
  

ŘÍJEN  2017 

   XXV. ročník  

Myslivecký spolek Rybí děkuje 
všem účastníkům jubilejní výstavy 
za účast a podporu.  
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 Zdenka Holubová  90  let 

 Jindřiška  Havrlantová 88  let 

 Vlasta Valchářová  85  let 

 Jaroslava   Janáčková  85  let 

 Anna   Matějková  85  let 

 Václav   Valůšek  84  let 

 Jindřiška Heraltová  81  let 

 Josef  Horuta   80  let 

 Marie  Horáková  75  let 

 Jindřiška Marková  70  let 

 Ludmila Rašková  70  let 

 Marie  Bradáčová  65  let 

 Marie  Heraltová  65  let 

 Oldřich Buroň   65  let 

 Miroslava Kvitová   60  let 

 Rostislav Purmenský  60  let 

 Petr  Zuzaňák  60  let 

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

Zveme rodiče a prarodiče k slavnostnímu zápisu dětí 

 do pamětní knihy obce  

v neděli 15. října od 10:00 hodin v sále Besedy. 
 

Uvítáme tyto děti:     

 Vašutová Klaudie   Černoch Jan 
 Topičová Karolína  Lichnovský Vojtěch 
 Honeš Ondřej   Mareček Martin  
 Pavelka Antonín   Holub Maxmilián 
 Bartoň Theodor   Novotný Oskar  
 Bajer Jakub   Cochlarová Adéla 
 Pavelka Ondřej   Grundová Valerie 
 Pavlicová Hana    
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Pálení podzimního listí 

S blížícím se podzimem nastává i náš letitý problém a to pálení listí v zahradách. Opět 

jen připomínám, že zákonem na ochranu ovzduší je zakázáno pálit vlhký materiál.          

I kdyby toto omezení nebylo dáno zákonem, pamatujte, že kouř z venkovních ohnišť 

Vaše sousedy blízké i vzdálené obtěžuje. Zalézá do bytů i přes zavřená okna, prádlo 

vyvěšené na venkovních sušácích se může prát znovu a o pobytu venku ani nemluvím. 

Zvažte, jestli Vám to stojí za to. 

Pokud Vám kompostéry na zahradě nestačí, můžete přece využít služeb blízkých 

technických služeb v Novém Jičíně nebo Kopřivnici, které za úplatu kontejner na listí 

přistaví na Vámi stanovené místo.  

Marie Janečková 

Informace k projektu domovních čistíren odpadních vod 

Velmi ráda vás informuji, že žádost obce o poskytnutí podpory na stavbu domovních 

čistíren odpadních vod s centrálním monitoringem byla Ministerstvem životního 

prostředí ČR podpořena. Na konci prázdnin jsme získali tzv. akceptační číslo. Znamená 

to, že s námi počítají a záleží jen na nás, jak dodržíme všechny podmínky vyhlášeného 

programu. Dnes již tedy víme, že naše kroky k získání povolení neděláme zbytečně. Na 

schůzce s pracovníky ministerstva jsme se dohodli, že je o průběhu přípravy budeme 

podrobně informovat a vše dolaďovat tak, aby projekt splnil naše společná očekávání. 

Prosím Vás všechny zájemce tedy trpělivost a spolupráci.  

Slunečný říjen přeje Marie Janečková 

Upozornění 
 

Prosíme o pomoc při řešení problému vznikajících kolon nákladních automobilů na 

silnici, která sousedí s průmyslovým areálem v Novém Jičíně – DHL. V případě 

problému kontaktujte Městskou Policii v Novém Jičíně, která má pravomoc tyto situace 

řešit.  
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Sbor dobrovolných hasičů Rybí pořádá  

v sobotu 28.10.2017 v sále Besedy  

KRMÁŠOVOU ZÁBAVU.  

Vstupné 70,- Kč.  

Začátek v 19.00 hod.,  

ale na večeři či jen chuťovku si můžete zajít již od  16. hodiny. 

Nabízíme: přírodní řízek, brambor, obloha - jitrnicový, jelitový prejt,       

brambor, zelí - smažený vepřový řízek, brambor, okurek - vepřo,knedlo,zelo - 

studený zabijačkový talíř, chléb - prdelanka 

Občerstvení - bohatá tombola  

K tanci i poslechu bude hrát hudební skupina GROOVE HARMONY.  

Nedělní prodej zabijačkových specialit začíná tradičně v 9 hodin v hasičárně.  
 

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.  

Program: Známé melodie, taneční písně, skladby z období První 
republiky z filmů, operet, Osvobozeného divadla a také písně Karla 

Hašlera.  

Kulturní komise 

V pořadí třetí VYCHÁZKA  

PO VÝZNAMNÝCH KRAJINNÝCH PRVCÍCH  

v obci Rybí  

se uskuteční v neděli 8. října 2017.  

Sraz  ve 14:00 hodin na fotbalovém hřišti. 
 

Do podzimní přírody srdečně zvou turisté. 
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KLUB ŽEN  zve své členky  ve středu 11. října do přísálí Besedy  v 17:00 hod.   

ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ A MĚŘENÍ TLAKU  se bude konat  v pondělí  9. října 
v konzultační místnosti lékaře na obecním úřadě v době od 9:30 - 10:00. 
           
ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ se bude konat v pondělí  23. října ve stejnou dobu. 

Informace o moštování ovoce 

Od 4. 10. 2017 začíná sezóna moštování.  

Moštování ovoce bude probíhat ve středu od 16.00 hodin  

v místní moštárně.  

Objednávejte se na tel. 604 467 654 mezi 19:00 a 20:00 hodinou. 

Cena za 1 l ovocné šťávy je stanovena ve výši 4,- Kč. 
 

Zvu Vás na 16. zasedání Zastupitelstva obce Rybí, které se uskuteční ve středu 
4. října 2017 v 18:00 hodin v sále kulturního domu Beseda. 
 
Program jednání: 
1. Ověření zápisu z konání zastupitelstva 
2. Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatele 
3. Projednání Územního plánu obce Rybí 
4. Projednání poskytnutí dotace z rozpočtu obce Rybí na rok 2017 
5. Projednání výše členských příspěvků MAS Lašsko 
6. Projednání dodatku č. 1 OZV – noční klid 
7. Zpráva o závěrečném účtu DSO Sompo 2016 
8. Projednání aktualizace pasportu MK Rybí 
9. Projednání návrhu kandidáta na funkci přísedícího u Okresního soudu 

v Novém Jičíně 
10. Majetkoprávní záležitosti 
11. Přehled rozpočtových opatření schválených radou obce v roce 2017 
12. Zpráva o čerpání rozpočtu v roce 2017 
13. Informace starostky  
14. Usnesení, závěr 

Marie Janečková 
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Ukládání objemného odpadu z domácností do velkoobjemových kontejnerů  
se uskuteční: 
 

    pro horní část obce        u Besedy  středa 11. a  čtvrtek 12. října 

 pro dolní část obce        u Fojtství  středa 18. a  čtvrtek 19. října 

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 14. října a 21. října u obecního 

    skladu a to vždy 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.)  
 
Můžete zde uložit:  
 -  staré televizory a zářivky    -  ledničky a mrazničky    
 -  mikrovlnné trouby a vysavače   -  sekačky a vrtačky 
 -  výpočetní techniku (počítače, monitory) 
  
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  

Znovu upozorňujeme, že na obecním úřadě jsou po celý rok umístěny kontejnery na: 
  

 sběr malých elektrospotřebičů, baterií, zářivek a úsporných žárovek  
 vyřazené tonery a cartridge z tiskáren.  
 

A dále také po obci jsou umístěny kontejnery na: 
 ošacení  - před budovou sokolovny a u Hanzelků (směr na Štramberk) 
 olej z domácností - před sokolovnou a u kovárny 
 plechovky - před sokolovnou a u Fojtství 
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Starostka obce Rybí paní Marie Janečková podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb.,            
o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů 

o z n a m u j e  : 
 
1. Volby do Poslanecké sněmovny  Parlamentu ČR se v obci Rybí uskuteční ve 

dnech: 
 

  PÁTEK    20. ŘÍJNA 2017    OD  14.00  HODIN   DO  22.00 HODIN      
  SOBOTA      21. ŘÍJNA 2017     OD    8.00  HODIN   DO  14.00 HODIN.   

 
2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 pro voliče s trvalým pobytem v Rybí 

je volební místnost v sále kulturního domu Beseda, Rybí č.p. 127  
 

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní         
občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem 
ČR anebo cestovním průkazem. Bez předložení uvedených dokladů nebude voliči 
hlasování umožněno. 

 

4. Každému voliči budou dodány hlasovací lístky nejpozději 3 dny přede dnem      
voleb. Ve dnech voleb může volič na požádání obdržet hlasovací lístky i ve        
volební místnosti. 

 

5.  Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen  
 tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi, ta jej přiloží k výpisu ze stálého 
 seznamu voličů. 

 
6.  Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu 

 hlasovacích lístků,  jinak mu okrsková volební komise hlasování  neumožní.  
 
7.  Starostka  obce určuje  2 zvláštní prostory pro úpravu hlasovacích lístků, 

 odděleny tak, aby byla zajištěna tajnost hlasování. 
 
8. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý 
 povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.  
 
9. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve 

dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební     
místnost – prostřednictvím přenosné volební schránky, a to pouze v územním   
obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.  

O Z N Á M E N Í 

o  době  a  místě  konání  voleb 

do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
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Ze zasedání rady obce  
V měsíci září rada obce schválila: 
 uzavření darovací smlouvy mezi obcí Rybí a společností V+V Saveko se sídlem 

Záhumenní 1246 Kopřivnice. Předmětem smlouvy je poskytnutí finančního daru ve 
výši 5.000,- Kč obci Rybí na pokrytí nákladů s pořádáním běžeckého závodu 
Rybský trhák. 

 uzavření licenční smlouvy mezi obcí Rybí a společností OSA -Ochranný autorský 
svaz pro práva k dílům hudebním, z.s. se sídlem ČS. armády, Praha 6. Předmětem 
smlouvy je úhrada autorské odměny při vystoupení hudebních skupin Limetal a 
Věšák dne 4. 8. 2017. Výše odměny činí 2.315,-Kč včetně DPH. 

 vyvěšení záměru o prodeji nově vyměřeného pozemku parc. č. 47/5 ostatní plocha, 
ostatní komunikace o velikosti 61 m2. 

 zprávu o provedení terénních úprav společností Pavel Sedláček se sídlem 
Sedlnice 462 v areálu základní školy a uhrazení částky za tyto práce ve výši 
50.796,- Kč včetně DPH. 

 pořízení venkovní žaluzie ke školnímu altánu – snížení rušivých vlivů v době 
školního vyučování od silnice. Dodávku uskuteční společnost Vysot se sídlem 
Kunín 105 za cenu 26.337,-Kč včetně montáže a DPH 

 rozpočtové opatření č. 5  

Voličské průkazy 
Volič, který se v době voleb nebude zdržovat ve volebním okrsku v místě svého 
trvalého pobytu, může hlasovat za podmínek stanovených zákonem o volbách do 
Parlamentu ČR na základě voličského průkazu.  
Žádost o voličský průkaz lze zaslat písemně nebo předat osobně do 13.října s úředně 
ověřeným podpisem voliče na Obecní úřad Rybí, Rybí 380. Konec lhůty pro osobní 
předání žádosti je 18.října v 16 hodin. 
Vydávání voličských průkazů proběhne od 5. do 18. října do 16 hodin. Voličský průkaz 
je možné si vyzvednout osobně nebo na základě plné moci s ověřeným podpisem 
voliče nebo bude zaslán poštou do vlastních rukou na adresu uvedenou v žádosti o 
voličský průkaz. 
 

Způsob hlasování 
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič vloží do úřední obálky jeden 
hlasovací lístek té politické strany, politického hnutí či koalice, pro niž se rozhodl 
hlasovat. Tím volič dává hlas ve prospěch vybrané politické strany, politického hnutí 
nebo koalice. Zároveň může volič na hlasovacím lístku vybrané politické strany, 
politického hnutí, koalice zakroužkováním pořadového čísla nejvýš u 4 kandidátů 
uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává 
přednost. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího 
lístku vliv. Pokud volič dal na hlasovacím lístku přednostní hlas více než 4 kandidátům, 
počítá se takový hlasovací lístek ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo 
koalice, k přednostním hlasům se však nepřihlíží.  
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POZVÁNKA 

U příležitosti oslav Dne seniorů si Vás dovoluji pozvat  

na "Seniorské dopoledne  

ve FyzioRelaxCentru"  

ve Štramberku (Zauličí 265, vedle pošty),  

které se uskuteční v pondělí 2. 10. 2017 od 10 hod. 
Na programu bude pásmo krátkých přednášek : 

Nutriční doporučení k vybraným onemocněním 

Reminiscenční terapie 

Nácvik rovnováhy 

Ve spolupráci s RBP - ZP bezplatné měření tělesného složení  

Vstupné dobrovolné 
Srdečně zve Mgr. Petra Milichová.  

Více informací na www.fyziorelaxcentrum.cz nebo na tel. 723 00 22 55 
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Služebnosti a reálná břemena k bytu, domu, pozemku

Vážené čtenářky, Vážení čtenáři, 

tentokrát se podíváme na věcná 

břemena, která mohou váznout na 

nemovitostech. Zákon je dělí na tzv. 

služebnosti a reálná břemena. Jaký je 

rozdíl a kdy je můžeme prakticky 

použít? 

Služebnost dle ust. § 1257 

občanského zákoníku může zatížit 

nemovitost (typicky byt, dům, 

pozemek) tak, že vlastník 

nemovitosti musí ve prospěch jiného 

něco trpět nebo se něčeho zdržet. 

Jedná se tedy o pasivní povinnosti. 

Oproti tomu reálná břemena zatíží 

nemovitost tak, že vlastník věci je ve 

prospěch jiné osoby jako dlužník 

zavázán něco dávat nebo něco konat. 

Jedná se tedy o aktivní povinnosti. 

Typickým příkladem služebností 

váznoucích na nemovitostech jsou 

- inženýrské sítě 

- služebnost okapu 

- stezky, průhonu, cesty 

- užívání, požívání 

- služebnost bytu 

Ve všech těchto případech jde o 

pasivní povinnost vlastníka 

nemovitosti (bytu, domu, pozemku) 

trpět chování jiné oprávněné osoby. 

Tedy například položení 

vodovodního potrubí pro sousedův 

pozemek přes náš pozemek. Anebo 

doživotní bezplatné užívání bytu 

rodiči či prarodiči, když byt darovali 

svým potomkům. 

Typickým příkladem reálných 

břemen váznoucích na 

nemovitostech jsou: 

- vypravení pohřbu 

- placení finanční renty 

- denní poskytování stravy 

- osobní péče o dárce 

- odevzdávání části úrody 

Zde vidíme, že se jedná o povinnosti 

něco aktivně vykonat. Například 

otec daruje synovi zahradu s tím, že 

syn je povinen otci každoročně vydat 

část úrody švestek. Anebo rodiče 

darují dům dětem, které mají 

povinnost doživotně a bezplatně 

poskytovat 3x denně stravu rodičům 

nebo prarodičům. 

Nejčastěji se setkáváme se zřízením 

smlouvou. Stává se tak v souvislosti 

s darováním nemovitostí v rodině 

nebo v rámci uspořádání 

sousedských vztahů. Lze však zřídit 

také pořízením pro případ smrti, 

vydržením. Lze nabýt také ze zákona 

nebo rozhodnutím soudu. 

Povinnosti u reálného břemene 

mohou být opakující se (poskytování 

stravy, placení renty) anebo 

jednorázové (vypravení pohřbu). 

Zřizujeme-li kterýkoliv typ věcného 

břemene (služebnosti či reálná 

břemena) k nemovitosti smlouvou, 

pak je nutno zajistit zápis do 

veřejného seznamu – Katastru 

nemovitostí. Následně při vyžádání 

výpisu formou Listu vlastnictví 

k nemovitosti bude pro každého 

zřetelné, že nemovitost je zatížena 

aktivní či pasivní povinností podle 

věcného břemene. Samotný zápis 

do veřejného seznamu formou 

vkladu je zpoplatněn 

částkou 1.000,- Kč. K tomuto je 

nutno připravit a sepsat příslušné 

smlouvy, které precizně a především 

zcela určitým způsobem jednotlivé 

povinnosti nadefinují. 

Poplatek za vklad je nutno zaplatit 

v případě darování nemovitosti, 

jiného převodu nemovitosti i 

v případě zřízení věcného břemene. 

Tedy několikrát. Doporučuji však 

spojit například darování a zřízení 

věcného břemene do jedné smlouvy. 

Ušetříte tak na poplatku za vklad, 

který zaplatíte pouze jedenkrát. 

Na druhou stranu je v těchto věcech 

důležité dbát na detaily a listiny 

připravit pozorně. Byť jediný 

překlep mnohdy způsobí problém u 

Katastru nemovitostí a ten následně 

vklad může nepovolit. Zaplacený 

poplatek 1.000,- Kč se v těchto 

případech nevrací a je často nutné 

podat opravený návrh nebo opravené 

smlouvy znovu i s novým 

poplatkem.  

Věcná břemena jsou široce 

využitelná. Dovedou však být také 

problémem. Zrušení věcného 

břemene dohodou mnohdy není pro 

neshody možné. Domáhat se 

například uvolnění bytu se 

služebností doživotního užívání pro 

prarodiče, aby vlastník mohl byt 

užívat sám, není jednoduchou 

cestou. 

Obdobně je vhodné zkontrolovat 

nemovitosti před koupí a 

sjednáváním úvěru v bance. 

Případné zatížení domu služebností 

doživotního užívání jinou osobou 

může být pro mnohé banky 

překážkou pro schválení úvěru. 

Proto mnohdy postačí jednoduché 

vyžádání a kontrola Listu vlastnictví. 

Pokud některé z uvedených věcných 

břemen zatěžuje kupovanou 

nemovitost, mělo by se na Listu 

vlastnictví objevit. 
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             Školní encyklopedie 
     Informace, které obsahuje tato kniha o živé i neživé přírodě, lidech, myšlenkách, historii a světě 
kolem nás, tvoří skvělý úvod do světa vědění. Může sloužit jak pro rychlé ověřování faktů, tak i jako 
zdroj pro podrobnější studium. 
 

     B. Trelová      O mláďátkách 
     Kniha spojuje encyklopedii o přírodě a první čtení pro nejmenší čtenáře. U každého mláďátka je 
věcný přehled o jeho druhu a po něm následuje příběh ze života. Děti si samy přečtou, jak je svět 
zvířat zajímavý. 
 

     J. Copons – L. Fortunyová    Zachraňte Nautilus! 
     Agus Pianola má nové kamarády – příšerky. Jsou to velcí neposedové, ale rádi pomáhají tam, kde 
je to potřeba. Tentokrát se snaží zachránit oblíbenou restauraci Nautilus, kterou chce zničit zlý doktor 
Pučál. 
 

     R. Štulcová      Bratrstvo růže 
     V této knize zavítáme do Prahy v době, kdy Václavu IV. je patnáct let. Petr Parléř staví Svatovítský 
chrám a své mistrovství předává svým učedníkům, včetně mladého kralevice. Staneme se svědky 
napínavého pátrání po zdroji záhadné záře nad Hradem, potkáme bezhlavého templáře a odhalíme 
tajemství posvátného meče knížete Václava. 
 

     K. Cassová      Dcera 
     Princezna Eadlyn od malička stále dokola poslouchala vyprávění o tom, jak se potkali její rodiče. 
Ona si chce o svém životě rozhodovat sama, ale bohužel musí se podřídit tradici a i ona si musí 
manžela vybrat v Selekci… 
 

     MUDr. M. Velemínský     Dítě od početí do puberty 
     Rodičovství nelze studovat na žádné škole. Autoři knihy, pediatr Miloš Velemínský a jeho syn 
gynekolog Miloš Velemínský, předkládají nezbytné informace týkající se dítěte a jeho tělesného i 
duševního vývoje. Kniha vznikla na základě nejčastějších rodičovských dotazů, tudíž je psána 
přehledně formou laických otázek a zasvěcených odpovědí. Díky chronologickému řazení může 
provázet současné i budoucí rodiče životem jejich potomka od početí až do dospívání. 
 

     Ing. M. Richter a kolektiv    Velký atlas odrůd ovoce a révy 
     V tomto atlase najdete přesnou charakteristiku nejen desítek odrůd ovoce, ale také vinné révy. 
Nechybí ani informace o půdních a pěstitelských nárocích, chorobách a možných škůdcích 
jednotlivých odrůd. Podrobná fotodokumentace vám poslouží k lepšímu poznání popisovaných odrůd. 
 

     J. Bauer       Klasikové v nedbalkách 
     Mácha, Tyl, Němcová nebo Smetana jsou slavná jména české kultury 19. století. Spisovatel Jan 
Bauer je ukazuje jako lidi z masa a kostí i s jejich neřestmi a nedostatky.  
 

     T. Keleová – Vasilková    Co to bude? 
     Jana pracuje v kadeřnictví, její dcera Zorka ve vedlejším kosmetickém salónu. Žijí ve světě bez 
mužů, jejich dny jsou plné pohody a snů do budoucnosti. Po náhlém úmrtí sestry Marie si Jana k sobě 
nastěhuje švagra a malou neteř Sáru. Netuší, co všechno nové rodinné uspořádání přinese… 
 

     D. Dán       Nestydaté neviňátko 
     Studentka architektury Monika je zavražděna a vyšetřování provádí dvojice kriminalistů Krauz – 

Fischer. Zdá se, že tato vražda může mít spojitost i s mafiánskými vraždami, které nedávno 

vyšetřovali. Detektivové z mordparty bojují nejen s časem, ale i s věčně nespokojeným šéfem 

kriminálky.              
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Chraňte své vozidlo před odcizením 
 

Pro většinu z nás je vozidlo nepostradatelným pomocníkem, bez kterého si život snad 
už ani nedokážeme představit. Využíváme ho téměř denně, kdy nám pomáhá s 
přesunem do místa, kam potřebujeme, ať už se jedná například o běžnou cestu do 
zaměstnání či do obchodu. Od výroby prvního osobního automobilu uběhlo už více jak 
130 let, a dnes tento dopravní prostředek nalezneme již téměř v každé domácnosti.  
 

Vozidla se bohužel často stávají terčem majetkové trestné činnosti, ať už za účelem dalšího prodeje či 
rozprodání na náhradní díly. Během uplynulého roku bylo v České republice odcizeno 4 936 vozidel. 
Od začátku letošního roku do konce měsíce července, se tento počet vyšplhal na 2 120, kdy 180 
z těchto vozidel bylo odcizeno v Moravskoslezském kraji. V posledních pěti letech, došlo v 
rámci Moravskoslezského kraje  ke značnému poklesu odcizených vozidel. V roce 2012 jich bylo 
odcizeno celkem 1 330, v roce 2016 pak 365.  I přes tento pokles se však nejedná o zanedbatelné 
číslo. Krádeže vozidel patří mezi jednu z nejzávažnějších majetkových trestných činností. Pachatelům 
k odcizení vozidla někdy stačí pouhých pár minut a jejich majitelé pak místo svých aut naleznou pouze 
prázdná parkovací místa. I když neexistuje žádná stoprocentní ochrana jak odcizení vozidla zabránit, 
může každý z nás toto riziko minimalizovat.  
 

Jak snížit riziko odcizení vozidla? 

 Parkujte své vozidlo na bezpečném místě. Pokud máte tu možnost, využijte k parkování 
oplocený pozemek, garáž či například hlídané parkoviště. Pokud tuto možnost nemáte, 
nechávejte vozidlo vždy v místě, kde je větší pohyb lidí, a které je v noci dostatečně osvětlené 
pouličními lampami a je zabezpečené místním kamerovým systémem.  

 Při odchodu od zaparkovaného vozidla vždy zkontrolujte, zda jste jej řádně uzamkli a zda žádné 
z okýnek nezůstalo otevřené. 

 I když se chcete od svého vozidla vzdálit jen na okamžik, nikdy nenechávejte klíče v zapalování. 

 Ve vozidle nenechávejte žádné věci (například příruční tašky, GPS navigace, mobilní telefony), 
které by mohly upoutat pachatelovu pozornost a to ani doklady od vozidla.  

 

Kromě výše uvedených doporučení je vhodné své vozidlo opatřit bezpečnostními prvky. Současná 
nabídka vozidel na trhu má již řadu těchto bezpečnostních prvků zakomponovaných standardně při 
výrobě. Jedná se například o imobilizér, který brání nastartování motoru, v případě, že do startéru 
nebyl vložen originální klíč nebo dálkové ovládání centrálního zamykání s plovoucím kódem.  
Každý majitel však může své vozidlo ještě dále zabezpečit mechanickými zabezpečovacími systémy, 
kam patří například blokace řadicí páky, zamykání pedálů či zamykání volantové tyče. Současný trh 
dále nabízí nespočet elektronických systémů, jako jsou autoalarmy a také satelitní vyhledávací 
systémy, které dokáží s přesností několika metrů určit, kde se vozidlo momentálně nachází. Mezi další 
zabezpečovací prvky patří také pískování VIN kódu na okna vozidla. Tyto bezpečnostní prvky je 
možné jakkoliv kombinovat. I když jejich pořízení samozřejmě znamená finanční výlohy, stále se jedná 
o mnohem menší náklady, než které sebou přináší koupě nového vozidla. Pro případ odcizení je 
možné vozidlo také připojistit u jedné z mnoha pojišťoven, které tuto službu nabízí.  
 

Jak postupovat v případě, že zjistíte, že Vaše vozidlo není na svém místě?  
Nejprve prověřte, zda bylo skutečně odcizeno. Zkuste se zamyslet, zda jste jej nechali zaparkované 
opravdu na tomto místě. Je nespočet případů, kdy majitele nahlásí odcizení vozidla a následně si 
uvědomí, že jej předešlého dne z důvodu obsazených parkovacích míst, nechali na jiném místě než 
obvykle. Ověřte si, zda si Vaše vozidlo nepůjčil někdo z rodinných příslušníků, známých či 
spolupracovníků nebo zda nebylo z nějakého důvodu odtaženo (ke zjištění informací o odtahu se 
obraťte na Městskou policii a Policii České republiky). Pokud se všechny tyto možnosti ukáží jako 
negativní a nepodaří se Vám vozidlo najít, okamžitě o celé události informujte Policii České republiky, 
která po zjištění všech potřebných údajů a provedení neodkladných úkonů, neprodleně po Vašem 
vozidle vyhlásí mezinárodní pátrání.   
 

                       nprap. Mgr. Darina Knižátková, vrchní inspektor 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ee/P%C4%8CR_seal.png


17 



18 

Zprávičky ze školičky 

 Ani jsme se nenadáli a máme tady konec září. Práce ve škole se rozběhla na plné 
obrátky. V září jsme s dětmi vyrazili na cvičení v přírodě s opékáním špekáčků. Také 
jsme navštívili Mysliveckou výstavu v Besedě, která se nám moc líbila. V závěru měsíce 
jsme oslavili svátek sv. Václava a v pátek 29. září jsme si dopřáli jeden den ředitelského 
volna. 
 V říjnu zahájíme práci v kroužcích. Letos otvíráme kroužek Sportovních her a 
Malého kuchtíka. Oba kroužky povede paní Jana Kováčová. Také jsme zahájili práci 
v projektu „Šablony 2017“, v rámci kterého budou ve škole pracovat dva kluby: 
Čtenářský klub a Klub zábavné logiky a deskových her. Činnosti těchto klubů by měly 
probudit v dětech zájem o čtenářství a rozvíjet jejich matematické dovednosti. 
Čtenářský klub povede Mgr. Eva Moudrá, Klub zábavné logiky povedou Mgr. Jaromír 
Bílý a Mgr. Hana Frydrychová. Díky projektu budou do školy pořízeny nové deskové 
hry, knihy a další vybavení školní knihovny. Věřím, že práce v klubech bude pro děti 
zajímavá a přínosná. V závěru měsíce se pak můžeme těšit na dva dny podzimních 
prázdnin. 
 Chtěla bych ještě pochválit naše páťáky, kteří pod vedením třídní učitelky Evy 
Moudré vytvořili první vydání listu „Školáček“. Jak se jim práce podařila, můžete 
posoudit sami. 

        Mgr. Hana Frydrychová 

ŠKOLÁČEK  
Dobrý den, 

v letošním školním roce jsme se my, páťáci, společně s naší paní učitelkou E. Moudrou, rozhodli 

vydávat školní noviny, kde Vás budeme informovat o tom, co se u nás ve škole uplynulý měsíc 

událo a co nás naopak čeká. Také zde přidáme nějaké zábavné luštění, vtipy, zkrátka, co nás 

napadne… 

V tomto školním roce jsme se sešli v počtu 56 žáků, z toho jsme uvítali 8 prvňáčků. V 1. a 2. 

třídě učí paní ředitelka Hana Frydrychová, ve 3. a 4. třídě pan učitel Jaromír Bílý a v 5. třídě paní 

učitelka Eva Moudrá. Paní vychovatelka je stále paní Monika Petrová, asistentka pedagoga Jana 

Kováčová. Školní družiny jsou rozděleny na 2 oddělení – mladší (1.-2.tř.) – třída dole a starší (3.-

5.tř.) třída nahoře vpravo.  

Školáčka budeme vydávat každý měsíc a bude zařazen do Rybského zpravodaje.  

       Agáta Pavelková, Adéla Žingorová, Patricie Kvitová, Ema Olajošová     

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiCvrfRtb3WAhWFuhQKHVRqDvcQjRwIBw&url=http://www.zs-a-ms-rovna.estranky.cz/&psig=AFQjCNFw6GLaXLaQgTvTVY_uvwT8k0dp9Q&ust=1506328646179866
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiCvrfRtb3WAhWFuhQKHVRqDvcQjRwIBw&url=http://www.zs-a-ms-rovna.estranky.cz/&psig=AFQjCNFw6GLaXLaQgTvTVY_uvwT8k0dp9Q&ust=1506328646179866
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VÝLET NA KOCMÍNEK 
V pátek 8. září jsme vyrazili na Kocmínek opékat špekáčky. Počasí nám přálo, bylo slunečno, 

skoro 25 stupňů! Některým se ze začátku do kopce nechtělo šlapat, ale když jsme dorazili nahoru 

na Kocmínek, všichni zjistili, že to stálo za to. Někdo si opekl špekáček, jiní jen chleba. Měli 

jsme míče, létající talíře a všichni jsme si hezky „zařádili“. Zpět nás to už všechny bavilo, šli 

jsme z velkého kopce, po krásné louce a většina z nás kopec seběhla. Byla to legrace. Po cestě 

jsme si s paní učitelkami povídali, chytali kobylky a těšili se z hezkého počasí i z toho, že jsme 

zase všichni spolu. 

Linda Lapčíková, Kristýna Víchová, Žaneta Bradáčová 

VTIPY 

Pepíček se probudí a brečí:  

„Mami, mami, mně se zdálo, že hoří škola!“  

„Neboj se, to byl jen sen, Pepíčku.“  

„No právě...“ 

 

Blondýna se plazí po podlaze v obchodě a prodavačka se ptá:  

„Paní, co to děláte?“  

„ Hledám nízké ceny…“ 

 

Ptá se učitelka Pepíčka: 

„Který pták je nejchytřejší?“ 

„Vlaštovka.“ 

„Proč zrovna vlaštovka?“ 

„Protože v září, když začíná školní rok, odlétá.“ 
Matyáš Mičkal, Adam Kuběna, Vojta Klug 
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RYBSKÝ   ZPRAVODAJ   Periodický tisk územního samosprávného  celku  č. 10/2017 - měsíčník 

vydal  Obecní úřad Rybí,  Rybí č. p. 380  dne  29.9.2017 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. 

Upozorňujeme vás všechny, kdo máte napojenou splaškovou kanalizaci z vašeho domu 
na kanalizační řad v majetku obce a doposud jste nezaplatili stočné pro letošní rok, 
abyste tak učinili do konce října.  

Pro rok 2017 je stanovena cena stočného ve výši 5 Kč/m
3
. V obci stanovujeme  

množství spotřebované vody podle směrných čísel roční spotřeby vody, kde je uvedeno, 

že na jednoho obyvatele bytu s tekoucí teplou vodou připadá 35 m
3
/rok.  

Cena stočného na jednoho obyvatele domu je tedy stanovena ve výši 175 Kč.  

Dle smlouvy můžete uhradit stočné na účet obce č. 1766493309/0800, jako variabilní 

symbol uveďte číslo smlouvy, nebo platbu můžete provést v hotovosti do pokladny na 

obecním úřadě. 

Marie Janečková 

Bylo nám potěšením, že jsme mohli poprvé 

přispět do místních novinek a budeme se 

těšit a připravovat další zpravodajství z naší 

školy.  

Vaši páťáci 

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

