázku náhrady škody u zásilky, kterou 

jsme podali u provozovatele poštovní 

přepravy (například nejběžnější Česká 

pošta, s.p.). Jak budeme jednat, když 

zásilka přijde poškozená, neúplná 

anebo je ztracená a nepřijde vůbec? 

Nejvyšší soud se v posledních letech 

(letos také v usnesení Nejvyššího 

soudu ČR sp. zn. 25 Cdo 1089/2018 ze 

dne 26. 3. 2019) zabýval otázkou, na 

koho se v těchto případech obracet, 

pokud se s provozovatelem poštovní 

přepravy o náhradě škody 

nedohodneme. Co tedy dělat, když je 

zde spor, zda vůbec škoda vznikla a 

v jaké výši? Anebo kdo za ní 

odpovídá? 

Podáme žalobu k soudu? Budeme si 

stěžovat u jiného orgánu? 

Pokud bychom se chtěli 

s provozovatelem poštovní přepravy 

rovnou soudit, jak bývá obvyklé, 

uděláme pravděpodobně chybu. 

Odpověď totiž zní, že se postupně 

obrátíme na provozovatele poštovní 

přepravy, poté na jiný nesoudní orgán 

a následně až na soud, jako poslední 

instanci. 

Přeprava zásilek se obecně řídí 

zákonem 29/2000 Sb., o poštovních 

službách. Následně je uzavírána 

poštovní smlouva, kterou doplňují tzv. 

poštovní podmínky. Nalezneme je na 

pobočkách anebo internetových 

stránkách. Ačkoliv jsou mnohdy velmi 

obsáhlé (a to důvodně, neboť zákon o 

poštovních službách definuje nemalý 

povinný obsah v ust. § 6 odst. 2 

zejména v rámci ochrany spotřebitele), 

vyplatí se s nimi seznámit. To zvláště 

tehdy, pokud klademe velký důraz na 

danou zásilku (ať již doručení nebo její 

hodnotu). 

Pokud není služba od provozovatele 

splněna řádně, je na místě realizovat 

reklamační řízení. Tedy jednoduše 

řečeno, oznámíme provozovateli, že 

dodávka zásilky probíhá nebo proběhla 

jinak, než jsme očekávali. V tomto lze 

doporučit jednat písemně, alespoň 

formou vyžádání potvrzení o uplatněné 

reklamaci. 

Způsob reklamace je popsán 

v poštovních podmínkách. Pokud 

reklamace nedopadne podle našich 

představ, pak je na místě ust. § 6a 

zákona o poštovních službách, kdy 

platí, že „Pokud provozovatel nevyhoví 

nebo nevyřídí reklamaci vad 

poskytované poštovní služby, je 

odesílatel nebo adresát oprávněn 

podat u Úřadu návrh na zahájení 

řízení o námitce proti vyřízení 

reklamace bez zbytečného odkladu, 

nejpozději však do 1 měsíce ode dne 

doručení vyřízení reklamace nebo 

marného uplynutí lhůty pro její 

vyřízení, jinak právo uplatnit námitku 

zanikne.“ 

Řízení podléhá poplatku ve výši 100,- 

Kč dle položky 113 sazebníku 

správních poplatků Úřadu. Současně 

bývá tomu, kdo měl ve sporu plný 

úspěch, přiznávána náhrada nákladů 

potřebných k účelnému uplatňování 

nebo bránění práva proti účastníku 

řízení, který ve věci úspěch neměl. 

Úřadem je zde míněn Český 

telekomunikační úřad. A zde se mohou 

objevit zmiňované možné chyby. 

Kdybychom se obraceli s náhradou 

škody přímo na soud, jako běžně 

v jiných civilních věcech a 

reklamacích například při nákupech 

v obchodech, tak se pravděpodobně 

svého nároku na náhradu škody 

nedomůžeme.  

Důležitá je zde lhůta 1 měsíce pro 

podání návrhu k Českému 

telekomunikačnímu úřadu. Je nutno 

podotknout, že dle výkladu Nejvyššího 

soudu se nejedná o alternativu, kterou 

bychom si mohli vybrat. Tento postup 

je zakotven od 1. 1. 2013 jako pevný a 

jeho nedodržení může vést připravit 

stěžovatele o nadějnou šanci na 

úspěch. O nutnosti postupovat skrze 

Úřad opakovaně utvrzuje právě 

rozhodovací praxe Nejvyššího soudu. 

V případě, že nebudeme spokojení 

s výsledkem řízení u Úřadu, tak 

přichází okamžik, kdy se obracíme na 

soud s žádostí o přezkum správního 

rozhodnutí. Jedná se o řízení podle 

části páté zák. č. 99/1963 Sb., 

občanský soudní řád. 

Závěrem je vhodné upozornit na 

podstatnou lhůtu 1 roku od poštovního 

podání, kdy se dle poštovního zákona 

tzv. promlčují práva z poštovní 

smlouvy, nestanoví-li zákon něco 

jiného. Promlčení pak znamená 

oslabení požadovaného nároku a při 

námitce provozovatele poštovní 

přepravy o promlčení soud již takový 

nárok nepřizná. 

I zde tedy platí zásada „bdělým 

náležejí práva“ a není vhodné 

s případným vyjádřením reklamace 

zásilky vyčkávat.  

Nad rámec dnešního tématu a 

v souladu se zmíněnou zásadou autoři 

tohoto příspěvku dávají možnost 

čtenářům obrátit se na advokátní 

kancelář s náměty na žádaná témata a 

budoucí příspěvky. Vhodná témata 

budou přijata a připravena k publikaci 

v místních zpravodajích. 

 



15 Věrka Šustalová, knihovnice 

             Ve středu 30. 10. 2019 bude knihovna UZAVŘENA 
 

     J. Susa     Autoškolka 
     Tato knížka je užitečnou pomůckou pro všechny děti, které se už brzy stanou zodpovědnými  
chodci, cyklisty a za krátký čas i řidiči. Srozumitelnou a zábavnou formou seznamuje malé čtenáře 
s riziky, která na ně v ulicích číhají a radí, jak se pohybovat bezpečně. 
 
          100 nejznámějších pohádek pro unavené rodiče – podruhé 
     Jsou pro vás pohádky, které obvykle čtete svým dětem příliš dlouhé? V tomto souboru najdete 
dalších sto krásných pohádek, které jsou upraveny tak, abyste je dočetli až do konce. 
 
     T. Brezina   Klub tygrů – Žraločí pevnost 
     Klub Tygrů tráví prázdniny u moře. Místní lidé si vyprávějí historky o zatopené ruině hradu a 
obrovských žralocích na dně moře. Na noční výpravě se setkají s pomateným mužem a pochopí, že 
se dostali na stopu zločinu. Pustí se do pátrání a snaží se odhalit pravdu. 
 
     K. Gier    Zámek v oblacích 
     Sedmnáctiletá Fanny pracuje ve starém hotelu ve švýcarských Alpách. Na přelomu roku se tam 
scházejí hosté z celého světa a personál má velké starosti, jak zajistit, aby byli všichni spokojeni. 
Několik hostů se chová divně a Fanny zjišťuje, že se někdo z nich chystá ke krádeži. A tak začíná 
největší dobrodružství jejího života. 
 

     A. Vašíček   Labyrint záhad 
     Nachází se na našem území trosky plavidla mimozemšťanů? Dokážeme rozluštit staré tajemné 
nápisy? Arnošt Vašíček tentokrát pátrá po největších záhadách u nás a pokouší sem je rozluštit 
s pomocí odborníků i srovnáváním s podobně tajemnými případy ze zahraničí. 
  
    O. Štrejbarová   Příběhy Ježíškových vnoučat 
     Projekt Českého rozhlasu- Ježíškova vnoučata, přinesl radost z naplněných vánočních přání již 
tisícům seniorů. Kolik lidí, tolik přání a tolik příběhů – ty nejsilnější jsou zachyceny textem i desítkami 
reportážních snímků v této knize. Ale při čtení knihy pochopíme, že neméně důležitý může být stisk 
ruky, pohlazení, chvilka, v níž se ztratí smutek a samota. 
 
     M. Mlynářová   Dáma s prošlou zárukou 
     Své názory na život, zážitky v rodině a při cestování po Česku i v cizině líčí ve své další knize tato 
autorka se svým osobitým humorem.  
 

     J. Moyesová   Poslední dopis od tvé lásky 
     Novinářka  Ellie při pátrání v archívu narazí na půlstoletí starý dopis, v němž neznámý muž žádá 
svoji milenku, aby opustila manžela. Ellie příběh, skrývající se za dopisem zaujme a začne pátrat, co 
se vlastně kdysi dávno stalo. Je to silný příběh vášně, nevěry a ztráty blízkého člověka. 
 
     P. Taylor    Doktore, to je ale mazec 
     Doktor Fingal má ve své ordinaci nejen spolehlivého kolegu Barryho, ale přibral ještě nového 
asistenta Connora Nelsona. Život jim přináší spoustu radostí a starostí a také nejednu medicínskou 
hádanku. Jak si se vším poradí, se dozvíte v další knize tohoto oblíbeného autora. 
 

     F. Francis   Trojkoruna 
     Vyšetřovatel Jeff Hinkley je osloven svými protějšky z USA, aby jim pomohl vyšetřit velmi 
choulostivý případ vynášení informací. Když se v utajení pustí do pátrání v zákulisí amerického 
dostihového světa zjistí, že se jeho protivníci nezastaví ani před vraždou. 
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„Senioři –  

jak se nestát obětí“ 

Na první den v měsíci říjnu 

připadá každoročně 

Mezinárodní den seniorů. 

Moravskoslezští policisté se 

v rámci svých preventivních 

aktivit na tuto cílovou skupinu 

intenzivně zaměřují během 

celého roku. Při různých 

preventivních i prezentačních 

akcích upozorňují seniory na 

nejčastěji se vyskytující protiprávní jednání páchané vůči nim a předávají dříve 

narozeným rady a doporučení jak se nestát obětí. V duchu známého rčení, že 

„opakování je matka moudrosti“, chceme opětovně připomenout pár preventivních rad. 

 

Nakupování 

…neznámý pachatel měl v jednom z ostravských obchodních center využít nepozornosti 

78leté ženy a z nákupního vozíku jí odcizit kabelku. V té se měl nacházet mobilní 

telefon, peněženka s finanční hotovostí, osobními doklady a další věci… 

 Při nakupování či dávání zboží do zavazadlového prostoru vozidla na parkovišti 

mějte své věci neustále pod kontrolou, tašku s věcmi si nikam neodkládejte. 

 Buďte obezřetní při výběru peněz z bankomatu (nikdy si nepište a nelepte svůj PIN 

kód na platební kartu), 

 Rovněž při cestování v prostředcích MHD mějte své věci pod kontrolou. 

 

Podvody 

 Při telefonickém hovoru nepředávejte volajícímu jakékoliv informace o sobě 

(finanční situaci) či své rodině (jména příbuzných apod.). 

 Žádost o finanční prostředky si ihned ověřte zavoláním svým rodinným 

příslušníkům (skutečným vnukům či dalším příbuzným). 

 Důkladně zvažte, koho a zda vůbec vpustíte do svého obydlí. Je potřeba si 

uvědomit, že ne všichni lidé mají dobré úmysly. 

 Pořiďte si na dveře panoramatické kukátko, při komunikaci s neznámým člověkem 

používejte bezpečnostní řetízek. 
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 Pokud se neznámá osoba představí například jako opravář, pracovník úřadu či 

jiných služeb, nechte si předložit jeho průkaz nebo si zavolejte přímo na úřad či 

instituci, na kterou se odvolává a jeho totožnost si ověřte. 

 V případě jakéhokoliv podezření ihned kontaktujte Policii České republiky na 

bezplatné telefonní lince 158. 

 

Bezpečnost venku 

 Pokud je to možné, ve večerních hodinách choďte raději ve skupinách nebo si 

domluvte odvoz. 

 Nebraňte svůj majetek za každou cenu. Zdraví a život jsou nenahraditelné. 

 

Doprava 

…k dopravní nehodě cyklisty a osobního vozidla došlo v noci mimo obec. Muž jel na 

neosvětleném kole bez užití cyklistické přilby… 

 I v silničním provozu buďte obezřetní. Vozovku přecházejte, pokud je to možné, 

po vyznačených přechodech pro chodce. Před vstupem do vozovky se řádně 

rozhlédněte a na přechod pro chodce vstupujte až tehdy, kdy vozidlo zastaví či 

pokud nic nejede. A nezapomínejte, že tramvaj má vždy přednost.  

 Myslete na svou viditelnost. Noste oblečení jasných barev. Při šeru, ve tmě 

opatřete své oblečení, tašku, batoh či hůl reflexními doplňky. Při jízdě na kole za 

snížené viditelnosti používejte předepsané osvětlení. 

 

Moravskoslezští policisté při svém preventivním působení u seniorů využívají 

preventivní projekty moravskoslezské policie, například knižní publikaci s názvem 

„Černá kronika aneb se soudních síní“. Ta je určena především seniorům a 

obsahuje dvanáct příběhů, které jsou vždy ukončeny poučením, jak se v takové situaci 

zachovat, či se jí vyhnout. Jsou zde zachyceny časté a závažnější trestné činy 

páchané na seniorech. Děj jednotlivých povídek je inspirován skutečnými příběhy. Pro 

seniory se zrakovým handicapem je k dispozici i audiokniha. S knihou je možné se 

setkat nejen v rámci besed, které policisté pro seniory pořádají. V případě zájmu o 

besedu z řad klubů seniorů či samospráv kontaktujte pracovníka prevence (email: 

lukas.kendzior@pcr.cz). Publikace i audiokniha jsou také volně dostupné v knihovnách 

v Moravskoslezském kraji. Další informace o projektu „Černá kronika aneb ze 

soudních síní“ naleznete na internetových stránkách policie http://www.policie.cz/

clanek/cerna-kronika-aneb-ze-soudnich-sini.aspx. 

por. Mgr. Lukáš Kendzior 

                komisař 

mailto:lukas.kendzior@pcr.cz
http://www.policie.cz/clanek/cerna-kronika-aneb-ze-soudnich-sini.aspx
http://www.policie.cz/clanek/cerna-kronika-aneb-ze-soudnich-sini.aspx
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Parkujeme vždy správně…? 
       Hasiči se při výjezdu k požáru setkávají s množstvím situací, které jim komplikují jejich 

práci. Se zvyšujícím se počtem automobilů jsou naše města a především jejich sídliště doslova 

přeplněna parkujícími automobily. Neukáznění řidiči parkují své automobily i na místech, kde je 

to zakázáno. Není neobvyklé, že obyvatelé využívají k parkování svých vozidel i požární 

nástupní plochy, i když jsou tyto plochy zřetelně označeny dopravním značením "Zákaz 

stání - nástupní plocha pro požární techniku" nebo „Zákaz stání – požární plocha“. Řidiči 

si zřejmě neuvědomují následky svého nedbalého jednání. Nástupní plocha totiž slouží v 

případě požárního zásahu k ustavení výškové techniky, kdy se hasiči potřebují dostat co 

nejblíže k zasaženému objektu, aby mohli evakuovat obyvatele nebo vést protipožární zásah.  

       Dalším problémem, se kterým se potýkají nejen hasiči, ale i další záchranářské složky, je 

špatná průjezdnost ulicemi přeplněných sídlišť. A hlavní roli zde hrají opět neukáznění 

řidiči, kteří parkují svá vozidla tak, že dokonale znemožní průjezd velkého požárního vozidla. V 

tomto případě hrozí nebezpečí z prodlení, vzhledem k tomu, že se záchranáři musí k místu 

mimořádné události často komplikovaně dostávat jinou trasou. Tuto skutečnost si mnozí z 

řidičů uvědomí až v okamžiku, kdy se sami ocitnou v tísni a čekají na pomoc. Potom i pouhá 

minuta je pro postiženého neskutečně dlouhou dobou. 

 Velkým problémem jsou rovněž vozidla zaparkovaná nad podzemním hydrantem 

nebo příliš blízko nadzemního hydrantu, která takto brání jejich použití. Vodu na hašení je 

pak nutno dodávat z jiného, často vzdáleného zdroje a tím dochází ke ztížení podmínek pro 

rychlý zásah. 

 Mohlo by se zdát, že problematika nesprávného parkování je pouze záležitostí obyvatel 

větších měst a městských sídlišť. Nesmí se ale zapomenout na to, že i v menších městech a 

obcích jsou rozmístěny nadzemní nebo podzemní hydranty nebo jsou hůře průjezdné ulice. A 

rovněž obyvatelé těchto menších lokalit zajíždějí do větších měst za nákupy, lékařským 

ošetřením, návštěvě různých institucí a také k návštěvě rodinných příslušníků a známých. 

Takže ukázněné parkování vozidel se prakticky dotýká všech. 

      Důležité je rovněž upozornit na skutečnost, že fyzickým osobám, které omezí nebo 

znemožní použití označených nástupních ploch pro požární techniku, může být uložena pokuta 

až do výše 25 000,-- Kč. Stejně může být postihnuta i fyzická osoba, která znemožní použití 

hydrantů, a to pokutou až do výše 20 000,-- Kč. 

Řidiči by měli v rámci umožnění rychlého zásahu hasičů a dodržovat několik zásad správného 

parkování: 

 parkovat tak, aby zůstala trvale volně průjezdná šířka příjezdové komunikace nejméně 3m 

k objektům, k nástupním plochám a k požárním hydrantům, 

 neparkovat před vstupem do objektu, 

 neparkovat na nástupních plochách pro požární techniku, 

 neparkovat v těsné blízkosti nadzemních hydrantů, 

 neparkovat nad podzemními hydranty. 

Můžeme Vás zachránit, ale musíme se k Vám dostat včas! 

nprap. Dagmar Benešová 

HZS Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín 

pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení 
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MŠ 
AŤ JE LÉTO NEBO ZIMA 

VE ŠKOLCE JE VŽDYCKY PRÍMA! 
 

ZÁŘÍ 
 

A tak nám září uběhlo a ani nevíme jak. Pro nás, nové děti, je to velká zkušenost a pro 

mnohé první setkání se světem bez rodičů za zády. Ve školce je nás 50 dětí a máme 

dvě třídy. Ve třídě „Rybiček „ je s námi paní ředitelka M. Gilarová a paní učitelka          

R. Bradáčová. U „Sluníček“  paní učitelky H. Hanzalová a M. Kvitová a pomáhá jim paní 

E. Kvitová. Hrajeme si, zpíváme, tancujeme, povídáme si a chodíme na procházky a my 

děti, které jsme ve školce poprvé, poznáváme, jak je fajn na zahradě a už víme, kolik je 

tu hraček! Seznámili jsme se s novými kamarády, od kterých odkoukáváme, jak to ve 

školce chodí ( a sem tam i nějakou tu neplechu). A když si s něčím nevíme rady, nebo je 

nám smutno, paní učitelky nám rády pomůžou, pohladí nás a utěší. Takže, milí 

rodičové, vůbec se o nás nemusíte bát! 

Moc se nám tu líbí... 

Aby ve  školce bylo uklizeno a útulno , o to se stará paní školnice E. Kelnarová a paní 

L. Horutová.  Ty výborné obědy a chutné svačinky chystají paní kuchařky R. Šenková a 

H. Drozdová. Do školy vozí obědy paní B. Hanzelková. A paní I. Nováková nám zase 

hlídá rozpočet, abychom měli všeho dost, pěkně jsme rostli a byli jsme zdraví jako duby. 

Letos se budeme toulat s medvídkem Brumlou a od toho se  bude odvíjet veškerá naše 

činnost. Brumla bude naší maskotem pro tento školní rok. Uvidíte, o všem Vám budeme 

vyprávět! Zatím se seznamujeme se vším kolem nás. 

Příští měsíc bychom chtěli uskutečnit Výtvarnou školičku. Pomalu se na nás chystá 

podzim a my se na něj těšíme – bude nám všem spolu veselo, všechno bude barevné a 

krásné a takový svět máme rádi. 

                                                                                              Vaši školkoví kamarádi 
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Zprávičky ze školičky 
Čas běží jako voda a my máme první školní měsíc za sebou. 
Během něj jsme s dětmi vyrazili do přírody na cvičení v přírodě na 

Kocmínek. Také jsme se setkali s rodiči na informativní schůzce, při které rodiče volili 
zástupce do Školské rady. Těmi se staly paní Radka Parolková a paní Irena Lapčíková. 

A co plánujeme dál? V říjnu pojedou žáci 4. a 5. ročníku na dopravní hřiště do 

Kopřivnice. Koncem měsíce připravujeme podzimní projektový den. A u příležitosti 110. 

výročí narození našeho rodáka pana Adolfa Zábranského vyhlásíme výtvarnou soutěž 

pro okolní školy. V listopadu pak u této příležitosti proběhnou další aktivity. S dětmi se 

vypravíme na vzdělávací program „Mahulena - krásná panna“, při kterém nás budou 

provázet ilustrace pana Zábranského. V den jeho narozenin pak uspořádáme 

projektový den s ilustrátorem dětských knih panem Adolfem Dudkem a výstavu ze 

soutěžních obrázků.                                                                    Mgr. Hana Frydrychová 

mailto:obec@rybi.cz
http://www.rybi.cz/
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