
  Foto: Petra Heraltová 
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KLUB ŽEN   zve své členky ve středu 5. října do přísálí Besedy v 17:00 hod.   

ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ A MĚŘENÍ TLAKU  se bude konat v pondělí 10. října             
v konzultační místnosti lékaře na obecním úřadě v době od 9:30 -10:00.  
 
ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ  se bude konat v pondělí 24. října  ve stejnou dobu.  
          

K Vašim narozeninám, které právě slavíte, Vám upřímně blahopřejeme         
a přejeme Vám do dalších let pevné zdraví, štěstí, pohodu a mnoho 

spokojenosti ve vašem osobním životě. 

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. 

 Vlasta Valchářová 

 Václav Valůšek 

 Jindřiška  Heraltová   

 Josef  Horuta 

 Marie  Šenková 

 Marie  Horáková   

 Jindřiška Marková 

 Ludmila  Rašková 

 Marie  Bradáčová 

 Marie  Heraltová 

 Oldřich  Buroň   

 Miroslava  Kvitová 

 Rostislav Purmenský   

 Petr    Zuzaňák 
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Vážení spoluobčané, 
 
chtěli bychom touto cestou poděkovat Vám všem, kteří jste se minulý týden zúčastnili 
komunálních voleb. 
 
Děkujeme, že jste svojí účastí projevili zájem o dění v naší obci a děkujeme za Vaše 
hlasy VŠEM kandidátům.  
 
Vašich hlasů si nesmírně vážíme a jsou pro nás závazkem do následujících čtyř let. 
 

Sdružení nezávislých kandidátů 

Zveme rodiče a prarodiče k slavnostnímu zápisu dětí 

 do pamětní knihy obce  

v neděli 16. října od 10:00 hodin v sále Besedy. 
 

Uvítáme tyto děti:     

 Heraltová Adéla   Marek Ivan 

 Vojkůvková Eliška  Tyl Kristián 

 Polášková Emílie   Horák Viktor 

 Hanzelková Tereza  Stiborská Linda 

 Polášková Klára   Kramolišová Eliška 

 Hricová Lea 

Poděkování za podporu ve volbách 
 

Jménem kandidátů KDU - ČSL děkujeme Vám všem, kteří jste nás podpořili svými hlasy 

ve volbách a dali nám důvěru pro řízení naší obce v dalších čtyřech letech. 

Velmi si toho vážíme a uděláme vše, co bude v našich silách, abychom Vás nezklamali 

a aby obec Rybí i nadále zůstala dobrým místem pro život. 

 
Marie Janečková a Ondřej Pavlica, předseda KDU - ČSL Rybí 
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Sportovní komise obce Rybí ve spolupráci s TJ Rybí a   
Atletickým klubem E. Zátopka Kopřivnice 

pořádá v sobotu 8. října 
běžecký závod - RYBSKÝ TRHÁK v rámci „Lašské běžecké ligy“ 

na který jste všichni zváni 
ať už jako závodníci nebo diváci. 

Bližší informace najdete v přiložených propozicích ve zpravodaji na str. 5 

Sbor dobrovolných hasičů Rybí pořádá  

v sobotu 22.10.2022 v sále Besedy  

KRMÁŠOVOU ZÁBAVU.  

Hudba: MARAS BANDA 

Vstupné 100,- 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 - hudba, tanec. 
 

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

Starostka obce Rybí paní Marie Janečková v souladu s § 91 zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích,  zve občany na 

USTAVUJÍCÍ   ZASEDÁNÍ    

ZASTUPITELSTVA    OBCE     

ve středu    19. října 2022 

v  18:00  hod.  v  sále  pohostinství  Beseda. 

- zahájení, hymna 
- složení slibu členů zastupitelstva obce 
- schválení programu ustavujícího zasedání: 
-   určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 
-      schválení jednacího řádu ustavujícího zasedání, schválení volebního řádu  
-   volba starosty, místostarosty a dalších členů rady 
-  zřízení finančního a kontrolního výboru 
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Ukládání objemného odpadu z domácnosti a železného šrotu do 
velkoobjemových kontejnerů: 
 

 pro horní část obce   4. a   5. října     u Besedy 
 pro dolní část obce  11. a 12. října     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 8. října a 15. 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 technika (počítače, monitory) 
  

Staré barvy  za poplatek  -  suché 7 Kč/1 kg  a tekuté 10 Kč/1 kg  

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  - u sokolovny, za zastávkou Rybí-Fojtství, u Hanzelků (směr na 

Štramberk) a u rybníka (hasičské nádrže) 
 papír a kartony - u sokolovny 
 olej z domácností - před sokolovnou a u kovárny 
 plechovky - na sedmi místech po obci (červený kontejner) 
 tetrapackové obaly - (od mléka apod.) vhazujte do modrých kontejnerů na 

papír 
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Termální lázně ve Velkém Mederu 
 
Podzimní termální lázně do Velkého Mederu 
proběhnou v případě zájmu min.45 osob,  

ve dnech 23.10. až 25.10.2022.  
Cena je 3.900 Kč a zahrnuje dopravu, ubytování, 
polopenzi a 2 vstupy do lázní. Případní zájemci, jak 
stávající tak noví, mě kontaktujte na tel: 724 913 371. 

 Radka Purmenská 

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 2022 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 nebo platební 

kartou do pokladny na obecním úřadě. 

Marie Janečková 

Hostýnské vrchy  
 

Turistický oddíl TJ Rybí má stále volná 
místa na tradiční podzimní turistický zájezd, 

který se koná  
v pátek 28. října 2022.  

 
Tentokrát se vypravíme do nedalekých 
Hostýnských vrchů. Asi 17 km dlouhá trasa 
nás zavede na hrad Lukov, ke skalnímu 
městu Skalný a na poutní místo sv. Hostýn.  
 
Cena zájezdu je 180 Kč pro členy TJ Rybí  
a 200 Kč pro ostatní. 
 
Přihlásit se můžete emailem j.hones@seznam.cz  nebo na tel. 607 727 579 
 

mailto:j.hones@seznam.cz
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Ze zasedání  

 zastupitelstva obce 

Ve středu 7. září 2022 se v sále Besedy konalo 20. zasedání zastupitelstva obce, 
kterého se zúčastnilo13 členů zastupitelstva a 5 občanů. 
 

Zastupitelstvo na zasedání projednalo a přijalo toto usnesení: 

schvaluje  program  20. zasedání Zastupitelstva obce Rybí; 
 
schvaluje, aby diskuse probíhala ke každému bodu programu zvlášť; 
 
bere  na  vědomí  usnesení přijaté na 19. zasedání Zastupitelstva obce Rybí dne 29.6.2022 
 
schvaluje návrhovou komisi ve složení:  předseda   Jana Kovaříková 

                                                                  Antonín Kudělka a  Pavel Kotek 
  ověřovatele zápisu                     Petr Pochyla a Martin Lapčík 
 zapisovatele    Jana Marková 
 
bere na vědomí zprávu o čerpání rozpočtu v roce 2022 
 
bere na vědomí zprávu o projednaných rozpočtových opatřeních přijatých radou obce Rybí v roce 

2022 
 
bere na vědomí  zprávu finančního výboru za rok 2022 
 
bere na vědomí zprávu kontrolního výboru za rok 2022 
 
schvaluje přípravu projektové dokumentace na FVE na obecních budovách.  
 
schvaluje  rozpočtové opatření č. 8 
 
schvaluje odkoupení pozemku parc. č. 1689/1 o velikosti 824 m

2 
od paní A.B., bytem Veřovice za 

cenu stanovenou dohodou ve výši 49.440,- Kč. Náklady spojené se vkladem na katastrální úřad 
hradí obec. 

 

schvaluje  odkoupení pozemku parc. č. 859/6 k.ú Rybí o velikosti 328 m
2 

od pana J.M., bytem Rybí, 
za cenu stanovenou dohodou ve výši 19.680,- Kč. Náklady spojené se vkladem na katastrální úřad 
hradí obec. 

 

bere na vědomí  informaci o jednání starostky ve věci odkoupení pozemku parc.č. 855/4  pod místní 
komunikací 37c s Ing. J.N., bytem Kopřivnice a panem Z.N., bytem Rybí.  

 

schvaluje odkoupení 1/5 pozemku parc. č. 112/8 o celkové výměře 28 m
2
, 1/5 pozemku 112/2 o 

celkové výměře 153 m
2
, pozemku 1861 o výměře  28 m

2
 a pozemku 127/10 o výměře 24 m

2
 od 

O.P. a V.P. bytem Rybí za dohodnutou cenu 60,-Kč/m
2
 (tj. 5.292 Kč) 

 

schvaluje  poskytnutí dotace z rozpočtu obce Rybí na stavbu domovní čistírny odpadních vod 
k rodinnému domu panu Z.B., bytem Rybí a to ve výši 29.049,- Kč a schvaluje uzavření smlouvy. 

 
schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce Rybí na stavbu domovní čistírny odpadních vod 

k rodinnému domu panu M.S., bytem Rybí a to ve výši 22.442,- Kč a schvaluje uzavření smlouvy.   
       
bere na vědomí informace starostky. 
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Ze zasedání rady obce  

Koupím dům jako investici případně zahradu,  
kde lze stavět v oblasti Rybí a okolí.  

Prosím nabídněte. Peníze mám.  
Tel. 737 190 613 

V měsíci září rada obce  
schválila:  
 uzavření darovací smlouvy mezi obcí Rybí a společnosti V+V Saveko se sídlem 

Záhumenní 1345, Kopřivnice na poskytnutí daru ve výši 5.000,- Kč na pořádání 
běžeckého závodu Rybský trhák. 

 osvobození od úplaty za školní stravování dle § 5, odst. 1 Vyhlášky č. 107/2005 Sb. o 
školním stravování, v mateřských školách a základních školách, jejichž zřizovatelem 
je obec Rybí, pro ukrajinské děti a žáky, které válečný konflikt přiměl opustit svou 
vlast, po dobu nezbytně nutnou, nejdéle však do 30.6.2023. Úhrada potravin z 
hodnoty stravy bude uhrazena z příspěvku zřizovatele na provoz dané příspěvkové 
organizace, kde se děti a žáci budou stravovat, 

 osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání dle § 6, odst. 6 Vyhlášky č. 14/2005 
Sb. o předškolním vzdělávání, a osvobození od úplaty za zájmové vzdělávání ve 
školních družinách dle § 11 odst. 3 Vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání, u 
škol a školských zařízení, které zřizuje obec Rybí, u ukrajinských dětí a žáků, které 
válečný konflikt přiměl opustit svou vlast, po dobu nezbytně nutnou, nejdéle však do 
30.6.2023. 

 vítěze veřejné zakázky na administraci projektu (podání žádosti, příprava výběrového 
řízení, manažerské řízení) „Pořízení kalolisu pro obec Rybí“ a to Společnost STILT 
projekt s.r.o. se sídlem Dluhonská 1350/43, Přerov za celkovou nabídkovou cenu 
105.000,-Kč bez DPH a uzavření objednávky. 

 uzavření objednávky se společností Dobrá zakázka s.r.o. se sídlem Ostrava - 
Moravská Ostrava, Hlubinská 36/1378 na veřejnou zakázku na dodavatele Projektové 
dokumentace pro instalaci FVE a studie komunitní elektrárny za nabídkovou cenu 
23.000,-Kč bez DPH. 

 vítěze veřejné zakázky na zpracování změny č. 1 Územního plánu obce Rybí Ing. 
Arch. Kateřinu Buschovou, Projektová činnost ve výstavbě, Majerové 1697/11 
Ostrava.  

 pronájem místnosti k podnikání stanoven na 100,- Kč/den, a to se zkušební dobou do 
31. 12. 2022. Nájemní smlouva bude po uplynutí této doby prodloužena  

doporučuje zastupitelstvu schválení  
 poskytnutí účelově vázané dotace obce Rybí na rok 2022 Z.B., bytem Rybí a to ve 

výši 29.049,-Kč.  
 poskytnutí účelově vázané dotace obce Rybí na rok 2022 M.S., bytem Rybí a to ve 

výši 22.442,-Kč.  
vzala na vědomí  
 informaci o výši finančního příspěvku pro rok 2023 ( 96.802,-Kč) na zajištění dopravní 

obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou – oblast 
Novojičínsko východ.  
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Počet  voličů  zapsaných  do  seznamu  voličů ……… 990 
Počet  zúčastněných  voličů  …………….……..  608      
                     =   61,41 % 
Počet platných hlasovacích lístků    ………………….  593 
 

Počet získaných platných hlasů zvolených členů zastupitelstva 
 

 

 

 

Marie Janečková KDU-ČSL 370  

Andrea Tománková SNK Rybí 357  

Oldřich Pěnkava SNK Rybí 353  

Antonín Kudělka KDU-ČSL 351   

Jaromír Marek SNK Rybí 318  

Pavlína Soukupová SNK Rybí 304  

Alena Kvitová KDU-ČSL 299  

Šárka Hyklová KDU-ČSL 293  

Jaromír Havrlant KDU-ČSL 276  

Jiří Kudělka KDU-ČSL 275  

Petr Skalka SNK Rybí 273  

Dominik Skalka SNK Rybí 256  

Petr Pochyla SNK Rybí 249  

Jana Kovaříková SNK Rybí 245  

Martin Lapčík KDU-ČSL 221  

Počet získaných platných hlasů     
Eva Křížková SNK Rybí 288 

Luděk Matzke SNK Rybí 283 

Martina Cochlarová KDU-ČSL 247 

Jiří Kelnar SNK Rybí 245 

Libor Sopuch SNK Rybí 244 

Jakub Cochlar KDU-ČSL 239 

Ondřej Pavlica KDU-ČSL 238 

Martin Kramoliš KDU-ČSL 234 

Miroslav Kocián KDU-ČSL 232 

David Bajer KDU-ČSL 226 

Jiří Marek SNK Rybí 221 

Eva Krpcová SNK Rybí 204 

Miroslav Šimíček KDU-ČSL 197 

Vít Melčák KDU-ČSL 189 

Pavlína Rybová SNK Rybí 183 
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VÝSLEDKY     HLASOVÁNÍ    

VE     VOLBÁCH     DO    
 

SENÁTU PARLAMENTU ČR V OBCI RYBÍ 
________________________________________________________________________________ 
 

Počet  voličů  zapsaných  do  seznamu  voličů …………………………  989 
 

Počet  zúčastněných  voličů  ………………………………….…………  608       
                                =   61,48 % 
 

Počet odevzdaných úředních obálek    …………………………………….  542 
 

Počet platných  hlasů    …………………………………………………….  509 
 
 
Počet    získaných     platných       hlasů    v obci     Rybí 

 

Ivana Váňová KDU-ČSL  151  

Petr Orel Strana zelených  118  

Jaromír Radkovský ANO 2011  104  

Jan Mužík Trikolora    38  

Pavel Liška SPD    37  

Dana Váhalová ČSSD    32  

Leo Luzar Nezávislý    29  
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Pravidelné cvičební hodiny TJ Rybí v 

sokolovně 2022/2023 
 

den od - do cvičení cvičitel 
 

pondělí 
 

17:30 - 18:30 
 

 

 

Starší a mladší 
žákyně 

 

 

Libuše Mužíková 
Katka Červenková 

 

 
 

úterý 

 

16:00 – 17:30 
 

Fotbalová 
školička 

 

 

Jaromír Kvita 
 

 

18:30 - 19:30 
 

Cvičení bosu 
(na objednávku) 

 

Lidka Krpcová 
Tel. 732 844 013 

 

19:30 - 20:30 
 

Volejbal  
 

Lenka Skalková 
 

 
 
 

středa 

 

9:00 – 10:00 
 

Senioři – 
zdravotní cvičení 

 

 

Lidka Krpcová 
 

 

17:00 – 18:00 
 

 

Volejbal pro děti 
 

 

Eva Stuchlíková 
 

 
 

18:30 -19:30 
 

Ženy - zdravotní 
cvičení 

 (s prvky pilátes) 

 
Lidka Krpcová 

 

 

19:30 -20:30 

 

Ženy - kondiční 
cvičení 

 

Božena Minaříková 

 

čtvrtek 

 

 
18:30 - 20:00 

 
 

 

Muži - zdravotní 
cvičení 

 (nohejbal) 
 

 

 
Lidka Krpcová 

 
 

pátek 
 

16:00 – 17:00 

 

Želvičky 
(pro děti 3 – 6 let) 

 

Pavla Klugová  
Pavlína Soukupová 

 

V dobré partě se vždy pozitivně naladíš a odpočineš. 

Přijď mezi nás i s kamarády. 

 

 

Cvičení pro seniory 

Ve středu 12. října opět začíná cvičení pro seniory.  

Přijďte si protáhnout svá těla od 9:00 hodin do sokolovny. 

                                 Těší se na vás Lidka Krpcová 
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FINANČNÍ ÚŘAD PRO MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 
Na Jízdárně 3162/3, 709 00  Ostrava  

Tel.: 596 651 302, petra.homolova@fs.mfcr.cz 
                      

T I S K O V Á   Z P R Á V A 

Finanční úřad marně vyzývá současné i bývalé poplatníky daně silniční, aby se zajímali o 

své přeplatky na této dani a podnikli kroky k  jejich vrácení. Úřad aktuálně eviduje 

přeplatky na této dani ve výši 134 milionů korun.  

Finanční správa opakovaně upozorňuje poplatníky daně silniční, že zálohy na daň silniční byly 
novelou zákona o dani silniční od  1. 1. 2022 zrušeny. Bohužel, ne všichni poplatníci tuto změnu 
zaregistrovali. Na Finančním úřadě pro Moravskoslezský kraj proto i v důsledku záloh zaplacených 
v roce 2022 nebývale rostou přeplatky na dani silniční. Přeplatky částečně vznikly také  v letech 
předchozích.  Finanční úřad nemůže přeplatky vracet na základě vlastní iniciativy, musí obdržet řádně 
podanou žádost o vrácení přeplatku. Pokud si poplatník o přeplatek sám nepožádá, stává se přeplatek 
po 6 letech od konce roku, ve kterém vznikl, příjmem státu a poplatníkovi nárok na jeho vrácení 
zaniká. 
Finanční úřad již od počátku srpna rozesílá poplatníkům upozornění na možnou existenci vratitelného 
přeplatku na dani silniční a nabízí součinnost.  Dosud bylo poplatníkům napříč Moravskoslezským 
krajem rozesláno 23 000  SMS zpráv. Z tohoto počtu zareagovalo kontaktováním finančního úřadu a 
podáním žádosti pouze 2500 subjektů (fyzických i právnických osob), kterým bylo finančním úřadem 
vráceno  více než 7 milionů korun.   
Finanční úřad současným i bývalým poplatníkům daně silniční doporučuje, aby si co nejdříve  na 
finančním úřadě ověřili existenci vratitelného přeplatku a požádali o jeho převedení na  jinou daň, nebo 
o jeho vrácení.   
Potřebné informace lze získat  na územních pracovištích finančního úřadu, například na níže 
uvedených telefonních číslech a kontaktních e-mailech. Zaměstnanci finančního úřadu jsou  připraveni 
rychle a věcně reagovat na dotazy a pomoci poplatníkům s podáním žádosti.   Informaci o existenci 
přeplatku však je možné zjistit také přihlášením se do Online finančního úřadu, např. prostřednictvím 
bankovní identity nebo datové schránky.  
Žádost o vrácení přeplatku lze jednoduše vytvořit ve webové aplikaci Finanční správy. 

Žádost je možné podat  v listinné podobě (osobně na všech podatelnách úřadu  nebo doručením 
poštovní přepravou) i ústně do protokolu. Elektronicky lze podání odeslat  datovou zprávou: 
a) podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu, 
b) s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky, 
c) s využitím přístupu se zaručenou identitou, nebo 
d) prostřednictvím daňové informační schránky. 
 

Na vyřízení žádosti má finanční úřad stanovenou lhůtu 30 dní. 

Územní pracoviště finančního úřadu 
E-mailové adresy 

pro příjem dotazů veřejnosti 
Telefonické linky 

pro zodpovídání dotazů 

ÚP Ostrava I podatelna3201@fs.mfcr.cz 596 150 111 

ÚP Ostrava II podatelna3202@fs.mfcr.cz 596 705 111 

ÚP Ostrava III podatelna3203@fs.mfcr.cz 596 905 111 

ÚP v Novém Jičíně podatelna3215@fs.mfcr.cz 556 788 111 

ÚP v Kopřivnici podatelna3213@fs.mfcr.cz 556 882 111 

ÚP ve Frýdku-Místku podatelna3207@fs.mfcr.cz 558 605 111 

Finanční úřad- sídlo podatelna3200@fs.mfcr.cz 596 651 111 

mailto:petra.homolova@fs.mfcr.cz
https://adisspr.mfcr.cz/pmd/home
https://ouc.financnisprava.cz/vratka
mailto:podatelna3201@fs.mfcr.cz
mailto:podatelna3202@fs.mfcr.cz
mailto:podatelna3203@fs.mfcr.cz
mailto:podatelna3215@fs.mfcr.cz
mailto:podatelna3213@fs.mfcr.cz
mailto:podatelna3207@fs.mfcr.cz
mailto:podatelna3200@fs.mfcr.cz
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FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA NA VÁŠ RD. 
 

Uvažujete jak ušetřit za energie a dobře investovat peníze s návratností 4- 5let ? 
 
 Realizujeme instalace fotovoltaických 

elektráren a tepelných čerpadel na RD. 
 
 Smluvně se zavazujeme, že instalaci 

provedeme do 45ti dnů od uhrazení zálohy!! 
 
 Pro první tři zákazníky ve vaší obci instalace 

do 14-ti dnů!! 
 
 Máme nejlepší komponenty na trhu, 

zařídíme dotaci a další administrativu. 
 
Kontaktujte našeho specialistu ve vaší oblasti a domluvte si s ním nezávaznou schůzku. 
T.C.S.Company  Ostrava. tel.č. 604 735 522. Neuwirth Jaroslav, Závišice  

Zebra se za Tebe nerozhlédne! 
MS kraj – v prvním a druhém zářiovém týdnu se 
policisté zaměří na bezpečnost dětí v dopravě   
Letní prázdniny skončily a děti opět po delší době 
usedají do školních lavic. Myslet na vlastní 
bezpečnost je důležité a po cestě do školy i ze školy je třeba 
počínat si obezřetně. Školáci si musí opět přivyknout na své 
povinnosti a také si připomenout, jak se vyhnout možným rizikům a 
nástrahám, které je čekají zejména v silničním provozu. 
Stejně zodpovědně k této problematice přistupují policejní 
preventisté Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, 
v návaznosti na celorepublikový projekt „Zebra se za Tebe 
nerozhlédne“. Cílem projektu je preventivně působit na chodce a 
další účastníky silničního provozu, aby si osvojili dodržování 
pravidel bezpečného přecházení vozovky a nedali na mýty 
například o absolutní přednosti chodců na přechodech pro chodce.  
Každoročně policisté v prvních školních dnech dohlíží u základních 
škol na bezpečnost dětí a připomínají žákům možná rizika pohybu 
na pozemních komunikacích nebo v jejich blízkosti. Ani v tomto 

školním roce 2022/2023 se prevence u škol nepodcenila a děti se mohly s preventisty a policisty 
z dopravní služby setkat i na Novojičínsku. Jelikož chodci a zejména pak děti, patří mezi 
nejohroženější účastníky silničního provozu na pozemních komunikacích, namátkou připomínáme 
několik preventivních rad:  
1. Vozovku přecházej na přehledném místě. Pokud je v blízkosti přechod pro chodce, použij ho! 
2. Do vozovky smíš vstoupit po bezpečném rozhlédnutí. Pravidlo zní: 3x se rozhlédni: vlevo, vpravo, 

vlevo a rychle přejdi! 
3. Vždy si počínej tak, aby řidič měl šanci zatavit vozidlo před přechodem pro chodce! 
4.  Ujisti se očním kontaktem, že tě řidič vozidla skutečně vidí! 
 
Stručná rada na závěr: „Nežli vstoupím na Zebru, tak se dobře rozhlédnu“. 
 

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje 
por. Bc. Marika Jeličová, oddělení prevence 

http://t.c.s.company
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ee/P%C4%8CR_seal.png
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Věrka Šustalová, knihovnice 

     J. Lebeda     Medulínek a vlaštovička Jůlinka 
     Skřítek Medovníček s Medulkou a malým Medulínkem žijí v chaloupce schované 
v lese. Medulínek jednoho dne najde na zemi malou vlaštovičku vypadlou z hnízda, 
odnese ji domů, dá jí jméno Jůlinka a stará se o ni, až z ní vyroste velká vlaštovka. Ale 
jak ji naučí létat a připravit se na dlouhou cestu do Afriky? 
 
     N. Springerová    Případ levoruké dámy 
     Enola se stále skrývá před svým bratrem – slavným detektivem Sherlockem 
Holmesem. Když ale objeví tajnou skrýš plnou brilantních kreseb, vyrazí po stopě jejich 
autorky, mladé lady Cecily, která beze stopy zmizela ze své ložnice. Enola při pátrání 
riskuje, že odhalí víc, než by měla. 
 
     K. Westová     Okamžik pravdy 
     Šestnáctiletá Hadley přesně ví, kým je: plavkyní, která získá stipendium na 
univerzitě. A i když to její bolavá ramena nijak netěší, tomuhle cíli obětuje vše. Její plány 
ale naruší kluk v kostýmu akčního hrdiny, který se objeví na jejím tréninku… 
 
     A. Biziorek     Výcvik psa od A do Z 
     Tato kniha je ucelenou příručkou o výchově a výcviku psů. Poradí vám co si pro 
štěně přichystat, jak ho naučit čistotě a poslušnosti a jak zamezit tomu, aby ničilo 
domácnost. Fotografie spolu s podrobnými popisy názorně ukazují, jak naučit psa 
základním povelům, ale také mnohému dalšímu. 
 
     V. Havel, K. Hvižďala   Dálkový výslech 
     Tato kniha je nejosobitější a také nejúspěšnější knihou našeho bývalého prezidenta. 
Je vyznáním jeho vztahu k lidem, umění, politice a je i jeho životopisem. Toto upravené 
vydání je doplněné o unikátní fotografie. 
 
     P. Taylor     Doktore, to bude bolet 
     Doktoři v irském městečku Ballybucklebo se stále obětavě starají o své pacienty. 
Doktor O Reilly začíná uvažovat o svém odchodu na penzi, jeho kolega Barry prožívá 
komplikované těhotenství své manželky a na praxi do ordinace přichází mladý doktor 
Sebastián. Stane se jejich novým kolegou? 
 
     J. Gardner     Debutantka 
     V říjnu 1929 se slavnostně otvírají Barrandovské terasy. Je to společenská událost 

sezóny, večírku se účastní mnoho známých osobností té doby. Když je večírek 

v nejlepším, třeskne výstřel a na parketu zůstane ležet tělo. Do řešení případu se kromě 

policie pustí i nevšední dvojice vyšetřovatelů. Emily, jediná dcera bohatého pražského 

podnikatele a Edgar, nový komorník rodiny, kterého Emily vydává za slavného detektiva 

ze Scotland Yardu.    
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Zprávičky ze školičky 
První školní měsíc uplynul jako voda. Přivítali jsme mezi sebe 
prvňáčky a uskutečnili jsme informativní schůzku s rodiči. 
Vzhledem k nepříznivému počasí však nedošlo k neformálnímu 

setkání na fotbalovém hřišti.  
V říjnu máme v plánu návštěvu dopravního hřiště v Kopřivnici. Zde si děti 4. a 5. 

ročníku v praxi vyzkouší jízdu na kole v provozu, oživí si pravidla silničního provozu a 
poznávání dopravních značek. Na konci měsíce čekají děti podzimní prázdniny 
prodloužené o dva dny ředitelského volna. Tento volný týden bude od 24. do 30. října. 
V této době se budou ve škole montovat klimatizační jednotky, které mají pomoci 
přitápět ve třídách. 

V říjnu také zahájíme činnost kroužků a klubů. Hudebně-dramatický a Malý 
kuchtík jsou kroužky, do kterých se přihlásil dostatečný počet dětí. Bohužel letos 
nebude otevřený kroužek Sportovní. Čtenářský klub, klub zábavné logiky a klub 
angličtiny pro nejmenší poběží stejně jako v minulém školním roce. 

Mgr. Hana Frydrycová 

MŠ STŘÍPKY Z MATEŘINKY 
                         ZÁŘÍ 

 

První měsíc tohoto školního roku je za námi. Je nás 
tu celkem 48 dětí a z toho je 14 předškoláků. Našli 
jsme si už nové kamarády, okoukli všechny hračky 
a prolezli celou školní zahradu. Ti, kdo ji neznali, se 

pořádně vyřádili no a „mazáci“ nezůstali pozadu. 
Někdo si zvykal hůř na nový režim a čas bez 

maminky, ale tak už to chodí každý rok…Letos budeme mít zase kroužek angličtiny a 
keramiky. 

 

Jelikož jsme poctivě sbírali papír do soutěže s panem Popelou o velmi zajímavé ceny, 
byli jsme zvědaví naše umístění. No, bylo to 9.místo se 60,74 kg na žáka. Není to 

špatné a my jsme rádi, že tak pomáháme i přírodě. Pokračujeme v soutěži a tak Vás 
prosíme : „Pomáhejte s námi!“ 

 

Rodiče mají za sebou nejen první třídní schůzky v MŠ, ale hlavně i velkou 
seznamovací zahradní akci. Proběhla pod hlavičkou 1,2,3,...START! Počasí nám přálo 

a my jsme rádi, že přišla spousta rodičů. Všem se dařilo při společných aktivitách s 
dětmi. Na našem plotě u brány uvidíte dílka stvořená rukama společnýma. Malování na 

beton se také vyvedlo, barvy stále drží a obrázky jsou úžasné. Inu, i malé ručičky 
dokážou velké věci, obzvláště s mámou nebo s tátou. Aby to bylo ještě lepší, napekli 

jsme ve školce plněné rohlíky. Někteří rodiče donesli další výborné občerstvení.  
Po všech dobrotách se jen zaprášilo... Moc Vám děkujeme za účast 

a doufáme, že i tato akce bude patřit mezi naše akce tradiční. 
 

Na podzim chystáme Lampionkový průvod, takže už se pomalu chystejte! 
 

Sluníčka a Rybičky z naší školičky. 
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