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Milí spoluobčané, 
 
letošní jaro jsme začali na obci tak, jak se patří - velkým jarním úklidem. Využili jsme 
programu úřadu práce a zaměstnali na ½ roku 2 nové kolegy. Od začátku března 
uklízejí mýtiny obecního lesa, které zůstaly po vykácení stromů napadených           
kůrovcem. Uklízíme i příkopy okolo cest, které jsou na obecních pozemcích a taky 
jsme opět odstranili černou skládku pod mostem na hranici katastru naší obce a     
Libhoště. I přesto, že se zima stále ještě může vrátit, začali jsme i se zametáním 
chodníků a místních komunikací v obci.  
 

 Možná jste si všimli, že před školou pomalu mizí stromy. Na podzim plánujeme, 
že pokácíme i zbytek. V souladu s plánem rozvoje obce jsme nechali zpracovat    
projekt na sadovnickou úpravu její centrální části. Protože nemáme klasickou náves, 
rozhodli jsme se, že sadovnickou úpravou propojíme veřejné prostranství mezi poš-
tou, obchodem, obecním úřadem, školou a kostelem. Celá tato akce by měla proběh-
nout v letošním a příštím roce. A tak jako na všechny projekty, tak i na tento zkoušíme 
získat finance z grantových programů. Uvidíme, jestli nám bude přát štěstí i tentokrát.  
 

 Už dlouho jste také nedostali žádnou informaci o stavu projektu tlakové         
kanalizace. Protože se v Potůčkách připravuje oprava vodovodního řadu, dostal   
projektant úkol překreslit vedení kanalizace souběžně s vodou. Toto rozhodnutí 
ovšem posunulo dokončení projektu o 
půl roku. Na podzim je naplánováno 
vyhlášení dalšího kola výzev na získá-
ní financí na stavbu kanalizace, jestli-
že náš projekt bude splňovat stanove-
né podmínky, přihlásíme se do granto-
vého řízení. 
 

 Poslední důležitá informace je, 
že 2. května je naplánováno zahájení 
stavby chodníku na horním konci.   
Proto vás všechny, kteří se pohybujete 
v tomto prostoru, prosím o respektová-
ní místa staveniště a také o trpělivost. 
Předpokládáme, že stavba bude do 
začátku července hotová.  

 

Příjemné prožití velikonočních svátků 
Vám přeje Marie Janečková 

Rozlušt ění hádanky z  minulého  
zpravodaje.  
 

Kdo z vás tipoval lípu pod Libhošťskou 
hůrkou rostoucí v remízku nad           
bažantnicí, tipoval správně.  
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 Jindřiška  Kvitová     88  let 

 Růžena  Kvitová   83  let 

 Zdeňka Tománková  81  let 

 Jiří  Valušek  65  let 

 Antonín  Pustějovský 65  let 

 Josef  Kalíšek   65  let 

 Oldřich Váňa   60  let 

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

Příjemné prožití  
velikono čních  

svátk ů   
Vám přeje starostka 

Marie Jane čková  
a pracovníci  

Obecního ú řadu v 
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Martin Matouš pořádá v neděli 24. dubna tradiční  
VELIKONOČNÍ DISKOTÉKU  

Začátek v  20:00 hod. v Besedě 

Kulturní komise zve všechny občany na tradiční  
"VYNÁŠENÍ ZIMY ZE VSI" ,  

které se uskuteční v neděli 10. dubna od 14.30 hodin.  
Průvod vyrazí od Fojtství a zakončí na Polďáku. 

VÝLET NA HOSTÝNSKÉ VRCHY 
Turistický oddíl Rybí pořádá v sobotu 16. dubna 2011  

turistický výlet na Hostýnské vrchy. 
Odjezd v 5:30 z horní zastávky nebo v 5:31 ze zastávky u  
Fojtství linkovým autobusem do Kopřivnice, odtud vlakem do 
Bystřice pod Hostýnem. 
 Z Bystřice půjdeme pěšky na SV. HOSTÝN (Mariánské poutní 
místo) a dál po hřebenu Hostýnských vrchů na SKALNÝ (skalní 
útvar), turistickou chatu TESÁK a zpět k vlaku do Rajnochovic. 
Délka trasy asi 25 km. Návrat domů okolo 19. hodin. 
Bližší informace k výletu u Jiřího Honeše na tel. 607 727 579 

Srdečně Vás zveme  
v  neděli  10. dubna od 8:30 - 11:00 hod. a  13:00 - 17:00 ho d. na 

„VELIKONO ČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVU“  
do prostor multifunkční budovy (vchod z boku od cesty po schodech nahoru, 

místnost vedle knihovny)  
K vidění a možnosti koupit jsou pletené košíky z papíru, bižuterie, šité kočky, 

velikonoční vajíčka a další. (foto výrobků uvidíte na poslední straně) 
     Těší se na Vás Martina Hejnová s holkama 
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KLUB ŽEN  – zve své členky v úterý 5. dubna  do přísálí Besedy v 18. hod.  
 
ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ A MĚŘENÍ TLAKU    se bude konat v pondělí 4. dubna   
      v konzulta ční místnosti léka ře na novém  
      obecním ú řadě v době  od 9:30 - 10:00. 
 

ZAPISOVÁNÍ  LÉKŮ   se bude konat  v pondělí  18. dubna ve stejnou dobu. 

Očkování psů proti vzteklin ě proběhne v úterý 19. dubna :  
 
 1600 - 1700   u Holubů ve dvoře (před Besedou) 
 1700 - 1730   u Fojtství 
 
S sebou očkovací průkaz psa a 80 Kč na poplatek. 

Ředitelka Mateřské školy Rybí oznamuje, 

 že „ZÁPIS D ĚTÍ DO MŠ“  
proběhne v první polovin ě měsíce kv ětna .  

Termín bude upřesněn v květnovém zpravodaji. 

Ředitelka Mateřské školy děkuje všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu 
dětského maškarního plesu, rodičům a sponzorům za ceny do tomboly a   
finanční příspěvky. 
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Ukládání objemného odpadu z domácnosti a železného šrotu do 
velkoobjemových kontejnerů: 
 
      středa a   čtvrtek  !!!  
pro horní část obce   6. a   7. dubna u Besedy 
pro dolní část obce 13. a 14. dubna u Fojtství   
 
Součástí bude opět sběr hliníkových odpadů (hlin. plechovky od 
piv, energetických nápojů, měkkých obalů od paštik apod. - vše je 
nutné odložit čisté. 

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 nepat ří! 
 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 9. dubna a 16. dubna  u obecního skladu  
 a to vždy v době od 8:00  do 9:00 hod.  
 
                 Občané mohou odkládat nebezpečný odpad  BEZPLATNĚ. 
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   
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TJ Sokol Rybí zve  
 
 
 
 
 

na 36. ročník  turistického pochodu 
 

 
 

Start u sokolovny od 7.00-9.00 hod. 
 

Pohádkový les na kratší trase…a skupina „Překvapení“…slosovatelné 
startovní listy…  bohaté občerstvení…  v cíli k tanci a poslechu hrají 

„Cizinci“ 
 Krásné výhledy na Beskydy a do okolí 

 
Trasy : 12,5 a 25 km 

 
 

Srdečně zvou pořadatelé 
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V těchto dnech probíhá v naší vlasti sčítání lidu. Jen tak pro srovnání si přečtěte 
údaje staré 40 let. 

Sčítání lidu v roce 1970  

K tomu roku bylo v Rybí 1120 obyvatel: 553 mužů, 567 žen.  
Věkové složení obyvatelstva vypadalo takto: do 2 let: 32, 3- 5 let 44, 6 -15 let 177, 
16 – 17 let 53, 18 -34 let 260, 35 -59 let 177, nad 60 let 223.  
Obyvatel ekonomicky efektivních bylo 527: 298 mužů, 229 žen,  
v zemědělství pracovalo 51 osob – 9,7 %.  
Národnosti české 1114 (99,4 %), slovenské 4 (0,4%), německé 2 (0,2%). 
 
Celkový počet domů 275:  z toho rodinných domků 220,  
     zemědělských usedlostí 37,  
     jiných budov 5.  
Obytné budovy podle doby výstavby: před rokem 1870: 44, 1870 - 99: 34, 1900 - 
45: 101, 1946 – 60: 48, 1961- 65: 19, 1966 – 1970: 16.  
 
Vybavení bytů: ústřední nebo etážové topení 77, koupelna 155, vodovod 327,    
kuchyňský robot 27, vysavač 144, televisor 227, motocykl 72, osobní auto 39. 
 

Do farní kroniky zapsal P. František Goldman 
 

V rámci sčítání lidu, domů a bytů 2011 dáváme možnost poskytnout 
místnost s počítačem a internetem na obecním úřadě Rybí.  

Zde si můžete elektronicky vyplnit potřebné formuláře ke sčítání.  
 

Tuto možnost můžete využít až do 14. dubna 2011  
a to po celou pracovní dobu zaměstnanců Obecního úřadu Rybí.  

Možno domluvit také telefonicky na tel. č. 556 760 181. 
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Jako každý rok, tak i letos se skautský oddíl Rybí zapojí do 
charitativní sbírky v rámci sbírkového projektu Pomozte      
dětem! s názvem „Velikonoční skautské kuřátko“. 
 
Loni se při koupi kuřátka vybralo celkem 2 911,-, tak i letos 
Vás prosíme o malý příspěvek, za který budete sladce          
odměněni.  
 
Celkový výtěžek pošleme na konto Pomozte dětem. 
 
 
 
Tato sbírka proběhne v neděli 17.4.2011 po mši svaté před 
kostelem. 
A v týdnu od 18.4. – 22.4.2011 na Obecním úřadě a na     
horním v obchodě u paní Kvitové. 
 
 
 
 
I malá pomoc může překonat velké překážky. 
 
 
 
 
Děkujeme za pomoc - skauti Rybí 
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Ze zasedání rady obce 
Rada obce na svém 8. zasedání dne 9.3.2011 
projednala a p ř i ja la toto usnesení:  

schvaluje   smlouvu u výpůjčce klubovny mezi obcí   
Rybí a Seniory obce Rybí zastoupené paní       
Ludmilou Krausovou a pověřuje  starostku        
podpisem smlouvy; 

 
pověřuje   starostku účastí na nejbližších třídních 

schůzkách v ZŠ Rybí a probrat přednesené body 
stížnosti s rodiči i ředitelkou ZŠ; 

 
souhlasí   s účastí na veřejné zakázce prostřednictvím 

elektronické aukce podle zákona 137/2006 Sb. dle 
předloženého návrhu smlouvy společně s DSO 
Sdružení povodí Sedlnice a souhlasí   s upraveným 
návrhem smlouvy; 

 
souhlasí  s podporou Osoblažské výzvy za důstojnost 

venkovských samospráv v Moravskoslezském kraji: 
 1. Skoncovat s daňovou diskriminací samospráv 

2. Soustředit politiku vlády na problémy venkov-
ských samospráv 
3. Pro oblasti s dlouhodobě vysokou mírou neza-
městnanosti nad celostátním průměrem vytvářet 
podmínky státní politiky zaměstnanosti (VPP, spo-
lečensky účelová pracovní místa aj.) tak, aby pří-
spěvky dosahovaly výše min. mzdy včetně odvodů;  

souhlasí    s připojením k prohlášení starostů, jehož 
obsahem je 

  1. požadavek revize dotačních titulů a jejich  roz-
puštění do RUD (rozpočtového určení daní) 
 2. zastavení centralizace státní správy; 

 
souhlasí  s umístěním cedule pod mostem u Libhoště 
        Zákaz skládky pod pokutou 50.000 Kč.  

 Prostor je monitorován kamerovým systémem. 
OÚ Rybí 

souhlasí   s předloženým návrhem zadávacích     
podmínek veřejné zakázky na dodavatele stavby 
Chodníkové těleso horní konec – včetně jeho 
účelového odvodnění i s vyzvanými účastníky 
výběrového řízení: 
1. V + V  SAVEKO s.r.o., Ing. Vojtěch Pšeja,   
Záhumenní 1346, 742 21 Kopřivnice 
2. BAMED Pavel BAJER, Dolní 790 742 66 
Štramberk 
3.Starest s.r.o. Starý Jičín, 742 31  Vlčnov 133 

 
stanovuje   svoz velkoobjemového odpadu opět na 

všední dny tj. středu odpoledne, čtvrtek a pátek 
dopoledne. Svoz nebezpečného odpadu se 
uskuteční o sobotách. 

Rada obce na svém 9. zasedání dne 23.3.2011 
projednala a p ř i ja la toto usnesení:  

schvaluje   smlouvu o nájmu nebytových prostor mezi 
obcí Rybí, Základní školou Adolfa Zábranského 
Rybí a Základní uměleckou školou Zdeňka Buriana 
Kopřivnice; 

 
souhlasí   s předmětem kontroly v ZŠ Rybí:   

1. Kontrola hospodaření  
2. kontrola inventarizace majetku příspěvkové organ.                                                                 
3. kontrola čerpání dotace – Investice do rozvoje        
vzdělávání 

a pověřuje  kontrolní výbor k provedení kontroly        
 hospodaření v ZŠ Rybí.;  
schvaluje   smlouvu o zřízení věcného břemene mezi 

Obcí Rybí a firmou ARPEX Morava s.r.o. ve věci no-
vě zřizované přípojky NN pro novostavbu rodinného 
domu manželů Radka a Petry Kvitových na pozemku 
parc.č. 1745 (ostatní plocha) a pověřuje   starostku 
podpisem; 

schvaluje   smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení 
 věcného břemene mezi Obcí Rybí a Oldřichem a 
 Marií Maliňákovými  na pozemku parc.č. 1737 
 (ostatní plocha) pro stavbu vodovodní přípojky 
 k rodinnému domu č.p. 42 a 
 pověřuje   starostku podpisem této smlouvy; 
 
schvaluje   úhradu za zasílání reklamních SMS takto: 
 manipulační poplatek 100 Kč + poplatek dle 
 platného ceníku služeb s DPH; 
 
schvaluje   cenu nájmu hrobového místa s platností 

od 1.4.2011 na celkovou částku 20 Kč/m2/rok, 
která představuje:         

14 Kč - náklady na služby spojené s nájmem hrobo-
vého místa (energie, voda, vývoz odpadů, práce   
spojené s úpravou hřbitova) 

6 Kč – roční nájemné pozemku regulované minister-
stvem financí ; 



11 

souhlasí,  aby Obec Rybí proti obžalova-
ným a firmě Private Investors             
zastupoval Garanční fond obchodníků 
s cennými papíry se sídlem Praha 1, 
Politických vězňů 912/10; 

 
souhlasí   s účastí Obce Rybí v soutěži 

„Vesnice roku 2011“ a pověřuje  sta-
rostku zjištěním potřebných podkladů; 

 
schvaluje   finanční příspěvek Myslivecké-

mu sdružení Rybí na nákup krmení pro 
lesní zvěř a souhlasí  s uzavřením 
smlouvy o poskytnutí neinvestiční dota-
ce z rozpočtu obce Rybí a pověřuje   
starostku jejím podpisem; 

 
souhlasí   s uzavřením smlouvy o dílo 
s firmou DIGIS s.r.o. Ostrava – Poruba a 
pověřuje   starostku  jejím podpisem; 
 

projednala   odpovědi na žádost zastu-
pitele Pavla Lichnovského o informa-
ce a pověřuje  starostku vyřízením 
korespondence; 

 
schvaluje  podmínky veřejné zakázky na 

přípravu projektové dokumentace na 
stavbu chodníkového tělesa ve směru 
na Štramberk a návrh na účastníky 
výběrového řízení: 

 1. Martin Lapčík, Rybí 372 
 2. Ing. Josef Beneš, Technoprojekt, 

a.s., Havlíčkovo nábřeží 38, 730 16 
Ostrava 

 3. Horstav, stavební společnost,     
Tovární 41A, 722 00 Olomouc 
 

souhlasí    s vývozem kontejnerů na 
BRO a stávající mapou vývozu s tím, 
že zůstává zachován počet i místa 
kontejnerů jako v předcházejícím    
roce. 

 Na konci března provedli zástupci obce společně se správcem jarní         
prohlídku hřbitova. Při této prohlídce zjistili nedostatky na rámech a pomnících 
hrobů (vykřivené, uvolněné pomníky a rámy). Upozorňujeme všechny nájemce          
hrobových míst, aby si případné poškození na svých hrobech opravili. 
 A protože i obec má na hřbitově co dělat, připravujeme ve spolupráci 
s Národním památkovým ústavem projektovou dokumentaci na opravu hřbitovní 
zdi. Plánujeme, že opravu budeme provádět postupně. Protože hřbitovní zeď je 
kulturní památka, pokusíme na ni získat finance z grantových zdrojů určených pro 
tyto stavby.  

Marie Janečková  
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Kulturní komise uspořádá tradiční obecní zájezd během některého z červnového 
víkendu. Můžete se těšit na návštěvu Zlína a projížďku lodí po Baťově kanálu. 
Upřesnění zájezdu a jeho program zveřejněn bude v květnovém zpravodaji.   
Zájemci se již teď mohou hlásit na obecním úřadu. 
 

Za kulturní komisi předseda Pavel Lichnovský 

Rádi mezi sebe přivítáme  
všechny maminky, tatínky, babičky se svými malými dětmi a vnoučaty,  

které nejsou ve školce a je jim dlouhá chvíle  
každý čtvrtek od 9:00 hodin ve „VÝTVARNIČCE“ 

Scházíme se v multifunkční budově (vchod od hlavní cesty z boku),  
kde děti tvoří, malují, hrají si a poznávají kolektiv. 

 

Těší se na Vás maminky z kroužku 

Stále probíhá cvičení „Želviček“  
každé úterý od 9 30 - 1100 hod. v Sokolovn ě. 

Rádi mezi sebou přivítáme nové děti. 
Stačí vzít přezůvky, pití, dobrou náladu a hurá do tělocvičny. 

Těší se na Vás Soňa a Eva 

Pozvání pro všechny, kteří si potřebují a chtějí zvýšit hybnost       
kloubů, pružnost svalů a zrelaxovat. 

Cvičení Jóga v denním životě probíhá každý čtvrtek  od  17:00  hod.  
v budově MŠ. 
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     Doplnili jsme knižní fond o tituly, které budou zajímat zvláště studenty: 
 
     M. Bulgakov              Mistr a Markétka 
     A.C. Clarke               2001: Vesmírná odysea 
     U. Eco                            Jméno růže 
     L. Feuchtwanger          Židovka z Toleda 
     L. Fuks                          Spalovač mrtvol 
     J. W. Goethe                   Utrpení mladého Werthera 
     V. Havel                          Zahradní slavnost 
     J. Heller                          Hlava XXII. 
     B. Hrabal                        Tři novely - Ostře sledované vlaky 
                                                               - Taneční hodiny pro starší a pokročilé 
                                                               - Obsluhoval jsem anglického krále 
     P. Hůlová                      Paměť mojí babičce 
     F. Kafka                         Zámek 
     F. Kafka                         Proces 
                                           Kosmova kronika česká 
     M. Kundera                    Směšné lásky 
     M. Kundera                    Žert 
     S. Lem                            Solaris 
     A. Lustig                         Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou 
     T. Mann                           Smrt v Benátkách 
      Moliére                           Lakomec 
      Moliére                           Don Juan 
     V. Nabokov                      Lolita 
     V. Nezval                         Edison 
     O. Pavel                           Smrt krásných srnců 
     A. S. Puškin                     Eugen Oněgin 
     F. Schiller                        Loupežníci 
     J. Škvorecký                    Zbabělci 
     J.R.R. Tolkien                  Pán prstenů- Společenstvo prstenu 
     B. Vian                             Pěna dní 
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 Pomalu nás začínají oblažovat první parsky jarního sluníčka a mnozí z nás se již 
nemohou dočkat dne, kdy vyjdou na své zahrádky, políčka a louky a po dlouhém    
zimním odpočinku začnou s tradičními jarními pracemi. Současně s tím, ale také      
začíná pro hasiče období  zvýšeného počtu zásahů u požárů, které způsobí neopatrní 
lidé při úklidu na zahrádce nebo při odstraňování staré trávy na loukách a                 
zatravněných plochách v okolí rodinných domů. 
 Přestože se hasiči snaží každoročně upozorňovat na skutečnost, že plošné     
vypalování trávy je zakázáno, lidé berou toto upozornění na lehkou váhu.  Přitom si 
mnozí nepřipouštějí, že tím nejen porušují zákon, ale především ohrožují své okolí.  
Plošné vypalování trávy je zakázáno nejen na zahrád kách, ale i jinde . Při          
nedodržení tohoto zákazu hrozí občanovi za tento přestupek pokuta až 25 000,-- K č. 
 Pokud pálení dřevního odpadu, listí apod. 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. 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. 
 Při pálení odpadu musí být vždy postupováno v souladu s dalšími zákony,       
například zákonem o ovzduší, 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 bezpečnostnímu centru 
v Ostravě na čísla 950 739 844 nebo 150,  případně elektronickým formulářem, který 
občané, právnické osoby a podnikající fyzické osoby najdou na webových stránkách 
Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje www.hzsmsk.cz  pod     
názvem „Pálení klestí“. Na základě těchto včasných informací tak hasiči ušetří finanční 
prostředky a čas za zbytečné výjezdy, kdy jsou voláni k požáru a na místě samém   
zjistí, že jde o bezpečné pálení. 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,-  K č. Rovněž po celý rok platí zákaz rozd ělávání oh ňů v lesích 
mimo vyhrazená tábo řišt ě. 
 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 
ztrátám na životech. V případě vzniku požáru zap říčiněného d ětmi zákon           
postihuje odpov ědné osoby pokutou až do výše 25 000,-- K č. 

 
nprap. Dagmar Benešová,vrchní inspektorka – výchova obyvatelstva 

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín 
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Cyklistická sezóna je tady! Rady pro cyklisty 
Při dodržování zásad bezpe čné jízdy, se snižuje nebezpe čí úrazů, které hrozí nejen cyklist ům,      
ale i ostatním ú častník ům silni čního provozu. 
1.  Jezděte co nejblíže u pravého okraje silnice a sledujte pozorně provoz okolo sebe, abyste mohli včas 
 zpomalit nebo zastavit před možným nebezpečím. 
2.  Nikdy nejezděte dva vedle sebe, ani dva na jednom kole. 
3. Nevozte předměty, které by mohly vás nebo další osoby zranit. Nepoužívejte kolo k přepravě           
 nadměrných, neforemných a těžkých nákladů. 
4.  Své úmysly dávejte najevo včas a takovým způsobem, aby je ostatní řidiči i chodci správně pochopili. 
5. Při každé změně směru jízdy dejte včas a zřetelně znamení paží. Před vybočením doleva se            
 nezapomeňte ohlédnout. 
6.  Na přechodu pro chodce, zejména když odbočujete vpravo nebo vlevo, dejte přednost přecházejícím 
 chodcům. 
7.  Tam, kde je hustý provoz, veďte jízdní kolo raději opatrně po chodníku. 
8.  Respektujte pokyny policistů, světelné signály a dopravní značky. 
9.  Buďte ohleduplní k ostatním účastníkům silničního provozu. Nezdržujte provoz zbytečně pomalou 
 jízdou a nepřekážejte ostatním řidičům. 
10. Při jízdě si vždy chraňte hlavu před zraněním cyklistickou přilbou. 
11. Za snížené viditelnosti nezapomeňte včas rozsvítit světlo. 
12. Oblékejte si barevné a světlo odrážející oblečení. 
13. Pro jízdu na kole se rozhodujte vždy s ohledem na svůj aktuální zdravotní stav. Přihlédněte také k   
 hustotě provozu a momentálním podmínkám na silnici. 
14. Před každou jízdou na kole (i během jízdy) platí zákaz požívání alkoholických nápojů jako při řízení 
 motorových vozidel. 
15. Pravidelně ošetřujte své jízdní kolo a dbejte zejména na to, aby bylo řádně vybaveno a mělo v pořádku 
 všechny součásti, které umožňují bezpečnou jízdu. 
16. Reflexní doplňky v každém případě zvyšují bezpečnost cyklistů na silnicích 
17. Chovejte se vždy tak, jak byste chtěli, aby se ostatní chovali k vám. 
 
Proč je nutné používat p ři jízdě cyklistickou p řilbu? 
· Jednou ze základních příčin zranění či úmrtí cyklistů je právě poranění hlavy. 
· Cyklistická přilba zabrání 85% úrazů hlavy a 88% úrazů mozku. 
· Při střetu vozidla s cyklistou dochází nejčastěji k úrazu hlavy nárazem o vozovku, kapotu vozidla nebo 
 jinou překážku (strom, patník). 
· V závislosti na síle úderu může poranění hlavy vyústit v dlouhodobé poruchy soustředění, bolesti hlavy a 
 problémy s rovnováhou, případně ve vážné poškození mozku či úmrtí. 
 
Proč je správné vybavení jízdního kola d ůležité pro Vaši bezpe čnost? 
· Brzdy: umožňují v případě potřeby zpomalit nebo rychle zastavit 
· Přední bílé sv ětlo: svítí na cestu za snížené viditelnosti a zároveň kolo i z dálky zviditelňuje 
· Zadní červené sv ětlo: činí kolo dobře viditelným zezadu 
· Přední bílá a zadní červená odrazka: za snížené viditelnosti zvýrazňují jak zepředu, tak zezadu 
· Oranžové odrazky v paprscích kol: zvýrazňují kolo z boku 
· Oranžové odrazky v pedálech: kolo je dobře viditelné zejména pro řidiče, kteří zrovna přijíždějí nebo 
  předjíždějí 
· Blatníky: chrání obličej a oblečení před znečištěním 
· Zvonek: slouží k včasnému upozornění na možné nebezpečí 
· Kryt řetězu: chrání před zachycení oděvu a případnému pádu z kola 
· Hustilka, ná řadí a náhradní díly: jsou vhodné pro případnou opravu a seřízení kola 
 
Zdroj:www.policie.cz  
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Lesy jsou nezastupitelnou složkou životního prostředí a současně nenahraditelným a                
obnovitelným přírodním bohatstvím.                                                                                                                                                                                                                           
 
Něco z historie. 
         Lesy na území České republiky pokrývaly před dvěma tisíci léty více než ¾ její rozlohy. Tehdejší  
porosty ztělesňovaly mezi klimatem, geologickým a morfologickým stavem zemského povrchu a        
schopnostmi lesních dřevin dané vnější podmínky využívat. 
         Lesy pro člověka velmi dlouho představovaly jen přirozenou složku přírody a ochranu před nebezpe-
čím. Lidé klučili a vypalovali lesy, aby rozšířili svůj životní prostor, využívali jej k pastvě i k lovu, jako zdroj 
paliva a ke stavebním účelům. Vztah k lesu byl živelný a nešetrný. Proto už ve čtrnáctém století byly lesy 
v osídlené krajině zdevastovány natolik, že v zájmu zajištění budoucích potřeb vydal Karel IV první dekret 
na jejich ochranu. Teprve tereziánský lesní řád z roku 1754 však nařizoval dodržovat zásady správného 
hospodaření.  
         Po nástupu průmyslové revoluce před více než 250 léty vzrostl nárok na dříví takovou měrou,  že 
byla vážně ohrožená plynulost její produkce. Objevily se první snahy zvyšovat produkci požadovaných 
sortimentů dřeva a zvyšovat výnos z lesa. To vedlo ke vzniku stanovištně nevhodných monokultur málo 
odolných vůči většině škůdců i biotických vlivů. Došlo k nepříznivé změně druhové skladby lesů i 
k narušení genetické kvality lesních porostů. Z těchto příčin vznikly ohromné kalamity způsobené škodli-
vým hmyzem a povětrnostními vlivy – větrné a sněhové kalamity.  
 
         I když snahou lesáků bylo tyto negativní změny zvrátit, k zásadnímu obratu v životě této země      
dochází až po listopadu 1989. V lesním hospodářství končí užívací a vlastnická práva státu zhruba na   
padesáti procentech výměry lesů, které se vrací původním sto padesáti tisícům majitelů. Jenže získáním 
lesa jakoukoliv formou privatizací, koupí nebo děděním, nepřináší majiteli zisk, jak si mnozí představují. Ve 
většině případech  je to spousta namáhavé a taky nebezpečné práce. Po vykácení „když máte co kácet“ 
následuje vyklizení po těžbě, zalesnění, vyžínáni, ochrana proti zvěři a to není žádná korunová maličkost. 
Když si vezmeme průměrné obmýtí v naších lesích, které je průměrně sto let, potom si dovedete spočítat, 
že nějaký zisk bude mít až vaše druhá nebo třetí generace. 
         Ale nebuďme pesimisté, využijme co les dává. Využijme přirozené obnovy, zvyšme podíl listnatých 
dřevin a jedle ať nás nesežere kůrovec. Udělejme si pořádek v lese, včas udělejme výchovné zásahy,  
prořezávky, probírky a důsledně ochraňujme les proti škůdcům. 
          
Mimo produkční funkce lesa.  
        Les není jenom produktem dřeva, ozdobného klestu, semen a plodů. Má funkce další.                                       
Funkce půdo ochranná – bráni při velkých deštích a velkém sněhovém odtávání erozi a splachování půdy.  
 
Funkce vodohospodářská – při svém plošném obsahu listů a jehlic zachytí spousty vody, kterou potom 
dodává do našich studánek, potoků a řek. Les je nenahraditelnou složkou pro výrobu kyslíku. 
 
Veřejná funkce lesa - veřejnost stále více využívá lesy pro rekreaci a turistiku. Budují se nové chodníky, 
stezky pro cyklisty, naučné stesky. Jenže ne všichni je využívají tak jak se patří na slušné a kulturní lidi, 
kteří si váží svého životního prostředí. Na kolech se jezdí přes porosty mimo cesty a chodníky. A to co  
provozují někteří motorkáři, kovbojové na čtyřkolkách a někteří jako by střízliví automobilisté, nad tím by 
se měl někdo zamyslet a udělat určitá opatření. 
 
Neodmyslitelná funkce lesa je myslivost. 
Les to je společenství mnoha životů. Žije tam spousta mikroorganismů, lišejníků, trav, květin, brouků,  
hmyzu, mnoho druhů zpěvných ptáků, dravců, užitkové zvěře pernaté, drobné i spárkaté a dalších        
živočichů. Nemůžeme tady vyjmenovat všechny.  
Neničme jim svým bezohledným chováním jejich jediná místa, kde mohou v klidu přežít. 
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A na závěr. 
   
Milý člověče.   
 
Jsem dárcem tepla ve tvém krbu za chladných nocí v zimě 
a dárcem přívětivého chládku v žáru letního slunce. 
Já jsem dal trámoví tvému obydlí a desku tvému stolu. 
Ze mne je lože ve kterém spáváš, i kleč tvého rádla. 
Já jsem dal topůrko do tvé sekery a branku do tvého plotu. 
Ze mne je dřevo tvé kolébky i tvojí rakve. 
Jsem tím, čím pro blahobyt je chléb a pro krásu kvítko. 
Slyš tedy moji prosbu! 
          
Nepustoš mne a zachovej klid všemu co v lese žije! 
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Dne 30. března 2011 se rozšířil e-box, který je určen pro      
vyřazená drobná elektrozařízení o schránku na sběr baterií. 

E-box  je umístěn před schodištěm ke knihovně  
v multifunkční budově v Rybí.  
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SO   2.4.   15:30  muži    Vražné : Rybí 
NE 10.4.   15:30  muži     Tísek  : Rybí 
NE 17.4.   10:00  žáci   Rybí  : Kateřinice 
    16:00  muži     Rybí  : volno 
NE 24.4.   10:00  žáci   Vlč.-Mniší : Rybí 
    13:45  dorost  Rybí  : Vražné 
změna termínu !!!  dorost  Trojanovice : Rybí 
       žáci   Troj.-Bystré : Rybí 
NE   1.5.   16:30  muži    Bartošovice: Rybí 
       

 
PRODÁM 

stavební pozemek o rozloze 1.200 m2 

v obci Rybí (v Makyti) 
Kontakt:  

p. Proroková tel. 731 807 462 

Odvoz odpadních vod ze septiků, jímek, 
žump a domovních čistíren s likvidací 

v čistírnách odpadních vod. 

 
Patrik Fojtík, Ve řovice 132, Tel.733 400 200 
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RYBSKÝ   ZPRAVODAJ    č. 4/2011  vydal  Obecní úřad Rybí,  Rybí č. p. 380  dne  31.3.2011   
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 každého čísla: 25. den 


