
  Foto: Petra Heraltová 
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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. 

 Emilie Purmenská   

 Lubomír Kvita  

 Karel  Škráček 

 Marie   Kudělková 

 Jaromír   Holub 

 12.11.2022  a  13.11.2022 
 

Objednávky na čísle 605 979 796 
 

Těšíme se na Vás 
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Výzva k ořezu stromů a keřů okolo místních 
komunikací 

 

Prosíme Vás, všechny vlastníky stromů a keřů vysázených okolo 
místních komunikací, abyste provedli podzimní ořezy všech větví 
stromů a keřů, překážejí bezpečnému průjezdu všech automobilů 
(především nákladních).  
Pokud nebude ořez stromu proveden dostatečně, nebudeme moci 

v těchto místech provádět zimní údržbu komunikací. 

 

Milí spoluobčané, 

jak jistě všichni víte, 19. října 2022 proběhlo ustavující zasedání nově zvoleného 

zastupitelstva obce. Zářijový výsledek komunálních voleb nám rozdal karty a naším 

úkolem bylo najít shodu na tom, v jakém formátu budeme následující čtyři roky 

spolupracovat. 

Velmi si vážím toho, že jsme navázali na výbornou spolupráci z minulých volebních 

období a s respektem k volebnímu výsledku a podle zásady „nehádat se a pro klíčová 

rozhodnutí najít nejlépe shodu celého zastupitelstva“ jsme zvolili následující vedení 

obce: 
 

Rada obce:          Bc. Andrea Tománková, starostka 

  Marie Janečková, místostarostka 

  Jaromír Marek, Petr Skalka a Ing. Jiří Kudělka, členové rady 

Finanční výbor:  Jaromír Marek (předseda), Petr Skalka a Antonín Kudělka (členové) 

Kontrolní výbor: Ing. Jiří Kudělka (předseda), Bc. Jaromír Havrlant, Ing. Mgr. Pavlína 

Soukupová 
 

Na následujícím zasedání Rady obce budou také zvoleni zástupci do školské rady, 

kulturní a sportovní komise, sociální komise a do nově ustanovené komise pro životní 

prostředí. 

Přeji všem kolegům zastupitelům dobré nápady, dostatek odvahy a energie při jejich 

realizaci a přála bych si, abychom ve vás, občanech, měli oporu. 

 

Závěrem mi dovolte jednu osobní poznámku. K nové roli přistupuji s velkou pokorou a 

hlubokým respektem a úctou k práci mých předchůdců, zvláště pak paní Janečkové.    

A mám velkou radost, že budeme úzce spolupracovat i do budoucna. 
 

Hezké podzimní dny, Andrea Tománková 
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Finále soutěže E-on Energy Globe 
 

V říjnu vrcholila soutěž společnosti E-on Energy Globe. Naše obec se této soutěže 
zúčastnila s projektem decentrálního čištění odpadních vod. Dostali jsme se mezi 
posledních šest finalistů. A byli jsme tak pozváni  na slavnostní vyhlášení vítěze, které 
se konalo v Praze ve staré čistírně odpadních vod v Bubenči. Toto vyhlášení vysílala 
Česká televize v sobotu 22. října. Naše účast ve finále je velkým úspěchem, je zřejmé, 
že náš projekt čištění odpadních vod je velmi zajímavý a to nejen u nás v České 
republice. Soutěž jsme sice nevyhráli, ale dostali jsme se do dobré společnosti 
ekologických projektů. Přejme si, aby se všem finalistům dařilo se prosadit i na trhu, aby 
budoucí generace měly šanci na lepší životní prostředí tohoto světa. 

Marie Janečková 

Vážení spoluobčané,  
po dlouhých třinácti letech služby odcházím z funkce starostky naší obce. Chci Vám 
proto  poděkovat za podporu, které se mi díky Vám dostalo. Jsem ráda, že jsem měla 
příležitost se aktivně podílet na rozvoji naší obce. Myslím, že pár věcí se nám společně 
docela povedlo. Velkou radost mám samozřejmě ze všech realizovaných stavebních 
akcí, ale ještě větší, že u nás v Rybí bydlí velká spousta skvělých lidí, že fungují 
nejrůznější spolky a zájmová sdružení. Zkrátka, že se rádi potkáváme (a to dnes už 
není tak samozřejmé). Svůj starostenský úděl předávám Andrei Tománkové a přeju ji, ať 
se ji práce na obci daří. Vždyť přece víte, že pokud se bude dařit jí, bude se dobře dařit 
i nám všem. Jsem ráda, že ji můžu pomáhat ze své nové pozice - místostarostky. Úkolů 
máme před sebou opravdu hodně, bude dobré se o ně podělit.  
Těším se tedy, že se i nadále budeme potkávat a společně se snažit o dobré žití u nás v 
Rybí. 

Marie Janečková 
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KLUB ŽEN    zve své členky ve středu 2. listopadu do přísálí Besedy v 17:00 hod. 

ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ A MĚŘENÍ TLAKU  se bude konat v pondělí  7. listopadu  
v konzultační místnosti lékaře na obecním úřadě v době od 9:30 - 10:00. 
           
ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ  se bude konat  v pondělí 21. listopadu ve stejnou dobu. 
 

Obec Rybí 
ve spolupráci se  

Základní školou Adolfa Zábranského 
a Společenským centrem  

VĚŽIČKA RYBÍ 
 

připravuje 
 

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ADVENTU, 
 

které se bude konat  
dne 25. listopadu 2022. 

 

Bližší informace na plakátech. 
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Diakonie Broumov,  

sociální družstvo 
  Více na  www: diakoniebroumov.org 

 

HUMANITÁRNÍ  SBÍRKA 
 

 kdy:   úterý 15. listopadu    od 8:00 do 15:00 h.  

středa 16. listopadu          od 8:00 do 17:00 h. 

 kde:  Obecní úřad Rybí  

 

Vážení dárci,  

 prosíme, aby u všech darovaných oděvů byly funkční zipy. To se týká i 

batohů, tašek a kufrů. Kufry nám darujte pouze se všemi kolečky. 

Nefunkční zapínání nejsme schopni opravit.  

Materiál poskytujeme   potřebným lidem a nefunkční věci musíme bohužel 

likvidovat, jelikož ty nikomu již neposlouží tak, jak by měly. 

 

Seznam věcí, kterými můžete přispět do sbírky: 

 
 Veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské) 

 Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony  

 Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek) 

 Péřové přikrývky, polštáře a deky, peří 

 Obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou) 

 Menší elektrospotřebiče, mohou být i nefunkční 

 Časopisy, noviny, knihy 

 

PROSÍME VŠE ZABALENÉ V IGELITOVÝCH OBALECH, 

NÁDOBÍ DO KRABIC 

 
 

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME: 

 ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů 

 nábytek 

 znečištěný a vlhký textil 

 jízdní kola, kočárky, nádobí, skleničky, porcelán ( transportem se znehodnotí ) 
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Z ustavujícího zasedání  

 zastupitelstva obce 

Ve středu 19. října 2022 se v sále Besedy konalo Ustavující zasedání zastupitelstva 
obce, kterého se zúčastnilo všech 15 členů nově zvoleného zastupitelstva a              
27 občanů. 
 

Zastupitelstvo na zasedání projednalo a přijalo toto usnesení: 

1. bere  na  vědomí  v souladu s § 69 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů  (dále  jen „zákon  o  obcích“), mandáty členů Zastupitelstva obce Rybí 
zvolených ve volbách do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 23. a 24. září 2022;    (15-0-0) 

 
2. schvaluje  program ustavujícího zasedání zastupitelstva obce;         (15-0-0) 

 
3. schvaluje,  aby diskuse probíhala ke každému bodu programu zvlášť;               (15-0-0) 

 
4.  určuje  zapisovatelku paní Janu Markovou a  
    ověřovatele zápisu paní Janu Kovaříkovou a Martina Lapčíka                 (15-0-0) 

 
5.    schvaluje  proplacení nevyčerpané dovolené starostky pro rok 2022.                          (15-0-0) 

 
6. schvaluje jednací řád ustavujícího zasedání zastupitelstva obce a volební řád pro volbu starosty, 

místostarosty a dalších členů rady                     (15-0-0) 

 
7. volí v souladu se schváleným jednacím řádem ustavujícího zasedání zastupitelstva obce       

 tříčlennou volební komisi ve složení: 
   předseda  Bc. Jaromír Havrlant 
   a další členové Mgr.Art. Šárka Hyklová 

        Petr Pochyla;                      (15-0-0) 

 
8.  volí v souladu s jednacím řádem ustavujícího zasedání zastupitelstva obce tříčlennou návrhovou 

komisi ve složení: 
   předseda  Dominik Skalka 
   a další členové RNDr. Alena Kvitová 

        MVDr. Oldřich Pěnkava                    (15-0-0) 

 
9. stanovuje podle § 104 zákona o obcích jednoho místostarostu;                (15-0-0) 

 
10. stanovuje podle § 84 odst. 2 a § 99 zákona o obcích počet členů Rady obce Rybí na: 5;      (15-0-0) 

 
11.  určuje podle § 71 zákona o obcích jednu funkci, pro kterou bude člen zastupitelstva obce 

uvolněn, a to funkci starosty;                       (15-0-0) 

 
12. schvaluje  v souladu s jednacím řádem ustavujícího zasedání zastupitelstva obce způsob volby 

starosty, místostarosty a dalších členů rady obce, členů kontrolního a finančního výboru - 
veřejným hlasováním                                (15-0-0) 

 
13. volí   podle § 84 odst. 2 zákona o obcích a v souladu s volebním řádem tyto funkce pro volební 

období 2022 – 2026: 
 starosta    Bc. Andrea Tománková 
 místostarosta  Marie Janečková 
   
 další členové rady obce Ing. Jiří Kudělka,  Jaromír Marek,  Petr Skalka   (15-0-0) 
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10. ročník běžeckého závodu „Rybský trhák“ 
 

Druhou říjnovou sobotu jsme u nás v Rybí opět přivítali závodníky 
na tradičním silničním běhu pro všechny děti i dospělé. 
I přes silnou konkurenci běžců z Atletického oddílu Kopřivnice (jsou našimi tradičními 
účastníky) se naši „borci“ neztratili. Mezi nejmladšími účastníky se vyhoupla na třetí 
příčku Emilka Marková. U chlapců v kategorii 2017 -2018 jsme sice nezískali žádný 
vzácný kov, ale kluci z Rybí šlapali na paty všem medailistům. Zato mezi děvčaty v této 
kategorii jsme opět slavili medailový úspěch. Bronz si domů odnesla Adélka Cochlarová. 
V kategorii kluků narozených 2015 -2016 obsadil krásné čtvrté místo Filip Kudělka a 

mezi dívkami získala stříbrnou 
medaili Anička Řehořová. Těsně 
pod medailovými pozicemi se 
umístila Ellenka Horáková (dívky 
2013 -2014) a také Tomáš Bradáč 
(chlapci 2011 a 2012). Mezi 
nejstaršími žáky velmi dobrý čas 
zaběhli Karin Fojtíková a Dominik 
Srubek – oba získali ve své 
kategorii bronzovou medaili. 
Za dospělé nás skvěle 
reprezentoval Vojta Honeš, který 
7 kilometrový závod na 
plynárenských cestách doběhl za 
30 min. 57 sec.  

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

Prosím nabídněte. Peníze mám.  
Tel. 737 190 613 

 
14. zřizuje  pro volební období 2022 – 2026  a  v souladu s  §  84 odst. 2 zákona o obcích 

tříčlenný finanční výbor 
  a  
 volí  pro volební období 2022 – 2026 a v souladu s § 84 odst. 2 zákona o obcích: 
 předsedu finančního výboru  - Jaromír Marek 
     další členy    - Antonín Kudělka a Petr Skalka;               (15-0-0) 

 
 
15. zřizuje  pro volební období 2022 – 2026  a  v souladu s  §  84 odst. 2 zákona o obcích 

tříčlenný kontrolní výbor  
 a  
 volí  pro volební období 2022 – 2026 a v souladu s § 84 odst. 2 zákona o obcích: 
 předsedu kontrolního výboru   - Ing. Jiří Kudělka 
 další členy     - Bc. Jaromír Havrlant a Ing. Mgr. Pavlína Soukupová    (15-0-0) 
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Topná sezóna – základní pravidla pro provozování a 

údržbu spalinových cest 

 

V minulých dnech klesla průměrná denní teplota pod 

třináct stupňů Celsia a v řadě měst a obcí začala topná 

sezóna. Letošní topné období je však jiné než to předešlé 

– doprovází ho dramatický vývoj na trzích s energiemi. 

Proto mnoho z nás zvažuje, jakým palivem bude letos 

topit. Občané by neměli zapomínat, že ať už vyberou 

jakékoliv palivo, musí znát základní pravidla bezpečného 

provozování spotřebiče a spalinové cesty, na kterou je 

spotřebič připojen. Podle platných předpisů je porušení 

bezpečného provozu spotřebičů a komínů klasifikováno 

jako přestupek na úseku požární ochrany.  

V roce 2021 bylo v okrese Nový Jičín zaznamenáno 21 

požárů v souvislosti s provozem spalinové cesty. Je tedy 

zřejmé, že důsledné dodržování předpisů v této oblasti 

má své opodstatnění. 

  

Čištění, kontrola a revize spalinové cesty se provádí podle Vyhlášky č. 34/2016 

Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty. 

Kontrolu a čištění spalinové cesty provádí oprávněná osoba, kterou je držitel 

živnostenského oprávnění v oboru kominictví. 

Nelze-li spalinovou cestu vyčistit běžným způsobem, lze provést čištění komínu 

odolného proti vyhoření sazí vypalováním, které smí provádět pouze oprávněná osoba. 

Revizi spalinových cest musí provádět oprávněná osoba, která je zároveň držitelem 

osvědčení revizního technika spalinových cest. 

 

Lhůta pro pravidelné provádění revize spalinové cesty není vyhláškou určena, 

vyhláška určuje pouze, v jakých případech se revize spalinové cesty se provádí: 

 před uvedením nové spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě 

komínu, 

 při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv, 

 před připojením spotřebiče paliv do nepoužívané spalinové cesty, 

 před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu, typu, 

provedení a výkonu za podmínky, že způsobilost spalinové cesty je potvrzena 

zprávou o provedení čištění a kontroly spalinové cesty, 

 po komínovém požáru, nebo 

 při vzniku trhlin u používané spalinové cesty, jakož i při důvodném podezření na 

výskyt trhlin u používané spalinové cesty. 

 

Oprávněná osoba předá objednateli služby (čištění, kontrola, revize) neprodleně, 

nejpozději do 10 pracovních dnů písemnou zprávu o provedení práce. 
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Poznámka: Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním 
roce. 

 
Máte spalinové cesty doma? Víte, že tyto body si můžete zkontrolovat sami?  

 řádné upevnění kouřovodu,  
 zda plášť spotřebiče nebo kouřovodu není propálený, 
 zda správně fungují uzávěry komínových dvířek, 
 funkčnost přívodních šnůr a zásuvek u kotle, 
 zda je povrch komínu celistvý, bez viditelných spár, netěsností a omítnutý, 
 dodržení bezpečného odstupu zařízení domácnosti od jakéhokoliv tepelného zdroje, 
 zda je dimenzování pojistek v případě elektrických spotřebičů dostatečné. 
 
Vždy je nutné dodržovat návody výrobce ke konkrétnímu spotřebiči. Spalovat lze pouze takové palivo, 
pro které je konkrétní spotřebič určen. Při používání spotřebičů na tuhá paliva používat pouze suché 
palivo, zabrání se tím nedokonalému spalování a vzniku nadměrných usazenin ve spalinové cestě.  
Nemělo by se zapomínat, že nikdy není pozdě na to, aby komín prohlédnul odborník a řádně ho 
vyčistil. Jen tak si bude občan jist, že topení v nadcházející topné sezóně bude bezpečné. Před 
samotným čištěním a kontrolou spalinové cesty je nezbytné vytápění na krátký čas přerušit, dočasné 
nepohodlí je tedy nezbytná daň za pozdní servis. Vznícení sazí v komíně většinou jednoznačně 
poukazuje na zanedbání péče o spalinovou cestu.  
 
Co dělat, když začne v komíně hořet? 

Urychleně odstraňte veškerý hořlavý materiál z blízkosti komínového tělesa. Zavolejte na linku 150 
nebo 112. Požár v komíně nikdy nehaste vodou, mohlo by dojít k jeho popraskání nebo i výbuchu. 

 
„Zanedbanou údržbou komínu zvyšujete možnost vzniku požáru.“ 

Pro bezpečný domov doporučujeme zakoupit práškový hasicí přístroj a naistalovat autonomní hlásič 
požáru (požární hlásič, který je schopen detekovat nebezpečný kouř při začínajícím požáru). Pokud je 
Váš dům či byt vybaven plynovým spotřebičem, doporučujeme pořídit si i detektor nebezpečných a 
výbušných plynů (např. detektor oxidu uhelnatého).  

por. Ing. Barbora Ševečková 
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 

územní odbor Nový Jičín 
pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení 
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Senioři pozor dejte, preventivní rady na paměti mějte 
 
Na první den v měsíci 
říjnu připadá 
každoročně 
Mezinárodní den 
seniorů. Jak u 
příležitosti tohoto dne, 
tak během celého roku, 
pořádají 
moravskoslezští 
policisté pro seniory 
napříč krajem 
preventivní besedy, 
během kterých je 
seznamují se 
základními zásadami 
bezpečného chování. Pojďme si nyní tyto preventivní rady určené seniorům společně připomenout. 
 
Pozor na cizí osoby a jejich smyšlené legendy 
Senioři patří mezi zvlášť zranitelnou skupinu obětí trestných činů, kdy pachatelé zneužívají jejich 
důvěřivosti a pod různými záminkami se je snaží připravit o jejich úspory.  Senioři by měli mít vždy na 
paměti, že by do svých domovů neměli vpouštět žádné cizí osoby. Není dobré dveře od bytu 
otvírat automaticky, když není jasné, kdo za nimi může být. Pro tyto případy je vhodné mít dveře 
opatřené kukátkem a také bezpečnostním řetízkem. I ti co se tváří mile a důvěryhodně, nemusí mít 
vždy dobré úmysly. Pachatelé bohužel bývají vynalézaví a pro to, aby je senioři vpustili do svých 
příbytků, používají různé smyšlené legendy například vrácení přeplatku, nabídky prodeje různého 
zboží, nabídky služeb (opravy, kontrola spotřebičů), nabídka pomoci s nákupem, prosba o možnost si 
zatelefonovat atd. Pak už stačí jen chvilka nepozornosti a cennosti a úspory mohou být pryč. S tím 
také souvisí důležité doporučení nenechávat doma větší finanční hotovost a raději peníze uložit do 
jedné z důvěryhodných bank. Pozor také na přehnaně „výhodné“ nabídky. Jejich uzavření se může 
později velmi prodražit. Pokud by si senior rád nabídku vyslechl, je nejlepší si s osobou domluvit 
telefonicky schůzku, na kterou senior přizve někoho ze svých rodinných příslušníků. Různé legendy 
nepoužívají pachatelé jen k vniknutí do obydlí, aby zde mohli něco odcizit, ale také k podvodnému 
vylákání finančních prostředků. Mezi tyto nejznámější legendy patří tzv. legenda vnuk. V těchto 
případech volá seniorovi cizí osoba, která se vydává za jejich rodinného příslušníka. Do telefonu jim 
sdělí, že nutně potřebuje zapůjčit finanční hotovost, například z důvodu výhodné koupě či třeba k 
uhrazení škody, kterou způsobil během dopravní nehody. Volající pak seniorovi během telefonátu 
sdělí, že si peníze nemůže přijít vyzvednout sám a pošle pro ně známého. Důležité je si v těchto 
případech zpětně telefonicky u svých blízkých ověřit, zda skutečně volal člen rodiny a nikdy 
nepředávat peníze cizím lidem.  
 
Osobní věci v bezpečí i mimo domov 
Zvlášť obezřetní by měli být senioři také během nakupování či cestování v městské hromadné 
dopravě. Stačí chvilka a mohou se stát obětí krádeže. Například volně odložená kabelka v nákupním 
košíku či tramvaji může být pro pachatele snadnou kořistí. Proto je potřeba mít své osobní věci stále 
při sobě a nikde je neodkládat. Převážně peněženku a doklady je potřeba umístit na bezpečné 
místo, kam případný pachatel nemá snadný přístup. Tímto bezpečným místem může být například 
vnitřní kapsa bundy, kterou má senior na sobě. Ovšem pokud si tuto bundu sundá a pověsí například v 
čekárně u lékaře, nesmí zapomenout si tyto osobní věci z bundy vyndat. V peněžence by pak senior 
neměl nosit zbytečně velkou finanční hotovost, a pokud používá platební kartu, tak by u ní především 
neměl mít poznačený PIN kód, díky kterému by pachatel v případě krádeže mohl uložené finanční 
prostředky z účtu snadno odcizit. Pokud dojde ke krádeži platební karty, je potřeba ji co nejdříve 
nechat zablokovat. Při pohybu mimo domov je důležité nikdy nechodit sám přes odlehlá místa, kde 
není velký pohyb osob a už vůbec ne v nočních hodinách.  
Senior by měl mít vždy na paměti, že nejdůležitější je jeho zdraví a pokud by došlo k přímé 
konfrontaci mezi ním a pachatelem, například jej přistihl při krádeži, neměl by se jej senior snažit na 



14 

místě sám zadržet, nebo se s ním 
o odcizenou věc přetahovat. Lepší 
je nechat pachatele, který bohužel 
většinou mívá fyzickou převahu, i 
s odcizenou věcí z místa odejít a 
následně co nejrychleji celou věc 
oznámit na linku  158. 
 
Opatrní by měli být senioři také v 
případě, že využívají internet. K 
nákupu by měli využívat 
především ověřené e-shopy s 
dobrým hodnocením od ostatních 
uživatelů. Pozor na přehnaně 
výhodné nabídky zboží. Další 
riziko tvoří podvodné emaily za 
účelem vylákaní finančních 
prostředků či osobních údajů. 
Objevují se také podvodné 
webové stránky napodobující 
instituce, které senior zná. V těchto případech může být velmi těžké na první pohled podvod rozeznat. 
Obecně lze říci, že pokud přijde osobě na dané webové stránce, emailu či SMS zprávě něco 
netypického a podezřelého, je lepší na nic neklikat. Důležité je nikomu nezasílat svá hesla, osobní 
údaje a čísla platebních karet.  
 
V silničním provozu 
Senior, který je řidičem nesmí zapomínat na pravidelné zdravotní prohlídky. Ty musí absolvovat v 
60, 65 a 68 letech a následně každé dva roky. Potvrzení o zdravotní prohlídce musí mít při řízení 
vozidla vždy u sebe. Nikdy by senior neměl usedat za volat v případě, pokud se necítí dobře a raději 
by měl vyčkat na dobu až mu bude lépe. Při jízdě na kole by měl mít vždy na hlavě přilbu. Ta může v 
případě pádu zachránit život. Přilba je o to důležitější pokud senioři používají u nich stále oblíbenější 
elektrokola. Na elektrokole je možné snáze dosáhnout vyšší rychlosti, což sebou přináší větší riziko 
pádu se závažnými následky. Jak klasické jízdní kolo, tak elektrokolo musí mít povinnou výbavu. 
Potřeba je především dbát na funkčnost jak brzd tak také předního a zadního světla, které musí být 
vždy zapnuté za snížené viditelnosti. Na pravidlo být vidět za snížené viditelnosti nesmí senioři také 
zapomínat, pokud se pohybují v silničním provozu jako chodci. Použití reflexních prvků může jejich 
viditelnost zvýšit až na 200 metrů. Vozovku by senioři měli přecházet vždy poté, co se pořádně 
rozhlédnou, kolmo k její ose a to co nejrychleji. K přecházení jsou povinni užít přechod pro chodce 
pokud se od něj nachází do vzdálenosti 50 metrů. Pokud tomu tak není, je potřeba vozovku přejít na 
přehledném a dobře viditelném místě.  
 
Na výše uvedené preventivní rady policisté Moravskoslezského kraje seniory upozorňují jak 
prostřednictvím již zmíněných besed, tak také díky preventivním projektům. Jedním z těchto projektů je 
publikace Černá kronika aneb ze soudních síní, kterou Krajské ředitelství policie 
Moravskoslezského kraje vydalo v roce 2016. Tato publikace obsahuje 12 příběhů zachycujících 
nejčastější nebo nejzávažnější trestné činy páchané na seniorech. Příběhy jsou inspirovány 
skutečnými událostmi a čtenáři na konci každého z příběhů naleznou poučení, jak se v takové situaci 
zachovat, eventuálně jak se jí vyhnout. Kromě zmíněné knižní publikace je součástí projektu také 
doprovodný materiál v podobě CD, informačních letáků, brožur či záložek do knih. Dalším projektem 
Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje je pak PORADCE policejní rádce pro 
bezpečný život, který obsahuje edukační videa. Tento projekt odstartoval v roce 2020 a celkem tři 
videa ze stávajících šestnácti jsou věnována přímo seniorům a jejich bezpečnosti v silničním provozu. 
Videa jsou veřejnosti volně přístupná na YouTube kanálu Policie ČR.  
 

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje 
nprap. Mgr. Darina Veselá 

oddělení prevence 
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Stářím to nekončí 

Dříve či později přijde v životě 
každého z nás období, kdy si můžeme 
myslet, že na nové zážitky už nemáme 
čas a to nejlepší už máme za sebou. Řeč 
je o stáří. My jsme ale přesvědčeni, že 
stářím život rozhodně nekončí. Ba právě 
naopak, přichází ideální příležitost 
vrhnout se na realizaci toho, na co nám 
dodnes nezbýval čas.  

 

Život na internetu, není jen pro mladé 

Dnešní doba je plná sociálních sítí, 
internetu a medií. Není divu, že jim 
rozumí především mladá generace, která 
na nich prakticky vyrostla. Vám se tak může zdát, že vašim vnoučatům v tomto směru nestačíte. Nač 
ale věšet hlavu, život na internetu přeci není jen pro mladé. Internet vám nabízí spoustu možností a 
mimo jiné, můžete díky němu otužit vztah s vnučkou nebo vnukem.  Přinášíme pár příkladů, co vám 
internet může nabídnout: 

 Komunikace – Elektronická pošta a sociální sítě přináší veliké usnadnění v komunikaci s vašimi 
blízkými. Vaše zpráva se doručí okamžitě a vy nemusíte ztrácet čas s hledáním známky a cestou 
na poštu. Stejně tak můžete sdílet zážitky se svou rodinou, která vás může denně zásobovat 
přísunem fotografií a videí.  

 Informace – Na internetu najdete téměř vše: jízdní řády, ordinační hodiny, počasí, recepty a 
kuchařky, televizní programy, zprávy o kultuře, sportu apod.  

 Nakupování – Pokud jste vášnivými nákupčími a každý den přemýšlíte co a kde koupit vašim 
dětem nebo vnoučatům, tak je internet místem pro vás. Můžete sedět v pohodlí domova a 
brouzdat na stránkách knihkupectví, hračkářství nebo obchodů s oblečením. Další výhodou je to, 
že pokud vám okolnosti nedovolují zajít si pro potraviny, existují obchody, které vám zboží 
dovezou až před dům. 

 Zábava – máte rádi šachy, piškvorky, scrabble nebo rádi luštíte křížovky, ale nemáte je s kým 
hrát nebo se vám nechce každou chvíli nakupovat nové a nové sešity? Na internetu najdete 
všechny druhy zábavy. Navíc se vám nikdy nestane, že na to budete sami, protože vaším 
soupeřem může být kdokoliv ze světa.  

 
Vzdělávejte se a bavte se  

Až si do sytosti užijete zaslouženého klidu, který stáří přináší, je načase začít opět plánovat. Zmapujte 
prostředí, a to co byste chtěli ve vašem okolí navštívit a stihnout. Zjistěte si termíny výstav, programy 
divadel a kin, otevírací doby muzeí a jaké sportovní aktivity ve svém okolí máte.  

V dnešní době také najdete spoustu kurzů, které můžete absolvovat i v pokročilejším věku. Pokud jste 
vždy měli chuť naučit se základy angličtiny nebo snad španělštiny, jen do toho. A jestli máte spíše 
sportovního ducha, můžete si udržovat kondici v kurzech pilates nebo jógy. Pokud si nevíte rady, jaký 
kurz zvolit, zkuste situaci probrat s vaší rodinou. Možná najdete společnou řeč a vyberete aktivitu, 
kterou můžete absolvovat společně a stmelíte tím vaše vztahy.    

Ve stáří není problém ani cestování. Nemusíte tak zůstat u zasněného dívání na dokumenty o různých 
zemích. Existuje řada společností, které nabízí zájezdy včetně česky mluvícího průvodce, který vám 
vše představí a bude vám k ruce. Stačí si pouze vybrat destinaci, termín, sbalit 
kufr a můžete vyrazit.  

Psychologická poradna MOJRA, www.mojra.cz 
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Věrka Šustalová, knihovnice 

     C. Mason      Jak věci fungují 
     Zajímá vás, jak bagr nabírá hlínu, proč lodě plují nebo proč se letadla udrží ve vzduchu? 
Nadzdvihněte si okénka na stránkách této knihy a podívejte se do nich, jak věci fungují. 
 

     Z. Pospíšilová     Nezbedný mýval 
     Eliška a Pája tráví týden u babičky a dědečka. Pája chce spát sám v pokojíku na půdě, ale v noci 
ho tam straší podivné zvuky. Aby těch záhad nebylo málo, z kurníku se začnou ztrácet vajíčka a ze psí 
misky granule. Děda nastraží fotopast, a ta na střeše zachytí mývala. Je to vůbec možné, vždyť 
mývalové k nám do volné přírody nepatří! 
 

     V. M. Matějka     Klub Klikařů – Boj o Krkavec 
     Krkavec – obyčejný kopec se starou rozhlednou a televizní věží kousek za Plzní. Býval oblíbeným 
cílem výletů, ale teď tam nikdo nesmí. Pohybují se tam tajuplní muži, které nikdo nezná. Podezřelé 
dění kolem kopce svede dohromady partu spolužáků, a ti se pokusí společně postavit hrozbě, která se 
na celé město řítí. 
 

     S. Dessenová     Jedeme v tom spolu 
     Auden velmi špatně snáší rozvod svých rodičů. Nemůže v noci spát a neví jak celou situaci řešit. 
Jedno léto tráví se svým tátou a jeho novou rodinou v okouzlujícím přímořském městečku. A 
překvapivě potká nové kamarády a uvědomí si, že svůj život může prožívat i jinak, než byla dosud 
zvyklá… 
 

     B. Škodová     Já, hasička 
     „Haló, je tam někdo živý, nebo je to automat?“ se občas ozve ve sluchátku, ke kterému vede cesta 
vytočením tísňového čísla 112. Jaké to je pracovat jako operátorka na tísňové lince? Touto knihou 
chce autorka alespoň trochu přiblížit veřejnosti tuto zajímavou práci. Některé případy na tísňové lince 
představují dennodenní rutinu, některé jsou minimálně úsměvné, nad některými zůstává rozum stát a 
některé jsou hodně náročné. 
 

     J. Benková     Zaměstnání: MÁMA 
     Elisabeth má šťastnou rodinu, ve svém manželovi, věčně zaneprázdněném Dominikovi, nemá příliš 
velkou oporu. Domácnost i všechny rodinné záležitosti jsou na jejich bedrech. Tři děti, manžel a pátý 
člen rodiny, rozmazlený pejsek Lili. Sissi touží po vlastním prostoru, a tak pro rodinu připraví 
překvapení. Netuší však, že její manžel něco chystá pro ni… 
 
     M. Klevisová     Čekání na kocoura 
     Alice složitě hledá cestu k dospívající dceři. Théo těžce nese stěhování z venkova do města, malý 
Robin se musí smířit s rozvodem rodičů… Jedno mají všichni hrdinové společné: lásku ke kočkám. 
Příběhy o kočkách a jejich lidech vám vykouzlí úsměv na rtech a zároveň vás i dojmou. 
 

     P. May      Tichá smrt 
     Policistka Cristina se vydá s kolegou do luxusní vily na andaluském pobřeží k údajnému vloupání. 

Ve vile dojde ke střetu, při němž uprchlý zločinec Jack nechtěně zastřelí svou přítelkyni. Přísahá 

Cristině pomstu a zaměří se na její příbuzné. Na pomoc španělské policii je vyslán geniální detektiv 

z Glasgow John Mackenzie. Dokážou zločince dopadnout dřív, než uskuteční plánovanou vraždu? 



17 



18 

 

Konečné umístění hráčů Fotbal Golfu Rybí v ligovém ročníku 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Tímto děkujeme všem hráčům za reprezentaci našeho klubu! Z 293 hráčů LIGY ČR máme krásné umístění! 

Zvlášť gratulujeme Heleně Purmenské, která na Mistrovství ČR ve hře na jamky                                                                                      

vypálila rybník všem hráčkám z předních míst tabulky a získala první zlato pro náš klub!!! 

 

Mistři ČR ve hře na Jamky - Helena Purmenská a Tomáš Bican (Litomyšl)                                                                                                                 

www.fotbalgolfrybi.cz     Facebook - Fotbal Golf Rybí 
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MŠ
STŘÍPKY Z MATEŘINKY 

ŘÍJEN 
 
 

 
Tak jsme se rozjeli naplno. Parádně 
jsme využili naši školkovou zahradu, 
protože nám přálo počasí. Posbírali 

jsem letošní úrodu ořechů a dýní. Na 
vycházkách jsme poctivě hledali 

žaludy, jeřabiny a šípky, abychom z 
nich a donesených kaštanů vytvořili 

zvířátka a jiné potvůrky. V keramickém 
kroužku už máme za sebou první 

vyrobenou misku a v angličtince jsme 
se naučili pár nových slovíček. 

 
Před školkou jsme 
„zasadili“ pár hříbků a 
muchomůrek, aby všichni věděli, že ještě rostou! 

 
V projektovém dni jsme pracovali i s plodinami z našich zahrad. Krájeli 
jsme na ochutnání jablíčka různých barev a chutí. Strouhali brambory a 

dělali těsto na výborné bramboráky, které nám potom paní kuchařka 
usmažila. A že teda byly opravdu úžasné!   

 
Třída „Rybiček“ si zajela do Beskydského divadla na představení 

„Příhody včelích medvídků“ a do školky přijelo divadélko „Ententýky 
 s krásnou adaptační pohádkou pro obě naše oddělení. Na tu se přišli podívat i naši 

kamarádi, kteří už jsou letos v 1. třídě. Všem se pohádka líbila a dlouho 
jsme si o ní vyprávěli. 

 
Jsme rádi, že přinášíte své Myšky Zvídalky. Krásně nám vyzdobily 

prostory chodby a schodiště. 
 

V MŠ se v obou třídách instalovaly klimatizační jednotky na podporu 
vytápění. Děkujeme rodičům za vstřícnost a pochopení, vše tak 

proběhlo bez problémů a omezení. 
 

Připomínáme Vánoční focení v MŠ ve středu 2.11.2022 již od 6,30 hodin. 
Lucerničkový pochod s uspáváním broučků bude dle počasí první týden v listopadu. 

Termín upřesníme, sledujte informační nástěnky a naše webové stránky. 
 

Sluníčka a Rybičky z naší školičky. 
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Zprávičky ze školičky 
Říjen ve škole proběhl ve smutném duchu, když jsme se loučili 
s naším milovaným panem učitelem Jaromírem Bílým. Život ale 
běží dál a naše řady posílila paní učitelka Zdenka Jonášová. 

Během tohoto podzimního měsíce jsme využili přírodních krás a kromě učení 
jsme vytvářeli velmi pěkné obrázky. Ve čtvrtek 20. října byli žáci 4. a 5. ročníku na 
dopravním hřišti, kde si oprášili pravidla silničního provozu nejen pro chodce ale i pro 
cyklisty. Týden od 24. do 28. října jsme odpočívali díky ředitelskému volnu, podzimním 
prázdninám a státnímu svátku. V listopadu nás čeká hodnocení práce za 1. čtvrtletí a 
tím pádem konzultace pro rodiče, které se budou konat ve čtvrtek 3. listopadu od 
14:30 do 16 hodin. 

Mgr. Hana Frydrychová 



21 
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 Připravila  Jana Marková. Telefon / fax: 556 760 181. IČ: 00600741.  
E-mail adresa: obec@rybi.cz.  Webové stránky obce: www.rybi.cz.  

Evidenční číslo zpravodaje:  MK  ČR E 10143.   
Pro Rybjany zdarma jinak 5 Kč za jeden výtisk.     Tisk: Obecní úřad Rybí               

Obecní úřad si vyhrazuje právo výběru příspěvků do zpravodaje.      Uzávěrka každého čísla: 25. den  
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