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Komunitní plánování aneb co a jak by se mělo v Rybí dělat 
 
 Taky si myslíte, ţe se v obci nic neděje, a kdyţ náhodou něco vznikne, tak to 
nestojí za nic? Ţe s Vámi nikdo nekomunikuje, a ţe nikoho Vaše názory na dění v obci 
nezajímají? Pak by bylo dobré se společně setkat a prodebatovat plán rozvoje obce, 
který jsme vytvořili v roce 2008 a dali mu hezký název „Plán rozvoje obce Rybí na léta 
2008 – 2013 s výhledem do roku 2020. Tento plán vznikl na základě dotazníku ke kafíč-
ku a k čajíčku a pak také díky lidem, kteří přišli na schůzku do Besedy, kde jsme všem 
přáním z navrácených dotazníků dali společnou formu, a taky představu o čase plnění a 
splnění uvedených přání. 
 
 Souběţně s tímto dlouhodobým plánem vznikl i akční plán na rok 2008 – 2010. 
V říjnovém zpravodaji loňského roku jste našli anketu, ve které jste se měli vyslovit, jak 
byla jeho realizace úspěšná. Na úřad se vrátilo pouze 10 listů (všem, kteří anketu vypl-
nili a vrátili, děkuji), ale i tak se dá z dotazníků vyčíst, jak se plnění cílů dařilo. 
Kdyţ se na dvouletý plán podívám zpětně, musím si říct, ţe jsme byli hodně nadšení, 
kdyţ jsme si mysleli, ţe se tolik věcí dá za dva roky zvládnout. Ti z Vás, kteří jste se 
přece jenom do hodnocení plnění plánu pustili, jste většinou na jeho konci konstatovali, 
ţe podařila asi polovina z plánovaných akcí, ke zbytku máte výhrady a  něco se neza-
čalo dělat do dneška. 
 
Takţe jak vlastně hodnocení dopadlo? 
 Celkem se dařilo ve stavebních akcích, tj. dostavil se multifunkční dům (objevila 
se jen kritika na malou místnost pro lékaře), byla dokončena rekonstrukce mateřské a 
základní školy a modernizovalo se jejich vybavení. Celkem úspěšně dopadlo i hodnoce-
ní minihřiště v Klimbachu. Splnili jsme taky stavbu chodníků od Závišic aţ k Autobaru. 
Oprávněné připomínky byly ke stavbě přechodů pro chodce – letos tedy konečně posta-
víme jeden u školy a necháváme zpracovat projekt na přechod pro chodce u zastávky 
na horním konci a to včetně nástupního ostrůvku a druhý projekt na přechod pro chodce 
vzniká u křiţovatky na Závišice, Štramberk (ty postavíme snad zase v příštím roce). 
Z dotazníků taky vyplynulo, ţe si přejete mít vlastní měřiče rychlosti (do jara budou 2 
nové nainstalovány – jeden u MŠ, druhý ve směru od Závišic). Jen Váš návrh na umís-
tění retardérů přes hlavní silnici opravdu provést nemůţeme. 
Aktivita, která vyvolává rozporné nálady i v dotaznících je projekt na kanalizaci. Projekt 
máme hotový, jen situace, která nastala díky hospodářské situaci, posouvá jeho realiza-
ci do nedohledna. Čištění odpadních vod je však ze zákona naší povinností, a ţe to    
bude drahá záleţitost pro nás pro všechny ve všech případech, to si můţeme být zcela 
jisti. 
 Poslední stavební aktivita z dotazníku se týkala rekonstrukce veřejného osvět-
lení (připravená projektová dokumentace je ve schvalovacím procesu na stavebním 
úřadě). 
Dále z dotazníků vyplynulo, ţe jako obec moc nedbáme o naši historii (připomínáním 
historických událostí, významných osobností, zachování tradičních výrob). Nepodařily 
se realizovat informační tabule pro turisty. 
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 Anna   Kvitová  89  let 

 Josef   Janýška  84  let 

 Jiřina  Bartoňová  80  let 

 Josef  Šimíček  75  let 

 Boţena  Šimíčková  75  let

 Jiří  Šimíček  75  let 

 Josef  Bradáč  70  let 

 Josef  Veber  65  let 

 Ludmila  Purmenská 60  let 

 Vlastimil Heralt  60  let 

 Tomáš  Musil   60  let 

 Jaromír  Tománek  60  let 

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

 Ani terénní sluţby pro seniory jsme dostatečně nepropagovali, zato jste spoko-

jeni s dětskou poradnou a ţe tu nedochází lékař pro dospělé, jste nijak nekritizovali.  

Pochvalovali jste si moţnost masáţí. 

 Dobře dopadla taky propagace sportovních akcí a podpora spolkové činnosti.  
Zato vzdělávání obyvatel v oblasti ţivotního prostředí jste posoudili jako nedostatečné 
nebo dokonce, ţe je to úplně zbytečná práce. Velkým námětem do diskuse zůstávají 
černé skládky a likvidace bioodpadu.  U většiny dalších hodnocených bodů jste pro    
nedostatek informací vepsali poznámku „nemám názor“. 
  
 Doufám, ţe i Vás ostatní toto hodnocení dotazníků dostatečně inspirovalo 
k tomu, abyste zapřemýšleli o tom, co by se v Rybí nemělo, nebo naopak mělo dělat a 
přijdete ve čtvrtek 22. března v 17:00 hodin do sálu Besedy. Tam si všechny přání 
znovu probereme a snad najdeme dobré řešení. 

Na naše setkání se těší Marie Janečková 
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Výbor základní organizace Českého zahrádkářského svazu zve členy 

na  ČLENSKOU SCHŮZI, která se koná  

ve středu 14. března v 17:00 hod. v sále Besedy  

Hospůdka u Milana pořádá v sobotu 3. března tradiční  

TURNAJ V KARETNÍ HŘE „VŮL“ o „PUTOVNÍHO VOLA“ 

Prezentace do 8:30 hod. Občerstvení zajištěno. 

Fotbalový výbor srdečně zve všechny členy a příznivce kopané v Rybí na  

Výroční členskou schůzi fotbalového oddílu Sokol Rybí,  

která se koná v sobotu 10.3.2012 v 16.00 hod v Restauraci na Hřišti.  

Za FO předseda  Petr Purmenský 

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES  
v místní mateřské škole se koná  

v pátek 16. března od 15:30 hod.  
Bohatá tombola a občerstvení.  

Srdečně zveme. 

POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU. 

Kulturní komise Vás zve na přednášku prezidentky Moravského národního 
kongresu, historičky a moravské spisovatelky PhDr. Aleny Ovčáčikové 

Morava v tzv. temném období 10. století 
Na ní se dozvíte odpovědi na otázky: 

Je 10. století pro Moravu opravdu temné? 
Co skrývají archiválie sousedních států? 
Netradiční a zakázané prameny 
Co ukrývá oficiální historie? 
Čím nás překvapí archeologie? 

 
Přednáška se uskuteční dne 9. 3. 2012 v 17:00 hodin v sále Besedy. 

Vstupné dobrovolné 
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VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE KLUBU ŢEN   

se koná  v úterý 6. března v Besedě v 17:00 hod.   

Zvou ţeny 

ZAPISOVÁNÍ  LÉKŮ A MĚŘENÍ TLAKU  se bude konat  v pondělí  5. března
 v konzultační místnosti lékaře na obecním úřadě v době od 9:30 - 10:00. 
           
ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ se bude konat v pondělí  19. března ve stejnou dobu. 

Tradiční VYNÁŠENÍ ZIMY ZE VSI   

proběhne v neděli 25. března od 14.30 hodin.  

Sejdeme se na Fojtství a odtud průvodem na Polďák.  

Zve kulturní komise  

Zveme všechny občany na  
DISKUZI O AKTUALIZACI PLÁNU ROZVOJE OBCE   
ve čtvrtek 22. března v 17:00 hodin do sálu Besedy. 

Více informací v úvodníku. 
Marie Janečková 

Klub pletení z papíru a Kulturní komise Vás zvou  
na prodejní výstavu výrobků s velikonoční tématikou a výstavu „VELIKONOCE"   

v neděli 1. dubna v době od 8.30 do 11 hodin a od 14 - do 17 hodin  
do knihovny a  klubovny obecního úřadu (vedle knihovny).  

 

Vyzývám všechny tvořivé občany, aby svými výrobky a předměty s velikonoční  
tématikou podpořili výstavu.  

Exponáty můţete přinést na Obecní úřad ve dnech 26.-29. března. 
 

Vernisáž výstav proběhne v sobotu 31. března od 17 hodin. 
 

Za kulturní komisi Pavel Lichnovský ve spolupráci s vedoucí Klubu pletení Martinou Hejnovou. 

 

 

SVATÁ ZEMĚ OČIMA POUTNÍKA 21. STOLETÍ 

Zvu Vás 28. března v 18:00 hod. do knihovny 

 na zhlédnutí obrázků Svaté země s komentářem. 

Ludmila Krausová 
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Výbor TJ Sokol Rybí si u příleţitosti 

 
100 let tělovýchovy v obci Rybí 

 
dovoluje pozvat všechny své bývalé i 

současné členy (turisty, vlekaře, fotbalisty a 
členy SPV) na 

 

Výroční valnou 
hromadu, 

 
která se uskuteční 

v pátek 16. března 2012 v 18.00 hodin 
v sále Besedy. 

 
Po skončení oficiální části bude následovat 

společenský večer, srdečně zveme. 
-------------------------------------------------- 

 
TJ sokol Rybí informuje, že letošní ročník turistického 

pochodu Za pohledy z Rybí se koná v sobotu 28.dubna 2012. 
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Občanské sdružení Diakonie Broumov  
 

VYHLAŠUJE 

SBÍRKU  POUŢITÉHO  OŠACENÍ 
 

 Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/ 

 Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,  

 Látky (minimálně 1m
2
, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek) 

 Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené 

 Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky 

 Obuv – veškerou nepoškozenou 

 Hračky – nepoškozené a kompletní 
 

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME: 
 ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce – 

z ekologických důvodů 

 nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí 

 znečištěný a vlhký textil 
 

Sbírka se uskuteční : 
 

dne: ve čtvrtek 1. března 
 

čas:  od 9:00 do 18:00 hodin 
 

místo: před skautskou klubovnou v Besedě (bývalá knihovna) 
 

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,  

aby se nepoškodily transportem 
 

Děkujeme za Vaši pomoc.  

Přivítáme finanční prostředky na náklady spojené 

s odvozem sbírky. 
  

 

 

 

U bočního vchodu na obecní úřad je nově umístěn box  

na odložení nefunkčních úsporných zářivek (žárovek). 

Využijte této příležitosti k likvidaci nebezpečného odpadu. 
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Ze zasedání rady obce  

Rada obce na svém 34. zasedání dne 6.2.2012 
projednala a při jala toto usnesení:  

schvaluje  poskytnutí finanční dotace Slezské 
diakonii, KARMEL Tichá na provoz na ob-
dobí kalendářního roku 2012, souhlasí  
s uzavřením smlouvy o poskytnutí neinves-
tiční dotace z rozpočtu obce Rybí a  

 pověřuje  starostku jejím podpisem; 
 

schvaluje  poskytnutí daru ve výši 756 Kč      
Domovu pro rodiče a děti v nouzi – Salus 
o.p.s. Kopřivnice, krizové centrum. Jedná 
se o výtěţek z dobrovolného vstupného 
z výstavy betlémů; 

vyhlašuje  v souladu s § 39 odst. 1 zákona 
128/2000 Sb. o obcích záměr rady obce o 
pronájmu pozemku parc.č. 530/3 k.ú. Rybí o 
velikosti 2538 m

2
;    

 
vybrala   ve veřejné zakázce „Rybí – radarové  

měřiče rychlosti“ firmu Das elektrovýroba, Jiří 
Darebníček, Němčice u Holešova, Kostelec; 

 
předkládá  zastupitelstvu k projednání odstoupení 

Petra Purmenského z funkce člena rady a 
předsedy kontrolního výboru z důvodu      
pracovního vytíţení. 

Rada obce na svém 35. zasedání dne 20.2.2012 
projednala a při jala toto usnesení:  

schvaluje  smlouvu o dílo s firmou Digis, 
s.r.o. Gen. Sochora 6176/6A Ostrava – 
Poruba na rok 2012a pověřuje starost-
ku podpisem; 

 
schvaluje  poskytnutí finanční dotace ZO 

ČSOP Nový Jičín na provoz záchranné 
stanice pro ohroţené ţivočichy 
v Bartošovicích, souhlasí  s uzavřením 
smlouvy o poskytnutí neinvestiční dota-
ce z rozpočtu obce Rybí a pověřuje  
starostku jejím podpisem; 

 
souhlasí  s odkoupením digitální letecké fo-

tografie obce Rybí s tím, ţe bude vyuţi-
ta na zpracování informačních tabulí pro 
turisty, případně k dalším účelům; 

 
schvaluje  finanční příspěvek Diakonii    
 Broumov na náklady spojené 
 s odvozem  humanitární  sbírky; 

schvaluje  smlouvu o uzavření budoucí 
 smlouvy o zřízení věcného břemene 
 mezi Obcí Rybí a panem Radimem      
 Malotou na pozemku parc.č. 1729/6 
 (ostatní plocha) pro stavbu vodovodní   
 přípojky a pověřuje starostku podpisem; 

 
schvaluje  smlouvu o uzavření budoucí 
 smlouvy o zřízení věcného břemene mezi 
 Obcí Rybí a panem Radimem Malotou na 
 pozemku parc.č. 1729/7 (ostatní plocha)  
 a 196/2 (zahrada) pro stavbu kanalizační 
 přípojky a pověřuje  starostku podpisem; 
 
schvaluje  pořízení 2 ks přístrojů na vysouše-

ní zdiva, s tím, ţe jeden bude pořízen 
z provozních prostředků základní školy a  
druhý z prostředků určených na provoz 
Besedy.  

 
nesouhlasí s postoupením pohledávky akcií 

ČEZ; 
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schvaluje    doplnění programu o body:                 (13-0-0) 

Rozpočet DSO Sdruţení povodí Sedlnice na rok 2012 
Revizní zpráva DSO Sdruţení povodí Sedlnice za rok 2011 

 
schvaluje  program 9. zasedání Zastupitelstva obce Rybí;                  (13-0-0) 

 
schvaluje, aby diskuse probíhala ke kaţdému bodu programu zvlášť;                (13-0-0) 

  
schvaluje  návrhovou komisi ve sloţení: Bc. Jaromír Havrlant (předseda),                             (13-0-0) 

 Ing. Jiří Kudělka a Martin Pospěch 

ověřovatele zápisu: Petr Purmenský a Jiří Honeš 
zapisovatelku: Jana Marková 

 
bere na vědomí plnění usnesení přijatých na 8. zasedání Zastupitelstva obce Rybí dne 12.1.2012;             (13-0-0) 
                               

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 2012 - schodkový se zapojením finančních prostředků 
z loňského roku : 

 příjmy:   8.530.281 Kč 
 financování:    2.710.000 Kč 
 výdaje: 11.240.281 Kč;                (13-0-0) 

 

volí   v souladu se schváleným jednacím řádem ustavujícího zasedání zastupitelstva obce tříčlennou  volební komisi ve 
sloţení: předseda  Antonín Kudělka 

  a další členové Alena Kvitová a Pavel Lichnovský                    (13-0-0) 

 

schvaluje v souladu s jednacím řádem ustavujícího zasedání zastupitelstva obce způsob volby člena rady obce a před-
sedy kontrolního výboru – veřejným hlasováním, a dále jeho volební řád včetně jeho doplnění;           (13-0-0) 

 

volí podle § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích a v souladu s volebním řádem pro období 2012 – 2014 člena rady 
pana Petra Skalku;                        (10-2-1) 

 
volí  pro období 2012 – 2014 a v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona o obcích: 
 předsedu kontrolního výboru pana Petra Skalku;                                      (10-1-2)

         

volí  pro volební období 2012 – 2014 a v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona o obcích: 
 člena finančního výboru  pana Petra Purmenského;                            (11-0-2) 

 
deleguje ve smyslu § 84 odst. 2 písm. f)   zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpi-

sů, jakoţto akcionář společnosti ASOMPO, a.s., se sídlem Ţivotice u Nového Jičína 194, PSČ 742 72, IČ 258 
72 826, deleguje jako zástupce obce pro výkon všech práv akcionáře paní Marii Janečkovou. 
Delegace zástupce obce, jakoţto zástupce akcionáře, je určena k výkonu všech práv akcionáře jménem akcioná-
ře na více valných hromadách v období určeném dle následující věty, a to k výkonu všech práv akcionáře na 
všech řádných, mimořádných nebo náhradních valných hromadách společnosti ASOMPO, a.s. Tato delegace 
zaniká dne 1.9.2014 nebo odvoláním zastupitelstvem obce před uplynutím termínu uvedeným v této větě. 

 Zmocněnec je ve smyslu § 33a odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších před-
pisů, oprávněn udělit plnou moc ve shora uvedeném rozsahu jiné osobě, aby místo něho jednala za zmocnitele, 
a to konkrétně a výhradně panu Martinu Lapčíkovi;                             

Ve středu 15. února 2012 se v sále Besedy konalo 9. zasedání zastupitelstva obce, kterého 
se zúčastnilo 13 členů zastupitelstva a 8 občanů. 
 
Zastupitelstvo na zasedání projednalo a přijalo toto usnesení: 

Ze zasedání  

 zastupitelstva obce 
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schvaluje odloţení návrhu o pořádání Dne obce aţ po odkoupení areálu a budovy sokolovny na nejbliţší jednání     

zastupitelstva obce;                           (13-0-0)       
 
schvaluje  nepodávat znovu ţádost na pořízení kompostárny v rámci OPŢP;                         (11-0-2)       
 
schvaluje zaslání dopisu manţelům Moravcovým ve znění dle návrhu zastupitele Martina Pospěcha;               (13-0-0)       
 
bere na vědomí   rozpočet DSO Sdruţení povodí Sedlnice na rok 2012;                     (13-0-0)       
 
bere na vědomí  revizní zprávu DSO Sdruţení povodí Sedlnice za rok 2011 ze dne 22.12.2011;     (13-0-0)       
 
bere na vědomí  informace starostky.                        (13-0-0)       

Váţení spoluobčané, nově budou na serveru www.i-rybak.cz (www.i-novojicinsko.cz)  
zveřejňovány návrhy, které předkládají k projednání na zastupitelstvo obce Martin   
Pospěch a Pavel Lichnovský. Naleznete je v sekci "Z Rybího - Návrhy na ZO"    
http://www.i-novojicinsko.cz/126-co-budou-projednavat-v-Rybim .  
Přivítáme Vaše podněty, připomínky, návrhy. Děkujeme.   

Zastupitelé Martin Pospěch a Pavel Lichnovský 

Dodatečně oznamuji, ţe výtěţek z výstavy betlémů, která se uskutečnila v prosinci 

loňského roku ve výši 756,-Kč, byl darován Domovu pro rodiče a děti v nouzi Salus 

Kopřivnice. Ţeny z tohoto zařízení napekly i perníky, kteří si mnozí z Vás na výstavě 

zakoupili. Děkuji tímto především Jiřím Honešům, staršímu i mladšímu za přípravu a 

zapůjčení betlémů a všem dárcům, kteří finančně přispěli.  

Za kulturní komisi Pavel Lichnovský 

 

http://www.i-rybak.cz
http://www.i-novojicinsko.cz
http://www.i-novojicinsko.cz/126-co-budou-projednavat-v-Rybim


11 

Moje nejoblíbenější kniha 
 
 Od 12. března se v knihovně uskuteční výstavka knih, které nejraději čtou ţáci ZŠ Adolfa 
Zábranského v Rybí. 
 

NOVÉ KNIHY 
 
Encyklopedie bible 
 
     Cílem této publikace je nabídnout čtenářům klíč k hlubšímu porozumění Bible. Objasňuje dějiny 
jejího vzniku, obsahuje fotografie a mapy posvátných míst. 
 
 
Václav Čtvrtek                            Cesty formana Šejtročka 
 
     Známé příběhy televizních večerníčků o formanu Šejtročkovi, který na svých cestách proţívá   
řadu dobrodruţství. V příbězích se děti potkají i s jeho kamarády například s vodníkem Česílkem, 
studánkovou vílou, valachem Ţemličkou a dalšími. 
 
 
Jeff Kinney                                 Deník malého poseroutky - Poslední kapka 
 
     Další příběh Grega Hefflee, oblíbeného hrdiny nové série bestselerů pro děti. Jeho otec si myslí, 
ţe ze syna vychová opravdového muţe a hledá pro něj tu nejvhodnější „chlapáckou“ činnost. Ale 
Greg má na svůj budoucí ţivot trochu jiný názor. 
 
 
John Flanagan                         Hraničářův učeň - Výkupné za Eraka 
                                                  Hraničářův učeň - Čaroděj na severu 
 
     Další dvě knihy příběhů o Willovi a jeho přátelích z hradu Redmontu. 
 
 
J. Steinbeck                              Na východ od ráje 
 
     Biblickým příběhem Kaina a Ábela se nechal inspirovat věhlasný John Steinbeck v této rodinné 
kronice zahrnující události od války Severu proti Jihu aţ po první světovou válku. 
 
 
I. Hercíková                               Vášeň 
 
     Známá spisovatelka, jejíţ některé romány byly zfilmovány, se v této knize zabývá rodinnými     
vztahy. Hlavním příběhem je vášnivý milostný vztah vdané ţeny a ţenatého muţe.  
 

Knihovnice Věrka Šustalová 
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ZŠ 

Zápis do 1. třídy 
 
Ve čtvrtek 2.2.2012 proběhl na Základní škole Adolfa Zábranského 
zápis předškoláků do 1. třídy. K zápisu se dostavilo 15 dětí.  

U zápisu děti ukázaly své znalosti a dovednosti, které jsou     
potřeba pro nástup do základního vzdělávání. Povídaly básničku,    
počítaly do deseti, uměly poznat základní barvy a geometrické tvary, 
malovaly postavu.  

Přestoţe všechny byly šikovné, byl dvěma navrţen odklad   
školní docházky.  

S těmi ostatními se budeme těšit na viděnou 1. září 2012. 
     Mgr. Hana Frydrychová 

Bruslení 
 

Tak jako v celé České republice i v Rybí udeřila zima se všemi starostmi ale i 
radostmi. Díky silným mrazům jsme s dětmi mohli vyrazit za jedním ze zimních sportů 
– bruslení. Na led vyrazily děti od 1. do 5. třídy. Některé stály na bruslích poprvé 
v ţivotě. I kdyţ často padaly, vţdy znovu vstaly a snaţily se dál. Po dvou hodinách na 
ledě se mnohým dařilo stále lépe a lépe. Zdatnější bruslaři pak zkoušeli jezdit slalom 
mezi kuţely. Na závěr jsme si zahráli „Ovečky, ovečky“. Vlkům – paní učitelce So-
puchové a Frydrychové - se nakonec podařilo všechny ovečky pochytat. Děti měly 
pak tváře jako jablíčka a spokojeně se vrátily za svými kamarády do školy. Ti mezitím 
uspořádali pod vedením paní učitelek Bajerové a Davidové turnaj ve vybíjené. Všech-
ny děti si sportovní dopoledne ve škole hezky uţily. Pokud zima ještě vydrţí, určitě se 
na ledovou plochu vrátíme. 

Mgr. Hana Frydrychová 
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 Dne 4.února proběhl Dětský maškarní ples, který pořádala ZŠ 
A.Zábranského Rybí. O bohatý program se postarali pracovníci Domu dětí a mládeţe 
v Kopřivnici, odměny a tombolu zajistily paní učitelky, které tímto děkují všem, kteří při-
spěli, aby děti měly radost z výhry. Maškarního plesu se zúčastnilo 56 masek a všech-
ny byly úţasné. Děti mohly soutěţit, dokazovaly svou obratnost a šikovnost, tancovaly 
a také zpívaly. Součástí programu bylo i vystoupení se cvičeným psem, které se moc 
líbilo nejen dětem, ale i dospělým. Doufáme, ţe se na maškarním plese sejdeme v tak 
hojném počtu i příští rok. 
                                                                                                     Mgr. Hana Sopuchová 

 
Recitační soutěž 

 
V úterý 14.2.2012 se ve škole uskutečnilo školní kolo recitační soutěţe. Před-

cházela mu třídní kola, ve kterých paní učitelky vybraly postupující děti. Děti soutěţily 
ve třech kategoriích a porota měla velmi obtíţné rozhodování o vítězích, protoţe děti 
měly připravené pěkné básničky a velmi hezky je zarecitovaly.  

V nulté, nepostupové kategorii prvňáčků se utkalo 7 dětí. Na stupních vítězů se 
umístily Natálka Gapková, Klárka Kelnarová a o třetí místo se podělili Vojta Honeš a 
Šárka Krausová. První kategorii druháků a třeťáků budou v okrskovém kole reprezen-
tovat Terezka Mičkalová a Nikolka Sopuchová. Druhou kategorii čtvrťáků a páťáků  
budou zastupovat Klárka Melčáková a Terezka Bradáčová. Na třetích místech jako  
náhradníci se umístily Sára Šlosarová a Markétka Miturová.  

Výhercům blahopřejeme a přejeme jim úspěšnou reprezentaci školy 
v okrskovém kole v Kopřivnici. 

      Mgr. Hana Frydrychová 
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Jaro je snad pro všechny to nejhezčí období v roce, ale hasiči mívají právě v tuto dobu často plné 
ruce práce.  
 
Mnozí občané si chtějí usnadnit práci s odstraňováním staré trávy na zatravněných plochách v okolí 
svých rodinných domů, chalup a chat a pouštějí se do jejího plošného vypalování travního porostu, 
aniţ by si uvědomovali, ţe tím nejen porušují zákon, ale současně ohroţují svým jednáním okolí. 
   
Zákon o poţární ochraně výslovně stanoví zákaz plošného vypalování porostů jak pro běţného     
občana, tak i pro právnické a podnikající fyzické osoby. Všichni, kdo se dopustí porušení tohoto    
zákona se vystavují nebezpečí finančního postihu. Občanovi můţe být za tento přestupek uloţena 
pokuta aţ do výše 20 000 Kč a firmám můţe být udělena sankce do výše 500.000 Kč.  
  
Pokud jde o pálení dřevního odpadu, listí apod. (v případě, ţe ho nezakazuje místní vyhláška), měli 
by lidé věnovat velkou pozornost zakládání ohňů při úklidových pracích na zahrádkách. Pálení je 
moţno 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 poţár jiţ v zárodku uhasit 
a v ţádném případě neodcházet od ohniště, pokud není dostatečně uhašeno. Pálení se nesmí     
provádět v době  kdy fouká vítr a hrozí tak rozšíření ohně do okolí. A to ani v případě, ţe 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 poţáru a musí být vţdy postupováno v souladu s dalšími zákony, například zákonem o ovzdu-
ší, zákonem o lesích, zákonem o odpadech nebo s vyhláškami obcí. Pálení klestí a dalších hořlavých 
látek na volném prostranství je nutno v předstihu nahlásit buď telefonicky Integrovanému bezpeč-
nostnímu centru v Ostravě na čísla 950 739 844 nebo150, případně  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 můţe 
být uloţena pokuta až do výše 500 000 Kč.  
 
Fyzické osoby (občané), kteří hospodaří s vlastním lesním fondem, nemají za povinnost spalování  
dřevního odpadu nahlásit. Jsou však povinny postupovat tak, aby zamezily vzniku poţáru. Ze strany 
Hasičského záchranného sboru lze nahlášení takovéhoto pálení pouze doporučit i s ohledem na to, 
ţe se ušetří finanční prostředky a čas za zbytečné výjezdy, kdy jsou hasiči voláni k poţáru a na   
místě samém zjistí, ţe jde o bezpečné pálení. 
 
Rovněţ po celý rok platí zákaz rozdělávání ohňů v lesích mimo vyhrazená tábořiště. Kaţdý, 
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 poţárům a následným úrazům 
nebo v krajním případě ztrátám na ţivotech. V případě vzniku požáru zapříčiněného dětmi zákon 
postihuje odpovědné osoby pokutou až do výše 25 000 Kč. 

nprap. Dagmar Benešová 
vrchní inspektorka – výchova obyvatelstva 
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 
územní odbor Nový Jičín 

 

http://www.hzsmsk.cz
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RYBSKÝ   ZPRAVODAJ   č. 3/2012  vydal  Obecní úřad Rybí,  Rybí č. p. 380  dne  27.2.2012   

v počtu  330 výtisků. Připravila  Jana Marková. Telefon / fax: 556 760 181. IČ: 00600741.  

E-mail adresa: obec@rybi.cz.  Webové stránky obce: www.rybi.cz.  

Evidenční číslo zpravodaje:  MK  ČR E 10143.   

Roční předplatné zpravodaje 60 Kč nebo 5 Kč za jeden výtisk.     Tisk: Obecní úřad Rybí         .       

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

 

Zveme všechny děti (předškolní s rodiči nebo prarodiči),  

které rády tvoří, malují a vyrábějí do  KROUŢKU VÝTVARNIČKY 

 každý lichý týden v úterý od 16:00 - 18:00 hod. 

 

Těšíme se na vás v klubovničce v multifunkční budově. 

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

