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 Vlasta    Drozdová   

 Růžena     Havrlantová  

 Milada  Sochová   

 Růžena  Přerostová   

 Božena   Vašinová 

 Vlasta   Kohoutková 

 Irena   Šlosarová   

 David   Sova 

 Magdalena  Patáková 

 Eva   Marková 

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

Upozorňujeme, že pokud nemáte zájem o zveřejnění svého jubilea ve zpravodaji, 
volejte na číslo obecního úřadu 556 760 181, a dále upozorňujeme, že pokud nemáte 
zájem o návštěvu zástupců obce u příležitosti 80. a víceletých narozenin, opět dejte 
vědět na obecním úřadě. 

Přáním obce je respektovat a chránit soukromí všech obyvatel obce. 

Přejeme Vám radostné a 
požehnané vánoční svátky 

prozářené  
láskou a pokojem. 

 

Zastupitelé obce Rybí  
a zaměstnanci obecního 

úřadu.   
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Letošní nejen vánoční dárek našemu životnímu prostředí 
 

Projekt čištění odpadních vod se dostal již do své druhé poloviny. Naše obec se 
uskutečněním tohoto projektu i v této oblasti dostává mezi vyspělé země tohoto světa, 
kterým není jedno, jakou vodu vypouští do toků, popř podzemních vod. Cca 60% 
obyvatel bude čištění odpadních vod mít v obci pod odborným dozorem řádně 
proškoleného pracovníka.  
Mimo to však funguje asi 90 domovních čistíren, které provozují vlastníci domu sami dle 
svého nejlepšího vědomí a svědomí. Víme, že to není úplně jednoduchá práce a ne 
vždy se daří udržet čistírnu ve správném chodu. Dobrým pomocníkem jsou přírodní 
bakterie, které v mnohém mohou provoz čistírny vylepšit. Jednou z firem, která se 
zabývá výzkumem a prodejem těchto bakterií je firma ABITEC se sídlem Radiová 7, 
Praha 10. V příloze najdete jejich výrobky, které mohou vylepšit funkci vaši domovní 
čistírny. Prvním signálem, že je něco v nepořádku, je zápach, který se z ní line. Využijte 
proto příležitosti, zkuste pročíst pozorně leták a vybrat biologický přípravek, který může 
Váš problém řešit. 
V obci i nadále zůstává cca 50 domů, které nemají čištění odpadních vod vyřešeno 
(připomínám jen, že kdo má septik nebo dokonce jen žumpu s přepadem, vypouští do 
toku nevyčištěnou vodu „na černo“ ale hlavně způsobuje znečištění rybských toků a 
další doprovodné jevy, které s tím souvisí. Po novém roce vás všechny sezvu, abychom 
si řekli, co s odpadní vodou budete dělat (je povinností vlastníků nemovitostí se starat o 
její likvidaci). Podle výsledku jednání bychom se ještě jednou pokusili získat dotaci na 
výstavbu domovních čistíren s centrálním monitoringem.   

Hezký konec roku 2019 Vám přeje Marie Janečková 

Co se nám v tomto roce podařilo: 
 

 především postavit chodník ve směru na Štramberk,  
 opravit pár vybraných místních komunikací  
 opravit bránu na hřbitov 
 pokračovat v opravě chodeb v kulturním domě a také pořídit nový plynový kotel na 

vytápění Besedy 
 dokončit přístavek k hasičárně  
 provést stání pod kontejnery na tříděný odpad 
 pořídit robotickou sekačku do zahrady mateřské školy 
 a v neposlední řadě rozběhnout projekt na řešení čištění odpadních vod u 

rodinných domů 
Kromě těchto stavebních věcí jsme také podali žádost o dotaci na realizaci cyklostezky 
ve směru na Nový Jičín (pokud to vyjde, budeme ji realizovat v příštím roce), 
připravujeme projektovou dokumentaci na dostavbu chodníků v obci, rozběhli jsme 
přípravu projektu na pumptrackové hřiště pro všechny milovníky cyklistiky, koloběžek, 
skateboardů apod.  
Noví zastupitelé přinesli s sebou nové pohledy na život v obci, nové aktivity. Rozběhli 
užší spolupráci s místní mateřskou a základní školou, sportovci a ostatními složkami. 
Za to vše jim moc děkuju, a děkuju i Vám za podporu našich aktivit, které děláme pro 
zlepšení života v obci. 

Marie Janečková 
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ZUŠ Zdeňka Buriana Kopřivnice, pobočka Rybí  

Vás co nejsrdečněji zve  

v neděli 1. prosince v 15:00 hod  

do sálu Besedy na  

ADVENTNÍ KONCERT, 

                          Vstupné dobrovolné. 

Část výtěžku bude odeslán na konto Adventních koncertů. 

Sedmým rokem se sejdeme u zimního ohně 

tentokrát v neděli 8.12.2019 od 16 do 19 hod.  

Jako každý rok si můžete opéct špekáčky (vlastní) a my Vám k tomu 

připravíme bombardíno, grog, svařák … i nějakou dobrotku. 

Akce se koná za každého počasí. 

                        Těší se na Vás Lidka a Mirek 

Přijdou čerti do školky 
na kluky a na holky. 

Anděl také v plné kráse, 
Mikuláš s nadílkou zase. 

 
V pátek 6.12.2019  

se v Mateřské škole Rybí koná  

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA.  

Začátek v 15:30 hodin. 

Školení  vlekařů 
 
 

V neděli 1. prosince a v sobotu 7 prosince, 

pokaždé od 15:00 hod. na Polďáku. 

Těšíme se i na nové zájemce. 
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BETLÉMSKÉ SVĚTLO 
 

Na Štědrý den od 13 do 16 hodin Vás zveme na návštěvu 

vánočně vyzdobeného kostela. Vezměte s sebou také lampičku, 

abyste si mohli domů odnést betlémské světlo.  

Česko zpívá koledy 
 

Ve středu 11.prosince 2019 v 18 hodin se sejdeme před OÚ, 

abychom se připojili k celostátní akci "Česko zpívá koledy". 

Kdo má zájem, může se zúčastnit i nácviku zpěvu v pondělí    

2. a 9.12.2019 od 19 hodin v Besedě pod vedením paní Soni 

Bartošové. 

Klub seniorů Rybí 
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S rokem 2019 se rozloučíme tak jako už s mnoha předcházejícími   

tradiční silvestrovskou VYCHÁZKOU NA SVINEC. 

31. 12. 2019, sraz v 9:00 hod. vedle Jahnů. 

Vážení občané, 

ve dnech 1. až 14. ledna 2020 

bude probíhat ve Vaši obci  

TŘIKRÁLOVÁ SBÍRKA.  

V této době u Vašich dveří zaklepou za zpěvu koledy 

tři králové, jenž se Vám prokážou platnou průkazkou. 

Peněžité dary, které věnujete do sbírky, budou  použity 

k podpoře zdravotních a  sociálních projektů.  

Věříme ve Vaši štědrost a dobrosrdečnost. 

Mockrát Vám děkujeme. 

                Pracovníci Charity Kopřivnice 

VÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU 2020 
 

Zveme Vás 1. ledna 2020 v 16:30  

na prostranství před obecním úřadem  

na vítání nového roku 2020 s malým ohňostrojem.  

Nezapomeňte si s sebou vzít hrníčky  

na novoroční přípitek. 

Těší se na Vás rada obce. 

VÁNOČNÍ KOLEDOVÁNÍ 
 

Na svátek sv. Štěpána  
ve čtvrtek 26. prosince od 14:30 hodin  

Vás zveme na společné KOLEDOVÁNÍ U JESLIČEK.   
Prohlédnout si můžete vánočně vyzdobený kostel  

s betlémem. 
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ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ A MĚŘENÍ TLAKU  se bude konat v pondělí 2. prosince        
  v konzultační místnosti lékaře na obecním úřadě v době od 9:30 - 10:00.
            

ZAPISOVÁNÍ  LÉKŮ  se bude konat  v pondělí 16. prosince  ve stejnou dobu. 

Obecní úřad Rybí bude od pondělí 23. prosince do 
silvestra  31. prosince uzavřen. 

Zvu Vás na zasedání 7. zastupitelstva obce Rybí a to na středu 11. prosince 2019 
tentokrát 17:00 hodin v sále kulturního domu Beseda (pokud to vyjde, půjdeme v 
18:00 hodin zpívat společně s celým Českem koledy k obecnímu úřadu) 
Program: 
 Projednání rozpočtového provizoria na rok 2020 
 Majetkoprávní záležitosti 
 schválení plánu rozvoje obce pro rok 2020 - 2025 
 projednání ceny stočného na rok 2020 

Marie Janečková, starostka obce 

Upozornění na vývoz odpadu o Vánocích: 
 

Nachystejte popelnice v úterý 24.12. na místo vývozu. Popelnice 

budou vyvezeny buď 24.12. nebo ve středu 25.12.2019.  

 

Poslední čtvrtek v prosinci tj. 26.12.2019 ale nebude probíhat 

sběr žlutých pytlů s plasty. Sběr proběhne až poslední čtvrtek v 

měsíci lednu 2020. 

KLUB ŽEN    zve své členky v úterý 3. prosince  do přísálí Besedy v 17:00 hod. 
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Vyčistím koberce,  
čalouněný nábytek  

i interiéry aut. 
  

Jiří Marek, Rybí 371 
tel. 739 640 626 

Hledá se logo!! 
 

SPV a TJ Rybí vyhlašuje soutěž pro všechny kreativce, kteří 
si troufnou vytvořit nové logo TJ a SPV Rybí.  

 

Fantazii meze neklademe, nicméně vzhledem k tomu, že 
vítězné logo bude natištěno na naše dresy a trika, mělo by 

být spíše jednodušší s jasnými liniemi. 
 

Své návrhy na formátu A5 (se jménem a adresou) vhazujte 
do krabice připravené na poště Rybí od 1.12.2019 do 

31.1.2020. Výbor TJ Rybí s výborem SPV Rybí následně 
vybere nejlepší nápad a jeho tvůrci předá kromě trika 

s vlastnoručně navrženým logem rovněž i cenu. 
Těšíme se na Vaše nápady  

 

Výbor SPV a TJ RYBÍ 

Děkujeme všem ženám a taky mužům za přinesené bábovky 

a jiné pečivo do Besedy na ochutnávku v neděli 10.11.2019. 

Díky vám jsme strávili příjemné nedělní odpoledne. Na 

zbylých bábovkách si v pondělí pochutnaly děti ze ZŠ. 

Upozornění na objízdnou trasu  
přes obec Rybí 

 
Ve dnech 8. 12. 2019 od 0:01 hod. - 8. 12. 
2019 do 23:59 hod povede přes obec 
objízdná trasa, a to z důvodu uzavírky 
silnice I/48. 
 
Buďte proto při pohybu na silnici opatrní. 
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Ze zasedání rady obce  
V měsíci listopadu rada obce  
schválila:  
 smlouvu č. 11941821 o poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR 

mezi obcí Rybí a Státním fondem ŽP se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 
(na pořízení elektromobilu pro potřeby obce) 

 uzavření objednávky s fa EcoFuture s.r.o. s sídlem Boskovice na dodávku sněhové 
radlice a přední dvouokruhové hydrauliky k elektromobilu 

 dodatek č. 2 SoD č. 1905010 mezi obcí Rybí a společností COMMODUM, spol. s.r.o. 
se sídlem Valašská Bystřice (předmětem je nižší počet DČOV oproti veřejné zakázce 
– chybně uvedeno 194 ks v podmínkách soutěže, dělá se 191 ks) 

 smlouvu  č.  V0246/2019/ENC/SP mezi obcí Rybí a společností Satturn Holešov spol. 
s.r.o. se sídlem Holešov (týká se servisu a zajištění přenosu dat z domovních 
čistíren) 

 uzavření objednávky se společností ABplast s.r.o. se sídlem Areál Radiokomunikací  
Pohodlí, Litomyšl na pořízení 4 ks dmýchadel pro AT6 a 2 ks dmýchadel pro AT10,  2 
ks servisní sady. 

 dodatek č. 2 SoD mezi obcí Rybí a fa Semita DS s.r.o. se sídlem Veřovice  (schválení 
méněprací a víceprací při stavbě chodníkového tělesa ve směru na Štramberk) 

 Dodatek Smlouvy o zajištění provozu sběrného místa BRO mezi obcí Rybí a 
společností ASOMPO, a.s. se sídlem Životice u Nového Jičína 194 (převod 
kontejnerů na BIO odpad do majetku obce) 

 dodatek č. 2 ke smlouvě o sdružených službách dodávky plynu č. smlouvy: 
211080007310 mezi obcí Rybí a společnosti INNOGY Energie, s.r.o. se sídlem Praha 
10 -Strašnice (prodloužení platnosti smlouvy o jeden rok) 

 uzavření objednávky na zpracování architektonické studie veřejných prostranství 
v obci Rybí s Ing. Zdeňkou Hoffmeisterovou, se sídlem firmy Radslanice  

 podání žádosti o poskytnutí dotace z Moravskoslezského kraje do programu Drobné 
vodohospodářské akce ŽPZ/01/2020 a to na projekt Likvidace splaškových 
odpadních vod v obci Rybí. 

 průjezd rychlostní zkoušky Valašské rally Valmez 2020  
 Dohodu o průběhu konání Valašské rally mezi obcí Rybí a Valašská rally s.r.o. se 

sídlem  Vsetín zastoupena Jaromírem Tomaštíkem, jednatelem společnosti  
 poskytnutí dotace na pořádání turnaje v ping – pongu Memoriál Jaroslava  Kvity. 
 program vítání nového roku 2020 
 uzavření objednávky na vystoupení hudební skupiny Fleret na Dni obce 20. 6. 2020. 
 úpravu otvírací doby v sokolovně o víkendech 
 

vzala na vědomí: 
 Výroční zprávu Základní školy Adolfa Zábranského Rybí o činnosti a hospodaření 

školy za školní rok 2018 /2019. 
 
zamítla: 
 žádost o prodej části pozemku parc. č. 142/1 (v této části pozemku jsou vedeny sítě 

technické infrastruktury) 
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Vánoce seniorů: Svátky samoty a smutku?  
Štědrý den klepe na dveře a většina z nás se těší, jak jej stráví v kruhu rodiny. Pro někoho však Vánoce 
nejsou o pojídání cukroví, zpívání koled a radosti. Ano, mluvíme o seniorech. Abychom byli přesní tak o 
těch, kteří tráví vánoční svátky sami, ať už doma, nebo v domě s pečovatelskou službou. Chybí jim to 
podstatné, co vytváří ono štědrovečerní kouzlo – rodina.  
A tak, snad aby překonali tíživý smutek z osamění, vzpomínají na doby, kdy je obklopovali ti nejbližší. 
Na dobu, kdy i pro ně byly Vánoce šťastné a veselé. Bohužel tyto „cesty do minulosti“ problém 
nevyřeší. Většinou se totiž namísto pousmání a zlepšení nálady dostaví o to svíravější stesk a deprese. 
V důsledku toho staří lidé uvažují nad hodnotou svého života, vyčítají si, že ještě neodešli ze světa, že 
jsou pouze na obtíž a nikoho už nezajímají. A to je rozhodně špatně. Jestliže si tyto negativní otázky 
pokládáte dennodenně bez ohledu na to, jestli jsou Vánoce, nebo běžný den, může jít o psychickou 
poruchu a bez pomoci psychologa se neobejdete.  
 
Jak zvládnout vánoční samotu?   
V první řadě se snažte nemyslet na to, jaké byly 
minulé Vánoce, vzpomínky jsou sice krásné, ale 
v tomto případě nepomůžou. Pokud máte rodinu, 
která by s vámi svátky trávit chtěla, ale vy je neustále 
odmítáte s tím, že jim nechcete přidávat starosti, 
změňte to. Pro jednou neberte přílišné ohledy na 
jejich pohodlí a nabídku přijměte. Uvidíte, že v kruhu 
nejbližších se vám o dost zvedne nálada. A rozhodně 
si nemusíte dělat starosti s tím, že si nemůžete 
dovolit drahé dárky. Stačí úplná drobnost a největší radost určitě uděláte jen svou přítomností. Pokud 
nemůžete trávit svátky s příbuznými, nebo jednoduše nechcete opustit své zázemí a své zvyky, zkuste 
se domluvit s kamarádkou/kamarádem, který je také o Vánocích sám.  
Jste-li aktivním důchodcem, vánoční období na vás působí depresivně a nemáte s kým byste trávili 
Štědrý den, zkuste se od tohoto svátku odpoutat. Vyrazte na nějakou příjemnou dovolenou, ať už na 
hory, nebo k moři. Zbořte konvence, vždyť už si to opravdu můžete dovolit a na nikoho nemusíte brát 
ohledy. Nikdy není pozdě na změnu. Nehledě na to, že mnoho hotelů nabízí na Vánoce speciální 
program od slavnostního menu, po drobné dárečky a večerní zábavu.  
Pokud na dovolenou vyrazit nechcete nebo nemůžete, zkuste zapátrat po akcích v okolí. Na internetu 
naleznete různé spolky, které seniorům připravují vánoční večírky apod. Stejně tak nabízí program i 
některé domovy pro seniory apod. Přijdete tak do kontaktu s lidmi, navzájem si zlepšíte náladu a ve 
veselém duchu si můžete dovolit i zavzpomínat na minulost.  
Pozor však na jeden podstatný fakt. Ono totiž samota není osamělost. V čem je rozdíl? Pokud jste sami, 
napraví to pobyt ve společnosti jiných lidí. Pokud jste však osamělí, můžete se obklopit davem lidí, a 
stejně budete neustále pociťovat smutek. Za osamělostí je vždy nějaký podstatný důvod – ať už spory 
v rodině, nezájem příbuzných apod. A právě tato osamělost vede k úvahám o dalším smyslu života a 
může způsobit vážné zdravotní a psychické obtíže. Jde o pocit, který vás neopouští po celý rok, avšak o 
Vánocích je o to intenzivnější. 
Proto doporučuji v takovýchto chvílích vyhledat pomoc. Existují různé linky pro seniory, které jsou 
dostupné 24 h, a to i o Vánocích a svátcích. Můžete se tak rozpovídat o svém trápení a získáte radu, 
kam se dále obrátit o pomoc. Pracovníci linek bývají velmi milí, vstřícní a ochotní, 
proto se nemusíte bát na některou zavolat.  
            PhDr. Michaela Miechová, Psycholožka a majitelka poradny www.mojra.cz    
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    Mladší žáci odehráli podzimní část sezóny na výbornou 

Svoji druhou sezónu v mladších žácích odehráli kluci z Rybí společně s kluky ze Závišic. Během 
podzimní části odehráli celkem 9 soutěžních utkání. Hned v sedmi zápasech zvítězili, jednou 
remizovali a pouze jednou odešli ze hřiště poraženi.  
Po podzimní části jim patří krásné druhé místo v tabulce, pouze dva body za vedoucím týmem 
ze Štramberku a s velice aktivním skóre 44:11. Velkou zásluhu na výsledcích týmu mají trenéři 
Jiří Petr, Tomáš Bajer a Honza Bartoň. Velké poděkování patří také rodičům a všem fanouškům, 
kteří v každém zápase kluky povzbuzují a hlasitě jim fandí. 
Na závěr bych chtěl poděkovat všem sponzorům, kteří podporují mládežnický fotbal v Rybím 
(obec Rybí, TJ Rybí, C10D s.r.o.). 

Za sportovní komisi Petr Pochyla 
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Věrka Šustalová, knihovnice 

Knihovna bude naposled v roce 2019 otevřena ve středu 18. prosince 
 

     K. Oseidová     Co vidíme ve hvězdách 
     Krásně ilustrovaný průvodce naší sluneční soustavou objasňuje nejrůznější zajímavá vesmírná 
fakta, věnuje se ale také legendám a příběhům, které se za nimi skrývají. Vědu spojuje s mytologií i 
historií a zabývá se jak těmi nejzářivějšími nebeskými tělesy jako jsou souhvězdí, planety, komety 
nebo Mléčná dráha, tak méně známými tématy, jako jsou mlhoviny. 
 

     J. Kahoun     Chumelení 
     Předvánoční a vánoční příběhy jsou zasazeny do zasněžené české krajiny, ze které dýchá 
sváteční pohoda a za okny chaloupek mrzne, až praští. Zvířecí děti se ale těší na Vánoce docela 
stejně jako ty lidské. A tak se dozvíme, jestli se kočička, křeček, myšáček a jezeveček dočkají svých 
vysněných dárků. 
 

     M. Cabotová     Holčičí pravidla – Velký třpytkový podraz 
     Allie zuří – musí jít na otravnou narozeninovou oslavu spolužačky, kterou nesnáší. Pak ale zjistí, 
že ji čeká výlet limuzínou do speciálního obchodu, kde se může převléknout za filmovou hvězdu, 
upíra nebo se zúčastnit skutečné módní přehlídky jako modelka. Pochopí, že to přece může být 
zábavné. 
 

     Z. Czendlik     Uchem jehly 
     „Netradiční“ moderátor si zve již několik let na lanškrounskou faru hosty, kteří ve svém životě a ve 
své kariéře dosáhli významných úspěchů a jejichž životní zkušenosti mohou být inspirativním vzorem. 
V této publikaci se čtenář setká například s Věrou Čáslavskou, Jefimem Fištejnem, Josefem 
Kouteckým, Janem Potměšilem a dalšími. 
 

     M. Úbl      Neuvěřitelně uvěřitelné příhody z hor 
     Parta přátel vám tentokrát dá nahlédnout do radostí i strastí treků na Islandu, v Peru nebo Nepálu. 
Na svých neuvěřitelných cestách budou čelit zuřivým a krvelačným pijavicím, agresivním prasátkům, 
horku v džungli i islandskému větru a dešti. 
 

     J. Moyesová     Stříbrná zátoka 
     Nedotčené pláže a uzavřená komunita obyvatel australského přímořského městečka nabízí Lise a 
její dceři Hannah vytouženou svobodu a bezpečí. Jenže se objeví lidé, kteří z hotýlku a zálivu, jenž 
skýtá útočiště velrybám, chtějí udělat prosperující turistické letovisko. A nastává tvrdý souboj dvou 
skupin obyvatel a Lisa se dostává do těžké situace, protože se nečekaně zamiluje. 
 

     L. Riley      Půlnoční růže 
     Tento román líčí osudy čtyř generací. Jeho děj provádí čtenáře pohádkovými paláci indických 
mahárádžů i velkolepými panskými sídly anglické šlechty, od indických časů starosvětských pořádků 
před první světovou válkou až po hektickou společnost moderní doby. Na pozadí dějin sleduje 
pozoruhodný život krásné a inteligentní Indky Anahity. 
 
     M. Mlynářová     Samorostka 
     Oblíbená autorka i v této knize líčí své pojetí života, který prožívá naplno s obdivuhodným 
humorem a vitalitou. Nenechává se deptat vnějšími okolnostmi, miluje cestování, přírodu a 
samozřejmě i svou rodinu. To ji ovšem nebrání v tom, aby si vždy našla čas na své záliby, o nichž 
v knížce píše. 
 

     V. Vondruška     Duch znojemských katakomb 
     Ve Znojmě se koná jednání o smíru mezi moravskou a rakouskou šlechtou. Vše je předem 
připraveno a nic nebrání v uzavření této dohody. Změna ale nastane v okamžiku, když zmizí jeden 
z mladých českých šlechticů. A protože před čtyřmi lety stejně nevysvětlitelně zmizel jeho starší bratr, 
je jasné, že půjde o vyřešení zapeklitého případu. A toho se ujímá Oldřich z Chlumu se svým 

panošem Otou.             
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TOPNÁ SEZÓNA ZAČALA 
 

S příchodem chladnějších dnů nám naplno začala topná sezóna. Je třeba si uvědomit, 
že ještě před pravidelným topením by měla přijít příprava na topnou sezónu. Ta 
zahrnuje v případě topení pevnými palivy zajištění dostatečného množství kvalitního, 
dobře uskladněného paliva a přípravu radiátorů na sezónu. Tím se rozumí různé opravy 
či ošetření, popřípadě kontrola termostatických hlavic a v neposlední řadě odvzdušnění 
radiátorů. Spalovat by měli provozovatelé kotlů, kamen, krbových vložek atd. pouze 
paliva doporučená výrobcem v odpovídající kvalitě.  
Před samotným započetím topné sezóny nebo i v průběhu by si měli provozovatelé 
nechat zkontrolovat spalinové cesty odbornou firmou. U zdrojů spalujících tuhá paliva, 
napojených na teplovodní ústřední soustavu, je povinnost nechat jednou za tři roky 
zkontrolovat zdroj vytápění tj. kotel nebo kamna odborně způsobilou osobou. Veškeré 
dokumenty od kontrol je třeba pečlivě uschovávat, mohou být vyžádány orgánem 
ochrany ovzduší při kontrole. Dále je třeba upozornit provozovatele, že zdroje druhé 
emisní třídy je možné používat pouze do konce roku 2022.  
Vzhledem k povinnosti používat pouze paliva doporučená výrobcem je možné při 
kontrolách zjistit ze vzorku popela analýzou, čím se v daném zdroji topilo. Dle zákona o 
ochraně ovzduší je kontrolující oprávněn vstoupit do obydlí za účelem kontroly 
dodržování povinností podle tohoto zákona. 

Josef Vavřín, OŽP 
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Kontroly chatových oblastí 
MS kraj – preventivní rady k zabezpečení rekreačních objektů,  

aktualizace mobilní aplikace „Zabezpečte se“ 
 

V tomto období již nastal čas, kdy 
„hlavní“ sezóna chataření se chýlí 
ke konci. Někteří majitelé již svá 
rekreační obydlí „zazimovali“, jiní 
toto právě činí nebo se připravují.  

…dosud neznámý pachatel měl 
v jedné z chatových oblastí provést 
vloupání do dílny poblíž rekreační 
chaty a následně odcizit zahradní 
techniku. Poté se měl vloupat také 
do uvedené chaty a odcizit z ní 
elektroniku a potraviny. Škoda byla 
vyčíslena na více než třicet tisíc 
korun… 

Je na místě uvést, že delší nepřítomnosti 
majitelů mohou využít pachatelé či nezvaní 
nocležníci. Policisté v Moravskoslezském 
kraji provádějí nepravidelně kontrolu 
chatových oblastí, a to i s využitím psovodů 
se služebními psy. I v rámci běžného výkonu 
služby policie dohlíží na uvedené lokality. 
Několik kontrol, také v rámci 
celorepublikového projektu s názvem 
„Zabezpečte se! Chraňte majetek sobě i 
svým sousedům“, již policisté na několika 
místech v kraji realizovali. Při této 
příležitosti také přítomným majitelům 
připomínali preventivní rady týkající se 

zabezpečení rekreačních objektů: 
 poblíž objektu nenechávat zejména žebříky či nářadí, které by mohlo usnadnit 

násilné vzniknutí do chaty, 
 řádně uzavřít okna, zajistit objekt vhodnými způsoby (okenice, mříže), s ohledem 

na hodnotu jeho zařízení zvolit vhodné zabezpečení chaty, případně i 
elektronickými prostředky, 

 pokud je to možné, je vhodné odvézt cenné věci (elektroniku, kola, starožitnosti), 
pro případ odcizení si pořídit jejich fotodokumentaci a zaznamenat si výrobní čísla 
hodnotných přístrojů a věcí, 

 objekt nepravidelně navštěvovat i v zimním období. 
Další preventivní informace se lze dozvědět v mobilní aplikaci s názvem „Zabezpečte 
se“, která byla představena již v loňském roce a na podzim byla aktualizována, více na: 
https://www.policie.cz/clanek/vylepsena-aplikace-napovi-jak-se-chranit-pred-zlodeji.aspx 
U této problematiky je velmi důležité nebýt lhostejní k ostatním, pomáhat si a také 
všímat si podezřelých osob či vozidel.  

por. Mgr. Lukáš Kendzior,  komisař 
 

https://www.policie.cz/clanek/vylepsena-aplikace-napovi-jak-se-chranit-pred-zlodeji.aspx
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Přílohy smlouvy jsou také důležité

Vážené čtenářky, Vážení čtenáři, 

v dnešním příspěvku se nebudeme 

zaměřovat na aktuální novely a 

změny v právní úpravě. Rád bych 

Vám popsal z mého pohledu 

důležitou zkušenost z praxe. Věřím, 

že bude přínosem pro mnoho 

životních situací. 

Jedná se o problematiku dokumentů 

a jejich příloh. Přílohy jsou dle mé 

zkušenosti mnohdy podceňované a 

opomíjené. 

Dokumentem jsou myšleny smlouvy 

běžné, typizované dle zákona i 

smlouvy neformální. Může se jednat 

o smlouvy o smlouvě budoucí, 

nájemní smlouvy, kupní smlouvy, 

smlouvy obchodněprávní a jiné. 

U všech smluv se můžeme setkat 

s tzv. přílohami. Jedná se o 

dokument obsahující informace, 

které by mohly být přímo ve 

smlouvě, ale z nějakého důvodu jsou 

opticky odděleny a připojeny ke 

smlouvě jako samostatný dokument. 

Přílohy nejsou pojem neznámý. 

Setkáme se s nimi běžně také 

v dopisech či emailech. A bohužel 

zřejmě z důvodu jejich všednosti se 

mnohdy setkávám s tím, že účastník 

smluvního vztahu nedůvodně 

podceňuje důležitost přílohy. 

Smlouva samotná bývá 

v optimálním případě před podpisem 

účastníkem dobře prostudovaná, 

zkontrolovaná a mnohdy revidovaná 

externím odborníkem. 

Ke smlouvě jsou často připojeny 

přílohy. Čteme a věnujeme se 

obsahu příloh anebo je pouze 

přehlížíme jako „něco za smlouvou, 

co není důležité?“ Dle mé 

zkušenosti se bohužel podceňují. 

Pokud je smlouva i samotná příloha 

účastníkem podepisovaná, tak se 

zvyšuje šance, že se při podpisu 

přílohy účastník seznámí i s danou 

přílohou. Pokud je v dané situaci 

podpis pouze na smlouvě (příloha je 

pouze připojena bez podpisu), tak se 

často s přílohami neseznamujeme. 

A zde vidím problém. 

Zabýval se tímto také Nejvyšší soud 

ČR v rozsudku sp. zn. 29 Odo 

937/2003 ze dne 21. prosince 2005 

a říká, že „Skutečnost, že přílohy 

tvořící součást písemně uzavřené a 

účastníky podepsané smlouvy, na 

které smlouva odkazuje co do svého 

předmětu, nejsou podepsány, 

nezpůsobuje sama o sobě neplatnost 

smlouvy“. 

Pokud jsou tedy přílohy připojeny 

ke smlouvě jako její součást, nelze 

se bez dalšího spoléhat na obranu 

proti obsahu smlouvy nebo přílohy 

argumentem, že jsme si přílohu 

nepřečetli a nepodepsali ji. 

Tímto dle mého názoru nabývají 

přílohy na důležitosti. Jakkoliv je 

smlouva jednoduchá nebo 

komplikovaná a komplexní, tak 

stejnou péči bychom měli věnovat 

také přílohám. 

Stává se, že si účastníci vyšperkují 

smlouvu, ale přílohy si nepřečtou, 

nepředají na kontrolu, nedbají na ně. 

Spoléhají na to, že „jde jen o 

přílohu, ale smlouvu přece znám.“ 

Typický příklad je smlouva o 

smlouvě budoucí. Jedná se o institut, 

ve kterém se dohodneme, že za 

určitých podmínek uzavřeme 

v budoucnu jinou smlouvu 

(například po složení finančních 

prostředků uzavřeme nějakou kupní 

smlouvu k bytu, domu, pozemku). 

A právě taková několika stránková 

budoucí kupní smlouva (resp. její 

návrh) bývá obvykle přílohou té 

původní smlouvy o smlouvě 

budoucí, která má také mnoho 

stránek. 

Přestože si řádně zkontrolujeme 

pouze hlavní smlouvu o smlouvě 

budoucí, ale nezkontrolujeme si 

samotnou budoucí kupní smlouvu v 

příloze, tak druhá strana může poté 

poměrně legitimně očekávat, že 

jsme souhlasili i s návrhem budoucí 

kupní smlouvy v příloze. 

Jaké to má důsledky? V budoucnu 

budeme vyzváni k uzavření 

předjednané kupní smlouvy. V tu 

chvíli si kupní smlouvu (dříve 

známou jako přílohu) před podpisem 

přečteme a pokud bychom chtěli její 

obsah měnit, tak můžeme být 

odmítáni s tím, že smlouva již byla 

odsouhlasena v minulosti jako 

příloha. Můžeme s tímto velmi 

narazit na legitimní odpor.  

Jiné příklady příloh jsou: 

 určení rozměr různých prostor u 

nájemní smlouvy, 

 nákresy u kupních smluv, 

 časové harmonogramy u smluv 

o dílo, IT smluv, 

 rozpočty u smluv o dílo, 

 ceníky distributorských smluv. 

V těchto všech případech je příloha 

stejně důležitá jako smlouva a nelze 

ji přehlížet. Musí být zároveň 

dostatečně určitá již v době podpisu 

základní smlouvy a dle Nejvyššího 

soudu „Odkazuje-li smlouva co do 

svého předmětu na přílohy, které 

mají tvořit její součást, musí tyto 

přílohy existovat v době uzavření 

smlouvy“. 

Při čtení smluv tedy nespěchejme a 

vždy si uschovejme jak smlouvu, tak 

její přílohy. Pokud jsou vzájemně 

podepsány nebo pevně spojeny se 

smlouvou, tak máme velkou šanci, 

že nebudou zaměněny a zneužity.  
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„Policejní pohádky ve školách…“ 
 

Moravskoslezští preventisté seznámili 
zejména žáky prvních stupňů základních škol 
se zásadami bezpečného chování a 
vysvětlili, jak se zachovat v kritických 
situacích. V průběhu listopadového týdne jim 
byly nezastupitelným pomocníkem „Policejní 
pohádky.“ Často preventisté mířili zejména 
k novým žákům prvních tříd, aby po zahájení 
školního roku obeznámili děti vhodnou 
formou s možnými nástrahami, ale 
především jim vysvětlili, jak správně 
v nebezpečných situacích postupovat.  
Ke vzdělávání nejmenších je publikace 
moravskoslezské policie „Policejní pohádky“ 
využívána od roku 2014 a je velmi kladně 
hodnocena jak odbornou (pedagogy), tak 
laickou veřejností (rodiči, prarodiči..). Kniha 
obsahuje 16 příběhů i CD s načtenými 
pohádkami. Děti se prostřednictvím příběhů například dozví, jak se bezpečně pohybovat po silnicích 
(v příběhu Proč cesta není hřiště), stejně jako základní zásady bezpečného chování (v dalších 
příbězích: O ztracené Jitce, Jak Jaromírovi ubližovali špatní kamarádi a jak ho Oldřich zachránil, Jak 
Magdaléna našla injekční stříkačku a co z toho nakonec bylo atd.). Dětmi oblíbené (dle reakcí 
pedagogů) jsou příběhy – O statečném policistovi Honzíkovi, Jak Frantík a Terezka zkoušeli tatínkovo 
víno nebo Jak Droga zatemnila Petříkovi mysl. Autorem příběhů je soudce Roman Pokorný a autorkou 
ilustrací paní Šárka Nogová.   

V závěru každého příběhu zazní 
poučení spravedlivého Přemysla a 
současně otázky, díky kterým si 
pravidla bezpečného chování děti 
zopakují. Například v závěru příběhu 
„Jak Jaromírovi ubližovali špatní 
kamarádi a jak ho Oldřich zachránil,“ 
poučení spravedlivého Přemysla 
zahrnuje:  
„Nikdy, děti, nezavírejte oči nad tím, 
když se někomu děje příkoří, nebo 
někdo někomu ubližuje. Pokud si s tím 
samy nedokážete poradit, řekněte to 
někomu dospělému nebo policistovi a ti 
už budou vědět jak na to a určitě vám 
pomohou.“ 
V závěrečných 
otázkách pak 
čtenář nalezne 
třeba otázku 

„Co byste měly, děti, udělat, kdybyste viděly, jak někdo ubližuje někomu 
slabšímu?“ K učení se hrou jsme současně pro děti připravili řadu tiskovin – 
pexes, omalovánek, kdy si děti opět mohou připomenout jak se správně 
v kritické situaci chovat. 
 
Pedagogové z Moravskoslezského kraje mohou tuto didaktickou 
pomůcku získat pro výuku v případě zájmu na emailu 
kprt.prevence@pcr.cz. Dalším zájemcům je dostupná 
v moravskoslezských knihovnách. 

 
                                                                                   mjr. Mgr. Gabriela Pokorná, vrchní komisař                                                                                           

mailto:kprt.prevence@pcr.cz
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MŠ 
STŘÍPKY Z MATEŘINKY 

 

LISTOPAD 
 

Listopad je ve znamení prvních tradic – na sv. Martina jsme 

si četli povídání o jeho plášti a namalovali pěkné koníčky. 

Pořád ještě čekáme, kdy na tom bílém koni přijede i k nám 

do školky… 

Naší tradicí je i Lucerničkový pochod a jako vždycky – 

úžasný! Lampičky, které jsme si udělali, svítily ve tmě do 

dálky, stromy na Kocmínku měly krásně rozsvícené řetězy i 

svítící balonky a oheň byl vidět už z dálky. A jak ty buřty 

voněly, tak nás to do toho kopce pěkně hnalo! 

V Beskydském divadle na nás čekala pohádka „Čert a  

Káča“, tu už známe, ale i tak jsme se moc pobavili. 
 

Do školky za námi přijelo  „Divadlo V Batohu“ s 

pohádkou o Kašpárkovi a Ježibabě. Hodně jsme se 

nasmáli a bylo veselo. Pohádky prostě máme rádi. 

Listopadová Výtvarná školička nachystala vánoční 

atmosféru a také výrobu vánočních dekorací  převážně 

z přírodnin. Bylo nás na ní hodně a tak se vyrábělo o 

stošest. 

Protože na 6.12. chystáme Mikulášskou besídku, 

honem jsme ve školce pekli cukroví. Na perníčky a na 

zázvorky jsme obzvláště pyšní, protože jsme je dělali 

úplně sami – nachystali jsme si těsta, rozváleli je a pak 

vykrajovali pomocí formiček. Střídali jsme se a tak nám 

šla práce pěkně od ruky. Však je nás také v každé 

třídě pětadvacet !!! Snad Vám budou na besídce 

chutnat… 

Knížku „Kočičí škola“ od paní Zábranské už 

máme přečtenou úplně celou, obrázky se 

nám moc líbí a kocouří příběhy se při usínání 

po obědě tak dobře poslouchaly, že to 

některé uspalo. 

Na výstavě s tématem „Je nám dobře na 

světě“ budeme mít také pár našich obrázků. 

Dali jsme si opravdu záležet a myslíme si, že 

se povedly. 

Kreslíme, jak umíme a jak vidíme svět kolem 

nás. To byste nevěřili, jakou my děti máme fantazii! 
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Zprávičky ze školičky 

RYBSKÝ   ZPRAVODAJ    č. 12/2019. Periodický tisk územního samosprávného celku.   
Vychází 1x měsíčně v nákladu 430 výtisků. Vydal  Obecní úřad Rybí,  Rybí č. p. 380  dne  29.11.2019 

 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.   
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Listopad ve škole byl ve 
znamení oslav 110. výročí 
narození pana Adolfa 
Zábranského a příprav na 
slavnostní zahájení adventu. 

Ve středu 13. listopadu 
navštívily děti program 
Žerotínského zámku 
v Novém Jičíně s názvem 
„Mahulena, krásná panna“, 
který byl provázen ilustracemi 
pana Zábranského. V pátek 
29. listopadu pak proběhl 
projektový den s ilustrátorem 
dětských knih panem 
Adolfem Dudkem. Součástí 
byla i výtvarná soutěž „Je 
nám dobře na světě“, do které se zapojilo 6 škol z okolí. Z obrázků jsme připravili 
malou výstavku a malé ilustrátory jsme odměnili. 

V pátek 29. listopadu pak proběhla 
v areálu školy akce k zahájení adventu. 
Součástí všeho bylo vystoupení dětí 
základní školy a tradiční jarmark. 
Návštěvníci měli možnost nakoupit 
vánoční dekorace a výrobky dětí a dalších 
šikovných rukou z obce. Při tom se mohli 
posilnit dobrým svařáčkem a bohatým 
občerstvením. Věřím, že se akce všem 
líbila a že si ji spolu s námi užili.  
Chtěla bych tímto poděkovat členkám 
kulturní komise, se kterými jsme 
spolupracovali a hlavně všem, kteří 
přiložili ruku k dílu.  
V neposlední řadě bych chtěla popřát 

dětem, rodičům, zaměstnancům školy a občanům obce klidné předvánoční období, 
pokojné Vánoce a dobrý vstup do nového roku 2020. 

                                                                                    Mgr. Hana Frydrychová 
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