DUBEN 2017
XXV. ročník

Při hudebním vystoupení skupiny ABBA
jsme na vstupném vybrali 18.000 Kč,
které jsme věnovali na léčbu Veroniky.

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

Kvitová

89 let

Zdenka

Tománková

87 let

Věra

Marková

84 let

Zdeněk

Heralt

80 let

Petr

Bartoň

75 let

Anna

Pustějovská

70 let

Dušan

Olajoš

65 let

Jiří

Honeš

65 let

Jaroslav

Nevrlý

65 let

Petr

Havrlant

65 let

Malý výlet do historie obce - O zlatonosném potoku
Ţe Rybský potok nebyl jen tak obyčejný znečištěný tok se můţeme dočíst ve starých
písemnostech. V 17. a 18. století se na něm totiţ dokonce dolovalo zlato. Bylo prý
uloţeno v kamenech, ve kterých, kdyţ se rozrazily, se daly najít kousky zlata a to aţ do
velikosti lískového oříšku. Protoţe však místní obyvatelé těmto kamenům nerozuměli,
na těţbě zlata na Rybském potoce zbohatl jeden měšťan z Olomouce a kotlář z Nového
Jičína.
Mohli bychom se z této dávné historie poučit a chovat k našemu prostředí pozorněji a
ohleduplněji, nikdy nemůţeme vědět, jaké bohatství se okolo nás ukrývá.
Marie Janečková
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Domovní čistírny odpadních vod
- dotační program Ministerstva ţivotního prostředí
V měsíci březnu proběhla informační schůzka ve věci vyhlášeného dotačního
programu na podporu výstavby domovních čistíren odpadních vod u rodinných domů.
Na ní jste dostali informaci o tom, ţe obec chce tuto příleţitost vyuţít a vystavět u
jednotlivých rodinných domů čistírnu odpadních vod. Náklady na její výstavbu budou
hrazeny z cca 80% z dotačního programu MŢP a 20% uhradí obec. Majitelé rodinných
domů tedy nebudou hradit ţádnou částku na stavbu ČOV.
Po spuštění provozu domovní čistírny budou pak hradit všechny náklady spojené
s provozem, údrţbou a obnovou domovní čistírny u svého domu. Jak budou vysoké,
záleţí na mnoţství připojených domů (čím více domů, tím niţší provozní náklady). Na
schůzce ale padla částka 2.000,- Kč ročně a po prvém roce provozu se uvidí, jak
budou náklady vycházet. Majitelé domů si pak sami budou hradit částku za elektřinu,
kterou ČOV na svůj provoz potřebuje (do 1.000,- Kč/rok).
Pro spuštění příprav na tomto projektu jsme začali na obci sepisovat seznam zájemců,
kteří chtějí tento způsob čištění odpadních vod ze své domácnosti vyuţít. Na konci
dubna seznam uzavřeme, proto vyuţijte této dobré příleţitosti a volejte na tel:
606 127 321, nebo pište na email starosta@rybi.cz, nebo se zastavte na obecním
úřadě, abychom mohli i vás do seznamu zájemců připsat.
Jen připomínám, ţe pokud nebudete své odpadní vody čistit přes domovní čistírny
odpadních vod, můţete je vypouštět pouze do bezodtokových jímek, které můţe
vyváţet pouze oprávněná osoba. V případě, ţe vypouštíte odpadní vodu z domu jiným
nedovoleným způsobem, hrozí vám pokuta od vodoprávního úřadu do výše 50.000,Kč. A kdo umí dobře počítat, tak ví, ţe se mu riziko postihu opravdu nevyplatí.
Na dobrou spolupráci při realizaci stavby sítě DČOV se těší.
Marie Janečková

Dotace na rekonstrukci sokolovny
Bohuţel ani na třetí pokus nevyšla naše ţádost o poskytnutí dotace na stavbu
sokolovny. Rekonstrukci budeme tedy platit z obecního rozpočtu. V současné době
jednáme s bankami o nabídce výhodného úvěru, abychom mohli stavbu dokončit
v letošním roce.
Dále upozorňujeme, ţe provoz tělocvičny je v sokolovně z důvodu probíhající
rekonstrukce uzavřen.
Marie Janečková
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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 sladké překvapení.

Vítání jara
Přijďte v pátek 21. dubna v podvečer (cca v 18. hodin) k lesní chatě (bývalé
pionýrské chatě) přivítat jaro k táborovému ohni. Přijďte si připomenout, ţe právě o
svátku sv. Jiří se otvírá země, nebo ţe se poprvé v roce také můţete umýt venku
v potoce, protoţe to dává sílu a zdraví.
Přijďte vyuţít také toho, ţe o tomto svátku je zakázáno pít vodu ze studní, protoţe je prý
otrávená. Proto jistě nepohrdnete pivním mokem, který bude připraven pro všechny
ţíznivé. Nezapomeňte s sebou vzít špekáčky na opékání.
Dobrovolný finanční příspěvek bude věnován na rekonstrukci Věţičky
Zvou členové spolku Věţička

Druhá vycházka po významných krajinných prvcích v obci Rybí
se uskuteční v neděli 23. dubna 2017. Sraz v 13.30 hodin u Sokolovny.
Tentokrát se vypravíme na Libhošťskou hůrku a její okolí.
Do jarní přírody srdečně zvou turisté.

KLUB ŽEN zve své členky ve středu 5. dubna v 17:00 hod. k „Jarce pod Puntíkem“
ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ se bude konat v pondělí 10. dubna v konzultační místnosti
lékaře na obecním úřadě v době od 9:30 - 10:00.
ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ A MĚŘENÍ TLAKU se bude konat v pondělí 24. dubna
ve stejnou dobu.
4
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Od dubna opět začne fungovat svoz bioodpadu, který zajišťuje firma OZO Ostrava. Kdo
tedy máte uzavřenou smlouvu s firmou, můţete stejně jako v loňském roce připravit
nádobu k vývozu, který začíná ve středu 5. dubna. Dále pak co 14 dní v sudé týdny ve
středu. Do systému vývozu bioodpadu se samozřejmě mají moţnost zapojit i další
zájemci, stačí jen zavolat do firmy OZO na tel. č. 556 400 355 nebo napsat email na
martanova@ozoostrava.cz .

Očkování psů proti vzteklině proběhne ve středu 12. dubna :
1600 - 1630 u hasičárny
1645 - 1715 u Fojtství
S sebou očkovací průkaz psa a 100 Kč na poplatek

Zvu Vás na 14. zasedání Zastupitelstva obce Rybí
a to v úterý 25. dubna 2017 v 18:00 do sálu kulturního domu Beseda.
Program:
 Projednání smlouvy o úvěrovém rámci
 Projednání situace k povolení stavby chodníku
 Majetkoprávní záleţitosti
 Informace starostky
Marie Janečková, starostka obce

Příprava kulturních akcí
V obecním kalendáři jsou uvedeny některé kulturní a společenské akce plánované
v tomto roce. Nepodařilo se nám však u všech dodrţet plánovaný termín. Proto prosím,
upravte si termíny těchto akcí:
Fischfest se uskuteční 3. června a Třešňové slavnosti tentokrát proběhnou 8. července.
Děkujeme za pochopení.
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Ukládání objemného odpadu z domácnosti a ţelezného šrotu do
velkoobjemových kontejnerů:
středa a čtvrtek !!!
pro horní část obce
5. a 6. dubna
u Besedy
pro dolní část obce 19. a 20. dubna
u Fojtství
Ve dnech svozu velkoobjemového odpadu můţete dovést ke
sběrným místům ţelezný a hliníkový šrot (hlin. plechovky od
piv, energetických nápojů, měkkých obalů od paštik včetně
konzerv – pouze prázdných, čistých, neznečištěných zbytky
potravin apod.)

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 8. dubna a 22. dubna u obecního
skladu a to vţdy 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.)
Můţete zde uloţit:
- staré televizory a zářivky
- mikrovlnné trouby a vysavače
- výpočetní technika (počítače, monitory)

- ledničky a mrazničky
- sekačky a vrtačky

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
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Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok
2017/2018 proběhne ve čtvrtek 4. května 2017
od 10 do 16 hodin v mateřské škole.
K zápisu je nutné přinést rodný list dítěte, doklad o
bydlišti (občanský průkaz rodičů nebo zákonného
zástupce), vyplněnou „Ţádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“,
která bude potvrzena lékařem o absolvování stanoveného pravidelného očkování
dítěte a doklad o odolnosti dítěte proti nákaze podle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o
ochraně veřejného zdraví.
Zákonný zástupce je povinen přihlásit k předškolnímu vzdělávání pro školní rok
2017/2018 dítě, jeţ do 31. srpna 2017 dosáhne 5 let věku. Zápis se netýká dětí,
které mateřskou školu jiţ navštěvují.
„Ţádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“ si rodiče nebo zákonní zástupci
mohou vyzvednout v mateřské škole nebo na stránkách MŠ
www.msrybi.estranky.cz






Kulturní komise pořádá v sobotu 13. května zájezd do historického města Opava.
Od 9 hodin projdeme centrem města s průvodcem. Odpoledne navštívíme nedaleký
zámek Raduň.
Cena zájezdu:

dospělí
děti a mládeţ do 18 let

200 Kč
150 Kč

V ceně zájezdu: doprava
prohlídka města
prohlídka zámku
V Opavě je moţnost vystoupit na městskou věţ Hláska. Do 4. patra výtahem a dále
pěšky.
Cena:
dospělí
30 Kč
děti do 15 let
10 Kč
Odjezd v 7.45 od Fojtství, nástup moţný i na zastávce Horní (místo nástupu hlaste při
objednání zájezdu).
Předpokládaný návrat v 17.30
Zájemci, hlaste se na obecním úřadě na tel. č. 556 760 181.
Zájezd je nutné zaplatit do 5. května 2017.
9
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Z e z a se d á n í r a d y o b c e
V měsíci březnu rada obce schválila:




















uzavření smlouvy o dílo č. 003/2017 mezi obcí Rybí a projekční kanceláří Ing. Lubomír Novák
– AVONA se sídlem Divadelní 14, 741 01 Nový Jičín (týká se zpracováním projektové
dokumentace na prodlouţení vodovodního řadu Za humny)
uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 1/2014 mezi obcí Rybí a společností ATELIER
URBI se sídlem Talichova 39, Brno (týká se zpracování územního plánu obce)
uzavření dohody o výši ročního poplatku za likvidaci komunálního odpadu mezi obcí
Libhošť a Rybí.
poskytnutí finančního daru Veronice Fojtíkové. Dar ve výši 19.990,- Kč bude zaslán na
transparentní účet č. 250 115 8446/2010.
předání výtěţku ze vstupného z kulturní akce „Do Besedy na besedu“ Veronice Fojtíkové.
Výtěţek bude zaslán na transparentní účet č. 250 115 8446/2010.
poskytnutí finančního daru ve výši 2.500,- Kč společnosti Školy ţivota se sídlem Beskydská
176, Nový Jičín.
poskytnutí finančního daru ve výši 6.000,- Kč společnosti Děcko o.p.s. se sídlem Nový Jičín,
Komenského 64 na zajištění sociálních dopravních podmínek dětem se zdravotním
postiţením
vyvěšení záměru obce prodeje pozemku 1732/2 o velikosti 20 m 2 (týká se pozemku pod
tlakovou stanicí společností SmVaK)
uhrazení poplatku ve výši 51,50 Kč/občan/rok na uhrazení prokazatelné ztráty ostatní
dopravní obsluţnosti
rozšíření VO o dva světelné body na místních komunikacích v majetku obce Rybí.
zakoupení počítače typu Lenovo za 14.440,- Kč bez DPH pro potřeby OÚ Rybí
zapojení Základní školy Adolfa Zábranského p. o. Rybí do projektu v rámci Operačního
programu výzkum, vývoj a vzdělávání Podpora škol formou projektů zjednodušeného
vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.
podání poptávky na vypracování investičního úvěrového rámce ve výši 27 mil. na dobu 10ti
let. Poptávkou byly osloveny: Česká spořitelna, Komerční banka, ČSOB (z této smlouvy
budou investována chodníková tělesa, cyklostezka ve směru na Nový Jičín a rekonstrukce
sokolovny)
umístění dopravního zrcadla na pozemku parc. č. 7/2 k.ú Rybí pro zvýšení dopravní
bezpečnosti na místní komunikaci č. 11c.
firmu Machy - Jiří Machetanz, Starý Jičín ev. č. 14 na provedení elektroinstalace v KD Beseda
a dále výměny rozvaděče na místním hřbitově

rada vzala na vědomí:



zprávu o inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí v Mateřské škole Rybí ve
dnech 10. 1. – 12. 1. 2017.
uzavření dodatku k pojistné smlouvě mezi obcí Rybí a Českou pojišťovnou a.s., které se týká
pojištění pracovníků ve výkonu veřejné sluţby.

rada doporučuje ke schválení:


návrh dodatku č. 4 SoD mezi obcí Rybí a společnosti STAMONT – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ
s.r.o. se sídlem Mostárenská 1140/48, Vítkovice, 703 00 Ostrava. (Předmětem smlouvy je
dohoda o pokračování realizace rekonstrukce sokolovny)
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V letošním roce uplyne 105 let od zaloţení Tělovýchovné jednoty v Rybí, proto mi
dovolte pár informací o naší činnosti a aktivitách. TJ tvoří 4 oddíly:
Sport pro všechny – zajišťuje pravidelné cvičení dětí i dospělých(volejbal,zdravotní
cvičení, kondiční cvičení) v sokolovně a jejich účast v soutěţích
Fotbalový oddíl – zajišťuje tréninky a účast v mistrovských soutěţích přípravky (kluků i
holek) a muţů, provoz a údrţbu fotbalového hřiště
Vlekařský oddíl – zajišťuje provoz a údrţbu lyţařských vleků
Turistický oddíl – organizuje jednodenní i vícedenní turistické a cyklistické zájezdy
TJ organizuje kromě akcí sportovních (volejbalový a fotbalový turnaj, lyţařské závody,
běţecké závody) také akce kulturní (ples, letní večer). Největší akcí je samozřejmě uţ
tradiční turistický pochod„Za pohledy z Rybí“. TJ řídí výkonný výbor a na činnost dohlíţí
kontrolní komise. TJ je členem České unie sportu.
Členství v TJ není nijak omezeno, výše členských příspěvků je pro rok 2017:
Děti do 18 let: 200 Kč/rok – aktivní (pokud vyuţívají sportoviště – sokolovna, fotbal.
hřiště)
100 Kč/rok – přispívající
Dospělí:
300 Kč/rok – aktivní
100 Kč/rok– přispívající
Členové fotbalového oddílu platí navíc členský příspěvek fotbalovému svazu, děti 100
Kč/rok, muţi 200 Kč/rok.
Výše příspěvků je stále symbolická, především díky tomu, ţe všichni pracují zadarmo
ve svém volném čase a také se nám daří získávat různé dotace a sponzorské dary.
Členství v TJ vás opravňuje k vyuţívání sportovišť v rámci organizované činnosti,
k vyuţívání slev na turistické zájezdy a také k vyuţívání slevy na jízdné na
lyţařských vlecích, kde je cena niţší o třetinu vzhledem k běţnému jízdnému.
Všichni členové jsou také v rámci organizovaných aktivit úrazově pojištěni.
Výběr členských příspěvků zajišťují předsedové oddílu a to do konce května
daného roku (SPV – Pavla Klugová (tel.777845052), fotbal – Petr Purmenský
(603276695), turisté – Jiří Honeš (607727579), vlekaři – Pavel Kotek (720556769)).
S nadšením bychom uvítali nové tváře ochotné pomáhat při pořádaných akcích a také
jakoukoli formu podpory sponzorů. Pokud máte zájem o členství v TJ nebo máte dotazy
ohledně činnosti, můţete se obrátit na Pavlínu Havrlantovou (776591310) nebo přijít
kaţdé první pondělí v měsíci na schůzi výboru TJ (od 19.00) do restaurace Na hřišti.
Za výbor TJ Rybí, z.s. Havrlantová Pavlína
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Ještě stále nakupujete energie postaru?
Nevyuţili jste dosud k nákupu plynu a elektřiny aukce?
Po pár teplejších letech, bude ta letošní, tuhá zima pomalu končit.
Doplácet na vysoké ceny za měrnou jednotku - MWh spotřebované energie a vyšší
spotřebu, ale budou domácnosti aţ při vyúčtování letos. Pro mnohé to bude opět nepříjemné
rozčarování při vysokých nedoplatcích v řádech tisíců často i desetitisíců korun.
Chcete tomu předejít a zajistit si nízké ceny i pro příští zimu. Pak je nutné to řešit uţ teď, hned
a to i s ohledem , ţe ceny energií po 3 letech poklesu letos na burzách mírně rostou a i Vaše
smlouvy mají svůj termín konce. Věc je nutno řešit v dostatečném časovém předstihu.
S dlouhou a tuhou zimou a tím i celkovou spotřebou nic udělat neumíme.
Co ale umíme jsou aukce, do kterých se můţe uţ čtvrtým rokem zapojit kdokoli a
výrazně si tak sníţit právě cenu za MWh a stále měsíční platby.
Průměrné sníţení cen za dodávky silové energie v aukci se stále pohybuje mezi 15 – 45% .
Absolutně to pak je cca 15 tis. Kč ročně na domácnost. Skutečnost je závislá na Vaši
stávající ceně a spotřebě.
Největší % klientů, kteří do aukce postupně vstupují a obracejí se na nás, přitom stále uvádí,
ţe o této moţnosti do té doby nevěděli, nebo se něčeho obávali, nerozuměli tomu co je
aukce. Naopak nejvíce zájemců se hlásí na doporučení, dostali kontakt na partnera
eCENTRE, poradil jim to někdo z rodiny nebo známý, vedoucí firmy nebo starosta obce. Bez
důvěry a spokojeností se sluţbou by to nešlo.
Chcete–li ceny řešit, sníţit si je a skutečně ušetřit výdaje, vyuţijte naši sluţbu a licitujte své
ceny v aukci. Nabízíme Vám 100% servis, jistotu a garanci celé sluţby. Ničeho se nemusíte
obávat. Jsme seriózní aukční společnost s referencemi skutečných uţivatelů, se sluţbami,
které řešíme pro obce, města a firmy. Více na www.ecentre.cz
Stačí dodat jen fakturaci, případně smlouvu a vše další jiţ zajistíme za Vás se 100% garancí
k Vaší spokojenosti. Snaţíme se, aby Vaše součinnost byla co nejmenší.
A jak snadno můţete sníţit výdaje:
1.
Kontaktujte mne – obchodní partner eCENTRE, Karel Kozelský,
karel.kozelsky@partnerecentre.cz, tel: 732 355 964, a já vše zajistím
2.
Staňte se obchodním partnerem aukční společnosti eCENTRE a můţete si energie
v aukci řešit sami, šířit myšlenku aukcí dál, radit a pomáhat lidem nebo firmám. I v tom
Vám poradím.
Společně můţeme dokázat co je našim cílem. Můţeme trh s energiemi změnit ve
prospěch nás spotřebitelů a jsem rád, ţe se to daří.
Rád Vám pomohu.
Neváhejte mne kontaktovat.
Karel Kozelský
http://ecentre.cz/kontakty
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Z. Miler
Krtek a maminka
Zaječí rodinka čeká přírůstek a celý les se těší na nové kamarády. Krtek samozřejmě musí být u
toho a běţí poţádat o pomoc chytrou sovu. Všechno dobře dopadne a zaječí rodinka se rozroste o tři
malé zajíčky.
N. Munzarová
Starý sad
Za devaterým kopcem, devaterým kamenem a sedmerým potokem byl jednou jeden sad… V trávě
pod jabloní objevíte červené jablíčko a s ním i zdejší zvířátka, která vás vtáhnou do svého království.
Díky čiperným zvířátkům děti načerpají nové vědomosti o světě kolem nás.
J. Copons – L. Fortunyová
Uţ je tady pan Flat!
Agus Pianola byl donedávna celkem normální kluk. Ale pak poznal pana Flata a všechno se změnilo.
Kdo je to pan Flat? Příšerka, díky které se svět kolem Aguse stal zábavnější.
J. K. Rowlingová
Harry Potter a prokleté dítě
Harry Potter to nikdy neměl snadné a teď, jako přepracovaný zaměstnanec Ministerstva kouzel,
manţel a otec tří školáků, to má ještě těţší. Tento osmý příběh ze série o Harrym Potterovi byl prvním,
který se dočkal divadelního zpracování.
S. J. Maasová
Královna stínů
Celaena Sardothien ztratila všechny, které milovala a vrací se zpět do říše. Jediné po čem touţí, je
pomsta. Uvědomí si však, ţe musí osvobodit prince Doriana, kterého pomocí magie ovládá král ze
skleněného hradu. A nesmí také zklamat svůj lid, který do ní vloţil veškeré naděje.
R. Riggs
Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti
Příběh začíná rodinnou tragédií, která přivede šestnáctiletého Jacoba k cestě na vzdálený ostrov
um břehů Walesu, kde objeví rozpadající se trosky sirotčince Slečny Peregrinové pro podivné děti.
Zjišťuje, ţe tyto děti nebyly jen podivné, ale moţná aţ nebezpečné. Fantasy, doprovázené
strašidelnými starými dobovými fotografiemi zaujme teenagery, dospělé a všechny, kdo mají rádi
temná dobrodruţství.
V. Veselý
Včelařství
Včelařství je jedním z nejstarších oborů lidské činnosti, včelí produkty byly pro člověka důleţitou
sloţkou potravy od samého začátku vývoje a své místo ve výţivě si udrţují dodnes. Tato kniha se
zabývá všemi důleţitými i praktickými otázkami chovu včel.
P. Herynek
Perníčky s láskou pečené
Perníčky – krásně voní po koření, rozplývají se na jazyku a vyvolávají úsměv na tváři. Tato kníţka
vás seznámí s historií perníku, provede vás krajovými specialitami a bude vás inspirovat při pečení
perníčků k různým příleţitostem. Nechybí perníkový receptář a fotografie nádherných výrobků
z perníku.
J. Vaňková – Přibylová
Kdyţ myslivcem je ţena …
Myslivost – tomuto koníčku se převáţně věnují muţi, ale i ţeny jiţ dokazují, ţe mají v myslivosti své
místo. Příběhy a vyprávění, které autorka v knize uvádí, jsou většinou její vlastní, ale shromáţdila i
záţitky svých kolegyň.
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T. Kubátová
Jedině Tereza
Tereza Petra zaujala přesto, ţe ji poprvé potkal jako barmanku v nevalném nočním podniku.
Netušil, ţe její skutečná profese je jiná. Po čase ji potkává znovu, právě v době kdy chce zaloţit rodinu
a postavit dům. A postupně zjišťuje, ţe jeho dokonalá partnerka asi nebude ta pravá, s kterou chce
proţít další ţivot.
P. Taylor
Doktore, tak na zdraví!
Doktor Fingal by se po své svatbě se studentskou láskou Kitty nejraději oddal rodinnému ţivotu, ale
pořád se kolem něj něco děje. A on se s potíţemi svých pacientů musí prát stejně, jako kdyţ před
třiceti lety začínal v ambulanci pro nemajetné v Dublinu.
D. Dán
Krev není voda
Ţádný rok v Krauzově krátké detektivní kariéře nebyl tak těţký jako rok 1992. Ve stínu bouřlivých
událostí byl spáchán poslední federální zločin, který mohlo Krauzovo oddělení vraţd legálně
vyšetřovat. Případ upálení mladé ţeny a jejího dítěte nebyl příliš komplikovaný, ale bratislavští a
brněnští kriminalisté museli trpělivě skládat důkazy, aby mohli potrestat viníka.

Věrka Šustalová, knihovnice

15

Neděle 2. dubna 2017 ve 14.00 hod. HŘIŠTĚ RYBÍ
ŢENY
SPARTAK LUBINA

-

FK GASCONTROL HAVÍŘOV, Z.S.
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Cyklistická sezóna začíná…
V loňském roce došlo celkem ke čtyřem nehodám, při kterých byli usmrceni cyklisté. Z toho ve dvou
případech neměli na hlavě nasazenou ochranou přilbu. K takovému skutku došlo také v obci na
Karvinsku. Osmačtyřicetiletý cyklista zřejmě nepřizpůsobil rychlost a v levotočivé klesající zatáčce
vyjel s jízdním kolem mimo komunikaci, kde projel silničním příkopem a následně upadl na zem. Při
tomto utrpěl zranění, kterým na místě podlehl.
Abychom se nemuseli v letošním roce s obdobnými případy setkávat, připomeňme si několik pravidel
a povinností cyklisty k bezpečné jízdě. Neţ vyjedeme na první jízdu, měli bychom své jízdní kolo
zkontrolovat a případně odstranit nedostatky, které můţe mít v povinné výbavě. Tato výbava má
zajistit cyklistovi bezpečnou jízdu a viditelnost na silnici.
Jízdní kolo musí být vybaveno:
 zadní odrazkou červené barvy, která můţe být kombinována se zadní červenou svítilnou,
 přední odrazkou bílé barvy,
 odrazkami oranţové barvy na obou pedálech,
 na paprscích kol nejméně jednou boční odrazkou oranţové barvy na kaţdé straně kola,
 dvěma na sobě nezávislými účinnými brzdami s odstupňovaným ovládáním brzdového účinku,
dětské kolo pro děti předškolního věku vybaveno protišlapací brzdou nemusí být vybavena přední
brzdou,
 volné konce řídítek musí být zaslepeny (zátky, rukojeti apod.),
 matice nábojů kol musí být uzavřené, nejsou-li křídlové případně rychloupínací.
Výbava kola za sníţené viditelnosti:
 světlomet svítící dopředu bílým světlem, referenční osa světelného toku musí protínat vozovku
nejdále 20 m od světlometu,
 zadní svítilna červené barvy, můţe být nahrazena svítilnou s přerušovaným světlem červené barvy.
 zdroj elektrického proudu, který musí svou kapacitou zajistit svítivost předchozích světel po dobu
minimálně 1,5 hodiny bez přerušení.
Doporučené vybavení jízdního kola:

účinné blatníky,

zvonek,

kryt řetězu.
Dalším cílem cyklisty, krom správně vybaveného kola, by měla být také samotná bezpečná jízda.
K předchozí části o povinné a doporučené výbavě je určitě nutné připomenout povinnost
pouţívat při jízdě ochranou přilbu osobám mladším 18 let, doporučuje se však i pro ostatní
cyklisty. Riziko úmrtí po pádu bez přilby je 19x vyšší. Pestrobarevnost cyklistického oblečení
zaručí dobrou viditelnost cyklisty, také pouţíváním retroreflexních prvků se zvyšuje jeho viditelnost a
bezpečnost.
Za nevhodné chování cyklisty lze povaţovat nesprávný způsob jízdy. Jeho místo při jízdě je vţdy
vpravo a to i na cyklostezce, nutné je dodrţovat dostatečný odstup od překáţek a předvídavost
samotného dění kolem cyklisty. Průjezd zatáčky by měl být takový, aby příčinou vysoké rychlosti
nevyjel do protisměru, případně úplně mimo komunikaci. Cyklista by měl být vţdy ohleduplný a také
předvídavý. Sledovat stav komunikace, vyhýbat se překáţkám, přičemţ o změně směru jízdy by měl
své okolí upozorňovat včas a vhodným způsobem.
K poţitku z jízdy přispěje také vhodně naplánovaná trasa. Měla by být přizpůsobena moţnostem a
schopnostem cyklisty. Silný provoz na pozemní komunikaci s větší frekvencí nákladních vozidel
k bezpečné jízdě také zcela jistě nepřispěje. V neposlední řadě by neměl zapomenout na nulovou
toleranci hladiny alkoholu při jízdě. V případě kontroly se cyklista pod vlivem alkoholu řeší stejně jako
řidič motorového vozidla.
por. Bc. Richard Palát, komisař
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Odpovědnost za radu a informaci
Vážené čtenářky, Vážení čtenáři,
dnes se zaměřímena oblast rad,
porad a odpovědnosti za to, že Vám
někdo druhý nebo Vy někomu
druhému poradíte.
První část příspěvku se může zdát
více teoretická, věřte však, že závěry
v druhé části jsou veskrze praktické.
Na úvod odkážeme na právní
úpravu, kdy nový občanský zákoník
stanoví v § 5 zákona, že „Kdo se
veřejně nebo ve styku s jinou osobou
přihlásí k odbornému výkonu jako
příslušník určitého povolání nebo
stavu, dává tím najevo, že je
schopen jednat se znalostí a
pečlivostí, která je s jeho povoláním
nebo stavem spojena. Jedná-li bez
této odborné péče, jde to k jeho tíži.“
Dále podle § 2950 „Kdo se hlásí
jako příslušník určitého stavu nebo
povolání k odbornému výkonu nebo
jinak vystupuje jako odborník,
nahradí
škodu,
způsobí-li
ji
neúplnou
nebo
nesprávnou
informací nebo škodlivou radou
danou za odměnu v záležitosti svého
vědění nebo dovednosti. Jinak se
hradí jen škoda, kterou někdo
informací nebo radou způsobil
vědomě.“
Z těchto formálních citací zákona
můžeme
shrnout
následující
zjednodušený závěr.
Osoba, která vystupuje či se
prezentuje jako odborník v rámci
svého povolání či stavu na určitou
oblast (například se prezentuje jako
finanční poradce, právní odborník,
specializovaný prodejce, realitní
makléř či také automechanik), musí
opravdu s takovou odborností a
s takovými znalostmi jednat.
Prezentovat se může přímým
sdělením (dotyčný rádce výslovně či

emailem prohlásí svou odbornost)
nebo také například způsobem
nepřímým formou inzerce či
veřejným označením své kanceláře.
Zde je patrné, že nezáleží na tom,
zda skutečně odborník odborníkem
je. Jinak řečeno, certifikovaný
vysokoškolsky vzdělaný finanční
poradce i finanční laik mají shodnou
povinnost jednat s odbornou znalostí
a pečlivostí, pokud se prezentují
jako finanční poradci odborníci.
V takovém případě nebude pro tyto
účely záležet ani na tom, zda osoba
má příslušné živnostenské či jiné
oprávnění.
Jaké jsou praktické důsledky toho,
když nám odborník či neodborník
vystupující jako odborník podá
nesprávnou
informaci
nebo
škodlivou radu?
Podstatnou roli zde hraje odměna za
radu či informaci. Pakliže byla rada
za odměnu (nejčastěji finanční)
avznikne
v příčinné
souvislosti
újma, pak bude odborník s velkou
pravděpodobností povinen újmu
nahradit.
Zákon tedy chrání toho, kdo požádá
o radu či pomoc, vůči tomu, kdo
vystupuje jako odborník. Je úkolem
odborníka, aby zhodnotil, zda má
dostatek znalostí a schopností, aby
byl schopen poskytnout pomoc tak,
že úroveň bude odpovídat průměrné
péči a znalostem očekávaným u
takového odborníka.
Jako příklad lze uvést zamlčení rizik
finančním
poradcem
v rámci
investic, neinformování o možných
alternativních postupech léčby u
lékaře, nesprávná rada k sepisu
smlouvy
či
nesprávná
rada
automechanika k opravě vozidla.
Ještě vyšším stupněm ochrany pak
zákon pokrývá situace, kdy kdokoliv
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poskytne informaci či radu vědomě
k újmě druhé osoby. Nemusí se
jednat ani o odborníka. Není
vyžadována ani odměna za radu.
V takovém
případě
„rádce“
odpovídá za újmu takto vzniklou.
Vidíme tedy, že zákon chrání osoby,
které žádají o pomoc. Z tohoto
důvodu je podstatné rovněž zvážit,
zda obrátí-li se na Vás kdokoliv
s žádostí o radu, jste schopni radu
poskytnout s příslušnou odborností a
pečlivostí, jaká by se u odborníka na
danou oblast průměrně očekávala.
Na druhou stranu chráněn však bude
pouze ten, kdo o neodbornosti rádce
nevěděl nebo nemohl vědět. Zákon
totiž v § 4 stanoví, že „každá
svéprávná
osoba
má
rozum
průměrného člověka i schopnost
užívat
jej
s běžnou
péčí
a
opatrností.“
Nelze
tedy
tzv.
bezhlavě spoléhat na to, že
odpovědnost vždy nese rádce, pokud
víme, že odborníkem není.
Tyto principy se vztahují také na
právní rady. Mnohokrát se obracíme
na blízké osoby či známé, kteří
studovali práva, s otázkou, jak řešit
právní problém, napsat smlouvu či
koupit nemovitost.
Je třeba si uvědomit, že existuje
rozdíl mezi právníkem x advokátem
a osobou s právním povědomím.
Jedním z důležitých aspektů (mimo
zákonné oprávnění k poskytnutí
právní služby a praxe) je pojištění
pro případ újmy. Advokát je ze
zákona
povinen
být
pojištěn
minimálně na částku 5.000.000,- Kč
pro případ způsobení újmy, je
evidován
v online
seznamu
advokátů a působí pod záštitou
České advokátní komory.
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Zprávičky ze školičky
Březen jako první jarní měsíc jsme přivítali novou výzdobou školy, o kterou se
postarala paní učitelka Moudrá ve spolupráci s děvčaty ze školní druţiny. 14. března
jsme se zúčastnili přehlídky dětských recitátorů v Kopřivnici, kterou pořádal DDM
Kopřivnice. Naši školu zde reprezentovali: Daniel Jahn, Ema Olajošová, Laura Hejnová
a Veronika Šprlová. Přestoţe nikdo z našich nepostoupil do okresního kola, musím děti
pochválit za velmi pěkné výkony.
23. března jsme
pro děti připravili
Nocování ve škole
na
téma
„Noc
s pohádkou“
u
příleţitosti března –
měsíce knihy.
Pro děti byly
připraveny soutěţe,
na večeři jsme
opékali špekáčky a
před spaním jsme
si
četli
ukázky
z kníţek. Pozvání
přijala
i
paní
starostka, která se
do čtení zapojila
také.
V tomto duchu
jsme naplánovali také návštěvu dětí 1. – 3. ročníku do obecní knihovny, kam nás
pozvala paní Šustalová. Starší děti pak navštívily knihovnu v Kopřivnici.
Poslední den v měsíci jsme ještě navštívili divadelní představení Těšínského divadla
v divadle Beskydském v Novém Jičíně „FERDA MRAVENEC“.
Také pilně připravujeme vystoupení na tradiční vynášení Mařeny ze vsi na neděli
2. dubna. A co nás ještě čeká? Velikonoce, exkurze do záchranné stanice
v Bartošovicích, pěvecká soutěţ „Lubinský zpěváček“, Den země a 27. dubna
plánujeme třídní schůzky pro rodiče.
Hezké jaro všem přeje Mgr. Hana Frydrychová
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