
  

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

 

 Věra  Marková   

 Zdeněk Heralt  

 Marta  Bradáčová   

 Jiří  Valušek  

 Antonín Pustějovský 

 Lubomír Valchář   

 Josef  Kalíšek 

 Jindřich  Kvita 

 Josef  Purmenský 

Přejeme poklidné prožití 

velikonočních svátků,  
dny zalité sluncem,  

hodně zdraví a sil  
po celý rok  

 

Starostka a zaměstnanci OÚ Rybí 
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Mikrogranty MAS Lašsko, z. s. 2021 
MAS Lašsko vyhlašuje 7. ročník programu Mikrogranty MAS Lašsko, z. s. na podporu 
projektů, které svým naplněním podporují kulturní a tradiční život v obcích, lokální 
producenty a produkty, ochranu přírody, spolupráci a rozvoj území. Cílem je zlepšit 
kvalitu života ve venkovských oblastech, posílit vzájemnou soudržnost a spolupráci 
obyvatel regionu, posílit lokální ekonomiku, zlepšit ochranu přírodního a kulturního 
dědictví.    
Účelem Mikrograntů je podpořit Vaše projekty, které přispívají k rozvoji regionu a 
zároveň tak naplňují Strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS Lašsko, z. s. 
na období 2014 – 2020 (dále SCLLD MAS Lašsko). 
Oprávnění žadatelé  

Tato výzva je programem MAS Lašsko, která je podporována z členských příspěvků 
obcí, a proto budou podpořeny projekty žadatelů z těchto členských obcí. 

Žadatelem může být jakákoliv právnická či fyzická osoba (družstvo, spolek, OSVČ, 
církev, NNO atd.), kromě obcí. Žadatel musí mít platné IČ. 
Celkem MAS Lašsko z. s. rozdá 28 000 Kč, maximální dotace na jeden projekt je   

4 000 Kč. 

Příjem žádostí probíhá od 11. 3. 2021 do 16. 4. 2021 

Grant na rekonstrukci interiéru základní školy 

V letošním roce chceme v období letních prázdnin pokračovat v rekonstrukci interiéru 

základní školy. V předchozích dvou letech jsme nechali opravit omítky v celém prvním 

patře. Zůstávají nám třídy v přízemí a všechny chodby a také rekonstrukce plynové 

kotelny a ústředního topení a výměna osvětlení podle nově platných norem.  Letos 

bychom chtěli všechno stihnout najednou. Rekonstrukce ale bude stát nemalé peníze 

(cca 3 mil. korun). Proto chceme využít státní dotace. Na začátku roku jsme podali 

žádost na Ministerstvo pro místní rozvoj. Dnes máme informaci, že podané žádosti 10 x 

převyšují výši finančních prostředků vyčleněných na tyto projekty. Proto chceme zvýšit 

naši šanci na získání dotace a zúčastníme se také dalšího vyhlášeného programu na 

rekonstrukci školských zařízení tentokrát z Ministerstva financí ČR. Jedním z důležitých 

podkladů pro podání žádostí je i schválení investičního záměru zastupitelstvem. Proto 

se sejdeme se zastupiteli po Velikonocích, kdy budeme společně projednávat tuto další 

možnost, jak získat dotaci na rekonstrukci interiéru naší základní školy. Přece jen je 

dobré zvýšit šance na získání finanční podpory pro školu. 

Hezké dubnové dny Vám přeje Marie Janečková 

Provádění revizí DČOV 
V minulém zpravodaji jsem Vám psala, že v jarních měsících budou probíhat revize 
DČOV, které jsou součástí systému s centrálním monitoringem. Z důvodu nemoci se 
však termín prohlídek posunul. Doufám, že v dubnu se již revize rozběhnou. Prosím 
Vás tedy o spolupráci. 

Marie Janečková 
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Od dubna opět začne fungovat svoz bioodpadu, který zajišťuje firma OZO Ostrava. Kdo 

tedy máte uzavřenou smlouvu s firmou, můžete stejně jako v loňském roce připravit   

nádobu k vývozu, který začíná ve středu 7. dubna. Dále pak co 14 dní v sudé týdny ve 

středu.  Do systému vývozu bioodpadu se samozřejmě mají možnost zapojit i další 

zájemci,  stačí jen zavolat do firmy OZO na tel. č. 556 400 355  nebo napsat email na 

martanova@ozoostrava.cz . 

Povolení ke kácení stromů rostoucích mimo les  
bude vydávat Obecní úřad Rybí  

 
Od 1. dubna 2021 bude Obecní úřad Rybí vyřizovat žádosti 

o povolování kácení dřevin rostoucích mimo les podle § 8a 

ukládání náhradní výsadby podle § 9 zákona č. 114/1992 

Sb., o ochraně přírody a krajiny.  

Žádost o povolení najdete na stránkách obce Rybí nebo si 

ji vyzvednete na obecním úřadě. 

Od 1. dubna se zvyšuje cena za vývoz odpadu z popelnic  
 

Na konci března letošního roku jsme od Technických služeb města Nový 
Jičín obdrželi po více než deseti letech nový ceník prací a služeb. Jedna 
z položek, které se ceník týká je i cena za vývoz odpadu za popelnice od 
rodinných domů.  
 

Od 1. dubna budeme na obecním úřadě prodávat jednu visačku za 70,- Kč. 
 
Doufám, že zvýšení ceny za vývoz odpadu od našich rodinných domů přivede alespoň 
některé pečlivějšímu třídění druhotných surovin, které můžou skončit v kontejnerech na 
tříděný odpad. 

             Zápis do Mateřské školy Rybí   Zápis k předškolnímu vzdělávání v 

         MŠ  Rybí se  koná v době od  

         2.5.2021 do 16.5.2021. Vzhledem  

         k tomu, že nelze předvídat, jaká  

         budou platit v době zápisu   

         mimořádná opatření, proto bližší  

         informace budou sděleny na   

                stránkách MŠ ( www.msrybi.cz) a v květnovém místním zpravodaji. 

http://www.msrybi.cz
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ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ se bude konat  v pondělí 12. dubna  v konzultační místnosti 
lékaře na obecním úřadě v době od 9:30 - 10:00.     
       
ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ A MĚŘENÍ TLAKU  se bude konat v pondělí  26. dubna 
ve stejnou dobu. 

Pozvánka na 13. zasedání Zastupitelstva obce Rybí 
 

Zvu vás na 13. zasedání Zastupitelstva obce Rybí a to ve středu 7. dubna 2021 v 18:00 

hodin v sále kulturního domu Beseda 

Program: 

 Projednání investičního záměru a podání žádosti na projekt Rekonstrukce interiéru 

Základní školy Adolfa Zábranského Rybí – II. část  

Marie Janečková, starostka 
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Ukládání objemného odpadu z domácnosti a železného šrotu do 
velkoobjemových kontejnerů: 
 

 pro horní část obce   6. a   7. dubna     u Besedy 
 pro dolní část obce  13. a 14. dubna     u Fojtství  

Ve dnech svozu velkoobjemového odpadu můžete dovést ke 

sběrným místům  železný a hliníkový šrot. 

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 10. dubna a 17. dubna 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 technika (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  
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(Hlasování: pro - proti - zdrželo se) 

schvaluje  program  12. zasedání Zastupitelstva obce Rybí;                                                        (9-0-0) 

 
schvaluje, aby diskuse probíhala ke každému bodu programu zvlášť;                                     (9-0-0) 

 
bere na vědomí usnesení přijaté na 11. zasedání Zastupitelstva obce Rybí dne 9.12.2020. 

 
schvaluje návrhovou komisi ve složení    -  předseda  Andrea Tománková 

   další členové  -  Dominik Skalka a Jaromír Marek 
    ověřovatelé zápisu – Jaromír Havrlant a Vladimír Pavelka 

       zapisovatelka -  Jana Marková                      (9-0-0) 

 
schvaluje  v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní 

zřízení) ve znění pozdějších předpisů rozpočet obce Rybí pro rok 2021 dle předloženého materiálu 
  příjmy:  20 530 200 Kč 
  financování:   1 930 000 Kč 

  výdaje: 22 460 200 Kč  
  Úplné znění rozpočtu obce Rybí na rok 2021 je nedílnou součástí tohoto usnesení.             (9-0-0) 
 
schvaluje poskytnutí dotace TJ Rybí z.s. se sídlem Rybí čp. 362 ve výši 150.000,- Kč na podporu 

sportovního vyžití v rámci TJ Rybí na místních sportovištích pro všechny věkové skupiny obyvatel 
obce, na zajištění financování akcí pořádaných TJ Rybí pro veřejnost a zajištění provozu a údržby 
majetku TJ Rybí a uzavření veřejnoprávní smlouvy.                 (9-0-0) 

 
schvaluje poskytnutí účelově vázané dotace z rozpočtu obce Rybí na stavbu domovní čistírny 

odpadních vod k rodinnému domu  Ing. V. P. bytem Rybí a to ve výši 35.000,- Kč a uzavření 
veřejnoprávní smlouvy.                                          (8-0-1) 

 
bere na vědomí posouzení a stanovisko pořizovatele dle ustanovení § 46 odst. 2 a 3 zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební zákon“) ve věci návrhu na pořízení změny územního plánu fyzické 
osoby J. B., bytem Rybí .          (9-0-0) 

 
bere na vědomí informaci o odmítnutí návrhu na pořízení změny Územního plánu Rybí pana Z. P. 

bytem Rybí a J. P. bytem Ostrava-Poruba.                  (9-0-0) 
  
bere na vědomí  rozpočet DSO Sdružení povodí Sedlnice na rok 2021 dle přílohy podkladového 

materiálu.             (9-0-0) 
   
bere na vědomí. Zprávu revizní komise DSO Sdružení Povodí Sedlnice ze dne 17. 12. 2020 dle 

přílohy podkladového materiálu.         (9-0-0) 
 
bere na vědomí informace starostky.          (9-0-0) 
 

Ze zasedání  

 zastupitelstva obce 

Ve středu 17. února 2021 se v sále Besedy konalo 12. zasedání zastupitelstva obce, 
kterého se zúčastnilo 9 členů zastupitelstva a 5 občanů. 
 

Zastupitelstvo na zasedání projednalo a přijalo toto usnesení: 
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Ze zasedání rady obce  
V měsíci březnu rada obce  

schválila:  

 smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvu provést stavbu 

č. IP-12-8027892/6 (pro stavbu elektro přípojky k rodinnému domu) 

 prodloužení smlouvy o pronájmu bytu v domě čp. 127 do 31. 3. 2022.  

 uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo mezi obcí Rybí a Regionální rozvojovou 

agenturou Východní Moravy se sídlem Tomáše Bati 5146, Zlín na podání žádosti o 

dotaci na rekonstrukci interiéru základní školy do dotačního titulu Ministerstva 

financí – 29822 – Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny 

parlamentu vlády ČR 

 

vzala na vědomí: 

 zařazení projektů programu na podporu zdravého stárnutí a programu na podporu 

obnovy a rozvoje Moravskoslezského kraje (pumptrackové hřiště) mezi náhradní 

projekty. 

 sdělení Městského úřadu Nový Jičín odboru životního prostředí o výkonu 

přenesené působnosti v ochraně přírody a krajiny podle zákona 114/1992 Sb.,o 

ochraně přírody a krajiny a dále berou na vědomí, že agendu na úseku povolování 

kácení dřevin rostoucích mimo les podle § 8 a ukládání náhradní výsadby podle § 

9 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny bude vykonávat Obecní úřad 

Rybí 

 zprávu o zrušení rychlostní zkoušky Valašská rally ValMez v termínu                     

26. - 28.3.2021 v obci Rybí (z důvodu pandemické situace v ČR). 
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 A. Stewartová      Everest 
     29. května roku 1953 stanuli na nevyšším bodu naší planety poprvé lidé. Díky této knize mohou 
děti sledovat pozoruhodný příběh Edmunda Hillaryho a Tenzinga Norgaye. Na jejich cestě jim 
pomáhala celá řada mužů a žen, bez jejichž pomoci by takového úspěchu nikdy nedosáhli. 
 

     E. Horáková      V ZOO není žádná nuda 
     Proč se surikatám říká surikaty, jak vypadá okapi a další zajímavosti o zvířatech se děti dozví 
v této knize. Hugo, syn zvěrolékaře v zoologické zahradě chodí na návštěvu k jednotlivým zvířatům a 
ta mu vypravují zajímavé a veselé příhody ze svého života a ze života svých zvířecích příbuzných. 
 

     P. Martišková      Léto v síti 
     Naty chce alespoň rok žít jako normální holka a v klidu odmaturovat. Kvůli práci rodičů už 
procestovala skoro celý svět a využila toho aspoň k parádnímu profilu na Instagramu, který ji 
proslavil. Může ale někdo jako ona vůbec vést normální život? A co teprve když se spřátelí s Alexem, 
který sociální sítě a všechno s nimi spojené přímo nesnáší? 
 

     M. Doležal      Do posledních sil 
     Tři dokumentární povídky vyprávějí tři české příběhy. Osudy neokázalých hrdinů, ale také jejich 
pronásledovatelů, trýznitelů a vrahů. První líčí zatčení, plahočení se po koncentračních táborech a 
smrti malíře a spisovatele Josefa Čapka. Druhá povídka přibližuje dramatickou životní cestu 
československého parašutisty Vladimíra Hauptvogela, vysazeného do protektorátu v rámci 
paraskupiny CHALK o Velikonocích roku 1944. Aktérkou posledního příběhu je Josefina Napravilová, 
žena, která po válce hledala po Evropě roztroušené lidické děti. 
 

     R. Tomšů       Hotel U Devíti koček 
     Kdo prožil pár dní, týdnů nebo dokonce let s kočkami, ten nikdy nezapomene. Vztahy se 
navazovaly, vyvíjely, drobných příhod přibývalo, a aby nezapadly v zapomnění, vznikl deníček kočky 
Rozárky. Tato kniha přináší oddech a pohodu. 
 

     D. Francis      Cena krve 
     Gene Hawkins přichází do kontaktu se zločinem dnes a denně, strach ovšem nemá. Od chvíle, 
kdy ztratil milovanou ženu, pro něj život pozbyl smyslu a smrti se vyhýbá jen proto, aby dostál 
profesním povinnostem. Proto přijímá i případ, kdy chovateli koní zmizí už druhý vzácný plemeník. A 
ocitá se v nebezpečí nejen on, ale i jeho přátelé. 
      
 Věrka Šustalová, knihovnice 

Od 7. dubna 2021 budete mít opět možnost využít služeb obecní knihovny, 
ovšem v omezeném provozu - formou výdejního okénka.  

Knihovna bude otevřena :  Pondělí  a   Středa   od 15:00 do 19:00 hod.  
 

Každý návštěvník musí nejdřív zatelefonovat na tel. 725 410 411 a sjednat si 
přesnou hodinu, kdy přijde do knihovny.  

 
Pro informaci o nabídce knih využijte také online katalog - vyhledávání knih. 

Najdete jej na stránkách knihovny, které jsou součástí webových stránek obce. 
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Sledujte kvalitu vody ve studni! Vyhnete se zdravotním komplikacím 
Letošní zima opakovaně přinesla vydatnou sněhovou nadílku. Po jarním tání je potřeba 
zkontrolovat, jakou vodu ze studně pijeme. Její kvalita je citlivá na klimatické podmínky 
Ostrava 18. 3. 2021 – Moravskoslezský kraj byl v průběhu letošní zimy opakovaně zasypán 
slušnou dávkou sněhu. Ten může kromě komplikací v dopravě přicházejících bezprostředně 
v momentu, kdy se snese na zem, po roztání způsobit problémy taky těm, kteří místo 
vodovodu pro veřejnou potřebu využívají jako pitnou vodu tu ze své studny. 
Tání stejně jako například prudké deště a následné povodně vede k přítoku zvýšeného množství vody 
do lokálních vodních zdrojů. Proto je s koncem 
zimy a po tání sněhových zásob nezbytná péče 
o studny a kvalitu vody v nich. Prioritou pro 
odpovídající péči o kvalitu vody ve studni je 
předcházení zdravotním komplikacím z 
nežádoucích látek, které v ní mohou být 
přítomny.  Při posuzování kvality vody ve studni 
a její ne/vhodnosti pro konzumaci není 
odpovědné spoléhat pouze na vlastní smysly. Ty 
nejsou v řadě případů schopny na rozdíl od 
laboratorních analýz přítomnost nevhodných 
látek ve vodě zachytit. Vyplatí se spolehnout se 
na odborné laboratorní rozbory. 
stejně jako po prudkých deštích, po 
povodních, nebo při suchu zkontrolovat 
Zhruba 90 % lidí v České republice je 
zásobováno vodou z veřejných vodovodů. Otočíme kohoutkem a teče prakticky neomezené množství 
vody v naprosté většině případů ve velmi dobré kvalitě. A to 365 dnů v roce, 7 dnů v týdnu, 24 hodin 
denně. Tento komfort, který chápeme jako samozřejmost, v řadě zemí světa vůbec samozřejmý není. 
Česká republika stále žije přes opakované upozorňování na zhoršující se situaci během suchých 
period (například v letech 2015 – 2019) ve valné většině svých oblastí ve vodním blahobytu. 
Zbývajících 10 % obyvatel naší země je závislých na vodě z veřejných nebo domovních studní. Další 
zhruba pětina obyvatelstva používá vodu ze studní na chalupách, chatách o víkendech a na dovolené. 
Všichni tito lidé by měli odpovědně přistupovat k tomu, aby pravidelně sledovali, jakou vodu z těchto 
zdrojů pijí, a zda má odpovídající kvalitu s ohledem na lidské zdraví. V současné pandemické situaci, 
kdy má řada lidí oslabenou imunitu to platí o to víc. 
Společnost Vodotech doporučuje před příchodem jara majitelům studní provádět nejen pravidelné 
čištění a údržbu po zimním období, ale také věnovat pozornost kontrole kvality využívaných zdrojů.  
Argument uživatelů, že není potřeba vodu ze  zdroje testovat, protože dlouhodobé užívání se obešlo 
bez jakýchkoliv zdravotních komplikací, a voda má navíc vynikající chuťové vlastnosti, neobstojí.  
Především děti a citlivější osoby mohou být postiženy střevními či zažívacími problémy v případě 
výskytu bakterií fekálního původu. Například ve střevech je bakterie Escherichia coli žádoucí a 
běžnou součástí.  Při vypití vody kontaminované tímto mikroorganismem, mohou nastat zdravotní 
komplikace.  A tato rizika jsou vyšší především v obdobích, kdy do studny přitéká více vody z okolí. 
Tedy právě v obdobích blížícího se jara, nebo vydatných přívalových srážek. 
Při prvním rozboru zdroje je vhodné analyzovat více ukazatelů tak, aby bylo možné dosáhnout 
uceleného přehledu o jeho kvalitě. Při dalších analýzách je dostačující zaměřit se na kritické 
ukazatele, které nebyly v prvním rozboru vyhovující, a zkontrolovat si tak účinnost technologického 
opatření. Nejčastějšími problémy, s nimiž se laboratoře při rozborech setkávají, jsou bakteriální 
kontaminace, zvýšený výskyt železa, manganu a dusičnanů.  
„Provádíme chemické, mikrobiologické, biologické i senzorické zkoušky všech typů vod. Kromě naší 
akreditované Centrální laboratoře působíme v regionu také v areálech čistíren odpadních vod 
v Havířově, Třinci, Novém Jičíně a Opavě, kam je možné vzorky odpadní vody dovézt, nebo 
v areálech úpraven vod v Podhradí u Vítkova a Nové Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí, kde přijímáme 
vzorky pro rozbory pitné vody,“ vysvětluje vedoucí laboratoří Pavla Veselá. 
Co má vliv na kvalitu vody ve studni? 
Klimatické faktory – tání sněhu, povodně, sucho 
Materiál využitý pro stavbu studny, vrty a rozvody vody 
Okolní prostředí – možná kontaminace například ze zemědělské nebo průmyslové činnosti 
Geologické podloží – může mít vliv na přítomnost manganu, železa a dalších kovů – je možné využít 
kvalitní filtry. 

Veškeré další informace lze najít na webu www.vodotech.cz                                                Pavla Veselá 
 

                                                                                          Vodotech, spol. s r.o., Centrální akreditovaná laboratoř 
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Zprávičky ze školičky 
Březen – za kamna vlezem, 
duben – ještě tam budem… 

 
Po celý březen byly děti školy díky vládním 

nařízením „za kamny“. Ale v žádném případě nelenošily. 
Naopak byly zaneprázdněné online výukou, kterou skvěle 
zvládají. Poděkování patří i rodičům, bez jejichž podpory 
bychom se neobešli. 

Protože na dveře klepou Velikonoce – svátky, 
jejichž symbolem jsou malovaná vajíčka – kraslice – 
dostaly děti za úkol vytvořit z nich věnec. Své výtvory pak 
vyfotili a obrázky poslali do školy. Obrázky jejich prací si 
můžete prohlédnout v oknech Věžičky, kam Vás srdečně 
zvu. 

Mgr. Hana Frydrychová 

Vážení rodiče, 

vzhledem ke stávající situaci a doporučením se i letos uskuteční zápis dětí do 1. třídy 

elektronicky. Formuláře žádostí o přijetí do ZV a odkladu školní docházky jste obdrželi 

v obálce spolu se Zpravodajem. Vyberte příslušnou žádost, kterou po vyplnění můžete 

přinést do schránky u školy nebo naskenovat a poslat e-mailem na adresu 

epodatelna.zsrybi@seznam.cz, popř. do datové schránky xnjmr6n v období od 6. dubna 

do 30. dubna. Vaše žádost bude zpracována a o výsledcích budete informováni na 

stránkách školy nejpozději 15. května 2021. 

Pokud budete mít zájem o zápis s osobní účastí, je možné si termín dojednat 

s ředitelkou školy.  

  Mgr. Hana Frydrychová 
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MŠ STŘÍPKY Z MATEŘINKY 
 

BŘEZEN 
 

 
Tak jsem tu zase sama, opuštěná mateřinka se zahradou a hračkami, se kterými si 

nemá kdo hrát. Nikdo si se mnou nepovídá, neusměje se na mě… Přemýšlím, copak 

asi všichni děláte? Jste zdraví? Máte se dobře? Jé, teď mě napadlo, že když je prý 

člověku smutno, tak se musí něčím zabavit! A tak posílám takový menší kvíz o 

mateřince. Pokud si budete chtít ověřit správné odpovědi, přineste jej do školky a to 

hned, až se moje dveře otevřou. 

Ve školce probíhají úklidové a renovační práce a to vnitřní i vnější. Opravuje se 

omítka ve skladu zeleniny, maluje se a natírá…. 

Paní učitelky roznesly pro předškoláky „úkoly“ , aby se procvičili a zabavili. Děti jsou 

určitě pilné jako včeličky. 

Naše zaměstnankyně upekly pro všechny děti, které chodí do školky, hezká 

perníková vajíčka. Krásně jej vyzdobily a do balíčku přidaly sáček s jarním osením. 

To si mohou děti nechat vyklíčit a přidat k němu hezkou  dekoraci s velikonočním 

tématem. Šablonku mají v balíčku. Tak ať se jim práce podaří a perníky chutnají! 

Všem přejeme opravdu hezké a klidné svátky jara se spoustou sluníčka a hlavně s 

bohatou pomlázkou! Mějte se krásně, buďte zdraví !!! Věřím, že Vás všechny zase 

brzy uvidím. 

Vaše mateřinka se všemi zaměstnanci.  

Veselé Velikonoce!  
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Mobilní hospic Strom života je tu pro Vás  

i v době pandemie 

Chcete nechat své blízké, nevyléčitelně nemocné 

v kriticky přetížených nemocnicích? Zákaz 

návštěv, bezmoc a strach, že už se nikdy neuvidíte 

a možná se ani nestihnete rozloučit, může potkat 

každého z nás.   

V dnešní pandemické době, kdy je všechno naruby a 

mění se ze dne na den, organizace Mobilní hospic Strom života se svými pobočkami 

neomezuje provoz a poskytuje vysoký standard specializovaných zdravotních a 

sociálních služeb v domácím prostředí pacientů. Bezplatné služby jsou určeny 

pacientům s nevyléčitelnou nemocí v posledním stádiu, u nichž už byly vyčerpány 

všechny možnosti léčby a jejich blízkým.  

Snažíme se tak ulehčit přeplněným nemocnicím a vyčerpaným zdravotníkům, pro 

které je prioritou péče o pacienty s Covid_19. Ostatní neakutní péče je značně 

omezována. V péči o umírajícího člověka je rodina tím nejdůležitějším článkem a 

spolu s pracovníky hospice naplňuje poslední přání pacienta, zůstat do posledního 

vydechnutí v rodinném kruhu, doma. 

Pracovníci hospice jsou k dispozici nepřetržitě 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. 

Služby poskytujeme v rámci 

Moravskoslezského, 

Zlínského a Olomouckého 

kraje. Mobilní hospic Strom 

života dbá o maximální 

ochranu svých pracovníků, 

pacientů a jejich rodinných 

příslušníků. Je připraven 

postarat se i o nevyléčitelně 

nemocné pacienty 

s podezřením nebo nemocné 

Covid_19. 

Cílem Mobilního hospice Strom života je nenechat nikoho bez pomoci, ulehčit 

přeplněným nemocnicím a přepracovaným zdravotníkům. Proto nemusíte mít 

obavu, nebudete na to sami! 

Více informací o službách a možnostech, jak Mobilní hospic Strom života kontaktovat,  

naleznete na www.zivotastrom.cz nebo na telefonním čísle 553 038 016. 

Smrt patří neodmyslitelně k životu, zaskočí nás, ale měla by být důstojná a milostivá, 

protože je vždy jedinečná.  

Tým pracovníků Mobilního hospice Strom života 

http://www.zivotastrom.cz
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Jak dětem říci o rozvodu? 
 

Rozvod rodičů je pro děti náročný, jak 
moc je ale poznamená, záleží také na 
tom, jak k tomu rodiče přistoupí. Důležité 
je mít na paměti, že situace okolo rozvo-
du je náročná i pro rodiče samotné. Ve 
hře je spousta emocí a často i nedořeše-
ných otázek. Rodiče se proto někdy vy-
hýbají tomu, aby si s dětmi na toto téma 
promluvili, bojí se, jak budou reagovat a 
zda jim to neublíží. Nutno dodat, že děti 
jsou velmi vnímavé a existuje poměrně 
velká šance, že už delší dobu pozorují, 
že se doma mezi maminkou a tatínkem 

něco děje, něco není v pořádku. Protože žádné bližší informace nemají, dostává se ke slovu 
jejich fantazie – přemýšlí, co se to vlastně děje a jestli za to třeba nemohou ony. V případě, 
že jste se s partnerem na rozvodu dohodli, nemá cenu rozhovor s dětmi odkládat. Jednak 
proto, že mohou být současnou situací velmi zmatené, ale také proto, že odkládáním se zvy-
šuje riziko, že o rozvodu poví dítěti někdo jiný. Ať už cíleně nebo náhodou. 
Jak takový rozhovor načasovat? Rozhodně se nedoporučuje na dítě všechno vychrlit 
v návalu prvotních emocí. Nejprve si rozvod zpracujte vy sami. Je možné, že jste kvůli tomu 
smutní nebo naštvaní a že chcete tyto emoce s někým sdílet. To je v pořádku. Obraťte se na 
přátele nebo příbuzné. Nikoli na dítě. Stejně tak není vhodné stavět dítě do situace, kdy by 
mělo rozhodovat za vás. „Co myslíš, měli bychom to s tatínkem ukončit?“  Opět – své po-
chybnosti a nejistoty v tomto případě proberte spíše s dobrým kamarádem, příbuzným nebo 
psychologem, nikoli s dítětem. Nedoporučuje se rozhovor o rozvodu začínat před spaním ne-
bo těsně před odchodem do školy. 
Ve dvou nebo každý zvlášť? Toť otázka. Pokud to jde, zkuste být u rozhovoru oba. Do-
mluvte se, co a jak dítěti chcete říct. Není potřeba zacházet úplně do všech detailů, ale dopo-
ručujeme říct dítěti pravdu. Dejte mu čas, aby všechno vstřebalo a určitě se připravte na pří-
padně otázky. Je možné, že jich bude spousta. Neslibujte nesplnitelné, jen abyste dítě uchlá-
cholili, protože dítě si tyto sliby bude pamatovat. V případě, že si neumíte představit, že by 
společný rozhovor proběhl bez hádek, měl by s dítětem promluvit ten, který je schopen celou 
situaci vysvětlit v klidu. Vyhněte se jakékoli citové manipulaci s dítětem nebo ponižování a 
očerňování druhého partnera, který u rozhovoru není přítomen. 
Reakce dětí bývají různé a liší se v závislosti na věku. Menší děti si rozvod často vyčítají 
a obviňují sami sebe. Je velmi důležité, abyste jim zdůraznili, že nic z toho není jejich vina a 
že jej oba máte stále rádi. Na tom, že jste jeho rodiči, se nic nemění. Starší děti pak mají ten-
denci hledat viníka v jednom z rodičů. Některé děti budou plakat, jiné se budou vztekat. Mož-
ná vás váš potomek překvapí pozitivní reakcí a odpovědí, že to bude lepší, protože slyší, že 
se pořád hádáte. Může se ale taky stát, že si dítě po rozhovoru odejde prostě hrát, jako by se 
nic nestalo. Nebojte se ho zeptat, zda pochopilo, co to všechno vlastně znamená nebo o 
čem teď přemýšlí. 
Na závěr si pojďme shrnout to nejdůležitější. Jak dítěti rozvod oznámíte, bude mít vliv na 
to, jak moc ho celá situace poznamená. Zlatým pravidlem je, abyste se snažili být během 
rozhovoru klidní a vyhnuli se křiku a hádkám. Ty jsou bohužel v tomto napjatém období čas-
té. Rozvod je samozřejmě náročný i pro vás a máte-li být před dítětem v klidu, je potřeba, 
abyste mysleli i na sebe. Nebuďte na to sami – proberte situaci s přáteli, promluvte třeba 
s těmi, kteří si už podobnou situací prošli. Využít můžete i speciální rodičovské linky nebo se 
poradit s psychologem. 

PhDr. Michaela Miechová 
Psycholožka a majitelka poradny Mojra.cz 
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Jak předcházet problémům s drogami u dětí 
 
Součástí dnešního života jsou, ať se nám to líbí či nikoliv, drogy. Obecně známým faktem v 
oblasti drogové problematiky je skutečnost, že narůstá počet drogově závislých osob a že se 
snižuje věk těch, kteří do kontaktu s drogou přicházejí. Obsahem tohoto článku je několik 
preventivních rad určených rodičům, jak předcházet problémům s drogami u dětí, jakým změnám 
v chování dětí by měli věnovat pozornost či kam se v případě potřeby obrátit s žádostí o radu. 
 
Co se v prevenci problémů působených návykovými látkami u dětí osvědčilo? 
 O drogách s dětmi mluvte – cigarety, alkohol, marihuana nebo jiné návykové látky se 

mohou objevit např. ve škole či při volnočasových aktivitách. 
 Buďte sami dětem dobrým příkladem. 
 Děti podporujte v jejich zájmech a koníčcích. 
 Naslouchejte dětem, nepodceňujte je. 
 Důvěřuje jim a pěstujte v nich jejich vlastní sebedůvěru. 
 Učte je, jak se bránit negativnímu vlivu ostatních kamarádů, známých..., naučte je říkat „Ne, 

nechci“, pokud jim drogu někdo nabídne. 
 Vzdělávejte se v této oblasti, ať jste schopni dítěti podat správné informace, především o 

rizicích, kterou jsou s jejich užíváním spojeny. 
 

Jakým změnám v chování dítěte věnovat pozornost? Především těm z níže uvedených, 
které se opakují nebo se objevují společně. 
 Zhoršení školního prospěchu. 
 Noví přátelé a známí, omezení kontaktu s těmi „starými“. 
 Změny nálad, podrážděnost, nepředvídatelné reakce. 
 Lhaní, snížená sebedůvěra. 
 Únava, zvýšená potřeba spánku. 
 Zanedbávání zevnějšku, snížení hmotnosti. 
 Doma se začne ztrácet alkohol, cigarety, léky, peníze nebo hodnotnější věci. 
 Pozdní návraty domů, útěky z domova. 
 
Kde se o této problematice můžete poradit? 
Prevenci, poradenství a léčbu v oblasti závislostí poskytuje v České republice mnoho center.  
Existuje několik možností, kde se s odborníkem poradit: 
 Kontaktní centra – pomáhají závislým uspořádat si život, poskytují psychologickou péči, 

pomohou se zajištěním zdravotního dohledu. 
 Adiktologické ambulance – věnují se terapii závislosti, nastavují podmínky pro 

dlouhodobou spolupráci. 
 Specializované ambulantní služby – soustředí se na léčbu závislosti a jejích zdravotních 

důsledků, využívá se zde například substituční terapie (braní původní drogy je nahrazeno 
lékařsky předepsaným užíváním látky s podobnými účinky a vlastnostmi, avšak s výrazně 
menšími riziky). 

  Denní stacionáře – poskytují psychologickou pomoc. 
  Poradny pro rodiče – jsou určeny rodinným příslušníkům závislých osob, pomáhají 

urovnávat vzájemné vztahy a dávají podporu v obtížené životní situaci. 
V lékárnách jsou také dostupné testy na pro detekci drogy, v ceně okolo 150,-Kč, v závislosti na 
výrobci. Testy se provádí z moči. Toto testování je pouze orientační. Přesný výsledek poskytne 
laboratorní vyšetření, o kterém se můžete poradit s pediatrem. 
 
Rodiče mohou svým působením v rodině přispět velkým dílem k tomu, že dítě bude samo 
schopno vyhodnotit tuto problematiku jako natolik závažnou, že drogám ve vlastním životě nedá 
žádnou šanci. 

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje 
nprap. Bc. Marika Jeličová, vrchní inspektor oddělení prevence 
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Jarní práce – bezpečně!  
Příchod jara je pro hasiče obdobím, kdy mívají právě v tuto dobu často plné ruce práce s hašením 

požárů vzniklých z důvodu, že si někteří občané si chtějí usnadnit práci s odstraňováním staré trávy 

na zatravněných plochách v okolí svých rodinných domů, chalup a chat. Mnozí lidé se tak pouštějí 

do jejího plošného vypalování, aniž by si uvědomovali, že tím nejen porušují zákon, ale současně 

ohrožují svým jednáním okolí. 

Zákon o požární ochraně výslovně stanoví zákaz plošného vypalování porostů jak pro 

běžného občana, tak i pro právnické a podnikající fyzické osoby. Všichni, kteří se dopustí 

porušení tohoto zákona, se vystavují nebezpečí finančního postihu. Občanovi může být za tento 

přestupek uložena pokuta až do výše 20 000 Kč a firmám může být udělena sankce do výše 500.000 

Kč.  

 

Pokud jde o pálení dřevního odpadu, listí apod. (v případě, že ho nezakazuje místní vyhláška), měli 

by lidé věnovat velkou pozornost zakládání ohňů při úklidových pracích na zahrádkách. Pálení je 

možno provádět pouze na ohništi, které je bezpečně ohraničeno např. kameny, aby byly plameny 

dostatečně pod kontrolou. Dále je vhodné mít v blízkosti ohniště připraveny prostředky k hašení 

např. konev s vodou nebo nádobu s pískem a lopatku, aby se dal případný požár již v zárodku uhasit 

a v žádném případě neodcházet od ohniště, pokud není dostatečně uhašeno. Dostatečným 

uhašením se rozumí rozhrabání popela a jeho důkladné prolití vodou.  Nejlepší je přesvědčit se 

přiložením ruky na takto prolité ohniště, zda není ještě horké. Pálení se nesmí provádět v době, kdy 

fouká vítr a hrozí tak rozšíření ohně do okolí. A to ani v případě, že ohniště bude pod neustálým 

dohledem.  

 

Právnické a podnikající fyzické osoby mohou sice provádět spalování hořlavých látek na volném 

prostranství (dřevní odpad, spadané listí apod.), ale jsou povinny stanovit opatření proti vzniku a 

šíření požáru a musí být vždy postupováno v souladu s dalšími zákony, například zákonem o 

ovzduší, zákonem o lesích, zákonem o odpadech nebo s vyhláškami obcí. 

O pálení klestí a dalších hořlavých látek na volném prostranství musí v předstihu informovat 
Integrované bezpečnostní centrum elektronickým formulářem, který je umístěn na webových 
stránkách Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje www.hzsmsk.cz  pod 
názvem „Pálení klestí“. Na základě těchto včasných informací tak hasiči mohou stanovit další 
podmínky pro spalování, popřípadě mohou takovou činnost zakázat. Při porušení této povinnosti se 
dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba správního deliktu, 
za který jim může být uložena pokuta až do výše 500 000 Kč.  

 

Fyzické osoby (občané), hospodařící s vlastním lesním fondem, nemají za povinnost spalování 

dřevního odpadu nahlásit. Jsou však povinny postupovat tak, aby zamezily vzniku požáru. 

Ze strany Hasičského záchranného sboru lze nahlášení takovéhoto pálení pouze doporučit 

i s ohledem na to, že se ušetří finanční prostředky a čas za zbytečné výjezdy, kdy jsou hasiči voláni 

k požáru a na místě samém zjistí, že jde o bezpečné pálení. 

 

Rovněž po celý rok platí zákaz rozdělávání ohňů v lesích mimo vyhrazená tábořiště. Každý, 

kdo se pohybuje v přírodě, by měl dbát na bezpečnost a chovat se obezřetně - nerozdělávat ohně 

mimo vyhrazená místa, neodhazovat nedopalky cigaret apod. Rodiče by měli věnovat pozornost 

tomu, jak a s čím si děti venku hrají, aby nedocházelo ke zbytečným požárům a následným úrazům 

nebo v krajním případě ke ztrátám na životech. V případě vzniku požáru zapříčiněného dětmi 

zákon postihuje odpovědné osoby, které nad dětmi zanedbají potřebný dohled, pokutou až do 

výše 25 000 Kč. 

nprap. Dagmar Benešová 

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín 

http://www.hzsmsk.cz
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Elektrospotřebiče v domácnosti 
Elektrické spotřebiče jsou dnes nezbytnou součástí našeho života a provázejí nás prakticky 
čtyřiadvacet hodin denně. Ať je to doma, na pracovišti nebo v místech, kde trávíme volný čas. 
Jsou nejen našimi pomocníky, ale také současně jednou z nejčastějších příčin požárů. V domácnostech 
se hlavními zdroji požáru stávají televizory, ledničky, žehličky, varné konvice, fritézy, elektrické ruční 
nářadí apod. Ne každý elektrický spotřebič je, i přes ujištění prodávajícího, dostatečně bezpečný a 
spolehlivý a tak se často stává, že si domů nevědomky pořídíme zdroj požáru. Velké nebezpečí rovněž 
skrývá vadné elektrické vedení nebo nesprávné zapojení zásuvek. Nejčastější příčinou požáru je buď 
technická porucha na elektrickém spotřebiči, nebo lidská nepozornost a nedbalost.  
Abychom se pokud možno vyhnuli případnému nebezpečí, měli bychom již při nákupu spotřebičů 
věnovat pozornost některým zásadním informacím: 
 nový elektrický spotřebič musí být označen značkou shody CE, případně je dobré si ověřit, zda je 

na výrobku i značka některé akreditované zkušebny; 
 přímo na elektrickém spotřebiči, v průvodní dokumentaci nebo na obalu výrobku musí být 

označeno jmenovité napětí a příkon a údaje o výrobci a údaje o modelu nebo typu; 
 nezbytnou součástí výrobku musí být návod k obsluze a další texty v češtině, záruční list a 

pokladní doklad 
Pokud se setkáme s tím, že překlad dokumentace z cizího jazyka do češtiny je nesprávný a neúplný 
s množstvím gramatických chyb, mělo by nás to před zakoupením takovéhoto výrobku varovat. Rovněž 
musíme uvážit, zda příkon spotřebiče je vhodný s ohledem na zatížitelnost obvodu, ve kterém má být 
zapojen. Pokud elektrický spotřebič nesplňuje tyto základní požadavky, je lépe si jej nepořizovat, i když 
nás prodávající a cena přesvědčují o opaku. Velké bezpečnostní riziko s sebou nese i nákup použitých 
spotřebičů, ke kterým není žádný návod k použití, neznáme jeho stáří a technický stav. 
Pozornost bychom rovněž měli věnovat umístění a zapojení elektrického spotřebiče. Vzhledem k  tomu, 
že nejen elektrické spotřebiče určené pro vytápění, ale i ostatní spotřebiče se při provozu zahřívají, je 
důležité zabezpečit dostatečně chlazený prostor v okolí spotřebiče, aby nedošlo k jeho přehřátí, 
následnému vzplanutí a rozšíření požáru. 
Požár může způsobit i vadné elektrické vedení nebo nesprávné zapojení elektrických zásuvek. 
Měli bychom mít přehled, na jaký průtok proudu jsou uzpůsobeny zásuvkové obvody a jakými jističi jsou 
osazeny, abychom mohli elektrický spotřebič připojit bez nebezpečí, že síť přetížíme.  
Velkým problémem jsou rovněž prodlužovací šňůry a přenosné zásuvkové lišty a to především, když 
upřednostníme cenově výhodnější „slabší“ vodiče. Většina prodlužovacích šňůr a rozdvojek je schopna 
přenést maximálně 2300 W. Rozhodně by se prodlužovací šňůra neměla prodlužovat další šňůrou, 
resp. rozdvojkou, protože právě spoje jsou nejrizikovějším faktorem. Rovněž by se neměly zasunovat 
rozdvojky do rozdvojky, vhodnější je použít prodlužovací lištu. Často se stává, že prodlužovací šňůry 
jsou ukrývány různě pod koberci, za skříněmi apod., kde jsou podmínky pro vznik požáru z přehřátí 
nejpříznivější. Navíc přecházením a přejížděním kabelu, který je ukryt pod kobercem může časem dojít 
k jeho poškození. Prodlužovací šňůry by měly být vedeny přehledně a v žádném případě se nesmí 
přitloukat hřebíky nebo sponami s ostrými hranami. Elektrické spotřebiče je nutné zapojovat jen do 
řádně uzemněných tříkolíkových zásuvek (zásuvky se dvěma otvory a jedním kolíkem), které jsou 
nainstalovány osobou s příslušnou kvalifikací.  
Samostatnou kategorii rizikových elektrických spotřebičů tvoří přímotopy, teplomety, akumulační kamna 
apod., u kterých hrozí nebezpečí požáru při jejich zakrytí hořlavým materiálem (např. sušení prádla). 
„Zakrývat“ bychom samozřejmě neměli žádný elektrický spotřebič vzhledem k možnému přehřátí a 
následnému vzniku požáru. Větrací mřížky na např. u televizoru, mrazničky apod. slouží k odvodu tepla 
a brání přehřátí spotřebiče. Všechna takováto bezpečnostní upozornění musí samozřejmě obsahovat 
dokumentace od výrobce spotřebiče. 
Důležitým pravidlem je nenechávat elektrické spotřebiče bez dozoru. Především pokud se jedná o 
pečící troubu, varnou desku nebo jiný spotřebič, kde právě připravujeme jídlo. Stejně tak se jedná o 
fritézy, toustovače, domácí pekárny apod., kde může dojít nejen ke spálení pokrmů, ale i k následnému 
požáru. Některé spotřebiče jsou již dnes vybaveny pojistným časováním, které po určité době přístroj 
automaticky odpojí, ale i přesto bychom neměli nechat přístroje bez dohledu. 
Vzhledem k tomu, že každý výrobek se během provozování opotřebovává, předepisují technické 
předpisy a technické normy jejich pravidelné kontroly. Současná legislativa nenařizuje provádět 
pravidelné prohlídky a revize spotřebičů používaných v domácnosti.  
Doma si každý za zdraví své, zdraví svých blízkých a za svůj majetek zodpovídá sám a proto není od 
věci, a můžeme to jen doporučit, nechat si používané elektrické spotřebiče občas překontrolovat 
odborníkem. 

nprap. Dagmar Benešová 
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín 
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Vyčistím koberce, sedačky, 
interiéry automobilů. 

 
Dezinfekce místností, bytů,  

automobilů  
ozónovým generátorem 

(ničí plísně, viry, bakterie, roztoče   
a eliminuje zápach) 

  

Jiří Marek, Rybí 371 
tel. 739 640 626 

Sháním placaté kameny ( šlapáky) 
vhodné na stavbu chodníku. 

Prosím nabídněte. 
Děkuji. 

Jan Vojkůvka,Rybí 
720 417 305 

Vojkuvka.jan@email.cz 
 

mailto:Vojkuvka.jan@email.cz
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