
  Foto: Petra Heraltová 
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 Josef  Kvita    

 Anna  Krpcová   

 Jaroslav Burgert 

 Zdeňka Walderová   

 Oldřich Maliňák  

 Miroslav Segeťa 

 Dana  Žáková 

 Ladislav Velčovský  

 Božena Chemijová  

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. 
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Vážení občané, 
 

ve dnech 1. až 14. ledna 2020  bude probíhat na 

území obce Rybí 

TŘIKRÁLOVÁ SBÍRKA.  

 

 V této době u Vašich dveří zaklepou za zpěvu 
koledy tři králové, jenž se Vám prokážou platnou 
průkazkou.  
 
Peněžité dary, které věnujete do sbírky, budou      
použity k podpoře zdravotních a sociálních projektů.  
 

Věříme ve Vaši štědrost a dobrosrdečnost. 
 

Mockrát Vám děkujeme.                  
                 Pracovníci Charity Kopřivnice 

Co budeme v obci podnikat v roce 2020? 
 
Hlavním tématem investičních akcí v novém roce bude dokončení projektu výstavby 
systému domovních čistíren odpadních vod s centrálním monitoringem. V 
rámci tohoto projektu zbývá usadit ještě posledních padesát čistíren. 
Další velkou akcí, kterou chceme realizovat je stavba cyklostezky ve směru na Nový 
Jičín. Máme podanou žádost o dotaci na Státním fondu dopravní infrastruktury a 
doufáme, že i tentokrát budeme úspěšní. Pokud ne, zrekonstruujeme alespoň část 
místní komunikace mezi ploty od bývalého „Autobaru“ k regulační stanici plynu, na 
kterou se cyklostezka bude napojovat.  
Pokud se jen trochu bude dařit a stihneme vyřídit v rozumném čase stavební 
povolení, začneme s realizací zastávky autobusu na horním konci a přechodu pro 
chodce.  
Připravený je i projekt na rekonstrukci moštárny. Chtěli bychom v letošním roce tento 
projekt zahájit. Jen připomínám, že v podkroví vzniknou dva nové malometrážní byty, 
které bude obec pronajímat obyvatelům obce Rybí a dole zůstane moštárna 
a pekárna. Současné prostory jsou již ve velmi nevyhovujícím stavu. 
Také chceme zlepšit veřejný prostor před fojtstvím a hlavně před vstupem na hřbitov 
a ke kostelu. Tuto akci musíme zkoordinovat s rekonstrukcí mostu na křižovatce 
hlavní silnice ve směru do Závišic, kterou bude provádět správa silnic MSK. 
Ale nečekají nás však pouze stavební akce. Kulturní a sportovní komise připravuje i 
v tomto roce spoustu akcí, které stojí za to navštívit. Sledujete proto bedlivě 
pozvánky v obecním zpravodaji. Z celého ročního plánu činnosti Vás velmi ráda zvu 
už nyní na Den obce, který se uskuteční tentokrát v sobotu 20. června. Tentokrát na 
něm vystoupí kapela Fleret, která jistě potěší mnoho z Vás. 
 

Hezké dny v roce 2020 Vám přeje Marie Janečková   
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Vítání roku 2020 
 

Zveme Vás  1. ledna 2020 v 16:30
 
hodin  

na prostranství před obecním úřadem  

na vítání nového roku 2020.  

Uskuteční se i tradiční malý ohňostroj.  

Nezapomeňte si s sebou vzít hrníčky  

na novoroční přípitek. 

Těší se na Vás rada obce. 

Myslivecké sdružení Rybí pořádá tradiční 

MYSLIVECKÝ PLES  
v pátek 17. ledna v sále Besedy. Začátek v 19 hodin.  

Hudba MARASBANDA. 
Pestrá myslivecká kuchyně a bohatá tombola. 

Vstupné 100 Kč. 
Srdečně zvou myslivci 

TJ Rybí a Sportovní komise  

Vás srdečně zvou na 

Sportovní ples, 

který se koná v pátek 24.1.2020 

od 19.00 hodin v Besedě. 

Na programu: rocková + disco hudba. 

 Vstupné 70 Kč. 

Občerstvení, tombola. 

V pátek 31. ledna 2020 se v 18:00 hodin koná v restauraci Na hřišti  

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮŽE turistického oddílu TJ Rybí. 

Srdečně jsou zváni jak členové turistického oddílu,  

tak ti, kteří se účastní našich zájezdů. 
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KLUB ŽEN    zve své členky ve středu 8. ledna  do přísálí Besedy v 17:00 hod.   

ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ A MĚŘENÍ TLAKU  se bude konat v pondělí 6. ledna  
v konzultační místnosti lékaře na obecním úřadě v době od 9:30 - 10:00.  

            
ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ se bude konat v pondělí  20. ledna ve stejnou dobu. 
 

Pozvánka na cvičení pro seniory 
 

V podzimních měsících roku 2019 probíhalo v sokolovně za velké účasti  
Cvičení pro seniory. 

V roce 2020 chceme pokračovat od 15. ledna   
a následně každou další středu od 9 - 10 hodin. 

Cvičení povedou nám známé lektorky Mgr. Petra Milichová a Lidka Krpcová. 
    Poplatek za jednu lekci 20 Kč se bude platit lektorkám. 

Akce bude podpořena  obcí Rybí. 
 

Zpíváme pro radost 
Od pondělí 13. ledna 2020  v Besedě v 19 hodin budeme opět zpívat pod vedením 
paní Soni Bartošové. Skladba nácviku písní bude vybrána podle našeho zájmu              
(a hlasových možností ?)  
Přidejte se k nám - zvou senioři.                                                                      klub seniorů 
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Základní umělecká škola, pobočka Rybí děkuje všem milým 
posluchačům Adventního koncertu za účast a štědrost. 
 Na konto Adventních koncertů bylo odesláno 1000 Kč.  

Velké díky.  

Daruji za odvoz Unimobuňku.  
Rozměr 210x320 cm.   

Zájemci volejte na číslo 720 417 305 
Jan Vojkůvka, Rybi.  

 
 

PODĚKOVÁNÍ 
 

Chtěli bychom srdečně poděkovat Mateřské a Základní škole v Rybí, místním zájmo-
vým spolkům a všem dobrovolníkům, kteří se v loňském roce podíleli na organizaci 
kulturních a sportovních akcí a také všem sponzorům za jejich finanční podporu. 
Především však děkujeme Vám všem, kteří jste se těchto akcí zúčastnili. Bez Vás by 
žádná z nich neměla smysl. 
Doufáme, že si i v novém roce vyberete z toho, co pro Vás připravujeme: 
 

Cyklus cestovatelských přednášek „Z Rybího až na kraj světa“ 
Dětský maškarní ples 
Den žen v Sokolovně 
Den obce s koncertem kapely Fleret 
Divadelní komedii Don Quijote de la Ancha 
Fish Fest  
Hospodské vědomostní kvízy 
a mnohé další. 

 

Přejeme Vám úspěšný a pohodový rok 2020, bohatý na zážitky (nejen ty kulturní).  �  
 

Za kulturní komisi 
Andrea Tománková 

TJ Rybí, z.s. hledá od 1.3.2020 provozovatele hostinské 
činnosti v prostorách fotbalových kabin.  
Zájemci se mohou hlásit do 20.1.2020 u p. Petra Skalky,  
                                                                  tel.: 720 697 795. 
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 Na základě usnesení představenstva akciové společnosti SmVaK byly v souladu 
s platnou legislativou schváleny nové ceny vodného a stočného s účinností od             
1. ledna 2020 takto: 

            Cena v Kč / m
3 

Voda pitná (vodné)                41,10 Kč/ m
3 
(bez DPH)         47,27 (vč. 15% DPH) 

    
Nové ceny budou uplatněny vůči odběratelům po prvním odečtu měřidel následujícím 
po 1. lednu 2020, popřípadě bude postupováno dle uzavřených smluvních vztahů mezi 
odběratelem a dodavatelem. 

VISAČKA   na  vývoz popelnice 60 Kč 
     (vývoz v úterý sudého !!!  týdne) 
 

ŽLUTÝ PYTEL  na vývoz průhledných plastů    zdarma 
  (vývoz poslední čtvrtek v měsíci) 
 
ZA  PSA (hradí se do konce února 2020 v  hotovosti na obecním úřadu nebo 

na účet obce   č. 1766493309/0800)   
         Žádáme o nahlášení čísla čipu.  
* za prvního psa 120 Kč 
* za druhého a každého dalšího psa (téhož majitele)  300 Kč 
 
ROČNÍ  ČLENSKÝ  POPLATEK  V OBECNÍ KNIHOVNĚ: 
 děti do 18-ti let a studenti 20 Kč 
 dospělí 50 Kč. 
 
ZPRAVODAJ zdarma 

všem občanům, jejichž nemovitost je napojena na kanalizaci 
v majetku obce. 

 

Pro rok 2020 je cena stočného stanovena ve výši 5 Kč/m
3
. V obci stanovujeme 

množství spotřebované vody v domácnostech dle směrných čísel roční spotřeby vody, 
kde je uvedeno, že na jednoho obyvatele bytu s tekoucí teplou vodou připadá 35 m

3 

vody/rok. Cena stočného na jednoho obyvatele pro rok 2020 je 175 Kč.              
Dle smlouvy můžete uhradit stočné bezhotovostní formou na účet obce                       
č. 1766493309/0800, jako variabilní symbol uvedete číslo smlouvy, nebo platbu je 
možné uskutečnit složením hotovosti do pokladny na obecním úřadě. Platba je splatná 
k 31. 10. 2020. 
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Ve středu 11. prosince 2019 se v sále Besedy konalo 7. zasedání zastupitelstva obce, 
kterého se zúčastnilo 11 členů zastupitelstva a 6 občanů. 
 

Zastupitelstvo na zasedání projednalo a přijalo toto usnesení: 

 
(Hlasování: pro - proti - zdrželo se) 

91. schvaluje   program  7. zasedání Zastupitelstva obce Rybí;                   (10-0-0) 
 

92. schvaluje,   aby diskuse probíhala ke každému bodu programu zvlášť;       (10-0-0) 
 

93. schvaluje návrhovou komisi ve složení  -  předseda  Pavel Kotek 
  další členové -  Jana Purmenská a Jaromír Havrlant 
   ověřovatelé zápisu – Andrea Tománková a Petr Pochyla 
     zapisovatelka -  Jana Marková                        (10-0-0) 

 
94. bere na vědomí usnesení přijaté na 6. zasedání Zastupitelstva obce Rybí dne 

25.9.2019.                 (10-0-0) 
 

 
95.  schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2020.                          (10-0-0) 

 
96.  odkládá  odkoupení pozemku pod místní komunikací 33c a to parcely č. 1731 

(ostatní plocha, ostatní komunikace) o velikosti 410 m
2
 od J.C., bytem Rybí. Cena 

pozemku je zpracována dle znaleckého posudku paní T. Kvapilovou se sídlem firmy 
Kunčice pod Ondřejníkem. Cena obvyklá je stanovena ve výši 22.560,- Kč.                                                                            
                    (11-0-0) 

 
 

97. schvaluje odkoupení pozemku pod místní komunikací 35c  a to parcely č. 1687/2 
(ostatní plocha, výměra 585 m

2
) od  V.T., bytem Rybí za cenu obvyklou, stanovenou 

znaleckým posudkem zpracovaným paní T. Kvapilovou se sídlem firmy Kunčice pod 
Ondřejníkem. Cena obvyklá je stanovena ve výši 32.190,- Kč. Obec uhradí náklady 
spojené s vyhotovením znaleckého posudku a náklady s návrhem na vklad do 
katastru nemovitostí.                                                                             (11-0-0) 

 
 

98. schvaluje Plán rozvoje obce Rybí na léta 2020-2025 s výhledem do roku 2030.                     
                     (11-0-0) 

 
 

99. schvaluje cenu stočného ve výši 5 Kč/m
3
 na rok 2020 pro nemovitosti, které jsou  

napojeny na  kanalizaci v majetku obce, tzn. 175 Kč/osoba/rok.                   (11-0-0) 
 
 

100.  bere na vědomí  informace starostky.                                            (11-0-0) 
 
 

 

Ze zasedání  

 zastupitelstva obce 
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Ze zasedání rady obce  

V měsíci prosinci rada obce  
schválila:  
 uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obcí Rybí a společností 

GasNet, s.r.o. se sídlem Klišská 940/96, Kliše, 400 01 Ústí nad Labem 
zastoupena společností Grid Services, s.r.o. se sídlem Plynárenská 499/1, 
Zábrdovice Brno (uložení plynové přípojky na pozemku ve vlastnictví obce) 

 dodatek ke smlouvě o prodeji sběrných nádob mezi obcí Rybí a společnosti 
ASOMPO a.s. se sídlem Životice u Nového Jičína 194 (odkoupení sběrných 
nádob do vlastnictví obce) 

 dodatek č. 3 smlouvy o dílo mezi obcí Rybí a ZVL Service se sídlem Skalky 
2094/96, Nový Jičín (za provozování veřejného osvětlení) 

 poskytnutí daru novojičínskému dětskému sboru ZUŠ Ondrášek ve výši 5.000,- 
Kč na náklady spojené s účastí na festivalu ve Vancouveru v Kanadě.  

 přijetí dotace Moravskoslezského kraje na výdaje jednotek dobrovolných hasičů 
 závěrečné vyúčtování dotace Občanské poradny Nový Jičín se sídlem 

Sokolovská 9, Nový Jičín za rok 2019. 
 závěrečné vyúčtování dotace ve výši 20.000,- Kč poskytnuté mobilnímu hospici 

Andělé stromu života se sídlem Kostelní nám. 71/37, Nový Jičín 
 vyřazení automobilu GONOW GA200 z majetku obce a provedení jeho 

ekologické likvidace. 
 plán inventur obce Rybí na rok 2019. 
 návrh obecního kalendáře na rok 2020. 

Zjišťování zájmu o kompostéry do zahrad 

 

V příštím roce bude naposled vyhlášena výzva 

Státního fondu životního prostředí ČR na 

předcházení vzniku biologicky rozložitelných odpadů. 

Znamená to, že máme poslední příležitost získat 

dotaci na kompostéry do zahrad. V obci jich již 

máme 300 kusů, ale stále se objevují další zájemci. 

Prosím tedy, abyste do konce ledna nahlásili na obecním 

úřadě nebo na tel. čísle 556 760 181 Váš zájem o kompostér o 

velikosti cca 1 m
3 
do Vaší zahrady.  

Podle počtu zájemců pak budeme žádost o dotaci připravovat 

opět společně ve Sdružení obcí povodí Sedlnice. 
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V právě uplynulém roce se konečně 

rozběhla rekonstrukce Komunitního centra 

Věžička v domě čp. 102. Přes prvotní 

překážky, kdy bylo zjištěno, že stavba je v 

horším stavu, než předpokládal 

projektant, po dohodě mezi stavební 

firmou, autorským dozorem a technickým 

dozorem byla zbourána celá starší část domu a k této části byla nově zpracována 

projektová dokumentace. Tímto krokem došlo k cca dvouměsíčnímu zdržení celého 

projektu a vzhledem k tomu, že se realizace stavby posunula do zimních měsíců, byl 

mezi dodavatelem stavby a investorem (tj. Společenským centrem Věžička) uzavřen 

dodatek č. 1, který posunuje dokončení rekonstrukce do 31. 5. 2019 a dle upravené 

projektové dokumentace upravuje také rozpočet stavby na celkovou výši 11.979.426,17 

Kč včetně DPH. Přesto se však rekonstrukce stavby daří, v současné době je nově 

vystavěna stavba domu a připraven krov na realizaci střešní konstrukce. Střecha bude 

hotova do konce ledna 2020. Další práce budou následovat v souladu s projektovou 

dokumentací a harmonogramem prací. 

Komunitní centrum budeme otvírat o letních prázdninách. 

Chceme Vám všem poděkovat za podporu, kterou od Vás dostáváme. A přejeme Vám 

do nového roku 2020 vše dobré a těšíme se na společná setkávání ve Věžičce. 

Členové spolku Věžička 
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Sokolovna a její areál 
Provozní doba od ledna 2020. 

 

Pondělí               9:00 - 12:00          15:00 - 21:00 
Úterý                  9:00 - 12:00          15:00 - 21:00 
Středa                 9:00 - 12:00          15:00 - 21:00 
Čtvrtek               9:00 - 12:00          15:00 - 21:00 
Pátek                  9:00 - 12:00          15:00 - 21:00 
 

Sobota, neděle a svátky  
na objednávku předem (Po-Pá) na 

telefonním čísle  725 410 411     nebo 
emailu: sokolovna.rybi@seznam.cz 
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Zbytky hodování nepatří do kanalizace! 

Buďme během adventu odpovědní  
 

Kanalizace není odpadkový koš. Do čistíren odpadních vod SmVaK Ostrava kanalizační sítí 
přitéká dlouhodobě velké množství látek a předmětů, které do odpadu rozhodně nepatří. 
Způsobují problémy na strojích a zařízeních, zvyšují náklady a zatěžují životní prostředí. 
Advent, dny vánočního hodování a novoroční oslavy jsou v tomto ohledu jedním 
z nejrizikovějších období 
 

Ostrava, 11. 12. 2019 – Konec roku je pravidelně obdobím, kdy do čistíren odpadních vod 

v celé zemi přitéká zvýšené množství látek a předmětů, které do kanalizační sítě v žádném 

případě nepatří. SmVaK Ostrava vyzývají při adventních, vánočních, silvestrovských a 

novoročních oslavách k odpovědnému chování. To zamezí tomu, aby bylo poškozováno 

potrubí a další zařízení v kanalizační síti, zatěžováno životní prostředí a vznikaly technické 

problémy při odvádění a čištění odpadních vod. Množství nepatřičných látek přitékajících 

kanalizací do čistíren se dlouhodobě nesnižuje.  
 

V třídění plastů, skla nebo papíru patří Česká republika k evropským premiantům, lidé by se 

měli zamyslet také nad tím, že odpad v kuchyni, umyvadlo v koupelně nebo toaleta nejsou 

odpadkovým košem. To, co je možné do kanalizace vypouštět, jednoznačně určuje kanalizační 

řád. Házet do odpadu jakékoliv jiné látky a předměty povolené není. 

 

„Velké problémy v odpadní vodě způsobují oleje a tuky, které do ní velká část lidí běžně vylévá. 

Při smažení vánočních kaprů a řízků to platí o to víc a důsledky jsou o to horší. Tukové částice se 

při ochlazení shlukují, srážejí a nabalují na sebe další odpad. V potrubí vzniká odolný materiál, 

který je může zneprůchodnit. Hroudy tuku v kanalizačních stokách také poškozují a ucpávají 

čerpadla. Tuk se nalepuje na stěny potrubí stok, nastává chemická reakce a vzniklé sloučeniny 

urychlují korozi. Použité tuky a oleje patří do sběrných dvorů, kde je města a obce přijímají. 

Některá města v našem regionu jsou navíc v tomto ohledu velmi odpovědná a pomáhají problém 

řešit instalací kontejnerů pro použité jedlé oleje a tuky, které jsou dále recyklovány a využívány,“ 

říká ředitel kanalizací SmVaK Ostrava Jan Tlolka. 

 

Komplikace způsobují také zátky od lahví a jiné předměty, které na sebe v potrubí nabalují další 

odpady. Do kanalizace v žádném případě nepatří hygienické potřeby, jako jsou vlhčené ubrousky 

a tyčinky do uší, nebo textilie, které se používají při úklidu. Toaletu by si také lidé neměli plést 

s odpadkovým košem pro zbytky potravin a jídla. „Slouží jako potrava pro hlodavce, kteří ve 

stokách žijí a díky dostatečnému přísunu stravy se mohou nekontrolovatelně množit. My pak 

musíme na jaře během plošných deratizací a na podzim při ohniskových deratizacích jejich počet 

eliminovat na únosnou mez,“ vysvětluje Tlolka. 

Kanalizace rovněž neslouží k likvidaci nevyužívaných léků, chemikálií, ředidel nebo zbytků 

barev. Když se dostanou do odpadní vody, mohou narušit fungování čistírny odpadních vod, 

způsobit ekologickou havárii a částečně projít čistírenským procesem dále do vodních toků. 
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„Z našeho pohledu jde o zásadní problém. Negativní jsou dopady na životní prostředí, ale také 

na samotný provoz zařízení, která lidskou nezodpovědností trpí. Látky a předměty, které do 

odpadní vody nepatří, způsobují technické problémy a proces odkanalizování a čištění odpadních 

vod prodražují. To má ve svém důsledku dopad na peněženku každého z nás v částce, kterou 

platíme za odvádění odpadní vody (stočné). Kanalizační síť slouží k odvádění odpadních vod, 

nikoliv odpadků, ať již v jakémkoliv skupenství. 

To, že tomuto problému přikládáme velký význam, dokládá mimo jiné to, že nová verze našeho 

vzdělávacího programu pro školy o významu vody pro člověka a životní prostředí s názvem 

Planeta Oxidan se koncentruje na problematiku odpadních vod a nakládání s odpady. Tímto 

způsobem působíme na uvažování dětí v nejvyšších třídách základních škol a v prvních ročnících 

víceletých gymnázií. Děti můžou být v tomto ohledu příkladem svým rodičům, kteří této 

problematice například nevěnují dostatečnou pozornost,“ vyzývá k odpovědnosti generální 

ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.  
 

Co do kanalizace nepatří? 

 

 Oleje a tuky používané především v kuchyni, ale i při dalších domácích pracích; 

 Pevné předměty 

 Zbytky potravin (biologický odpad); 

 Hygienické potřeby (vlhčené ubrousky, tyčinky do uší…); 

 Chemikálie a další nebezpečné látky (barvy, ředidla, oleje, ropné látky, čisticí 

prostředky atd.); 

 Léky (patří zpět do lékárny)  

 

Kam s odpadem? 
 
 Chemikálie, barvy, ředidla – sběrný dvůr 

 Léky – lékárna 

 Kuchyňské oleje – sběrný dvůr, speciální kontejner (odnést přelitý do plastové lahve) 

 Zbytky potravin – směsný odpad (odpadkový koš), kompost, kontejner na biologický 

odpad 

 Hygienické potřeby – směsný odpad (odpadkový koš) 

 Motorové oleje – sběrný dvůr, některé benzínové pumpy 

 Baterie, žárovky – sběrný dvůr, některé obchody s elektronikou a domácími 

potřebami 

 Plastové lahve – kontejner na tříděný odpad, sběrný dvůr 

 Papír – kontejner na tříděný odpad, sběrný dvůr 

 Sklo – kontejner na tříděný odpad, sběrný dvůr 

 
Kontakt: 
Mgr. Marek Síbrt, mluvčí 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 
28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava. 
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18 Věrka Šustalová, knihovnice 

     Až do 29. ledna 2020 si můžete v knihovně prohlédnout obrázky,  
které namalovaly děti na téma „Je nám dobře na světě“ 

 

     A. Erne       Vše o autech 
     Kdy vzniklo první auto? A jak se auto vlastně vyrábí? Jak funguje motor?  Odpovědi na tyto a 
mnohé další otázky se děti dovědí z této obrázkové knížky. Nechybějí ani kapitoly o historii automobilu 
nebo o dopravě. 
 

     A. Lobel       Kvak a Žbluňk jsou kamarádi 
     Kdo jsou Kvak a Žbluňk? Dva kamarádi, s nimiž stojí za to se seznámit. Jeden je zelený žabák a 
druhý hnědý ropušák. V této knize se děti pobaví jejich veselými příhodami a malými patáliemi. 
 

     T. Brezina      Klub záhad – Loď duchů 
     Vypráví se, že ve výroční den potopení Titaniku se na místě neštěstí objevuje loď duchů. Jupiter, 
Vicky a Nick tomu moc nevěří, dokud se na palubě přízračné lodi sami neocitnou. Dokáží vyřešit 
záhadu a zabránit osudové srážce s ledovcem? 
 

     N. Ščerba      Časodějové – Časogram 
     Nepřítel eflarských hodinářů Astragor se vrátil a touží po pomstě. Vasilisa chce pomoci otci, který 
se mu otevřeně postavil. Učí se nová časodějnická moudra a objevuje dosud nepoznaná tajemství 
řízení času.   
 

     B. Båchle – Heldeová     Léčivé obklady a zábaly 
     Autorky této zajímavé knihy detailně ukazují, na které potíže se používají jaké obklady a zábaly. 
Popisují, jakým způsobem suroviny připravit a co je při jejich aplikaci důležité, abyste si vy, vaše děti 
nebo vnoučata přirozenou cestou pomocí obkladů a zábalů udržovali zdraví. 
 

     K. Šíp       Karneval paměťových buněk 
     Oblíbený moderátor a bavič Karel Šíp s nadhledem sobě vlastním představuje témata, která ho 
zajímají. Dočtete se například, jaké geny zdědil po svém tatínkovi, jakou hodnotu má autogram nebo 
proč mu řidiči ukazují zdvižený prostředníček. 
 

     D. Gabaldon      Ledový dech 
     Již šestým dílem pokračuje příběh Jamieho Frasera a jeho manželky. Tentokrát vše začíná v roce 
1772 v předvečer americké revoluce. Vypukla řada povstání, v Bostonu leží na ulicích mrtví muži. V 
nastalém chaosu vyzývá guvernér Jamieho, aby sjednotil zámořské kolonie, které patří Koruně. 
Budoucnost rodiny cestující časem vypadá chmurně. 
 

     V. Javořická      Na faře 
     Tento román o lásce a citovém zrání farské schovanky Gusty vždy patřil a patří k nejlepším a 
nejhledanějším knihám Vlasty Javořické. Poutavě zachycuje život na Českomoravské vysočině 
v druhé desítce let minulého století. 
 

     J. Vavřík       Případ Kláry P. 
     Psycholog Langmaier plánuje, že konečně pověsí své řemeslo na hřebík. Ale po seznámení 
s Terezou, matkou odsouzené Kláry se snaží ji pomoci. Najde Tereza cestu ke své dceři? Dokáže se 
postavit zlobě, závisti a útokům lidí z malého města? 
 

     J. Ludvíková      Sedmnáctka 
     Zmizení Martiny pouhý týden po oslavě sedmnáctých narozenin je pro všechny šokem. Začíná 
pátrání a jednou ze stop je sám vyšetřovatel Pavel Matouš, který s ní strávil poslední večer. Co se 
však stalo, se nepamatuje.  
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„Zpomal, prosím“  

Ms kraj – vyhodnocení výtvarné a literární soutěže   
 

…řidič osobního 
vozidla, při projíždění 
pravotočivé zatáčky, 
nepřizpůsobil rychlost 
jízdy povětrnostním 
podmínkám a na 
mokré vozovce dostal 
s vozidlem smyk. 
Následně přejel do 
protisměru jízdy, kde 
levou stranou vozidla 
narazil do dalšího 
osobního vozidla, 
přičemž střetem došlo 
k odhození obou 
vozidel mimo 
komunikaci… 

 

Za období prvních jedenácti měsíců evidují policisté v Moravskoslezském kraji více než 

devět tisíc nehod. Téměř v devíti stech byla hlavní příčinou nepřiměřená rychlost.  

Do celostátní výtvarné a literární soutěže s názvem „ZPOMAL, PROSÍM“, kterou 

vyhlásil Tým silniční bezpečnosti ve spolupráci s Policií České republiky, se mohly 

zapojit všechny školky či školy nejen v našem kraji.  

A právě letošní téma soutěže předznamenalo výběr místa slavnostního předání ocenění 

vítězům. Dnes dopoledne proběhlo v budově dálničního oddělení Ostrava slavnostní 

vyhlášení vítězů krajského kola, jemuž předcházel v minulém týdnu výběr oněch 12 

nejlepších (3 v každé ze 4 kategorií). Úkol to byl opravdu nelehký, neboť výkresů i 

literárních děl byly desítky. Ceny dětem předali zástupce moravskoslezské dopravní 

policie kpt. Mgr. René Klímek, Zdravotní pojišťovny MV Ing. Eva Nádvorníková a krajský 

koordinátor BESIPu Bc. Pavel Blahut. Oceněné děti i jejich rodiče si rovněž mohli 

prohlédnout pracoviště, techniku či služební vozidla „dálničních“ policistů. Byť je dnes 

pátek třináctého, pro desítku dětí a jejich rodiče bylo dnešní slavnostní dopoledne díky 

policistům dálničního oddělení Ostrava v čele s vedoucí npor. Mgr. Gizelou Chládkovou 

velmi pozitivním zážitkem.  

Díla dětí, která se umístila na 1. – 3. místě v každé z kategorií, postupují do 

republikového finále. Blahopřejeme vítězům a děkujeme všem dětem za účast 

v soutěži. 

por. Mgr. Lukáš Kendzior,  komisař 
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17. 12. 2019 

Výběr názvu při zakládání obchodní společnosti

Vážené čtenářky, Vážení čtenáři, 

v dnešním příspěvku se zaměříme na 

názvy společností při jejich zakládání. 

Vysvětlíme si problematiku na 

společnosti s ručením omezeným (dále 

také jen „s.r.o.“). Platí však také 

k akciovým společnostem a jiným 

právnickým osobám. 

Jak správně zvolit název? Jak 

pojmenovat svou „firmu“? Tyto otázky 

v poslední době řeší více a více z nás. 

Důvodem je mimo jiné to, že založení 

s.r.o. je stále jednodušší a ve vztahu 

k primárním nákladům také stále 

levnější. 

Mnohdy si neuvědomujeme, že po 

založení s.r.o. vyvstávají důležité 

interní povinnosti a povinnosti vůči 

státní správě. O tom si ale povíme 

v jiném článku. 

Podle ust. § 423 občanského zákoníku 

je „obchodní firma jméno, pod kterým 

je podnikatel zapsán do obchodního 

rejstříku.“ V odborné sféře se tedy 

rozlišuje mezi laickým pojmenováním 

„firma“ jako ono s.r.o. a formálním 

pojmenováním „obchodní firma“ jako 

název s.r.o., který je zapsán 

v obchodním rejstříku. 

Pro úplnost je vhodné uvést, že 

podnikatel, který není zapsaný 

v obchodním rejstříku (nejčastěji 

případy fyzických osob podnikajících), 

jedná pod svým jménem. Nejedná se o 

obchodní firmu. 

Aby mohlo být s.r.o. a jeho obchodní 

firma zapsáno do obchodního rejstříku 

(čímž skutečně při zakládání vznikne), 

je podstatné správně znění obchodní 

firmy vymyslet. Důvodem je zákonné 

pravidlo, že „obchodní firma nesmí být 

zaměnitelná s jinou obchodní firmou 

ani nesmí působit klamavě.“ 

Lze tedy doporučit důkladnou kontrolu 

zejména obchodního rejstříku na 

www.justice.cz k tomu, zda se v 

rejstříku nachází nějaké podobné 

obchodní firmy, jako chceme založit. 

Důraz na nezaměnitelnost se projevuje 

například v tom, že nelze založit 

společnost Nový dům s.r.o. a Nový 

dům a.s. Pouhý rozdíl v typu 

společnosti (a tedy dovětku s.r.o. nebo 

a.s.) je zcela nedostačující a takové 

společnosti by byly zaměnitelné. 

Při tvorbě obchodní firmy můžeme 

volit z libovolných variant. Obchodní 

firma se může týkat např.: 

 předmětu činnosti (např. 

Rychlí stavebníci s.r.o.), 

 výrobků (např. Pohodlné 

postele s.r.o.), 

 osob ve společnosti 

vystupujících (např. Petr a 

Pavel s.r.o.), 

 fantazijního ztvárnění (např. 

Malikali s.r.o.). 

Ze zkušenosti lze doporučit, aby výběr 

obchodní firmy proběhl důkladně a 

beze spěchu. Ověření nezaměnitelnosti 

by mělo proběhnout v širší rešerši, kde 

se nad rámec www.justice.cz podíváme 

také na: 

 volné webové domény, 

 úřad průmyslového vlastnictví 

a ochranné známky, 

 vyhledávač jako Google nebo 

Seznam, jaké subjekty a jiná 

uskupení nebo webové stránky 

již existují, 

 zahraniční rejstříky 

právnických osob. 

Pokud neprovedeme důkladnou rešerši 

pro obchodní firmu našeho 

vznikajícího s.r.o., tak se může stát, že: 

1. nám s.r.o. vůbec nevznikne 

z důvodu nevhodnosti zvolené 

obchodní firmy, 

2. nám s.r.o. vznikne, ale soud 

nás následně vyzve ke změně 

obchodní firmy z důvodu 

zaměnitelnosti, 

3. nám s.r.o. vznikne a po 

několika letech fungování se 

na nás obrátí jiný subjekt 

s výzvou, abychom vyřešili 

střet jeho a naší obchodní 

firmy, která je pro zákazníky 

zaměnitelná. 

Pokud nastane střet s konkurentem, tak 

budeme řešit prioritu vzniku jedné a 

druhé obchodní firmy, kdo je více a 

lépe chráněn, kdo má registrovanou 

ochrannou známku a na jakém území, 

kdo má webovou doménu, kdo 

parazituje na čí pověsti a podobně. 

Můžeme se dostat až k otázce náhrady 

škody a nákladného soudního řízení 

nebo mimosoudního vyrovnání a 

odkupu webové domény za nemalé 

peníze. 

Pokud zjistíme nevhodnost obchodní 

firmy před vznikem společnosti, 

můžeme se vyhnout také změnám loga, 

vyhotovených listin pro založení 

společnosti a z praxe například 

krásných, avšak zcela nepoužitelných, 

natištěných vizitek. 

Nebojme se tedy podnikat a zakládat 

obchodní společnosti. Při jejich tvorbě 

však věnujme důraz na správný výběr 

obchodní firmy a rešerši 

nezaměnitelnosti. 
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Pololetní vysvědčení: Odměny a tresty? Všeho s mírou! 
Konec ledna je pro děti velmi hektickým obdobím. A nejen pro ně. Špatné známky na vysvědčení jsou 
pro dítě často ekvivalentem domácího vězení, útrap s doučováním, zákazem mobilu, počítačových her 
a někdy dokonce i obavou z výprasku. Pracovníci linek důvěry přijímají jeden hovor za druhým a 
nezastaví se ani policie, která pátrá po dětech, které nepřišly domů. Některé se jen schovaly ke 
kamarádům nebo se rozhodly několikrát obejít celé město. A občas některé už domů nedorazí… 
 
Rodiče a jejich přehnaná očekávání 
Každá máma i táta chtějí pro své 
dítě to nejlepší. Jenže si mnohdy 
neuvědomují, že při honbě za co 
nejlepšími známkami a vysokým 
vzděláním svým dětem můžou 
ubližovat. Pokud na dítě kladete 
nepřiměřené nároky, trestáte je za 
každou špatnou známku a neustále 
jim opakujete, jak jsou neschopní, 
vypěstujete v nich nejen strach z vás 
samotných, ale také doživotní 
frustraci.  
Proto dítěti před vysvědčením (nebo 
ještě lépe v průběhu celého školního 
roku) rozhodně nevyhrožujte. 
Možná si ani neuvědomíte jak věta 
typu „Pokud doneseš nějakou čtyřku, 
tak si mě nepřej!“ dokáže zanechat 
hluboké šrámy na duši dítěte a 
vzbudit v něm strach. Pokud už dítě nějakou tu špatnou známku donese, neponižujte ho a 
nesrovnávejte s ostatními dětmi. Zaprvé mu tím srážíte sebevědomí, což si ponese až do dospělosti, 
ale také mu ukazujete, že pro vás není dost dobré, a že byste chtěli místo něj mít raději úplně jiné dítě. 
Věřte mi i relativně nevinná věta: „Podívej na Janičku, jak je šikovná, samé jedničky! Proč nemůžeš být 
jako ona?“ dokáže v dítěti vzbudit takový pocit méněcennosti, že může začít uvažovat o sebevraždě. 
  
Neblahá tušení a správná řešení 
Pokud tak nějak tušíte, že vysvědčení vašeho dítěte nebude žádná sláva, připravte se na to. Dobře 
se osvědčila vizualizace. To si jednoduše představíte, jaké nejhorší vysvědčení by vám dítě mohlo 
donést a zkusíte si promyslet, jak adekvátně reagovat. Vžijte se do svého dítěte, jak by bylo vám, 
kdybyste měli špatné známky? A jak byste chtěli, ať vaši rodiče reagují? Pokud potřebujete ovládnout 
své emoce, počítejte do deseti. Metoda, která pomáhá za každé situace.  
Vždy, ale opravdu vždy, ujistěte dítě o tom, že i když nedoneslo samé jedničky, vy jej máte rádi. Vždyť 
přece láska k dítěti je nepodmíněná dobrými známkami, a i když není zrovna studijní typ, má určitě jiné 
přednosti, neberte úspěch jako něco samozřejmého.  
 
Pozitivní a negativní motivace 
Často se rodiče ptají, jestli dítě motivovat k lepším výsledkům pochvalami, odměnami a výhodami, 
nebo je lepší negativní motivace formou trestů a zákazů. Popravdě obojí tak nějak funguje, záleží na 
konkrétním dítěti a situaci. Avšak i zde platí – všeho s mírou. 
Snažte se s dítětem pracovat na jeho úspěších, zajímejte se o něj a případné problémy řešte co 
nejdříve. Nestavte sami sebe do pozice všemocného a neomylného rodiče. I vy jste v dětství dělali 
chyby. Snažte se přijít na důvod špatných známek a hledejte nejvhodnější řešení. Naslouchejte dítěti 
a nenechejte vaše vlastní přehnané ambice, aby zastínily osobnost vašeho potomka. Zkuste probrat 
s učiteli, jaké možnosti a rezervy vaše dítě má, případně se nebojte obrátit na školní psycholožku, 
která může odhalit specifické poruchy učení, doporučí, jak s dítětem komunikovat a mnoho dalšího.  

  PhDr. Michaela Miechová 
Psycholožka a majitelka poradny Mojra.cz 

                                                     www.mojra.cz 

http://www.mojra.cz
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  Těšíme se na Vánoce                                                                               

                    

Honza Kusák a Jakub Špila 
 

Táta nese bábovku, 
babka peče perníčky, 
máma zase vánočku, 
děda čistí skleničky. 

 
Děti staví sněhuláka, 

já nazdobím stromeček, 
atmosféra už mě láká, 
kdy dostanu dáreček? 

 
Už se těšíte na Vánoce? 

1. Co se věší o vánocích na dveře? 

2. Co si lidé dávají na  Štědrý den? 

3. Jak se jmenovala zlatá pana z pohádky? 

4. Jaké ovoce někteří lidé rozkrajují? 

5. Co se peče na vánoce? 

6. Pomocník Santy Klause? 

V pátek 29. listopadu k nám přijel ilustrátor dětských knih pan Adolf Dudek s 

programem, každý umí kreslit. Mysleli jsme si, že to bude velká nuda, ale ona to byla 

celkem zábava. Ukazoval nám různé triky a tipy, jak se zlepšit v kreslení a sem tam 

přidal i nějaký ten vtípek. Později jsme se šli podívat do naší tělocvičny na výstavu 

obrázků z soutěže ,,Je nám dobře na světě.“ Byly tam obrázky od dětí z různých 

okolních škol. Jsme rádi, že se soutěže zúčastnilo tolik škol. Nakonec každý kreslil svůj 

obrázek, někdo kreslil třeba vánoční stromeček, někdo zase starou vesnici a nebo třeba 

sněhuláka. Všichni jsme si to náramně užili. Byl to nádherný projektový den.  
(V. Pustějovský, O. Bogár)    

Zprávičky ze školičky 
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Novoroční předsevzetí aneb domov bez jedů 

Na začátku nového roku si spousta z nás dává nejrůznější předsevzetí, 

kterými si zpravidla chceme zlepšit naše zdraví, náš životní styl. Zkusme 

se v letošním roce zaměřit také na zboží, které si kupujeme do svých 

domácností. Může být mezi nimi totiž spousta rizikových látek, které škodí 

našemu zdraví.  

Níže přikládám smutný poznatek společnosti Arnika, která se zabývá 

mimo jiné problematikou recyklovaných plastů – viz níže: 

“Věděli jste, že zboží z recyklovaného plastu je plné jedů? Nejtoxičtější z 

nich jsou zpomalovače hoření a bromované dioxiny a víme o nich, že 

poškozují vývoj mozku, ničí imunitu a narušují fungování štítné žlázy. Našli 

jsme je například v šatních ramínkách, sešívačkách, odsponkovačích, 

hřebenech, sponkách, rukojetích nožů, vidliček nebo kuchyňských nůžek, 

ale především v hračkách pro malé děti. https://arnika.org/

nejkontaminovanejsi-zjistene-vyrobky-z-recyklovanych-plastu-zakoupene-

na-ceskem-trhu 

Jedy pocházejí z recyklovaného elektrošrotu. Běžně se totiž při výrobě 

plastů přidává směs všelijakých látek. Ty nejrizikovější už byly zakázány a 

výrobci je nahrazují alternativami, o jejichž dopadu na zdraví a přírodu 

zatím nic nevíme. Jenže špatná legislativa povoluje jedovaté plasty nadále 

recyklovat a všechny jedy se vracejí jako bumerang přímo k nám domů. 

Recyklace je dobrá věc. Chceme ji proto dělat správně a bez jedů!   Ve 

spolupráci s dalšími organizacemi testujeme výrobky a jednáme s politiky 

na evropské úrovni, aby toxické látky z výrobků jednou provždy zmizely. 

Pomozte nám zbavit se jedů ze spotřebního zboží”. 

Dobrou volbu při nákupu zboží Vám přeje Marie Janečková 
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