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 Jan  Hanzelka  89  let 

 Jiří  Honeš   86  let 

 Jindřich  Purmenský  83  let 

 Karla  Rohelová  83  let 

 František Fabián   80  let 

 Edda  Hanzelková 75  let 

 František Šimíček  65  let 

 Miroslav  Krupa   65  let 

 Leoš   Pustějovský 60  let 

 Petr  Purmenský  60  let 

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

Za všechny účastníky zájezdu děkujeme 

paní Ludmile Krausové za skvělý nápad a    

celou přípravu zájezdu na Lysou Horu, 

návštěvu Starých Hamrů a Pivovárku v 

Ostravici.  

I přes počáteční nepřízeň počasí vládla 

mezi námi výborná nálada a těšíme se na 

další zájezd pro nás starší turisty. 

 Spokojení účastníci  

Hanka Kalíšková a Emilie Hanzelková 
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Poděkování za pomoc při údržbě travnatých pozemků. 
 

I přes zaručené předpovědi, ţe stejně jako v loňském roce tak i v letošním bude          
pokračovat horké a suché léto, jsme se v červenci a srpnu museli dost často schovávat 
pod deštníky. a právě toto poměrně deštivé léto nám přineslo pořádnou úrodu trávy,  
která nám „přerostla přes hlavu“.  
Nejvíce práce máme v poslední době v obecním lese, kde na nově vysázených          
pasekách „válčíme“ především s ostruţiním a pak nestíháme kosit trávu v obytné části 
obce.  

A tak děkuji Vám všem, kteří nám pomáháte se sečením trávy v okolí svého domu 

nebo zahrady a přispíváte tak k hezkému prostředí naší vesnice.  

Marie Janečková 

Jak to bude v letošním roce se sportovními aktivitami v budově sokolovny? 
 

Jak jsme vás jiţ v minulých zpravodajích informovali a jak jste si také mnozí všimli,    
během letních prázdnin zmizela střecha z budovy sokolovny. A kdyţ se začala bourat 
stěna, v níţ jsou umístěna okna do tělocvičny, zdálo se, ţe ještě pár dnů a zmizí          
sokolovna celá.  
Kdo z vás někdy rekonstruoval starý dům, asi mi dá za pravdu, ţe v průběhu oprav se 
narazí na spoustu nových skutečností, které stavbu ve většině případů komplikují. A   
naše sokolovna byla přímo nabita nečekanými zvraty. Nejvíce nás všechny asi           
překvapily duté nosné zdi, které vedly k novým statickým výpočtům a také novým       
nákladům na rekonstrukci budovy a s tím vším souvisí i prodlouţení termínu dokončení 
stavby střechy.    
Zkrátka chci říct, ţe plány na tříměsíční rekonstrukci střechy jsou jedna věc a holá     
skutečnost, před kterou jsme byli postaveni (i díky naším předkům), je věc druhá. Aby 
byla oprava kvalitní, bylo potřeba provést další opatření, a to daleko větší zpevnění 
stavby pomocí betonových věnců. To je hlavním důvodem, proč se celá rekonstrukce 
střechy protáhne do konce listopadu. Opravdu to není tak, ţe za to mohou dělníci, kteří 
místo práce posedávali, nebo polehávali po lavičkách a ţe nám zastupitelům obce je to 
jedno, jak si zřejmě mnozí z vás myslí. 
Přes všechny peripetie se stavbou i s deštivým počasím, pokud to bude jen trochu   
moţné, chceme uvést tělocvičnu přes zimní období do provizorního uţívání.              
Samozřejmě ţe sháníme peníze na její další plánovanou rekonstrukci, snad se nám 
tentokrát uţ konečně bude dařit a v příštím roce budeme v rekonstrukci pokračovat.  

Hezké babí léto přeje Marie Janečková 
 

PS: Kdyţ jsme u sportovních aktivit, nezapomeňte, ţe v sobotu 15. října bude probíhat 

v obci běţecký závod „Rybský trhák“.  Pokud máte ambici na dobré umístění, je        

nejvyšší čas začít s pravidelným tréninkem. 
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KLUB ŽEN  zve své členky výjimečně v pondělí 12. září do přísálí Besedy  v 17:00 

ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ A MĚŘENÍ TLAKU  se bude konat  v pondělí  12. září  
v konzultační místnosti lékaře na obecním úřadě v době od 9:30 - 10:00. 
           
ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ se bude konat v pondělí  26. září ve stejnou dobu. 
 

V neděli 18. září se uskuteční v obci tradiční pouť.     
Při této příleţitosti Vás srdečně zveme od 14:30 na  
prostranství k obecnímu úřadu na návštěvu             
MOBILNÍHO PLANETÁRIA.  
V mobilním planetáriu je připraven vţdy půlhodinový 
program pro děti i dospělé, který je zaměřen na vesmír 
na Slunce nebo na Měsíc. Pracovníci planetária vţdy 
přizpůsobí program svým návštěvníkům.  
Doufáme, ţe tuto příleţitost vyuţijete a po svátečním 
obědě a návštěvě kolotočů se   zastavíte i v planetáriu. 
Stejně jako v loňském roce probíhá i v době konání pouti obnova kostela. Bohuţel ani 

tentokrát se nepodařilo opravu dokončit do termínu letošní pouti, proto i tentokrát bude  

poutní mše svatá v 8 hodin na prostranství před vstupem na  hřbitov. 

Zve kulturní komise 

Lenka Jašková a Bivoj Kudělka srdečně zvou (nejen) všechny Rybjany  
na koncert své skupiny Emerald Shine,  

který se bude u příleţitosti třetích narozenin kapely konat v   
MusiClub Drago v Novém Jičíně 24. září. ve 20:00  

Vystoupí téţ hosté Sarkonia (Přerov) a After Evolution (Zlín).  
Večer plný metalu, dámských i pánských vokálů, folku a symfoniky,  

panák zelené zdarma pro první příchozí... 
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Zvu vás ve středu 7. září na 11. zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční 
v 18:00 hodin v  sále kulturního domu Beseda. 
Program jednání: 
1. projednání usnesení 
2. projednání obecně závazné vyhlášky č. 1/2016 
3. projednání uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo se společností STAMONT – 

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.  
4. projednání smlouvy o zajištění stavby se společností STAMONT – POZEMNÍ      

STAVITELSTVÍ s.r.o.  
5. poskytnutí daru Římskokatolické farnosti Rybí 
6. projednání rozpočtového opatření č. 5 
7. projednání pronájmu pozemků parc. č. 392/3 a 392/5 k.ú Rybí 
8. podání ţádosti do výzvy IROP  
9. projednání ţádostí o získání dotace z rozpočtu obce na ČOV 
10. přehled rozpočtových opatření rady v roce 2016 
11. zpráva o čerpání rozpočtu v roce 2016 
12. majetkoprávní záleţitosti  
13. informace starostky  

starostka Marie Janečková 

Od poloviny srpna má naše obec nové elektronické stránky. Rozbíhají se velmi ztěţka, 

prosíme proto o vaši trpělivost. Cílem nové aplikace má být větší přehlednost  stránek i 

pro mobilní telefony, Jsou zkrátka úplně jiné, proto prosíme o zaslání všech podnětů k 

přehlednému uspořádání, aby byly co nejjednodušší a přitom zajímavé. 

Veřejné projednání návrhu Územního plánu Rybí  

se uskuteční dne 14.9.2016 v 16:00 hodin v 

 sále pohostinství Beseda v Rybí. 

Veřejnost a dotčené orgány mají moţnost seznámit se s úplným zněním návrhu      
územního plánu včetně odůvodnění v době ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky            
tj. od 15.8.2016 do 21.9.2016 (více informací na úřední desce obecního úřadu Rybí). 
Podle ustanovení § 52 odst. 3 stavebního zákona nejpozději do 7 dnů ode dne          
veřejného projednání tj. do 21.9.2016 můţe kaţdý uplatnit své připomínky a dotčené 
osoby námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí  
dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. K později uplatněným 
stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíţí. 
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Ze zasedání rady obce  
V měsíci srpnu rada obce schválila: 
 smlouvu o dílo mezi obcí Rybí a Ing. Janou Svobodovou se sídlem U Tatry 1496, 

Příbor (předmětem smlouvy je správa kanalizace v majetku obce oprávněnou    
osobou). 

 darovací smlouvu mezi obcí Rybí a společností Colas CZ, a.s. se sídlem Ke         
Klíčovu 9, Praha 9 (reklamní spolupráce při akci Traktoriáda 2016) 

 ponechání financí na účtu sdruţených prostředků pro sníţení částky jednotlivých 
obcí na rok 2017 (ze společného fondu obcí okresu Nový Jičín je doplácena ztráta 
veřejným dopravcům – autobusům)  

 poskytnutí finančního daru společnosti SONS ČR, z.s. se sídlem Sokolovká 617/9, 
Nový Jičín ve výši 2.000,- Kč na podporu činnosti (společnost SONS zajišťuje     
potřeby nevidomých a slabozrakých lidí) 

 provedení nové preventivní deratizace (při jarní deratizaci ve veřejné kanalizaci   
bylo poţráno přes 80% návnady) 

 uzavření objednávky mezi obci Rybí a fa Petr Kolář truhlářství Bartošovice 305 na 
pořízení 13 ks dveří (včetně protipoţárních) do kulturního domu Beseda za         
nabídkovou cenu 74.191,- Kč včetně DPH 

 uzavření objednávky na zpracování projektové dokumentace na zmírnění následků 
vodní eroze na SZ svazích obce Rybí za nabídkou cenu 20.000,-Kč mezi obcí Rybí 
a společnosti Envipor s.r.o. se sídlem Mimoňská 3223 Česká Lípa 

 rozpočtové opatření č. 4/2016 
 

rada neschválila 
 nabídku společností Malované Mapy s.r.o. se sídlem Vodní 1972 Zlín na účasti na 

projektu Novojičínsko z nebe. 
 

rada doporučuje zastupitelstvu ke schválení: 
 dodatek č. 2. ke smlouvě o dílo č. 1-967-0004-5100 mezi obcí Rybí a společností 

STAMONT – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. se sídlem Mostárenská 1140/48,   
Vítkovice, 703 00 Ostrava (předmětem dodatku je prodlouţení doby předání       
dokončené rekonstrukce sokolovny na 30. 11. 2016 a cena díla se mění na 
6.005.830,70 Kč včetně DPH, tj. o 668.866,- Kč více) 

 návrh SoD č. 3-967-0169-6111 mezi obcí Rybí a společnosti STAMONT – POZEM-
NÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. se sídlem Mostárenská 1140/48, Vítkovice, 703 00 Ostrava 
(předmětem dodatku je provedení zajišťovacích opatření k zajištění bezpečného 
uţívání budovy sokolovny) 

 ţádost DK bytem Rybí k přidělení účelově vázané dotace ve výši 20.849,- Kč 
z rozpočtu obce Rybí na rok 2016 na stavbu domovní ČOV 

 návrh OZV č. 1/2016 (regulace nočního klidu). 
 

rada vzala na vědomí 
 zprávu o pořízení nové ţací techniky pro potřeby obce (byl pořízen nový křovinořez 

a mulčovač na trávu) 
 informace ředitelky ZŠ Rybí.  
 dopis J.O. bytem Jablunkov. 
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Turistický oddíl TJ Rybí pořádá v pátek 28.10.2016 

„Podzimní turistický zájezd na Turzovku“ 

K tomuto známému poutnímu místu se vypravíme z Bumbálky po beskydských          

hřebenech přes Masarykovu chatu a Korňu.  

Délka trasy - 20 km. 

     Cena zájezdu  je   pro členy TJ Rybí  120 Kč 

    pro nečleny   150 Kč 

 

Přihlášku do konce měsíce září u Jiřího Honeše na tel. 607 727 579 

nebo na emailu j.hones@seznam.cz  

BOSU v Besedě 
    
ÚT   6.9.2016  18:30 - 19:30 BOSU  Lidka 
  
ČT     8.9.2016  17:30 - 18:30 BOSU  Lidka 
 
  Na BOSU je nutno se předem nahlásit alespoň 2 dny předem u Lidky buď osobně    
nebo na tel. č. 732 844 013) 
 
 

Zdravotní cvičení žen ve škole  
 
ST 14.9.2016   18:30 - 19:30 Lidka 
 
 
Zdravotní cvičení mužů bohužel zatím odpadá. Po dohodě se základní školou a 
obecním úřadem je moţnost zdravotní cvičení muţů přesunout také do školy. Informace 
by vyšla v říjnovém zpravodaji.   

Těší se na Vás  
Lidka Krpcová 

mailto:j.hones@seznam.cz
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 V září si připomeneme jiţ 55. smutné výročí od tragického úmrtí našeho rodáka      

P. Albína Kvity. Při této příleţitosti jsme vybrali z knihy RNDr. Jiřího Grygara, CSc.   

známého českého astronoma a významného popularizátora vědy v oblasti astronomie a 

astrofyziky vzpomínku na tohoto výjimečného člověka: 

„Začal jsem chodit do obecné školy v Brně během druhé světové války. Tehdy byly 

obecné školy rozdělené – zvlášť chlapci, zvlášť děvčata. Od 1. třídy mě rodiče zapsali 

do katolického náboţenství, které nás učil mladý kaplan z Husovic P. Albín Kvita (1915). 

Bylo mu tehdy 27 let a byl pro nás velkou autoritou; klidně si s námi zahrál fotbal a na 

jeho výklad ve škole jsem se pokaţdé těšil. V roce 1944 nás připravoval k prvnímu sv. 

přijímání a na naší fotce před kostelem je téměř celá třída – dnes uţ záleţitost u nás 

stěţí vídaná. Po válce se naše cesty rozešly, ale kdykoli jsem přijel na návštěvu do     

Brna, snaţil jsem se oblíbeného katechetu vyhledat. Od roku 1950 aţ do roku 1955 byl 

však salvatorián internován. 

Jaká radost, kdyţ jsem se do Brna vrátil a otec Albín nás doma po propuštění 

z internace navštívil. Nemohl tehdy vykonávat kněţské povolání a pracoval jako dělník 

ve svém rodném kraji. Uţ nikdy jsem ho pak neviděl, protoţe v roce 1961 byl koncem 

června znovu zatčen, podroben obludně dlouhým výslechům, po nichţ byl obviněn 

z velezrady! Během vyšetřování se jeho zdravotní stav silně zhoršil, takţe byl koncem 

srpna téhoţ roku uţ v kritickém stavu převezen na oddělení vězňů nemocnice u sv.    

Anny, kde po bolestném umírání skonal 10. září 1961.  

Komunistická vrchnost chtěla jeho ostatky zpopelnit, ale tomu nakonec jeho příbuzní  

zabránili, takţe tento novodobý mučedník odpočívá v pokoji na hřbitově v rodném Rybí 

u Štramberku. A na faře v Husovicích je umístěna pamětní deska připomínající jeho   

heroický ţivot. 

Tragický osud otce Albína se však stal svědectvím, ţe to, co nás děti učil, sám vyznával 

a pro svoji víru byl připraven pozemský ţivot obětovat. Zároveň si kladu otázku, co to 

bylo za lidi, kteří dokázali tak skvělého muţe poniţovat a týrat. Tehdejší systém v nás, 

kteří jsme tyto velké křivdy vnímali z blízka v době svého dospívání, tak mohl svou    

brutalitou vůči vlastním občanům vyvolat jedině opovrţení.“ 

Jiří Grygar z knihy Lidé, kteří mě v ţivotě „oslovili“ II 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Doktor_p��rodn�ch_v�d
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kandid�t_v�d
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POZVÁNKA 
FyzioRelaxCentrum ve Štramberku si Vás dovoluje pozvat na plánované akce! 

 pravidelná skupinová cvičení  
pondělí 9 - 10 hod. FyzioRelaxCentrum, Zauličí (vedle pošty) jiţ od 5. 9. 2016 

 čtvrtek 17:30 - 18:30 hod. těl. juda ve štramberské tělocvičně jiţ od 8. 9. 2016 
 

 Seniorské dopoledne ve FyzioRelaxCentru (vedle pošty) 
U příleţitosti Dne seniorů zveme všechny seniory v pondělí 3. 10. 2016 od 9 hod. 

na cyklus krátkých přednášek s názvem "Buďme ostražití". Můţete se těšit  
na přednášku z oblasti práva, zdravé výţivy, pohybové soustavy, a také na   
aktuální téma migrace. Rezervace míst na tel. 723 00 22 55 nutná, nejpozději 
do 30. 9.  

 
Podrobnější informace ke všem akcím naleznete také na www.fyziorelaxcentrum.cz. 
 
Masáže v Rybí probíhají stále ve stejném čase, a to v úterý odpoledne a ve středu    
dopoledne po předchozím telefonickém objednání na tel.č. 723 002255. 
 

Mgr. Petra Milichová 
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Ještě stále jste se nepřipojili k domácnostem, firmám a obcím, 
které nakupují energie v elektronické aukci? 

 

Pokud je pro Vás rozhodující cena a smluvní podmínky měli by jste to udělat co nejdříve.        
A proč? 
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První prázdninový den jsme se sešli na Sokolce, abychom uskutečnili 2. ročník 
turnaje ve hře zvané Mölkki. Turnaj loni poprvé pořádala Lidka Krpcová a pro vel-
ký úspěch letos zopakovala. Nemeškali jsme a pozvali republikovou rozhodčí, aby 
nám vysvětlila, jak se to správně hraje. Jelikoţ máme v Rybím skryté talenty, chtě-
li bychom dát na vědomí termín REPUBLIKOVÉHO KLÁNÍ, a to  
30. 9. – 2. 10. 2016 v Pasohlávkách. Více informací naleznete na www.caspv.cz 
v záloţce „kalendář akcí“ pod názvem „Republiková soutěţ KUBB + MÖLKKY+ 
WOODBALL“. 
Pro připomenutí uvádíme výsledy z klání na Sokolce: 

1. místo -   Lidka + Mirek 
2, místo - Zdenek + Markéta 
3. místo - Barča + Honza 
4. místo - Svaťka + Naďa 
5. místo - Petr + Ţaneta 
6. místo - Verunka + Franta 
7. místo - Radka + Lenka 
8. místo - Boţka + Katka 
9. místo - Šimon + Jenda 
10. místo - Eda + Tonda 
11. místo - Lukáš + Dominika 
12. místo - Martina + Luboš 
13. místo - Anička + Alena 

Nezapomeňte – uzávěrka přihlášek je již 12. 9. 2016 !  
Byla by škoda neudělat si hezký, víkendový výlet a moţná i něco vyhrát  

Liba a Barča Muţíkovy 

http://www.caspv.cz
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 Dějiny českých zemí 
     Tato kniha je určena především školákům, ale také i pro jejich     

rodiče. Obsahuje přehled dějin českých zemí, který zachycuje dlouhé období od Sámovy 
říše aţ po vznik České republiky. Čtenář  není zahlcen spoustou dat, ale jednotlivé příběhy jsou      
okořeněny zajímavými informacemi. Krásné   ilustrace vyvolávají atmosféru dávných dob. 
 

     Z. Miler – H. Doskočilová   Krtek a televize 
    Šnek přivezl ve svém domečku zvířátkům televizi, a tak se pořád dívají a dívají… Krtek se pustil do 
boje s jejich „televizní nemocí“, protoţe oni uţ si spolu ani nehráli a také na sportování jiţ neměli čas. 
 

     P. Šrut      Lichožrouti navždy 
     Pokračování oblíbených příběhů o konzumentech lichých ponoţek. V této třetí knize ponoţkoţroutí 
ságy objevitelé skrytého ţivota lichoţroutů, profesor Kadeřábek a magistra Miklíková došli po mnoha-
letém bádání k jednoznačnému závěru -  ţe jsou tajemství a záhady, které tu musí zůstat navţdy.  
 

T. Brezina      Panter ve strašidelném lese 
     Erik, Tina, Patti a Dominik jsou kamarádi, kteří rozluští kaţdou detektivní záhadu. Tentokrát se Patti 
v zoologické zahradě ocitne tváří v tvář panterovi, který uţ ji několikrát vyděsil ve snu. Co za tím můţe 
vězet? Je to napínavé a zábavné čtení pro děti. 
 

     R. R. Russellová    Deník mimoňky – Příběhy nestylový Tv celebrity 
 Nikki Maxwellová a její kapela „ Zatím vlastně nevím“ se konečně dočkají svých pěti minut slávy a 
při nahrávání jejich hitovky je bude sledovat televizní štáb. Ale protoţe Nikki nemá v ţivotě nic jedno-
duché, tak i tentokrát se na ni sesypou problémy. Bude mít čas na své kámoše a hlavně na Brandona? 
 

     J. Flanagan     Bratrstvo – Hora štírů 
     Jeden pokus o zavraţdění princezny Kasandry byl překaţen, ale vrazi nepřestanou, dokud nesplní 
svou povinnost. Volavky se spolu s hraničářem Gilanem opět vypraví do Aridy vystopovat vrahy, najít 
jejich vůdce a zastavit ho. Podaří se jim to včas?  
 

     R. Riordan     Percy Jackson – Bitva o labyrint 
Percy Jackson má jiţ patnáct let a svět kolem něj se zdá být čím dál nebezpečnější. Vydává se do  
prastarého Daidalova labyrintu. Toto podzemní bludiště můţe člověka dovést kamkoli, zmást, dohnat 
k šílenství a zahubit… 
       Vyšívané květy 
     Podle této kníţky vytvoříte nádherně barevné květy vyšívané kříţkovým stehem. Můţete ozdobit 
nejen polštáře, ale i pouzdra na mobil, přáníčka a další předměty. Přesné údaje o materiálech,         
předlohy a dobré popisy pomohou také začátečníkům k zaručenému úspěchu. 
 

     P. Taylor      Doktore, to byste se divil 
     Čtenáři románů Patrika Taylora znají Kinky Kincaidovou jako pohodovou hospodyni, která se stará 
o dva často velice přepracované doktory. V této knize se dozvíme něco o jejím ţivotě. Jako malá měla 
hlavu plnou snů, romantické srdce a k tomu zdědila po své matce zvláštní dar – vidět za ţivot, do říše 
tajemných sil. Co jí to přinese v reálném ţivotě? 
 

     M. Váňová     Herečka 
     Neobyčejný příběh herečky Ţofie Beladové má své kouzlo v tom, ţe se rozvíjí z docela obyčejných 
ţivotních souvislostí. Vše, co Ţofie dokázala, připomíná dobrodruţné hledání pokladů – největší našla 
v lidech, které si oblíbila nebo je milovala, ale mnohokrát se v nich i zklamala. 
 

     V. Vondruška     ApageSatanas 
     Přítelkyni Ludmily z Vartemberka trápí podivné sny. Její otec povolá exorcistu, jenţe Ludmila ví, ţe 
Anna není blázen. Kdyţ zjistí, ţe stejné problémy zaţily i jiné urozené dívky, poţádá svého manţela 
Oldřicha z Chlumu, aby tento případ vyšetřil. Při pátrání začnou bojovat nejen s krutým vrahem, ale 
také s pověrami a intrikami severočeské šlechty. 
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Věrka Šustalová, knihovnice 

Zprávičky ze školičky 

 L. Kepler     Stalker 
     Policii někdo pošle krátké video, natočené přes okno, na kterém si neznámá ţena obléká           
punčocháče. Následující den je ţena nalezena mrtvá. Policie má podezření na jednoho muţe, ale   
nemá důkazy. Vyšetřovatel Joon Linna před rokem zmizel a policie je bez něj bezmocná. Je opravdu 
mrtvý?  

Škola je tu! 
 

Prázdniny končí a školou opět zazní dětský křik a smích. 1. září se opět děti      
potkají ve školních lavicích a stráví spolu dalších deset měsíců školního roku 
2016/2017.  

Všichni zaměstnanci školy se na ně jiţ těší a připravují své třídy tak, aby jim tam 
bylo příjemně. Připraveny jsou učebnice, pracovní sešity, učební pomůcky a děti spolu 
s učitelkami se mohou pustit do práce. 

Nejvíc ze všech jsou zřejmě zvědaví a těší se naši prvňáčci, kterých letos přijde  
12 a třídní učitelkou jim bude Mgr. Hana Frydrychová. Které děti z naší obce to jsou? 

 
Bajerová Adéla  Kusáková Adéla   Mrlinová Mariana 
Bartošová Anna  Marková Rozálie   Pochyla Dominik 
Klugová Karolína Moravcová Veronika  Vašendová Veronika 
Korf Samuel  Mrlina Petr    Vícha Vojtěch 

 
V letošním školním roce budou spojeny do druhé třídy 2. a 5. ročník,  třídní         

učitelka bude Mgr. Alena Macháčová. Ve třetí třídě pokračují děti 3. ročníku s třídním 
učitelem Mgr. Jaromírem Bílým. Děti čtvrté třídy 4. ročníku povede dále třídní učitelka 
Mgr. Eva Moudrá. O děti ve školní druţině se budou i nadále starat paní vychovatelka 
Monika Petrová a Mgr. Veronika Horecká. Součástí kolektivu pedagogických pracovníků 
rozšíří nová asistentka pedagoga. O úklid se postará paní Jarmila Šimíčková. 

Všem chci poděkovat za to, jak se poctivě připravují na nový školní rok a chci jim 
popřát pevné zdraví a hodně úsměvů.  

Dětem chci do nového školního roku popřát hodně úspěchů, aby se ve škole cítily 
spokojeně a aby získaly co nejvíc vědomostí a dovedností. Rodičům pak pevné nervy a 
notnou dávku trpělivosti, kterou při výchově a vzdělávání dětí všichni potřebujeme. 

 
        Mgr. Hana Frydrychová 
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Brzy jiţ nastane topná sezóna a všichni provozovatelé spalinových cest by se měli snaţit o to, 
aby se nedostali do smutné statistiky poţárů způsobených komíny. 

Čištění, kontrola a revize spalinové cesty jsou stanoveny novou Vyhláškou č. 34/2016 Sb., o 
čištění, kontrole a revizi spalinové cesty, která nabyla účinnosti 29. ledna 2016. 
 
Kdy a v jakých lhůtách se tedy kontroly, revize a čištění spalinových cest musí provádět 
a kdo je může provádět?  
 
Kontrola spalinových cest se provádí po jejím vyčištění posouzením: 
 zda stav a provedení spalinové cesty v době kontroly odpovídá technickým poţadavkům, 
podle kterých byla navrţena a provedena a bylo zahájeno její uţívání, 
 zda stav a provedení spalinové cesty zajistí, aby byly bezpečně odvedeny a rozptýleny do 
volného ovzduší spaliny od všech připojených spotřebičů, 
 zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke spalinové cestě a k jejím vybíracím, vymetacím, 
kontrolním, měřícím a čisticím otvorům, 
 zda je dodrţena bezpečná vzdálenost spalinové cesty od hořlavých předmětů a stavebních 
hmot třídy reakce na oheň B aţ F, 
 zajištění poţární bezpečnosti stavby, zvláště při prostupu spalinové cesty vodorovnými a 
svislými stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin obvodo-
vou stěnou, 
zda nedošlo k zásadním změnám oproti stavu zjištěnému při minulé kontrole nebo revizi. 
 
Kontrolu spalinové cesty provádí oprávněná osoba, kterou je držitel živnostenského 
oprávnění v oboru kominictví. 
 
Revize spalinové cesty se provádí: 

před jejím uvedením do provozu, 
 při kaţdé stavební úpravě komína, 
 při změně druhu paliva připojeného spotřebiče, 
 před připojením spotřebiče do nepouţívané spalinové cesty, 
 před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu, typu, prove-
dení a výkonu za podmínky, ţe způsobilost spalinové cesty je potvrzena zprávou o provedení 
čištění a kontroly spalinové cesty, 
 po komínovém poţáru, 
při vzniku trhlin ve spalinové cestě, popř. při důvodném podezření na výskyt trhlin ve spalinové 
cestě. 
Revizi spalinových cest může provádět oprávněná osoba, která je zároveň držitelem 
osvědčení revizního technika spalinových cest. 
Čištění spalinové cesty  
Čištěním spalinové cesty se rozumí čistící práce, zejména se zaměřením na odstraňování pev-
ných usazenin a nečistot ve spalinové cestě a na lapači jisker a na vybírání pevných znečisťu-
jících částí nahromaděných v neúčinné výšce komínového průchodu nebo kondenzátů ze spa-
linové cesty.  
 
Čištění spalinové cesty provádí oprávněná osoba, kterou je držitel živnostenského 
oprávnění v oboru kominictví. 
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Ačkoli lze čištění komínů u spotřebičů s výkonem do 50 kW včetně lze provádět        
svépomocí, je lepší se spolehnout na odborníky. 

V případě vzniku poţáru sazí v komíně se snaţte jednat v klidu a s rozvahou. Ihned volejte 
hasiče na tísňovou linku 150, případně 112. Poţár v komíně nikdy nehaste vodou. Komín 
by mohl popraskat nebo by dokonce mohlo dojít k výbuchu. Do příjezdu hasičů je moţné zku-
sit hasit plameny vhazováním suchého písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína. 
Místo písku lze pouţít i hasicí přístroj sněhový nebo práškový. Pokud je to moţné, omezte pří-
stup vzduchu do komína (např. uzavřením vzduchové klapky u kotle, odstraněním kouřovodu a 
utěsněním sopouchu třeba i starými montérkami). 
 
Hasební práce však provádějte pouze v případě, že nemůže dojít k ohrožení zdraví nebo 
života zasahující osoby! 
 
Závěrem bychom rádi připomněli pár základních zásad při uţívání tepelných spotřebičů. Vţdy 
je nutné dodrţovat návod výrobce ke konkrétnímu spotřebiči. Spalovat lze pouze takové pali-
vo, pro které je konkrétní spotřebič určen. Při uţívání spotřebičů na tuhá paliva pouţívejte su-
ché palivo, zabrání se tím nedokonalému spalování a vzniku nadměrných usazenin ve spalino-
vé cestě. 
 

nprap. Dagmar Benešová 
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 
územní odbor Nový Jičín 
Zborovská 5, 741 11  Nový Jičín 
pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení 



16 



17 



18 

RYBSKÝ   ZPRAVODAJ   Periodický tisk územního samosprávného  celku  č. 9/2016 - měsíčník 

vydal  Obecní úřad Rybí,  Rybí č. p. 380  dne  31.8.2016 v počtu  405 výtisků. Připravila  Jana Marková. 

Telefon / fax: 556 760 181. IČ: 00600741.  

E-mail adresa: obec@rybi.cz.  Webové stránky obce: www.rybi.cz.  

Evidenční číslo zpravodaje:  MK  ČR E 10143.   

Pro Rybjany zdarma jinak 5 Kč za jeden výtisk.     Tisk: Obecní úřad Rybí         .       

Obecní úřad si vyhrazuje právo výběru příspěvků do zpravodaje.              Uzávěrka každého čísla:  

25. den v měsíci. 

Prodejna potravin Hruška oznamuje, že opět rozšiřuje otvírací  dobu 
  Po - Pá    7.00 - 16.30 hod.   
   So   7.00 - 10.30 hod. 

 

 

Sháním ke koupi 

velký kotec na psa. 

tel. 777 350 197 

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

