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 Jan  Hanzelka  90  let 

 Jiří  Honeš   87  let 

 Jindřich  Purmenský  84  let 

 Karla  Rohelová  84  let 

 František Fabián   81 let 

 Jiřina  Kociánová  75  let 

 Věra  Kubíčková  75  let 

 Zdenka  Urbanová  70  let 

 Lidmila  Goršanová  60  let 

 Vlastimil Zajonc   60  let 

 Jan  Hykel   60  let 

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

V srpnu jsme se navždy rozloučili  

s naší milou paní učitelkou, kolegyní a kamarádkou 

paní Ivou Bajerovou. 

                              Kolektiv MŠ 

Rád bych poděkoval SDH Rybí pod vedením velitele zásahu p. Antonína 
Kudělky a jeho pravé ruky Jakuba Krause za precizní zásah při likvidaci 
sršního hnízda u nás doma.  

Děkujeme. 
Rodina Kelnarova Rybí 
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Letní brigáda na obci 
 
O letních prázdninách pomáhali na obci studenti středních a vysokých škol. Díky nim se 
podařila udělat velká spousta práce. Kromě úklidových prací na veřejných 
prostranstvích v obci a na hřbitově, obnovili nátěry herních prvků, laviček, pergoly u 
školy a také hrazení na fotbalovém hřišti. Pomáhali upravovat břehy potoka – chceme, 
aby břehy byly travnaté, aby se stále z nich neusypávala hlína, kameny a další materiál, 
který při každém dešti zanáší koryto a propustky. Největší a již několik let nejtěžší práce 
však čeká brigádníky v obecním lese. Na nově vysázených pasekách bojujeme 
s úporným ostružiníkem a další buřinou, která má bohužel stále větší sílu, než nově 
vysázené stromky a je tedy potřeba se s tímto plevelem vypořádat. A to mi věřte, že bez 
brigádníků bychom tuto práci zvládali vlastními silami velmi těžce. Les nás bude zkrátka 
ještě několik let hodně zaměstnávat. 
Děkuji všem brigádníkům, kteří o letošních prázdninách pomohli s prací v naší obci. 
Hezké podzimní dny přeje 

Marie Janečková 

Co se bude dále dít v moštárně 
 

Přijďte ve středu 6. září od 16:00 hodin k budově moštárny, budeme společně 
diskutovat o jejím stávajícím i novém využití.  
Pro tuto příležitost jsou připraveny návrhy nového uspořádání. 

Zve Marie Janečková 

Schůzka – vybavení posilovny v sokolovně 
 

V pátek 8. září od 18:00 hodin se uskuteční v hospůdce na fotbalovém hřišti 
schůzka se zájemci o užívání posilovny v sokolovně. Předmětem schůzky bude 

její vybavení. 
Zve Marie Janečková 

Myslivecký spolek Rybí u příležitosti 70-ti let výročí založení pořádá  
MYSLIVECKOU VÝSTAVU,  

která se bude konat v sále restaurace Beseda  
v sobotu 9.9.2017 a v neděli 10.9.2017 a to vždy od 9:00 do 19:00 hod. 

K jídlu bude připraven zvěřinový guláš. 
Vstupné dobrovolné. 

Zveme srdečně širokou veřejnost.  
V pondělí po domluvě zveme na výstavu žáky škol a školek. 

         Zvou Myslivci Rybí 
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Rybská pouť  
 620 let od první písemné zmínky  

o Rybí 
 

Kulturní komise Vás zve  
na vystoupení mladých hasičů,  

kteří si u příležitosti 620 let  
od prvé písemné zmínky o naší obci připravili  

hudební scénku “Noc na Puntíku“. 
Se svým programem vystoupí  ve 14:30 a potom znovu 

v 15:00 hodin a v 15:30. 
 

Jejich vystoupení prostřídá hudba a tanec  
žhavého Španělska. 

 
Posezení a občerstvení bude zajištěno. 

 

Pozvání na poutní bohoslužbu 
 

Přijďte v neděli 17. září oslavit pouť v naší obci slavnostní mši svatou, která začíná 

v 10:00 hodin. Požehnání pak bude ve 14:30 hodin. Kazatelem na pouti bude trvalý 

jáhen z Morávky pan Miroslav Zelina, který povede i odpolední adoraci. 

 

Poděkování za podporu při obnově kostela  

V letošním roce se po třech letech dočkáme dokončení posledních oprav kostela 

Nalezení sv. Kříže. Poslední etapa se týká obnovy oken, dveří, venkovních omítek a 

statického zajištění „žebračky“. Cena za tyto práce je stanovena na 1.251.000,- Kč.  

Mnoho oprav bylo realizováno díky získaným grantům z evropských i národních zdrojů 

a neposlední řadě také díky Vaší štědré podpoře, za kterou Vám všem velmi děkujeme.  

Rybští farníci 
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KLUB ŽEN  zve své členky  ve středu 6. září do přísálí Besedy  v 17:00 hod.   

ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ A MĚŘENÍ TLAKU  se bude konat  v pondělí  11. září  
v konzultační místnosti lékaře na obecním úřadě v době od 9:30 - 10:00. 
           
ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ se bude konat v pondělí  25. září ve stejnou dobu. 
 

od 13.9.2017 jako vždy ve středu s Lidkou a Boženkou.  
 

Než bude sokolka v provozu, budeme cvičit ve škole. 
         Děkujeme paní ředitelce. 
 
Zdravotní cvičení ST 18:30 - 19:30 Lidka 
 
Kondiční cvičení ST 19:30 - 20:30 Božka 

Těší se na Vás  
L. + B        

V neděli 1. října zveme všechny nadšené posluchače dechovky  

do kulturního domu Beseda  

na koncertní vystoupení Městské dechové hudby Nový Jičín. 

Začínáme v 15:00 hodin. Posezení i občerstvení bude zajištěno. 

Kulturní komise 

Dýňobraní 
Společenské centrum Věžička Vás zve na svátek sv. Václava  

ve čtvrtek 28.9. v 17:00 hodin na Dýňobraní. 
Pokud potřebujete dýni do své kuchyně nebo pro podzimní výzdobu Vašeho domu, 

neváhejte a přijďte si vybrat z naší nabídky. Kdo zaváhá……(však víte co) 
 

Členové spolku Věžička 
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Turistický oddíl TJ Rybí pořádá v sobotu 28. října 2017  

zájezd na Kelčský Javorník do Hostýnských vrchů. 

 

Trasa 10 km :  Podhradní Lhota - Kelčský Javorník - Tesák 

Trasa 18 km :  Podhradní Lhota - Kelčský Javorník -  Tesák - Chvalčov 

 

Cena zájezdu je  

pro členy TJ Rybí 120 Kč ,   

pro ostatní 140 Kč 

 

Přihlášky u Jiřího Honeše  na 

tel. 607 727 579 nebo na 

j.hones@seznam.cz 

MAS Lašsko vyhlásila první výzvu v Operačním programu Zaměstnanost (OPZ)  v 
rámci opatření sociální služby, sociální začleňování, komunitní sociální práce a 
komunitní centra: 
Výzva běží od 7. 8. 2017 do 2. 10. 2017, 12:00 hodin 
V rámci výzvy je možné žádat dotaci na: 
1. Podporu sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním 

vyloučením ohrožených prostřednictvím programů a činností v oblasti sociálního 
začleňování nad/mimo rámec zákona č. 108/2006 Sb. 

2. Podporu komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního 
začleňování nebo prevence sociálního vyloučení. 

 
Bližší informace naleznete na: http://maslassko.cz/opz.php 
Seminář pro žadatele proběhne 7. 9. 2017, místo konání bude upřesněno na 
webových stránkách maslassko.cz 

http://maslassko.cz/opz.php
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Ze zasedání rady obce  

V měsíci srpnu rada obce schválila: 

 uzavření smlouvy mezi obcí Rybí a Sdružením hudební skupiny Pangea – The 

Beatles Revival Band. Předmětem je vystoupení v kulturním domě v roce 2018. 

 dodatky ke smlouvám o dodávce plynu pro budovy v majetku obce 

 poskytnutí finančního daru ve výši 1.000,- Kč společnosti SONS Sjednocená 

organizace nevidomých a slabozrakých ČR se sídlem Sokolovká 617/9, Nový 

Jičín na jejich činnost v roce 2017. 

 zaslání částky ve výši 15.000,- Kč na transparentní účet Veroniky Fojtíkové. Tato 

částka je vyčleněna z výtěžku koncertu rockových skupin Limetal a Věšák, který 

se uskutečnil dne 4. 8. 2017  

 pro přípravu žádosti na projekt „Regenerace bývalého areálu živočišné výroby 

s přeměnou na podnikatelskou plochu v obci Rybí“ společnost ITM, institut pro 

vzdělávání a poradenství, s.r.o. se sídlem Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3. 

 zprávu o podání žádosti o poskytnutí podpory projektu „Obec Rybí – Realizace 

systému door to door a re-use centra“ v rámci 68. výzvy Ministerstva životního 

prostředí v rámci Operačního programu Životního prostředí 2014 - 2020. Žádost 

včetně projektu připravila společnost BHZ invest s.r.o. se sídlem Rybova 

1901/16, Hradec Králové.  

 umístění dopravního značení ke zklidnění dopravy na křižovatce místních 

komunikací 21c, 22c a 24c – umístění zpomalovacích polštářů. 

 spolupráci s grafickým studiem GRAFIA NOVA na přípravě tisku knihy o historii 

obce Rybí. 

 rozpočtové opatření č.4 

 

vzala na vědomí: 

 informaci o vytvoření nového místa veřejně prospěšných prací  

 informaci o schválení projektu ZŠ Adolfa Zábranského v oblasti prioritní osy 3 

Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu 

vzdělávání OP výzkum, vývoj a vzdělání. 

 

doporučila zastupitelstvu ke schválení: 

 předloženou žádost L.H. a I.R. Rybí k přidělení účelově vázané dotace ve výši 

18.342,- Kč z rozpočtu obce Rybí na rok 2017 na stavbu domovní ČOV. 

 

neschválila: 

 nabídku televizního studia Sněženka na zapojení obce Rybí do Sdružení obcí TV 

Mikroregiony 
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Letní skautský tábor 
 
Letos si již potřetí odjeli naši skauti užívat letních dnů na louku nedaleko obce Valašská 

Polanka, která se rozprostírá asi 15 km od města Vsetín. Naše tábořiště se nacházelo v 

lesích na pomezí Javorníků a Moravskoslezských Beskyd, z jedné strany jej lemoval 

malý potůček. Na tomto místě jsme letos strávili týden od 29. 7. do 5. 8. 2017.  

Okolní lesy opět nezklamaly a přes polední pařáky dětem i všem vedoucím poskytly 

příjemné útočiště. Krom stínku byla letos v lese super houpačka, která se vznášela kde 

jinde než nad potokem! Jak už to na každém našem táboře bývá, měli jsme krásnou 

kuchyň, jídelnu, ohniště, stany s dřevěnou podstavou o dvou lůžkách, latríny, sprchu a 

prostor na hry.  

Kdo by to byl řekl, že za tak krátkou dobu lze prožít celý rok? Já tedy ne, ale naši skauti 

dokázali opak. Letošní téma celotáborové hry se totiž nesl v duchu „Rok na vsi“. Se 

všemi jeho oslavami, svátky i povinnostmi to děti neměly vůbec jednoduché. Musely 

stavět hranice a sehnat k nim vhodné čarodějnice na Pálení čarodějnic, učit se číst, 

obdělávat svá políčka nebo dojit krávy. Všichni vesničané ale také potřebují sem tam 

nějaký ten odpočinek a tak se dvakrát pořádala výprava k nedalekému rybníku. 

Závěrem tábora se samozřejmě konaly Vánoce. Dětem se rozdaly zasloužené odměny 

a diplomy např. za nejlepšího táborníka, vzorný úklid ve stanu, ale také bohužel i za 

největšího čuníka. Poslední večer se pořádal slibový oheň. Po úspěšném slibování se 

zpívalo, povídalo a hrálo tak, jak to má správně být.  

Ke vší smůle však všechny tyto úžasné okamžiky musí jednou skončit, aby udělaly 

prostor dalším, třeba ještě lepším. Proto se určitě již nyní všichni účastníci tábora 

nemůžou ani dočkat dalších dobrodružství, která si pro ně na příští rok vedoucí připraví.  

Danča a Barča 

Skauting pro nejmenší 
 
Také skautská organizace reaguje na poptávku rodičů po kvalitních kroužcích pro 

předškolní děti a nabízí novou výchovnou věkovou kategorii, která se nazývá – 

Benjamínci. Jedná se o děti ve věku 5-7 let (děti v posledním ročníku MŠ, děti 

s odkladem školní docházky a také pro děti v 1. třídě ZŠ). Je to správný čas na 

objevování světa s novými kamarády a na hraní a zábavu. 

Od září 2017 se budou Benjamínci scházet také ve skautské klubovně v suterénu 

Besedy v Rybí. Jedná se o smíšenou skupinu chlapců a děvčat v počtu 6 -10 dětí. 
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Zprávičky ze školičky 

Rozvrh skautských družin 

Středa (případně dle domluvy) – vlčata a skauti – Radek Najzar. 

Čtvrtek – benjamínci – Markéta Kvitová, informativní schůzka pro rodiče 14. 9. v 17:00 h. 

Pátek – světlušky a skautky – Barča Mužíková, první schůzka 15. 9. 16 – 18 hodin. 

Těšíme se na Vás 

Prázdniny utekly jako voda a je tady opět nový školní rok. V tomto 
školním roce přivítáme mezi sebe 8 prvňáčků: 
 

 Havrlantová  Andrea  Horuta Ondřej  Kamas     Adam 
 Kelnar   Mikuláš  Marek Vojtěch  Marková  Julie 
 Pěnkavová   Barbora  Srubková    Alena 
 

Z organizačních důvodů bude výuka ve školním roce 2017/2018 probíhat ve 
spojených ročnících.  
1. a 2. ročník – třídní učitelka  Mgr. Hana Frydrychová  
3. a 4. ročník  - třídní učitel  Mgr. Jaromír Bílý 
  5. ročník       - třídní učitelka  Mgr. Eva Moudrá 
Vychovatelka školní družiny - Monika Petrová, která bude vyučovat některé výchovy.  
Asistentkou pedagoga zůstává Jana Kováčová a školnicí Jarmila Šimíčková.  
 

V následujícím školním roce bude škola zapojena do projektu „Šablony“, díky 
kterému budou otevřeny kroužky „Čtenářský klub“ a „Klub zábavné logiky a deskových 
her“. 

Přeji všem dětem, rodičům i zaměstnancům školy, aby byl nový školní rok plný 
úspěchů a pohody. 

        Mgr. Hana Frydrychová 

Co nás čeká? Oddílový program skautského kroužku skládáme z her a aktivit, které 

podporují dětskou zvídavost, děti se při nich učí vycházet s druhými ve skupině. 

Nejmladší členové tak společně přicházejí na to, co se děje přes rok v přírodě, chodí 

s oddílem na výlety nebo sportují. V klubovně pak zpívají, malují a tvoří. Během roku 

mají možnost vyzkoušet si i vícedenní výpravu nebo v létě vyrazit na svůj první tábor. 

Stávají se tak samostatnější a na další skautskou cestu získají partu kamarádů. Pro 

naše nejmenší tak kroužek ve skautu znamená především smát se, hrát si a 

prozkoumávat svět. 
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Tak jsme se konečně dočkali. Celá obec Rybí, zaměstnanci prodejny 
i vedení družstva. 
V pátek 11. srpna byla znovuotevřena po rekonstrukci prodejna 701  

COOP v Rybí. Pozvání na otevření přijala také starostka obce paní Marie Janečková, 
která spolu s ostatními přítomnými představiteli družstva poděkovala všem, kteří aktivně 
přiložili ruku k dílu a zasloužili se o to, že proměna prodejny se podařila.  Plánované 
dokončení fasády v novém, moderním designu ještě zvýrazní úsilí, které družstvo 
věnovalo rekonstrukci interiérů. Nákladem převyšujícím 1,5 mil. Kč byla zcela 
vyměněna technologie, regálové systémy, chlazení, prodejní i přístěnné vitríny, pokladní 
zóna i jedinečný způsob prodeje piva z originálních pivních regálů, kterými má Jednota 
Hodonín vybaveny své prodejny jako jedno ze 3 spotřebních družstev v České 
republice. Kvalitní zboží za poctivou cenu v prostředí, které odpovídá 21. století s milou, 
vstřícnou a ochotnou obsluhou, to jsou cíle, které si družstvo klade. Modernizací další 
prodejny v okrese Nový Jičín Jednota Hodonín důsledně plní slib daný při fůzi 
s družstvem Jednota Nový Jičín a masivně do prodejen na Novojičínsku investuje. 
Všechny investice realizuje bez využití jakýchkoliv dotací, vlastními silami, vlastními 
zdroji. Jednota Hodonín je čtvrté největší spotřební družstvo v České republice s ryze 
českým kapitálem, které se dynamicky rozvíjí. 
Prodejna v Rybím je zásobovaná z moderního družstevního logistického centra DLC 
v Napajedlech, čerstvé zboží dodává řada skvělých dodavatelů a výrobců. Skladové 
zboží pro Rybí stejně jako pro ostatní prodejny družstva nakupuje Družstevní nákupní 
aliance COOP Morava, která zajišťuje také řadu akcí pro zákazníky a nyní novou akci 
Příbory Berndes startuje ještě těsně před příchodem září. Srdečně Vás všechny zveme 
na tuto ve světě zajímavou akci, která dorazila i k nám. 
Jednota rovněž zajišťuje další služby:  Prodává léčivé prostředky ve spolupráci s fy 
Medi-point services, přijímá platby složenkou s ČSOB, významnou bankou. Poplatky za 
podání složenky jsou o 30 až 50 % nižší než jinde a již stovky zákazníků si vyzkoušelo, 
že to taky umíme. Dobití mobilních telefonů je již samozřejmostí a počet členů 
Zákaznického klubu v Rybím počítáme už na stovky a to je dobré znamení. Celkem je 
nás v Zákaznickém klubu hodně přes 50 000 a další členové rychle přibývají. 
Jednota Hodonín je česká firma a zisky ze své obchodní činnosti investuje ve prospěch 
lidí na venkově. Neodváží je ven za hranice. Modernizací své obchodní sítě zvyšuje 
kvalitu života v obcích, kde působí.  V řadě obcí v české republice dochází k tomu, že 
služby mizí, zavírají se hospůdky, prodejny, služby, školy. S tím je spojeno nejen to, že 
si lidé pro tyto služby musí dojet do města, ale také to, že tam, kde nejsou služby, klesá 
i hodnota majetku všech občanů, kteří v takové obci žijí. 
Jsme rádi, že Rybí k takovým obcím nepatří a že si zde lidé uvědomují, že využívat 
místní služby je pro všechny prospěšné. My v Jednotě uděláme vše proto, abyste 
s našimi službami byli spokojeni a dobře se Vám ve Vaší obci žilo. 
Zveme Vás spolu s kolektivem našich děvčat k nákupu do naší remodelované prodejny, 
zveme Vás k účasti v našem Zákaznickém klubu a přejeme všechno dobré. 
V Hodoníně 15.8.2017 

Ing. Petr Jankanič, náměstek pro marketing a analýzy 
Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně 
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Věrka Šustalová, knihovnice 

 K. Daynes  - P. Allen    Jedinečná planeta Země 
     Naše jedinečná „modrá planeta“, živá díky vodě a dýchatelné atmosféře, je úžasně bohatá a 
rozmanitá. Ocitá se však v ohrožení. V této knize poznáte, jaká nebezpečí ji dnes hrozí a co bychom 
měli dělat, abychom to změnili. 
 
     H. Klimek       Strašidlář – Mezi námi vílami 
     Víla Slavomila z Vysočiny vypráví, jak je to vlastně s vílami a čím se od sebe odlišují. Je to 
podobné jako u lidí – jsou hodné i zlé, pracovité i líné, chytré i přihlouplé. Liší se také tím, co dělají a 
co se musely naučit, než je jejich královna pustila z vílí říše na svět. 
 
     A. Ježková      33 moravských legend 
     Morava a Slezsko vynikají různorodou krajinou s množstvím hradů, zámků i památných měst. 
Tradice uchovala lidové pověsti o skřítcích, čertech a čarodějnicích. Alena Ježková v této knize nabízí 
některé z nich – například o moravském králi Ječmínkovi z Chropyně nebo zbojníku Ondrášovi z Lysé 
hory. Dozvíte se, proč se v zámku Milotice zjevuje černá hraběnka a ještě mnoho a mnoho jiného. 
 
     R. Dubell       Záhada jezera Loch Ness 
     Dvojčata Franziska a Fynn jsou potomky Eugena Vidocqa, prvního detektiva na světě. Jednou 
v noci se do jejich snů vkrade detektivův neklidný duch a požádá je o pomoc. Mají vyřešit poslední 
neobjasněné tajemství, na jehož odhalení si už lecjaký dobrodruh vylámal zuby. 
 
     K. Cassová      První 
     Když byla America vybrána do Selekce, ani ve snu by ji nenapadlo, že by se ocitla na dosah koruny 
i samotného prince Maxona. S blížícím se koncem soutěže narůstají hrozby za branami paláce a 
America si uvědomuje, jak je lehké všechno ztratit a jak těžce bude muset za svou budoucnost 
bojovat.  
 

 M. a J. Vackovi     Nový Zéland – sakra na těžko 
     Touhu poznávat svět ze sedla kola mají Monika a Jirka Vackovi v krvi, a tak překážkou k další velké 
cestě nebyly ani jejich dvě malé děti. Podívaly se spolu s rodiči na Nový Zéland. Ve vozíku zapojeném 
za tatínkem najeli za tři měsíce 4.010 kilometrů a noci trávili převážně ve stanu. Pro rodiče to bylo 
tentokrát obzvlášť náročné cestování, ale zvládli to. 
 

        Vaříme s bylinkami 
     Bylinky dávají jídlům nezaměnitelnou chuť a nevšední vůni a jsou prospěšné pro naše zdraví. V této 
knížce poznáte divoce rostoucí i pěstované byliny a jejich použití v kuchyni. Objevíte 100 osvědčených 
receptů, naučíte se bylinky konzervovat a skladovat. 
 
     B. Erskinová      Spáčův hrad 
     Děj tohoto nového románu oblíbené autorky se opět odehrává ve dvou časových rovinách: v 
současnosti a v neklidném 15. století. V roce 1400 se na velšských hranicích schyluje k válce. Catrin, 
která má věštecké schopnosti, je vyzvána, aby předpověděla osud Walesu. Bohužel vidí jen oheň a 
krev a ví, že i její život bude ohrožen. V roce 2015 přijíždí ovdovělá Andy do starého velšského domu, 
kde kdysi žila Catrin. Ve snech se vrací do minulosti a je stále víc vtahována do dávných dramat. 
 
     V. Vondruška      Olomoucký bestiář 
     Na panství olomouckého biskupa bylo bestiálně zavražděno několik žen. Podařilo se chytit a 
usvědčit vraha, který byl prohlášen za vlkodlaka a upálen. Po čase ovšem vraždy pokračují. 
Vyšetřováním je pověřen prokurátor Oldřich z Chlumu. Ukáže se, že případ bude mnohem složitější a 
aby odhalil děsivou pravdu, musí připravit neobvyklou léčku.  
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V dohledné době opět nastane hlavní topná sezóna a všichni provozovatelé spalinových cest 
by neměli zapomenout na povinnosti související s jejich provozem, které jsou stanoveny 
Vyhláškou č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty, která nabyla účinnosti 
29. ledna 2016. 
Abyste se i vy nestali smutným číslem ve statistice požárů způsobených zanedbáním čištění a 
kontrol spalinových cest, je dobré si opětovně připomenout hlavní zásady jejich provozování. 
 

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 požadavkům, 
podle kterých byla navržena a provedena a bylo zahájeno její užívání, 
 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 dodržena bezpečná vzdálenost spalinové cesty od hořlavých předmětů a stavebních 
hmot třídy reakce na oheň B až F, 
 zajištění požární bezpečnosti stavby, zvláště při prostupu spalinové cesty vodorovnými a 
svislými stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin 
obvodovou 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 každé stavební úpravě komína, 
 při změně druhu paliva připojeného spotřebiče, 
 před připojením spotřebiče do nepoužívané spalinové cesty, 
 před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu, typu, 
provedení a výkonu za podmínky, že způsobilost spalinové cesty je potvrzena zprávou o 
provedení čištění a kontroly spalinové cesty, 
 po komínovém požáru, 
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 
pevných usazenin a nečistot ve spalinové cestě a na lapači jisker a na vybírání pevných 
znečisťujících částí nahromaděných v neúčinné výšce komínového průchodu nebo 
kondenzátů ze spalinové 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 požáru sazí v komíně se snažte jednat v klidu a s rozvahou. Ihned volejte 
hasiče na tísňovou linku 150, případně 112. Požár v komíně nikdy nehaste vodou. Komín 
by mohl popraskat nebo by dokonce mohlo dojít k výbuchu. Do příjezdu hasičů je možné 
zkusit hasit plameny vhazováním suchého písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do 
komína. Místo písku lze použít i hasicí přístroj sněhový nebo práškový. Pokud je to možné, 
omezte přístup 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 užívání tepelných spotřebičů. Vždy 
je nutné dodržovat návod výrobce ke konkrétnímu spotřebiči. Spalovat lze pouze takové 
palivo, pro které je konkrétní spotřebič určen. Při užívání spotřebičů na tuhá paliva používejte 
suché palivo, zabrání se tím nedokonalému spalování a vzniku nadměrných usazenin ve 
spalinové 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 
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Připravte děti na bezpečnou cestu do školy s předstihem 
 
Jelikož se blíží konec letních prázdnin a tím i bezstarostného užívání si volna našich dětí, je potřeba 
jim opět připomenout pravidla bezpečného chování a pohybu v dopravě. Po prázdninách se děti 
budou pohybovat jako chodci v silničním provozu častěji, ať už při cestě do školy, do zájmových 
kroužků nebo jen na návštěvu ke kamarádům.  
 
Pro některé děti se bude jednat o jejich první cestu do školy, kdy je 
budou doprovázet rodiče a učit je zásady bezpečného chování a 
správného řešení dopravních situací. V první řadě je důležité najít 
bezpečnou cestu. Hledejte proto trasu, na které jsou chodníky, 
přechody pro chodce se semafory, podchody či nadchody, ideálně 
stezka pro chodce. Tuto cestu si s dítětem několikrát projděte a 
upozorněte ho na možná nebezpečí. Pečlivě dětem vysvětlete 
pravidla chůze po chodníku i krajnici, ale také pravidla přecházení 
pozemní komunikace: 
 
 Rozhlížíme se vlevo, vpravo a znovu vlevo před přecházením a současně po celou dobu 

přecházení. 
 Navážeme oční kontakt s řidičem před vstupem na silnici a ujistíme se tak, že nás řidič vidí a 

zastaví. 
 Nespoléháme se však jen na oči, ale také na sluch. Proto nepřecházíme se sluchátky na uších 

nebo při telefonování.  
 Po přechodu chodíme vpravo, neutíkáme, nevbíháme.  
 Na přechodu se semaforem přecházíme na zelenou. V případě, že se během přecházení rozsvítí 

červená, přecházení rychle dokončíme, nevracíme se zpět. 
 Nespoléháme se na absolutní přednost na přechodu. Řidiči nás mohou přehlédnout. 
 Nepřecházíme vozovku bezprostředně před blížícím se vozidlem, vyčkáme, až vozidlo opravdu 

zastaví. 
 Mimo přechod přecházíme jen na bezpečných a přehledných místech nejkratší cestou přes 

silnici, to znamená kolmo k její ose. 
 
Dětem je třeba také vysvětlit, že auta při jízdě nejsou schopna zastavit hned, proto je nutné při 
přecházení správně odhadnout jejich rychlost a vzdálenost. Vozidla s právem přednosti v jízdě, tedy 
se zapnutou „houkačkou“, mají vždy přednost, stejně tak má přednost před chodci tramvaj, i když je 
chodec na přechodu. 
 
Důležitou zásadou bezpečného pohybu v dopravě je viditelnost chodců, tedy vidět a být viděn. 
Oblékejte proto své děti do pestrého oblečení a svršků opatřených reflexními prvky. Ty by měly být i 
na aktovkách a batozích.     
 
Udělejte tedy maximum pro bezpečnost svých dětí v dopravě a předejte jim základní informace 
o bezpečném chování a správném řešení dopravních situací. Dopravní výchova by neměla začít až ve 
škole, ale již doma. 
 
Také policisté budou na začátku školního roku připraveni. Stejně jako v předchozích letech, také letos 
proběhne celorepubliková dopravně preventivní akce s názvem „Zebra se za Tebe nerozhlédne“. 
Policisté budou na vybraných stanovištích na přechodech pro chodce v blízkosti školských zařízení 
dohlížet na dodržování pravidel pro přecházení pozemních komunikací a také komunikovat na toto 
téma zejména s chodci školou povinnými. Už 4. září od 7:00 do 8:00 hodin se budete moci setkat 
s policisty v rámci této akce např. na přechodu pro chodce u ZŠ Provaznická v Ostravě-Hrabůvce.  
                       por. Bc. Kateřina Kubzová 
                                    komisař oddělení tisku a prevence 
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Aktuální právní otázky vozidel

Vážené čtenářky, Vážení čtenáři, 

v tomto příspěvku se budeme věnovat 

aktuálním právním otázkám týkajícím 

se vozidel. Vycházíme z rozhodnutí 

Ústavního a Nejvyššího správního 

soudu a v části z nové právní úpravy. 

Závěry těchto soudů jsou použitelné 

pro každého z nás. 

První oblastí je výše náhrady škody 

při poškození vozidla v rámci dopravní 

nehody. Jaké má poškozený nároky? 

K tomuto se vyjádřil Ústavní soud 

v nálezu sp. zn. II. ÚS 795/16 ze dne 

27. 4. 2017. Lze shrnout, že v případě 

dopravní nehody, poškození vozidla a 

následné opravy vozidla se poškozený 

může domáhat také „rozdílu mezi tržní 

cenou vozidla před havárií a jeho tržní 

cenou po opravě.“ Tímto lze fakticky 

zohlednit snížení hodnoty vozidla na 

trhu z důvodu, že je již po havárii. 

Ústavní soud se tedy přiklání 

k principu, že v případě vzniku škody 

by mělo dojít k reparaci veškeré 

vzniklé škody, nikoliv jen nákladů na 

opravu samotnou. Opačný přístup by 

mohl vést k zásahu do ústavně 

zaručeného práva vlastnit majetek dle 

čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a 

svobod. Určitým limitem pro reparaci 

„všech druhů nákladů“ je případné 

excesivní chování poškozeného (např. 

příliš drahá nebo neefektivní oprava). 

Mimo uvedené je vhodné 

připomenout, že mezi nároky 

poškozeného lze mnohdy zařadit také 

nájem za náhradní vozidlo po dobu 

opravy. Většina případů je řešena 

v rámci povinného ručení škůdce. 

Avšak ani při absenci tohoto pojištění 

nemusí být poškozený bezradný. 

V takových případech se lze obracet 

na Českou kancelář pojistitelů. 

Druhou oblastí, o níž ve vztahu 

k vozidlům rozhodovaly soudy, je 

koupě vozidla se „stočeným“ 

tachometrem. Nejvyšší správní soud 

v rozhodnutí sp. zn. 7 AS 99/2017 ze 

dne 25. 5. 2017 uvedl závěr, že 

prodejce má vůči spotřebiteli 

„povinnost podávat pravdivé, úplné, 

jednoznačné, srozumitelné a ověřené 

informace“, tedy odkázal na 

informační povinnost dle ust. § 9 a 

násl. zákona č. 634/1992 Sb., 

o ochraně spotřebitele. Prodejce také 

musí vynaložit „veškeré úsilí, které je 

možné požadovat“. Tyto povinnosti se 

vztahují v rámci prodeje vozidla také 

k počtu najetých kilometrů. Prodejce 

se nezbaví povinnosti řádně 

informovat kupujícího pouhým 

označením, že „stav tachometru 

nemusí odpovídat skutečnosti“. 

Prodejce musí „jako profesionál 

ověřovat informace, kterých se mu 

dostane ohledně prodávaného 

výrobku“, tedy musí ověřit také to, zda 

stav tachometru odpovídá či alespoň 

zřejmě odpovídá skutečnému nájezdu 

kilometrů u vozidla. Nelze akceptovat 

ani pouhý odkaz na certifikát 

společnosti Cebia a podobných 

subjektů, zvláště u vozidel ze 

zahraničí. Co by tedy měl prodejce 

udělat v rámci veškerého možného 

úsilí pro to, aby spotřebitele 

neoklamal? Například „dotázat se na 

vozidlo u výrobce, provést diagnostiku 

řídící jednotky, zkontrolovat dostupné 

databáze a prohlédnout opotřebení 

dílů vozidla a interiéru vozidla.“ 

Právě nesoulad vyražených údajů na 

dílech vozidla, vysoké či naopak 

extrémně nízké opotřebení interiéru 

nebo zvláštní servisní historie vozidla 

jsou indicie, které profesionál musí 

zohlednit a kupujícího na ně předem 

upozornit. Spotřebitel by tak měl již 

při zhlédnutí inzerátu a prohlídce 

vozidla vědět, že počet najetých 

kilometrů zřejmě neodpovídá stavu 

tachometru, v jakém směru a jaký je 

odhad skutečných najetých kilometrů. 

Důsledky takového závadného jednání 

prodejce jsou dvojí. Ve správní rovině 

může obdržet pokutu od České 

obchodní inspekce. V soukromoprávní 

rovině lze uvažovat nad vadami plnění 

a uplatňováním nároků z vad. 

V rámci doporučení pro spotřebitele 

tedy mohu zmínit, že je vhodné se 

důkladně informovat na původ 

vozidla, jeho stav a co všechno 

prodejce před prodejem prověřil. Celý 

nákup vozidla pak pro jistotu 

dokumentujeme – od inzerátu, přes 

vystavené vozidlo, protokoly a 

písemnou kupní smlouvu. 

Třetí oblastí, o které dnes budu 

informovat, je „přepisování“ vozidla 

při prodeji. Žádost o zápis změny 

vlastníka vozidla podle ust. § 8 zákona 

56/2001 Sb. lze od 1. 6. 2017 

v souladu s novelou tohoto zákona č. 

63/2017 Sb. podat u kteréhokoliv 

obecního úřadu obce s rozšířenou 

působností. Není tedy již nutno pro 

účely přepisu cestovat do místa 

bydliště původního vlastníka.  

Takovou změnu považuji za přínos a 

zjednodušení celého procesu koupě a 

prodeje použitého vozidla. 
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RYBSKÝ   ZPRAVODAJ   Periodický tisk územního samosprávného  celku  č. 9/2017 - měsíčník 

vydal  Obecní úřad Rybí,  Rybí č. p. 380  dne  31.8.2017 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.              Uzávěrka každého čísla:  

25. den v měsíci. 

Prodám - pronajmu 

pozemek na „Zaječím“ 3300 m2,  

uprostřed luk nad PZPlynu. 

Ne překupníkům. 

Informace na mob. 734 637 968 

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

