BŘEZEN 2017
XXV. ročník

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

Kvitová

94 let

Josef

Janýška

89 let

Jan

Pavelka

84 let

Vlasta

Hanzelková

83 let

Josef

Šimíček

82 let

Boţena

Najzarová

81 let

Josefa

Kvitová

81 let

Boţena

Šimíčková

80 let

Jiří

Šimíček

80 let

Josef

Bradáč

75 let

Josef

Veber

70 let

Vlastimil

Heralt

65 let

Tomáš

Musil

65 let

Jaromír

Tománek

65 let

Ludmila

Purmenská

65 let

Josef

Hanzelka

60 let

Dne 1. března 2017 vzpomeneme nedoţitých 95 let
naší maminky, babičky a prababičky
paní

Anežky Galiové z Rybí,
S láskou vzpomíná
rodina Galiova.
Děkujeme všem, kdo si vzpomenou s námi.
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Památný strom - Tis u pěti dcer
Od letošního roku máme na území naší obce nově vyhlášený památný strom, který
dostal netradiční pojmenování „Tis u pěti dcer“. Jedná se o krásně rostlý exemplář tisu
červeného, který roste v horní části zahrady – soukromého pozemku pana Šimíčka.
Důvodem pro prohlášení tohoto stromu památným je především jeho mimořádná
hodnota historická. S největší pravděpodobností se jedná o pozůstatek tzv. Libotínské
tisiny. Tento nově vyhlášený památný strom tak rozšířil počet chráněných tisů, které
v obci v této lokalitě jiţ máme.
Upozornění pro všechny uživatele sokolovny
Od měsíce března opět pokračuje rekonstrukce budovy sokolovny. Stavební firma
začíná s přístavbou pro vytvoření nového vstupu do budovy. O podmínkách dalšího
moţného vyuţívání tělocvičny v letošním roce Vás budeme průběţně informovat
společně s vedením TJ Rybí.
Marie Janečková

Domovní čistírny odpadních vod
dotační program Ministerstva životního prostředí
Dovoluji si Vás pozvat na schůzku ve věci vyhlášeného dotačního programu na podporu
výstavby domovních čistíren odpadních vod u rodinných domů, která se uskuteční
ve čtvrtek 16. března v 18:00 hodin v sále kulturního domu Beseda.
Na konci loňského roku vyhlásilo Ministerstvo ţivotního prostředí dotační program na stavbu
domovních čistíren odpadních vod. Ţadatelem o dotaci bude obec, která zároveň bude i
vlastníkem všech ČOV vystavěných v rámci tohoto projektu a to na dobu minimálně 10 let.
Pro tento projekt zpracuje obec ve spolupráci s Vámi - vlastníky domů projektovou dokumentaci, která bude součástí ţádosti o dotaci.
Výhodou výstavby této sítě čistíren odpadních vod je centrální monitorování průběhu čištění
odpadních vod z domácností, kdy pomocí dálkového přenosu budou na jedno místo přenášeny informace o průběhu a kvalitě čištění odpadních vod v ČOV a v případě jakékoli poruchy
pověřený pracovník provede opravu zařízení.
S připravovaným projektem Vás seznámí a na Vaše otázky odpoví projektant Ing. Petr
Matuška ze společnosti Vodam Hranice a Ing. Jiří Proška zástupce společnosti STILT
projekt s.r.o.
Zveme Vás všechny, kteří doposud vypouštíte vodu přes septiky nebo ţumpy. Zveme také
Vás, kteří plánujete rekonstrukci stávající domovní čistírny.
A v neposlední řadě zveme i Vás, kteří máte zájem o připojení Vaší ČOV na centrální
monitoring domovních čistíren.
Za zastupitele obce zve Marie Janečková
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Výbor TJ Rybí, z.s. zve všechny členy na VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE,
které se budou konat v restauraci Na hřišti:




oddíl SPV (Sport pro všechny) - v pátek 10.3.2017 v 18.00
vlekařský oddíl - v pátek 17.3.2017 v 18.00
fotbalový oddíl - v sobotu 18.3.2017 v 17.00

Zároveň všechny srdečně zveme na VALNOU HROMADU TJ RYBÍ, z.s.,
která se koná v restauraci Na hřišti v pátek 24.3.2017 od 18.00 hodin.
Přijďte se s námi podělit o vaše nápady a připomínky ohledně činnosti TJ!
TJ Rybí, z.s. informuje, ţe
42. ročník turistického pochodu Za pohledy z Rybí
se bude konat v sobotu 29.4.2017.
Výbor základní organizace Českého zahrádkářského svazu zve členy na
ČLENSKOU SCHŮZI, která se koná
ve středu 15. března od 17:00 v Besedě.

Pozvánka Do Besedy na besedu, aneb tentokrát v severském stylu
Zveme Vás
v pátek 17. března od 18 hodin
do kulturního domu Beseda
na vystoupení skupiny
ABBA revival.
Celým večerem nás budou provázet písničky populární švédské hudební
skupiny, které nám budou hrát nejen k poslechu, ale také k tanci.
Pro mlsné jazýčky máme připravené švédské stoly s ochutnávkou švédské
kuchyně.
Vstupné 70,- Kč
Na Vaši návštěvu se těší kulturní komise
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V neděli 19. 3. 2017 Vás zve turistický oddíl na
TRADIČNÍ JARNÍ VYCHÁZKU po okolí naší obce.
Tentokrát vyrazíme od sokolovny podél potoka Rakovec na Lamberk
a přes vrchol Puntíku se vrátíme zpět do Rybí.
Sraz účastníků pochodu bude v 1330 hodin u sokolovny.
Tato vycházka bude zároveň první ze série vycházek po významných
krajinných prvcích, které se nacházejí na území naší obce.
Co to jsou významné krajinné prvky?
Významný krajinný prvek (VKP) je definován zákonem o ochraně přírody a krajiny jako
„ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny utvářející její
typický vzhled nebo přispívající k udržení její stability.“ VKP jsou vymezeny ve dvou
rovinách:
VKP „ze zákona“ – veškeré lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy
a registrované VKP – mohou se jimi stát jiné části krajiny, zejména mokřady, stepní
trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i
přirozené skalní útvary, výchozy či odkryvy nebo i cenné plochy porostů v sídelním
útvaru, např. historické zahrady nebo parky (historické zahrady a parky mohou být
zároveň nemovitou památkou podle zákona o státní památkové péči č. 20/1987 Sb. v
platném znění). Jako VKP je moţné registrovat i jiné části krajiny.
Z této úvodní definice si jistě dokáţete sami představit, ţe i na území naší obce je
spousta míst, která se zaslouţí svou ochranu. Máme registrováno celkem 50
významných krajinných prvků, 7 významných liniových společenstev a 4 významné
krajinné celky.
Určitě stojí za to, abychom se s těmito přírodními hodnotami blíţe i v naší obci
seznámili a tak se společně vrátili k jiţ pozapomenutému heslu „poznej a chraň“.
Hospůdka u Milana pořádá letos jiţ v sobotu 18. března tradiční
TURNAJ V KARETNÍ HŘE „VŮL“ o „PUTOVNÍHO VOLA“
Prezentace do 8:30 hod. Občerstvení zajištěno.
Hrající Eduard má 20 % slevu na útratu, nehrající slevu 10 %.
Hrající i nehrající Josef má 10 % slevu na útratu.

KLUB ŽEN

zve své členky ve středu 1. března do přísálí Besedy v 17:00 hod.

ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ se bude konat v pondělí 13. března v konzultační místnosti
lékaře na obecním úřadě v době od 9:30 - 10:00.
ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ A MĚŘENÍ TLAKU se bude konat v pondělí 27. března
ve stejnou dobu.
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Sportovní komise pořádá v sobotu 1.4.2017
jednodenní ZÁJEZD NA PRADĚD
Cena 100 Kč.
Přihlášky (včetně uhrazení ceny) do 15.3.2017 na obecním úřadě.
Bliţší informace o zájezdu u Petra Skalky na tel. č. 720 697 795.
Kulturní komise zve občany na tradiční
„VYNÁŠENÍ ZIMY ZE VSI",
které se uskuteční v neděli 2. dubna.
Průvod vyjde ve 14.30 hodin od Fojtství a zakončí se krátkým
kulturním vystoupením na Polďáku.
Pro děti připraveno překvapení.
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Z e z a se d á n í r a d y o b c e
V měsíci únoru rada obce schválila:
 uzavření smlouvy o právu umístění a provedení stavby na pozemku parc. č. 248/4
mezi obcí Rybí a SC Věţička Rybí z.s. se sídlem Rybí čp. 102 (jedná se o uloţení
kanalizační přípojky do pozemku obce)
 uzavření pojistné smlouvy č. 85322293-18 mezi obcí Rybí a Českou pojišťovnou
a.s. se sídlem Spálená 75/16, Praha 1(pojištění obecního lesa)
 úpravu provozního řádu minihřiště (změna správce)
 uzavření objednávky se společností Deratizace 4D členem skupiny Idea4You s.r.o.
se sídlem Brno-Bystrc, Heyrovského 607/5 na provedení celoplošné deratizace
v obci v roce 2017 (při podzimní deratizaci byl prokázán vysoký výskyt hlodavců –
návnady byly poţrány z 60 % )
 poskytnutí částky ve výši 5.000,- Kč Centru pro zdravotně postiţené v Novém
Jičíně a to na pokrytí provozních nákladů spojených s provozem občanské poradny
v Novém Jičíně.
 sazebníku úhrad za poskytování informací na účetní období 2017
 vítěze veřejné zakázky na poskytovatele inţenýrských činností pro projekt
„Revitalizace soustavy čistíren odpadních vod v podobě DČOV v obci Rybí“ a to firmu STILT PROJECTS, s.r.o., Dluhonská 1350/43, 750 02 Přerov, IČ: 28622294.


vítěze veřejné zakázky malého rozsahu mimo reţim zákona 134/2016 Sb. o
zadávání veřejných zakázek pro projekt „Rekonstrukce komunikace na pozemku
parc. č. 1711/1“ a to V+V SAVEKO s.r.o. IČ 25818881, Záhumenní 1346, 742 21
Kopřivnice. Společně s touto rekonstrukci proběhne i oprava havarijního stavu kanalizační stoky, která je umístěna v části této komunikace



vítěze veřejné zakázky malého rozsahu mimo reţim zákona 134/2016 Sb. o
zadávání veřejných zakázek na zpracovatele projektové dokumentace „Stavba
veřejné komunikace na pozemcích 850/95 a 850/99“ a to Ing. Marka Milicha –
projekční činnost a statika staveb se sídlem firmy Štefánikova 58/31, Kopřivnice,
IČO: 04325630.

rada vzala na vědomí:
 zprávu o inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí v Základní škole
Adolfa Zábranského Rybí ve dnech 6. 12. – 8. 12. 2016.
 zprávu o výsledku terénního šetření správce vodního toku (Povodí Odry) na Rybském potoce.
rada doporučuje ke schválení:
 návrh investičních akcí pro rok 2017.
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Z e z a se d á n í
z a stu p ite ls tv a o b c e
Ve středu 15. února 2017 se v sále Besedy konalo 13. zasedání zastupitelstva obce,
kterého se zúčastnilo 13 členů zastupitelstva a 7 občanů.
Zastupitelstvo na zasedání projednalo a přijalo toto usnesení:
(Hlasování: pro – proti - zdrţelo se)

schvaluje program 13. zasedání Zastupitelstva obce Rybí;
schvaluje, aby diskuse probíhala ke kaţdému bodu programu zvlášť;
schvaluje návrhovou komisi ve sloţení
- předseda Pavel Kotek
další členové Petr Skalka a Eva Kříţková
ověřovatelé zápisu - Antonín Kudělka a Jaromír Havrlant
zapisovatelka
- Jana Marková
(12-0-0)
bere na vědomí
7.12.2016;

usnesení přijaté na 12. zasedání Zastupitelstva obce Rybí dne
(12-0-0)

schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. o
obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů rozpočet obce Rybí pro rok
2017 – schodkový se zapojením finančních prostředků z loňského roku:
příjmy:
14.168.100 Kč
financování: 1.305.000 Kč
výdaje:
15.473.100 Kč
(12-0-0)
schvaluje smlouvu o zajištění dopravní obsluţnosti na území Moravskoslezského
kraje veřejnou linkovou dopravou – oblast Novojičínsko východ.
(12-0-0)
schvaluje poskytnutí účelově vázané dotace z rozpočtu obce Rybí na rok 2017 na
stavbu domovní ČOV panu M.K., bytem Rybí ve výši 13.362,- Kč.
(12-0-0)
bere na vědomí rozpočet DSO Sdruţení Povodí Sedlnice na rok 2017 dle přílohy č. 6
podkladového materiálu.
(13-0-0)
bere na vědomí Zprávu revizní komise DSO Sdruţení Povodí Sedlnice ze dne 19.
12. 2016 dle přílohy č. 7 podkladového materiálu.
(13-0-0)
schvaluje dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní školy
Adolfa Zábranského Rybí.
(13-0-0)
schvaluje dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřské školy
Rybí, okres Nový Jičín.
(13-0-0)
bere na vědomí informace starostky.
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Statistika z obecní knihovny za rok 2016
K 31. 12. 2016 je v knihovně 3.492 knih
počet výpůjček celkem
z toho naučná literatura
986
z toho naučná lit. dospělým
beletrie
2.550
beletrie dospělým
počet odebíraných časopisů
8
naučná lit. dět
beletrie. dětem
Počet registrovaných uţivatelů
z toho uţivatelů do 15 let
návštěvníci vyuţívající internet
vyuţití on-line katalogu

128
34
214
100

V roce 2016 bylo zakoupeno
z toho naučná dospělých
beletrie dospělých
naučná lit. pro mládeţ
beletrie pro mládeţ

3.424
561
1.822
70
437
202 knih
20
61
6
115

Chytrá kniha otázek a odpovědí
Tato kniha je určena nejen pro zvídavé děti, ale i jejich rodiče a prarodiče. Informace, které z ní můţeme získat, se týkají přírody, zeměpisu, vědě a vynálezům, dějepisu a sportu a umění. Autoři ji napsali tak, ţe hravou formou poznáváme svět kolem nás. V knize je více neţ 2 000 otázek a odpovědí
na procvičení mozkových závitů.
A. Wilkesová
Hrajeme si celý rok
S touto inspirující kníţkou se děti nebudou nudit v ţádném ročním období. Najdou zde například
nápady na překrásné dárky, které samy vyrobí, podle receptů uvaří různé lahůdky, vyrobí si vlastní
sluneční hodiny. Také poznají zajímavosti ze ţivota zvířat, najdou zde i mapu noční oblohy.
Z. Pospíšilová
Hasičské pohádky
Hasiči se vţdycky snaţí, aby i ten nejţhavější průšvih měl dobrý konec, a tak si svoje pohádky
rozhodně zaslouţí. V nich mají kromě hasičů svoje místo taky vodníci, zvířátka a hasičská auta. Ti
všichni dětem připomenou, ţe oheň je dobrý sluha, ale zlý pán.
J. Preller
Hororové příběhy – Děsu plný dům
LiamFinn se se svým otcem a sestrou přestěhoval do domu v jednom malém městě. Ale i kdyţ tenhle
starý dům vypadá opuštěný, prázdný není. Kdo se zjeví a čeho se mají noví obyvatelé bát?
Ch. Pristley
Příšerné příběhy strýce Montaguea
Malý Edgar rád navštěvuje svého strýce, který ţije ve svém starém domě jen se svým tajuplným
sluhou. Strýc vypráví hrůzostrašné historky a ve svém domě uchovává předměty, které v nich sehrály
neblahou roli. Edgar brzy zjistí, ţe hluboký les kolem domu je stále strašidelnější a ve vzduchu visí
cosi zlověstného.
J. Verne
Cesta do středu Země
Komiksové zpracování známého románu Julese Verna je určeno čtenářům od 9 let. Krásné
ilustrace a jednoduchý text jistě nadchnou všechny kluky a holky, kteří milují záhady a dobrodruţství.
K. Cassová
Selekce
Pro třicet pět dívek je Selekce ţivotní šancí, touţí být obklopeny světem třpytivých šatů,
drahocenných šperků a soutěţit o srdce krásného prince Maxona. Jen pro Americu Singerovou je tato
soutěţ noční můrou, protoţe sní o jiném, obyčejném ţivotě. Ale pak se setká s Maxonem a zjistí, ţe
své ţivotní plány můţe změnit.
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J. Dovcová
Čepice pletené, háčkované
Známá módní návrhářka připravila 26 projektů na různé pletené či háčkované kulíšky, kšiltovky,
elegantní kloboučky, kukly i teplé ušanky. Součástí kaţdého projektu je podrobný postup, přehled
vhodných materiálů a také podrobný názorný popis jednotlivých technik pletení a háčkování.
M. a J. Vackovi
Ostrovy našich snů
Návštěva několika krásných ostrovů, mnoho záţitků, a nakonec i slib čtenářům první knihy, donutily
Moniku a Jirku Vackovy vydat pátý cestopis. V něm vás zavedou na exotická místa Karibiku, Pacifiku,
Indického oceánu, Polynésie, Oceánie a také ledového kontinentu Antarktidy.
S. Hepworthová
Tajemství porodních bab
Neva Bradleyová představuje ve své rodině uţ třetí generaci porodních bab. Práci miluje stejně jako
matka a babička a chápe ji jako tradicí umocněné poslání. Nyní je sama gravidní, ale okolnosti svého
těhotenství a identitu otce dítěte se snaţí utajit. A právě v této chvíli řeší její babička dilema, jestli má
prozradit šedesát let staré tajemství, které můţe zasáhnout ţivot celé rodiny.
A. Jakoubková
Chytrá žena pro manžela přes plot skočí
Klára je svobodná matka dvojčat a ţivot nebere nijak dramaticky. Ale přece jen by se ráda vdala a
měla úplnou rodinu. Jen ve výběru vhodného partnera nemá stále štěstí. Pak ale potká Přemysla a
vzplane láska jako hrom. Ale bude to opravdu ten pravý?
B. Woodová
Hippokratova přísaha
Dramatické osudy tří přítelkyň, které se v roce 1968 setkávají v prvním ročníku na Castillově
lékařské fakultě v Kalifornii. Kaţdá má svůj sen a ţivotní cíl. Ruth, Sondra a Mickey se snaţí dostát
Hippokratově přísaze, pracovat a ţít tak, aby beze zbytku dostály svému poslání – lékařskému i
lidskému.

Věrka Šustalová, knihovnice

PRODEJ JATEČNÍCH KUŘAT
7. až 8. dubna 2017
Chov drůbeže Závišice.
Informace na tel.č. 604 609 915
602 577 726
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Pálení klestí a spalování travního a dřevního odpadu
O jaru se říká, ţe je nejhezčí období v roce. Hasičům ale v tuto dobu často přidělává
starosti prudké tání sněhu spojené s deštivým počasím, které způsobuje na mnohých
místech záplavy. Kdyţ se zvládne voda, nastává období, kdy většina z nás vyráţí buď za
jarním úklidem na zahrádky a nebo na vycházky do přírody … a tady mohou nejen pro
hasiče nastat perné chvíle.
Především naši dříve narození spoluobčané, kteří si chtějí usnadnit práci na
zahrádce nebo při odstranění staré trávy na zatravněných plochách v okolí rodinných domů
se rádi pouštějí do vypalování suchého travního porostu, aniţ by si uvědomovali, ţe nejen
porušují zákon, ale ohroţují takovýmto jednáním své okolí. Totéţ týká ve velké míře i
chatařů a chalupářů. Tito aktivní „víkendáři“ neohroţují jen sebe a svůj majetek, ale
vzhledem k obvyklému umístění jejich odpočinkových zařízení v chatových koloniích,
v lesích nebo jejich blízkosti, zde hrozí další rozšíření poţáru. Pokud pálení dřevního
odpadu, listí apod. nezakazuje místní vyhláška, měli by lidé věnovat velkou pozornost
zakládání ohňů při úklidových pracích na zahrádkách. Pálení je moţno provádět pouze na
ohništi, které je bezpečně ohraničeno např. kameny, aby byly plameny dostatečně pod
kontrolou. Dále je vhodné mít v blízkosti ohniště připraveny prostředky k hašení např.
konev s vodou nebo nádobu s pískem a lopatku, aby se dal případný poţár jiţ v zárodku
uhasit a v ţádném případě neodcházet od ohniště, pokud není dostatečně uhašeno. Pálení
se nesmí provádět v době, kdy fouká vítr a hrozí tak rozšíření ohně do okolí. A to ani
v případě, ţe ohniště bude pod neustálým dohledem.
Při pálení odpadu musí být vţdy postupováno v souladu s dalšími zákony, například
zákonem o ovzduší, zákonem o lesích, zákonem o odpadech nebo s vyhláškami obcí.
Pálení klestí a dalších hořlavých látek na volném prostranství je nutno v předstihu nahlásit
buď telefonicky Integrovanému bezpečnostnímu centru v Ostravě na čísla 950 739 844
nebo 150, případně elektronickým formulářem, který občané, právnické osoby a podnikající
fyzické osoby najdou na webových stránkách Hasičskému záchrannému sboru
Moravskoslezského kraje www.hzsmsk.cz pod názvem „Pálení klestí“. Na základě těchto
včasných informací tak hasiči ušetří finanční prostředky a čas za zbytečné výjezdy, kdy
jsou voláni k poţáru a na místě samém zjistí, ţe jde o bezpečné pálení. Při porušení této
povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba správního deliktu, za který
jim můţe být uloţena pokuta až do výše 500 000,- Kč. Rovněţ po celý rok platí zákaz
rozdělávání ohňů v lesích mimo vyhrazená tábořiště.
Rodiče by neměli zapomínat na to, ţe jsou ze zákona zodpovědni za své děti, a měli by je
poučit o tom, jak lehce můţe dojít k poţáru při neopatrném zacházení s ohněm na
loukách, v parcích a lesích, prostě na všech místech, které si děti vyhledávají ke
svým hrám. I na tyto případy vzniku poţáru zákon pamatuje a postihuje je pokutou aţ do
výše 25 000,-- Kč.
I přes neustálé výzvy ve sdělovacích prostředcích však kaţdoročně dochází ke vzniku
poţárů způsobených vypalování starých porostů, které často končí tragicky s velkými
materiálními škodami a v nejhorším případě ztrátou lidského ţivota. A proto znovu
upozorňujeme: Vypalování suché trávy je zakázáno!
nprap. Dagmar Benešová
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
územní odbor Nový Jičín
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TISKOVÁ ZPRÁVA
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
Hasiči připravili vědomostní soutěž o detektorech – na novém speciálním webu
Od pondělí 20. února 2017 do pátku 31. března 2017 mohou dospělí obyvatelé
České republiky odpovídat - na zcela novém specializovaném webu České asociace
hasičských důstojníků (ČAHD) - na celkem deset otázek v hasičské vědomostní
soutěži s názvem „Detektory v domácnostech“.
Internetová soutěţ je zaměřena na znalosti o chování nebezpečných plynů
v domácnosti a na moţnosti vyuţití detektorů (hlásičů) poţáru a detektorů nebezpečných plynů a oxidu uhelnatého v domácnostech. Pokud soutěţící odpověď neznají, lze
ji při troše brouzdání na internetu nalézt i na hasičských stránkách o detektorech.
Na začátku dubna 2017 bude soutěţ vyhodnocena a ze správných odpovědí
bude vylosováno celkem 10 výherců, kteří budou o svém úspěchu včas informováni.
První tři získají vţdy trojici zmiňovaných přístrojů - tedy detektor hořlavých plynů,
hlásič poţáru a detektor oxidu uhelnatého, soutěţící na čtvrtém aţ desátém místě po
jednom takovém přístroji. Přesná adresa nových specializovaných webových stránek i
s internetovou soutěţí je: www.detektory.cahd.cz
Vědomostní soutěţ připravila Česká asociace hasičských důstojníků (ČAHD) ve
spolupráci s Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje (HZS MSK),
HZS Olomouckého kraje a Fakultou bezpečnostního inţenýrství VŠB–TU Ostrava. Je
součástí dlouhodobé hasičské kampaně, varující před stále více hrozícím nebezpečím
úniku zemního plynu a dalších plynných látek, například úniku propan-butanu, a také
před vznikem oxidu uhelnatého v domácnostech.
Dlouhodobá kampaň odstartovala v roce 2013. Hasiči od té doby připravili
mnoho akcí - vedle konferencí a seminářů pro zájmové skupiny vydali sérii
preventivních letáků k dispozici obcím a jiným subjektům k bezplatnému staţení,
vylepovali je ve vozidlech hromadné přepravy osob, či na svém webu poskytovali a
poskytují podrobné informace o problematice, které doplňují o stanoviska nejrůznějších odborníků. Hasiči jiţ také připravili několik konferencí a seminářů o detektorech
pro různé zájmové skupiny - majitele a provozovatele bytových domů, domovů
důchodců a dalších sociálních zařízení.
por. Mgr. Petr Kůdela
tiskový mluvčí
HZS Moravskoslezského kraje
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Kontrola kotlů, aneb jak nenaletět podvodníkům
Vzhledem k nové povinnosti plynoucí ze zákona o ochraně ovzduší, týkající se majitelů
většiny kotlů na tuhá paliva, apelujeme především na osoby seniorského věku, aby
vţdy důkladně zváţili, koho vpustí do svého obydlí.
Tento zákon přinesl povinnost majitelům některých kotlů provést do konce roku 2016
takzvanou revizi (kontrolu technického stavu a provozu). Potvrzení o revizi si totiţ od
začátku letošního roku můţe vyţádat úřad vaší obce s rozšířenou působností.
Vznikne-li důvodné podezření, ţe provozovatel kotle porušil některou z povinností,
obecní úřad obce s rozšířenou působností provozovatele na tuto skutečnost písemně
upozorní. Pokud opakovaně vznikne důvodné podezření, ţe tento provozovatel nadále
nebo opětovně porušuje některou z povinností, je kontrolující oprávněn vstoupit do jeho
obydlí za účelem kontroly. Vlastník nebo uţivatel těchto prostor je povinen umoţnit
kontrolujícímu přístup ke kotli, jeho příslušenství a pouţívaným palivům.
Upozorňujeme, ţe pověření zaměstnanci obecních úřadů obcí s rozšířenou působností
se při výkonu kontrolní činnosti musí prokázat průkazem vydaným příslušným
kontrolním orgánem. V případě, ţe takto neučiní, neváhejte a kontaktujte příslušný
úřad, kde si tuto osobu můţete snadno prověřit.
Jak bylo jiţ řečeno, ve valné většině případů vás samotný úřad v první řadě písemně
upozorní a aţ poté přistoupí ke kontrole kotle u vás doma.
Nenechte se tedy napálit podvodníky, kteří se prostřednictvím nejrůznějších záminek
snaţí vloudit do vašeho obydlí.
Pro případ neočekávané návštěvy je dobré:
Pořídit si panoramatické kukátko, které vám umoţní zjistit, kdo je za dveřmi
Zajistit dveře bezpečnostním řetízkem
Vţdy si vyţádat a ověřit průkaz, kterými se kontroloři prokazují
V případě podezření ihned volat linku 158
Další rady, jak předejít tomu, abyste se nestali obětí trestného činu, vám poskytne
například kniha vydaná Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje
s názvem „Černá kronika aneb ze soudních síní“, která v jednotlivých příbězích, vycházejících z reálných případů, osvětluje zásady bezpečného chování.
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
kancelář ředitele krajského ředitelství
oddělení tisku a prevence
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Zprávičky ze školičky
Únorová škola
V únoru jsme si všichni oddechli po lednovém finiši k vysvědčení. Děti si uţívaly
jednodenních pololetních prázdnin a následně týdenních jarních prázdnin.Přestoţe únor
byl krátký a plný „volna“, podařily se nám uspořádat následující akce:
Ve čtvrtek 2. února proběhlo školní kolo recitační soutěţe, z nichţ byli vybráni
reprezentanti pro kolo okrskové. To se bude konat 14. března od 13:30 v kulturním
domě v Kopřivnici. Děti se na tuto soutěţ připravují pod vedením paní Mgr. Hany
Frydrychové.
V závěru měsíce jsme uspořádali akci pro předškoláky – Zápis „nanečisto“. Dali
jsme moţnost rodičům budoucích prvňáčků otestovat si jejich zralost a připravenost ke
školní docházce. Chceme, aby v případě, ţe by chtěli poţádat o odklad školní
docházky, měli čas vyřídit si potřebné podklady. Podle nové legislativy je oficiálním
termínem zápisu aţ měsíc duben a vyšetření k posouzení školní zralosti a připravenosti
by mnozí nemuseli stihnout.
Plány na březen
V březnu navštívíme obecní knihovnu. Dále v rámci března – měsíce knihy
plánujeme pro zájemce nocování ve škole pod názvem „Noc s Andersenem“. Ze čtvrtka
23. března na pátek 24. března bychom přenocovali ve škole a předčítali si
z pohádkových kníţek. Na závěr měsíce nás čeká návštěva Beskydského divadla
v Novém Jičíně. V pátek 31.března uvidíme představení Těšínského divadla „Ferda
Mravenec“.
Mgr. Hana Frydrychová
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Ahoj. Jmenuji se Veronika Fojtíková a je mi
13 let. Mám ráda sporty a ze všeho nejvíce
miluji lyţování, kterému jsem se intenzivně
věnovala do doby neţ jsem se váţně zranila.
V neděli 15. listopadu 2015 jsem při
soustředění v Rakousku naposledy sjíţděla z
kopce a v důsledku zhoršeného počasí jsem
narazila do dřevěného sloupku na okraji
sjezdovky. Při pádu jsem si váţně poranila
páteř, plíci a zlomila ruku.
V Klagenfurtské specializované nemocnici v
Rakousku na oddělení JIP jsem strávila
celkově 12 dní. Poté co se mi poraněná plíce
s t a b i l i z o va l a ,
b yl a
jsem
letecky
transportována do České republiky. A nyní
jsem upoutaná na invalidní vozík.
V Ostravě jsem byla předána do péče na
oddělení spinální jednotky.
S rehabilitacemi jsem začala jiţ na tomto oddělení, kde jsem strávila dva a půl
měsíce. Poté jsem 10.2.2016 nastoupila na intenzivní rehabilitace do Košumberku.
Letní prázdniny 2016 jsem strávila v Sanatoriích Klimkovice. Od konce prázdnin aţ
doposud navštěvuji specializovanou kliniku na Vojtovu metodu v Olomouci. Kromě
Vojtovy metody pravidelně dojíţdím do Teplic nad Bečvou na akupunkturu a 2x
denně cvičím doma.
Jsem moc statečná a odhodlaná boj o své zdraví vyhrát a znovu se postavit
na vlastní nohy. Rodiče zjišťovali řadu informací o moţnosti léčby a dozvěděli jsme
se o doc. MUDr. Petru Vondráčkovi, Ph.D. a jeho desetileté spolupráci s izraelskou
klinikou CTCI v Tel Avivu, která se zabývá buněčnou terapií. Ráda bych
podstoupila tuto léčbu kmenovými buňkami, která se provádí bohuţel pouze v
zahraničí a je velice nákladná a přesahuje částku 500 000 Kč. Jelikoţ se jedná o
experimentální léčbu, pojišťovna ani jiná nadace ţádnou částkou nepomůţe.
Mladý organismus má větší regenerační schopnosti a proto věřím, ţe mi tato léčba
pomůţe.
Více informací najdete na www.veronika-fojtikova.webnode.cz
Prosím Vás o finanční pomoc na mou léčbu.

Číslo transparentního účtu je 250 115 8446/2010
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RYBSKÝ ZPRAVODAJ č. 3/2017 vydal Obecní úřad Rybí, Rybí č. p. 380 dne 28.2.2017
v počtu 420 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.
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