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 Jindřiška  Kvitová     89  let 

 Růţena  Kvitová   84  let 

 Zdeňka Tománková  82  let 

 Zdeněk Heralt   75  let 

 Petr   Bartoň   70  let 

 Anna  Pustějovská 65  let 

 Dušan Olajoš   60  let 

 Jiří  Honeš   60  let 

 Jaroslav Nevrlý   60  let 

 Petr  Havrlant  60  let 

 

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

Vážené paní učitelky,  

 

děkujeme Vám za náročnou a ničím nenahraditelnou práci 

s dětmi.  Vždyť  už i staří Číňané věděli, že „učení v mládí 

je rytí do kamene, učení ve stáří psaní do písku“. Dobře si uvědomujeme, 

že práce učitelů je jednou z nejobtížnějších. Předávání moudrosti a vzdělává-

ní, které je tolik nutné k rozvoji lidské společnosti, je úkolem jen pro člověka 

dostatečně odolného a ctižádostivého. 

U příležitosti svátku učitelů Vám proto ještě dodatečně přejeme dobrou   

mysl, pevné zdraví a  také osobní štěstí. 
 

Obecní úřad a školská rada 
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Ještě jednou komunitní plánování 
 

 V minulém zpravodaji jsem Vás zvala ke kulatému stolu, abychom společně  
aktualizovali plán rozvoje obce, který patří k významným programovým dokumentům. 
I díky němu můţeme ţádat a byli jsme vcelku i úspěšní při získávání evropských    
dotací. Poskytovatelé financí mají zkrátka informaci o tom, ţe víme, co chceme. A  
zároveň nám tento plán pomáhá při sestavování rozpočtu obce. Takţe rozhodně stojí 
za to, mít takový dokument dobře zpracovaný. 
 Na čtvrteční pracovní schůzku nás přišlo celkem 11 lidí.  Podařilo se nám     
pročíst a upravit texty, probrat plnění cílů, splněné vyškrtnout. Vkládali jsme nové   
nápady a  náměty. Zapracovali  jsme i  připomínky, které vzešly z podzimní dotazní-
kové akce. Celá pracovní verze plánu rozvoje je nyní vyvěšena na obecních strán-
kách v aktualitách. Prosím Vás, abyste se na ni podívali a pokud máte nějaký námět, 
jak plán doplnit či upravit, prosím, pošlete jej na adresu obec@rybi.cz. Byla bych rá-
da, kdyby se nám podařilo připravit konečnou verzi plánu ke schválení zastupitelstvu 
na měsíc červen. 

Těším se na naší spolupráci a přeju hezké jarní dny. 

Marie Janečková 

Vstup obce do místní akční skupiny 
 

 Zastupitelé budou projednávat vstup obce do místní akční skupiny, která se v těchto 
dnech vytváří na území  Novojičínska, v okolí Kopřivnice, Frenštátu a Příbora.  
 Co tedy místní akční skupina je a co členství v ní obci přinese, si můţete     
přečíst na následujících řádcích: 
 

MAS, místní akční skupina, je společenství lidí, kteří chtějí být aktivní ve prospěch 
svého regionu. MAS je zaloţena na budování partnerství mezi podnikateli, veřejnou 
sférou a neziskovými organizacemi. Je to společenství nepolitické, v němţ mají 
všichni partneři jeden rovný hlas, tedy jak velké obce, tak malá občanská sdruţení. 
Takové společenství nás učí tomu, ţe se v regionu navzájem potřebujeme a nemůţe-
me jeden bez druhého být. Vzpomeňme na Svatoplukovy pruty! Jedině úzké part-
nerství a spolupráce zemědělců, podnikatelů, institucí a všech obyvatel vesnic 
jsou zárukou kvalitního rozvoje venkova. Jedním z nejdůleţitějších úkolů MAS je zís-
kávání a rozdělování finančních prostředků přímo v regionu podle skutečných 
potřeb regionu na základě předem připravené a regionem schválené strategie. Jed-
noduše řečeno, MAS se díky dobré znalosti regionu a jeho potřeb snaţí získat z da-
ného dotačního programu co nejvíce financí, které rozdělí svým nejlépe připraveným 
ţadatelům. Proto jsou místní akční skupiny velmi významnou organizací, pracující 
pro dobrou budoucnost podnikatelů a neziskových organizací a tím i obcí, operujících 
na území MAS. 
 Ţe místní akční skupiny nejsou ţádnou novinkou a ţe být jejím členem se 
opravdu vyplatí, si můţete zjistit třeba v nedalekých Bartošovicích, které jsou členem 
MAS Poodří a kde je také umístěno sídlo celé skupiny. 

Marie Janečková 

mailto:obec@rybi.cz
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Martin Matouš pořádá v neděli 8. dubna tradiční  

VELIKONOČNÍ DISKOTÉKU  

Začátek v  20:00 hod. v Besedě. 

Oddíl turistiky zve v neděli 1. dubna všechny  

přátele pohybu v přírodě na  

"JARNÍ VYCHÁZKU PO STUDÁNKÁCH ",  

v okolí Rybího 

(trochu jinak neţ vloni). 

Sraz ve 14:00 hod. na fotbalovém hřišti. 

Obecní úřad Rybí zve všechny občany 

ve čtvrtek 12. dubna 2012 od 18:00 hod. do sálu Besedy 

na  PŘEDNÁŠKU O TEPELNÝCH ČERPADLECH ,  

         rekuperaci a úsporném způsobu vytápění.  

 

Klub pletení z papíru a Kulturní komise Vás zvou  

na  výstavu výrobků s velikonoční tématikou  

„VELIKONOCE"    

v neděli 1. dubna v době od 8.30 do 11:00 a od 14 do 17 hodin  

do knihovny a  klubovny obecního úřadu (vedle knihovny).  
 

Výstavu můţou zájemci shlédnout také  

ve dnech 2. a 4. dubna (v otevírací dobu knihovny).  

Návštěvníci si budou moci v těchto dnech zakoupit velikonoční výrobky z papíru 

z krouţku Martiny Hejnové.   
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KLUB ŢEN – zve své členky v úterý 3. dubna  do přísálí Besedy v 18. hod.  

 
ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ A MĚŘENÍ TLAKU   se bude konat v pondělí 2. dubna a  30. dubna
       v konzultační místnosti lékaře na obecním  
       úřadě v době  od 9:30 - 10:00. 
 

ZAPISOVÁNÍ  LÉKŮ   se bude konat  v pondělí  16. dubna ve stejnou dobu.  
    

Očkování psů proti vzteklině proběhne v pondělí 16. dubna : 
 
 16

00 
- 16

30
   u Holubů ve dvoře (před Besedou) 

 16
45

 - 17
00

  u Fojtství 
 
S sebou očkovací průkaz psa a 100 Kč na poplatek. 

Ředitelka Mateřské školy Rybí oznamuje, 

 ţe „ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY“  

proběhne ve čtvrtek 26. dubna 2012 od 10:00 do 16:00 hod. 

v místní mateřské škole. 

Rodiče nebo zákonní zástupci přinesou s sebou rodný list dítěte. 

K zápisu se dostaví všechny děti, které chtějí navštěvovat MŠ ve školním roce 

2012/2013 a v této době dovrší věku nejméně 3 let. 

Pokud se nebudete moci dostavit k zápisu v tento den, domluvte si jiný termín 

telefonicky na tel.č. 556 760 002 nejpozději do konce měsíce dubna 2012. 

Miroslava Gilarová, ředitelka MŠ 

Sociální komise Rybí zve všechny občany 

ve středu 18. dubna 2012 od 18:00 hod. do sálu Besedy 

na BESEDU ZDRAVOTNÍ ZÁCHRANNÉ SLUŢBY  

   na programu:  základy první pomoci 

      fungování záchranné sluţby 
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Ukládání objemného odpadu z domácnosti a ţelezného šrotu do 
velkoobjemových kontejnerů: 
 
      středa a   čtvrtek  !!! 

pro horní část obce 18. a 19. dubna u Besedy 

pro dolní část obce 25. a 26. dubna u Fojtství  

 
Součástí bude opět sběr hliníkových odpadů (hlin. plechovky od 
piv, energetických nápojů, měkkých obalů od paštik apod. - vše je 
nutné odloţit 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 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 14. dubna a 21. dubna u obecního skladu  
 a to vţdy v době od 8:00

 
 do 9:00 hod.  

 
                 Občané mohou odkládat nebezpečný odpad  BEZPLATNĚ. 
Můţete zde uloţit:  
 -  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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23. - 26. dubna 2012 Volná jsou 4 místa na zájezd do  

    TERMÁLNÍCH LÁZNÍ VELKÝ MEDER A GYÖR 

    s jednodenním výletem do Budapešti a zámek  

    Gödöllö - oblíbený letohrádek císařovny Sissi. 

    Cena - 3.300 Kč 

 

 

 

 

 

 

5. června 2012  JEDNODENNÍ VÝLET DO KRÁLÍKŮ 

    - prohlídka kláštera - jedno z nejvýznamnějších  

    poutních míst s kostelem Nanebevzetí Panny Marie 

    - návštěva Jiříkova u Rýmařova  s prohlídkou  

    vyřezávaných soch v PRADĚDOVĚ GALERII  řezbáře 

    Jiřího Halouzky. 

    Cena - 300 Kč 

 

 

 

 

27. - 30. září 2012 ZÁJEZD DO BAVORSKA s prohlídkou zámku          

    Neuschwanstein, který stojí na skalním útesu nad  

    údolím řeky Lech v podhůří Bavorských Alp 

    - návštěva pivních slavností 

    Pořádá firma „Pavel“ Ţenklava 

    Předpokládaná cena - 5.000 Kč 

 

      Další informace podá  Marie Bradáčová 

          tel. 739 909 716 
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Ke 100. výročí založení sokolské jednoty v Rybí děkujeme všem sportovcům    

za jejich práci, čas i nadšení, které věnovali rozvoji tělovýchovy na území naší 

obce. Děkujeme i za příkladnou reprezentaci v našem regionu. Do dalších let 

přejeme všem členům optimismus, pevné zdraví a dobré podmínky pro provozo-

vání všestranných sportovních aktivit. 

Za obecní úřad přeje Marie Janečková   

Z historie TJ Sokol Rybí  
 
Protoţe letos slavíme 100 let TJ Sokol Rybí, připomeňme si trochu historie naší organizace. 
 
Před 100 lety – dne 20. října 1912 se konala v obecním hostinci ustavující valná hromada   
tělocvičné jednoty. 
První zmínky o Sokole a sokolství se však uţ objevují zhruba před 110 lety. V roce 1895 tělo-
cvičná jednota z Hodslavic uspořádala v Rybím první veřejné cvičení. Cvičení bylo úspěšné, 
dojem silný a začalo se přemýšlet o zaloţení vlastní jednoty. V kronice se píše: po zahradách 
bylo viděti primitivní hrazdy a bradla, na nichţ mladí i starší prováděli „kdovijaké ty kotrmelce“. 
Leč jak to bývalo a dodnes bývá, nadšení opadlo a jednota zaloţena nebyla. V roce 1903 byl 
opět hodslavský Sokol pozván na veřejné cvičení, ale výsledek byl nepoměrně slabší . Aţ za 
9 let hlavně pod vlivem ohlasu VI. Všesokolského sletu v Praze, došlo k zaloţení Tělocvičné 
jednoty Sokol v Rybí. 
Pánové František Jahn a Tomáš Horuta od jara 1912 navštěvovali cvičení v jednotě       
štramberské, s úmyslem  brzy zaloţit jednotu doma. 
Za podpory Národní jednoty v Rybí a štramberského sokola, který uspořádal veřejné cvičení 
v Rybí na zahradě p. Purmenského čp. 70, získali pro svoji myšlenku dva vlivné lidi. Pana  
učitele Karla Zábranského a sedláka pana Havrlanta Petra. Po právu jsou tedy pánové      
Havrlant, Horuta, Jahn a Zábranský pokládáni za zakladatele Sokola. 
 
Nová jednota si zvolila za tělocvičnu sál obecního hostince, který byl nově přestavěn. Ale po-
stupem času, především po první světové válce, kdy se obnovilo cvičení a jednota se o místo 
v sále musela dělit, začalo se uvaţovat o stavbě vlastního stánku. V roce 1924 byly vysloveny 
první úvahy o stavbě a 13. 8. 1927 bylo slavnostní otevření Sokolovny. Zhruba za 3 roky !! 
Činnost jednoty ve vlastním stánku byla bezesporu lepší, ale soudě podle zápisů v kronice 
neobešla se bez problémů a potíţí. 
 
V třicátých letech se na fungování Sokola podepsala i ekonomická situace a nezaměstnanost. 
Hospodářská krize poznamenala celý politický a společenský vývoj republiky, tělovýchova by-
la uţ podruhé v tomto století přerušena. Druhá světová válka pak zanechala stopy i na sokol-
ském majetku, takţe na jeho obnovu byla potřeba ochota a obětavost. 
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Po roce 1945 přes veškerou snahu  členů byla obnova činnosti značně sloţitá. Špatný stav so-
kolovny, úbytek cvičebního i hospodářského zařízení, nepříznivá opatření nadřízených sloţek, 
poţadavky na veřejnou očistu sokolských řad a na sjednocení tělesné výchovy. Uţ v srpnu 
1945 byl ustaven společný tělovýchovný orgán při MNV Rybí. Tělovýchovné spolky byly pod 
silným  tlakem a to bylo velmi škodlivé zejména proto, ţe se zhoršovaly vzájemné vztahy. 
Přesto byla činnosti TJ Sokol příznivě ovlivňována perspektivou všesokolského sletu v roce 
1948. Tato okolnost byla sice silnou motivací pro řadu členů, bohuţel na druhé straně vyvolá-
vala rozpaky u těch, kteří začínali tušit, ţe můţe dojít i k jeho zneuţití. 
 
Únor 1948 znamená základní zlom v tělovýchovné činnosti vůbec. Sjednocování neprobíhalo 
zdaleka na zásadách dobrovolnosti a přinášelo nechuť a lhostejnost. 10. dubna 1948 došlo 
k  sjednocení tělovýchovy v Rybím, ke třem tělocvičným spolkům, které tu fungovaly byl přiřa-
zen ještě i fotbal. 
Činnost tělocvičné jednoty v tomto období i kdyţ pokračovala bez přerušení, nebyla vţdycky 
nejlepší. Trvalo určitý čas neţ Ti, kterým bylo v roce 1948 a později ukřivděno, našli v sobě 
dost síly k tomu aby pomohli těm, kteří v práci pokračovali. Krok za krokem se tělovýchovná 
jednota propracovávala do dnešní podoby. 
 
Naše dnešní TJ má téměř 400 členů a tvoří ji oddíly SPV, Kopané a Rekreačních sportů, který 
zahrnuje vlekaře a turisty. Přechodně byly v činnosti oddíly volejbalu /1986-1992/ a stolního 
tenisu /1971-1977/. 
 
100 let ţivota kaţdého spolku představuje pořádný kus práce.  Tím více to platí o tělovýchov-
ných jednotách. Pouze obrovské nadšení a ochota můţe docílit takových výsledků, jakých be-
zesporu naše TJ dosáhla.  
- Ať uţ je to zbudování fotbalového hřiště, jeho neustálá údrţba, zajištění téměř nepřetrţité 
účasti 3 druţstev v mistrovských soutěţích, 
- zabezpečení pravidelného cvičení  v sokolovně oddílem  sportu pro všechny- úspěchy volej-
balových druţstev  ale i mládeţe na Medvědí stezce a dalších závodech 
- organizování letos jiţ 37. ročníku turistického pochodu Za pohledy z Rybí, který přivádí na 
start kaţdoročně  tisíce startujících a je trvale největší turistickou akcí na území našeho okre-
su, ne-li kraje 
- a v neposlední řadě činnost vlekařů, kde se odpracované hodiny počítají na tisíce. 
 
Díky vlekařům a tady si dovolím zmínit jméno Zdenka Kalvody, bez kterého přiznejme si ,by 
tady pravděpodobně ţádný vlek nebyl a dalších příznivcům jsou vytvářeny příznivé podmínky 
pro lyţování zájemců z širokého okolí. Vleky jsou pro nás také přínosem ekonomickým, coţ by 
si měli uvědomit všichni, kteří si díky tomu mohou chodit pravidelně zacvičit nebo zahrát fotbal, 
neboť si všichni jistě umíme spočítat, ţe výše členských příspěvků ani zdaleka nepokryje pro-
voz sportovišť. S nadšením bychom uvítali na brigádách a pořádaných akcích nové tváře 
ochotné udělat něco navíc a obětovat trochu svého času. 
 
A tak mi na závěr dovolte poděkovat všem těm,  kteří se svoji prací  téměř kaţdodenně přiči-
ňují o fungování všech součástí tohoto dobrovolného seskupení. Dovolte mi vzpomenout na 
všechny ty, kteří se zaslouţili o rozvoj tělovýchovy a jiţ mezi námi nejsou. 
Děkuji i těm, kteří nejsou našimi členy, ale pomáhají nám a fandí. 

 
Pavlína Havrlantová, předsedkyně TJ Sokol Rybí 
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Poznejte tajemný zvuk a vyhrajte dárkový poukaz na masáže v hodnotě 500,-Kč. 
 

V době od 1.4. do 30.4. si na portálu www.i-novojicinsko.cz přehrajte tajemný zvuk v sekci "Z Rybího". 

Napište Váš tip na kontaktní adresu uvedenou na portálu a pak uţ jen čekejte, zda se na Vás usměje 

štěstí a budete tím jedním šťastným vylosovaným a budete si moci uţívat rehabilitační program v  

Theráponu 98 v Kopřivnici. Hodně štěstí! 

Pavel Lichnovský 

novinář, www.i-novojicinsko.cz 

Rybí 

Od měsíce dubna budete mít moţnost vyuţívat kosmetických sluţeb v budově 
obecního úřadu Rybí. Bude k nám dojíţdět paní Monika Chytílková.  
Bliţší informace a objednávky na tel. č. 737 666 660. 

http://www.i-novojicinsko.cz
http://www.i-novojicinsko.cz
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Ze zasedání rady obce  

Rada obce na svém 36. zasedání dne 5.3.2011 
projednala a při jala toto usnesení:  

bere na vědomí  vyúčtování výherních hracích 
automatů, které byly umístěny v restauraci 
na Fojtství a v Autobaru a schvaluje  pou-
ţít poplatek z VHP ve výši 486 Kč na ná-
hradní výsadbu stromu za pokácený 
strom; 

 
schvaluje  pronájem pozemku parc.č. 530/3 

v k.ú. Rybí paní Šárce Gavendové,         
Libhošť  a pověřuje  starostku podpisem 
nájemní smlouvy;  

 
nesouhlasí  s jednáním se společností Suhox 

s.r.o. o pronájmu nebo prodeji zeměděl-
ských pozemků na výsadbu energetických 
plodin; 

 
schvaluje  uţití znaku obce Rybí pro hasičské 

auto a na výrobu vlaječek ke 100. výročí 
zaloţení tělovýchovné organizace v obci; 

 
souhlasí  se zakoupením 1 ks balíčku veliko-

nočních pohlednic za cca 600 Kč od klubu 
Stonoţka Ostrava, jehoţ výtěţek bude po-
uţit na výstavbu rehabilitačního centra na 
Dívčím Hradě; 

 
odkládá projednání návrhu změny dopravního 

značení na silnici II/482 (u cedule obec 
Rybí ve vjezdu od Závišic) po vyhodnoce-
ní účinnosti umístění měřiče rychlosti; 

 
souhlasí   s pozváním obyvatel vyuţívajících 

komunikaci v Makyti na schůzku, kde by 
navrhli řešení dopravy na této komunikaci; 

 
bere na vědomí  ţádost Jiřího Marka, Rybí 

316 o provedení změny ÚPD na parcele 
850/4 k.ú. Rybí na stavební pozemek; 

 
 

schvaluje  finanční příspěvek Mysliveckému 
sdruţení Rybí na zakoupení krmení pro 
lesní zvěř v roce 2012, souhlasí  
s uzavřením smlouvy o poskytnutí nein-
vestiční dotace z rozpočtu obce Rybí a  

 pověřuje  starostku jejím podpisem; 
 
bere na vědomí  informaci o získaných gran-

tech MSK – 445.000 Kč na stavbu chod-
níkového tělesa včetně přechodu pro 
chodce obnova kamenné hřbitovní zdi 
v programu obnovy kulturních památek 
byla zařazena mezi náhradníky 

 
vyhlašuje  výběrové řízení na „Chodníková 

tělesa Rybí 2012“, souhlasí se zadáva-
cími podmínkami a se třemi navrţenými 
účastníky soutěţe na veřejnou zakázku:   

 V+V SAVEKO s.r.o.,  Kopřivnice 
UNISTAD spol. s r.o., Suchdol n/Odrou 
Pavel Bajer, Štramberk 

 
vyhlašuje   výběrové řízení na „Nákup 

rostlinného materiálu na osázení cen-
tra obce“ a souhlasí  se zadávacími 
podmínkami a třemi navrţenými 
účastníky soutěţe na veřejnou 
 zakázku:  

 VFU Brno ŠZP Nový Jičín, Ovocná 
a okrasná školka, Příbor 
Ing. Libor Vavřík, Frýdlant nad Ost-
ravicí 
 Ing. Kristián Korner,  Petřkovice 
 

schvaluje vyrobení dárkových předmětů 
(paspartovaných obrazů s leteckým 
snímkem obce) v nákladu 20 ks 
v tiskárně Borgis v Novém Jičíně. 
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Rada obce na svém 37. zasedání dne 19.3.2011 
projednala a při jala toto usnesení:  

souhlasí  s přijetím dotace na podporu    
investičních  aktivit v oblasti dopravy 
z dotačního programu DSH_10 –     
Zvyšování pasívní bezpečnosti na    
pozemních komunikacích a s návrhem 
smlouvy o poskytnutí dotace 
z rozpočtu Moravskoslezského kraje a 
pověřuje  starostku jejím podpisem; 

 
schvaluje  postoupení pohledávky ČEZ  

panu Romanovi Minárikovi, bytem  
Willstaett, Německo za částku 2.200 
Kč/1 akcii  a  pověřuje starostku    
podpisem návrhu Smlouvy o postoupe-
ní pohledávky; 

 
souhlasí  s podáním ţádosti na úřad práce 

na vytvoření 1 pracovního místa 
v rámci Veřejně prospěšných prací; 

 
schvaluje  poskytnutí finančního příspěvku 

na potřeby denního stacionáře Škola 
ţivota v Novém Jičíně, společnosti pro 
podporu lidí s mentálním postiţením 
v ČR, souhlasí  s uzavřením smlouvy 
o poskytnutí neinvestiční dotace 
z rozpočtu obce Rybí a pověřuje     
starostku jejím podpisem; 

 
schvaluje  poskytnutí finančního příspěvku 

na provoz Občanské poradny poskytu-
jící sluţbu bezplatného sociálního    
poradenství v Novém Jičíně, 

 souhlasí  s uzavřením smlouvy o     
poskytnutí neinvestiční dotace 
z rozpočtu obce Rybí a  

 pověřuje  starostku jejím podpisem; 

schvaluje  poskytnutí finančního příspěv-
ku Sjednocené organizaci nevido-
mých a slabozrakých ČR SONS na 
podporu jejich činnosti, souhlasí  
s uzavřením smlouvy o poskytnutí 
neinvestiční dotace z rozpočtu obce 
Rybí a  pověřuje  starostku jejím 
podpisem; 

 
vyhlašuje  záměr obce Rybí o pronájmu 

konzultační místnosti pro lékaře na 
provozování kosmetických sluţeb; 

 
schvaluje  smlouvu o dílo mezi obcí Rybí 

a Martinem Lapčíkem na zpracování 
projektové  dokumentace na stavbu 
chodníkového tělesa horní včetně  
nástupního ostrůvku a přechodu pro 
chodce; 

  
bere na vědomí  zprávu o činnosti SMS 
 ČR v roce 2011; 
 
souhlasí   se zpevněním komunikace 
 parc.č. 16/1 s tím, ţe se počká na 
 letní dny a pozemek se zpevní 
 recyklátem z cest; 
 
vybrala ve veřejné zakázce na nákup  

sadovnického materiálu „Zeleň pro 
centrum obce Rybí“  firmu VFU    
Brno ŠZP Nový Jičín, Ovocná a 
okrasná školka, 742 58 Příbor.  



13 

schvaluje  stanovení poplatků za pronájem sálu v Besedě od 1.4.2012 
 

 Podmínky pronájmu: 
 

1. Při  nevýdělečných akcích (schůze,valné hromady,dětské mašk.plesy,aj.)
 hradí místní organizace částku jen za úklid sálu 
2. Místní  organizace a spolky, které pořádají společenské akce pro občany 
 (např. plesy, krmáš) hradí  50 % z celkového pronájmu sálu. 
3.  Poplatek za pronájem pronajatých místnosti  musí být zaplacen před      

 konáním akce. 
4.  Případnou škodu vzniklou na pronajatém majetku hradí nájemce. 
5. V ostatních případech rozhodne rada obce. 
 

    Topná sezóna Mimo topnou 
sezónu 

sál s jevištěm nájem  500,-  500,- 

  úklid  400,-  400,- 

  otop  400,-      0,- 

  celkem 1300,-  900,- 

      
  

  

sál nájem  350,-  350,- 

  úklid  300,-  300,- 

  otop  300,-     0,- 

  celkem  950,-  650,- 

    
  

    

kuchyňka nájem  150,-  150,- 

  úklid    50,-    50,- 

  otop      0,-      0,- 

  celkem  200,-  200,- 

        

ubrusy malý      7,-   

  velký    14,-   
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 Na konci února se konala v naší škole recitační soutěţ, z níţ 
výherkyně Klárka Melčáková, Terezka Bradáčová, Nikolka            

Sopuchová a Terezka Mičkalová reprezentovaly naší školu v okrskové soutěţi 
v Kopřivnici. Recitační soutěţ proběhla 6. března a zúčastnilo se jí 25 dětí. Ţákyně 
s nadšením recitovaly, ale řady vítězů  patřily ţákům   jiných škol. Důleţité je, ţe děvča-
ta získala novou zkušenost a zkusila si přednášet před  větším publikem. Děkujeme 
děvčatům za reprezentaci naší školy a těšíme se na recitaci v příštím roce. 
                                                                     Mgr. Martina Bajerová 
 
 V neděli 25. 3. jsme se zapojili k občanům obce a vynesli jsme zimu ze vsi.       
Počasí krásně přálo, sluníčko svítilo a my jsme zimu nemuseli vyhánět. Jaro jsme      
přivítali pásmem písniček a básniček, které si připravili ţáci  2. a 4. ročníku. 
                                                                      Mgr. Martina Bajerová 
 
 V měsíci únoru a březnu jsme se zúčastnili výtvarné soutěţe „Kniha a já“. Děti si 
měly vybrat knihu, kterou mají nejraději a namalovat k jejímu tématu obrázek. 
                                                                                        Petra Chytílková 
 
Naše škola vyhlásila pro okolní školy výtvarnou soutěţ na téma  „Malovaná písnička“. 
                                                                                        Petra Chytílková 
 
 Dále se zúčastníme výtvarné soutěţe „Máme rádi přírodu“, kterou vyhlásilo hnutí 
Brontosaurus. Motto zní „ Vše, co děláme, se nám vrátí i s úroky“. Hlavním tématem je 
ochrana ţivotního prostředí  a přírody kolem nás očima dětí. 
                                                                                      Petra Chytílková 
 
 Březen – měsíc knihy jsme oslavili návštěvou místní knihovny dne 8.března. Paní 
Šustalová, místní knihovnice, nám vyprávěla o knihách svého dětství a my jsme si     
přinesli ty své, které máme nejraději. Povídali jsme si, co se nám na nich líbí a proč je 
rádi čteme. Pak jsme si prohlédli knihovnu a mohli jsme si zalistovat i v ostatních       
knihách vzorně seřazených v policích. Paní Šustalová nám ukázala i novinky, o které je 
mezi dětmi velký zájem. Návštěva místní knihovny a vyprávění paní Šustalové je velmi 
příjemným záţitkem. Moc děkujeme. 

    Mgr. Hana Sopuchová 
 

 Na konci dubna se upalují čarodějnice, říká pověra. Rozhodli jsme se, ţe i my tuto 
tradici dodrţíme a v pondělí 30.4. čarodějnice, které si nejdříve všichni vyrobíme,     
upálíme. Kdo má zájem, můţe se k nám přidat. Za příznivého počasí bude i ohňostroj. 
Školní děti budou mít moţnost přespat ve škole. Bliţší informace ještě upřesníme. 
           Mgr. Hana Sopuchová 

Zprávičky z naší školičky 
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Školní zvonění 
 

1.března se po několika letech rozeznělo v naší škole zvonění. 
Neozval se však klasický zvuk, který známe. Pro naši školu jsme 
zvolili takzvané „Melodické zvonění“. Začátek a konec hodin je 
oznámen a doplněn krátkou melodií známých moderních písniček. 
 Toto zařízení lze také vyuţít jako školní rozhlas, kdy můţeme 
přes ústřednu pouštět do reproduktorů hudbu či vysílat školní hláše-
ní. Děti budou mít moţnost v rámci mediální výchovy připravit a      
uskutečnit hlášení na různá témata. 
 
          Mgr. Hana Frydrychová 
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     Nejkrásnější písničky a říkadla 
 
     Výběr těch nejznámějších lidových říkadel a písniček s překrásnými ilustracemi   
Josefa Lady potěší nejen děti, ale i jejich rodiče a prarodiče. 
 
 
     V. Řeháčková                    Problémy nejen s láskou 
 
     Příběh dívky Silvie, která se svými rodiči geology proţívá dětství v zahraničí. Ale 
nastane situace, kdy se musí vrátit do České republiky a bydlet u prarodičů na vesnici. 
Čeká ji však šok - nějaká Silvie uţ u nich bydlí! Kdo je ta, která se za ni vydává a proč - 
to musí pravá Silvie zjistit. 
 
 
       J. Šiklová                           Deník staré paní 
 
     Generační rozdíly - téma, které provází lidskou společnost od jejího vzniku. Střety 
mladší a starší generace se v historii lidstva řešily různě. Socioloţka J. Šiklová se otáz-
kami ţivotního cyklu a sociální gerontologií zabývá po celý svůj ţivot.A v této knize 
nám pohledem stárnoucí důchodkyně pomáhá přiblíţit příčiny častého nedorozumění 
mezi generacemi. 
 
 
     A. Cibulka                       Nataša Gollová 2 - Černobílé vzpomínání 
 
     Také druhá kniha Aleše Cibulky přináší poutavý příběh o ţivotě známé hvězdy     
prvorepublikového filmu, kterou byla Nataša Gollová, talentovaná dívka z dobré rodiny, 
která během svého ţivota zaţila krátkou světskou slávu a tvrdý osobní pád. 
 
 
     B. Erskinová                     Šepoty v písku 
 
     Plavba po Nilu na výletní lodi a návštěva významných egyptských památek inspiro-
valy tuto  spisovatelku k napsání příběhu, jehoţ děj má tři časové roviny: staroegypt-
skou, viktoriánskou a soudobou. Tajuplné zápletky a překvapivá odhalení přinášejí  
čtenáři opravdu dobré čtení. 
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  Co Vy na to, pane Šmoldasi? 
 
     Ve vysílání rádia Impuls můţete kaţdý den ráno slyšet postřehy k aktuálnímu dě-
ní v podání Ivo Šmoldase. Nyní jeho vtipné postřehy vycházejí v kniţní podobě a 
mohou nám stále přinášet dobrou náladu. 
 
 
     J. Vrchlický                       Noc na Karlštejně 
 
     Oblíbená úsměvná veselohra, která se odehrává během jedné noci na hradu 
Karlštejn, kam císař Karel IV. zakázal přístup ţenám. 
 
 

      F. Forsyth                         Boží pěst 
 
     Tento román popisuje zákulisí války v Perském zálivu. Je plný napětí a překvapi-
vých zvratů. 
 
 
 T. C. Brezina                      Pirátská parta - Tajemné podzemí 
 
     Dobrodruţství nerozlučné trojice kamarádů a jejich psa. Říkají si piráti a snaţí se 
pomoci svému šikanovanému spoluţákovi a jeho rodičům. 
 
 
 F. Hrubín                       Básně 
 
     Tato kniha je souborem vrcholných děl klasika české poezie. Obsahuje jedenáct 
básnických knih tohoto spisovatele od jeho prvních sbírek, aţ k pozdním dílům jako 
jsou například Proměna, Romance pro křídlovku. 
 
 

      B. Cartland            Zadaná srdce 
 
     I další kniha této oblíbené spisovatelky potěší čtenáře promyšlenou zápletkou a 
napínavým dějem. Osud dvou zamilovaných dvojic se vzájemně proplete a změní 
všem celý ţivot. 
 
 

  

      W. Styron                      Sophiina volba 
 
     Tento román poprvé vyšel v roce 1979 a autor v něm obnaţuje otázky viny,     
kolektivní odpovědnosti a povahy zla, ať uţ jde o původ a projevy nacismu za druhé 
světové války, nebo o americké trauma a stigma otrokářské minulosti. 
 

Knihovnice Věrka Šustalová 
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 Navazuji na loňský článek, nebudu se opakovat o historii lesů 
v naší zemi, ale něco bych chtěl připomenout znovu. 
Les je nejenom produktem dřevní hmoty, ale především zdrojem 
čistého vzduchu, čisté vody, zabraňuje erozi a splachování půdy a 
nezbytnou součástí pro všechny druhy ţivočichů, rostlin včetně člo-
věka, který si to někdy neuvědomuje a chová se jako veledůleţitý 
nebo nadpozemský. 
Úvodem bych chtěl vzpomenout 1. duben – Mezinárodní den ptactva. Tento den byl 
vyhlášen jiţ v roce 1906. 
Cvrlikání ptáků nás po zimě vyhání nebo vzbuzuje k dalšímu ţivotu. Je to taková malá 
vzpruha po zimním období, nějaký nový impulz do nového tvoření a aktivit. Proto       
bychom se k lesům měli chovat jako rozumní lidé. A teď něco k lesu samotnému. 
 
České Lesy – vyhledávané místo odpočinku pro tři čtvrtiny populace.  
Lesy v České republice mají jiţ od nepaměti svůj mimořádný význam nejen jako       
součást ţivotního prostředí, ale také jako místo odpočinku. Této funkci se říká rekreační 
a je ze strany veřejnosti jednou z nejčastěji vyuţívaných funkcí lesa. Například 
v uplynulém roce kaţdý z nás navštívil les v průměru 14x. Z průzkumu veřejného        
mínění navíc vyplývá, ţe 76% lidí vyhledává les jako prostředí pro rekreaci a přichází 
sem s cílem načerpat zde nové síly a odpočinout si. Z toho 90% návštěvníků chodí do 
lesa i mimo dobu dovolených, prázdnin a svátků. 63% návštěvníků pak navštěvuje les 
pravidelně nejméně však jednou za měsíc. Les je ideálním přírodním společenstvem 
k rekreaci, hodí se ke krátkodobému i dlouhodobému pobytu, a to pro své přirozené 
prostředí a klima. 
 
Obecní lesy. 
Chtěl bych uvést několik poznámek k lesům, které obhospodařuje obec Rybí. Obec Ry-
bí vlastní lesy o rozloze 10,41 ha. v prostoru Rybská Hůrka. Struktura lesů je velice       
rozmanitá. V porostech je zastoupen smrk- 55%,buk-17%,jedle-12%,lípa-11%dub-3% a 
zbytek je klen, bříza a ostatní dřeviny. Věková skladba je od jednoho do osmdesáti let 
které činí 4% dále je od devadesáti do stodvaceti let a tato skladba činí 95%. Zbytek 
jsou nezalesněné holiny a bezlesy. Celková zásoba dřevní hmoty činila roku 2004 - 
3715 m

3
. Z věkové skladby vyplynula těţba na 10 let - do roku 2013,  těţba výchovná 

30 m
3
 a těţba mýtní byla stanovena na 1400 m

3
. 

Jelikoţ byla během toho desetiletého období značně vysoká těţba  kůrovcová tímto se 
tento podíl značně sníţil. Vzniklé holiny jsou dobře zalesněny a ošetřovány. Zalesnění 
je  většinou provedeno jedlí, bukem a smrkem. Jedle a buky jsou chráněny oplocením. 
V porostech je velice dobré zmlazení jedle, buku, jasanu a javoru. Pokud se toto     
zmlazení bude ošetřovat, vyroste s těchto porostů kvalitní smíšený les. 
Obecní úřad se stará o obecní lesy velice dobře a zaslouţí uznání občanů. 
Na závěr bych chtěl podotknout Važme si lesů a přírody vůbec ! 
 

Za  honební společenstvo p.J.Purmenský 
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RYBSKÝ   ZPRAVODAJ   č. 4/2012  vydal  Obecní úřad Rybí,  Rybí č. p. 380  dne  30.3.2012   

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              

ČEZ Distribuce, a.s. Vám v souladu se zákonem 458/2000 Sb. oznamuje, ţe z 
důvodu prací na  vedení vysokého napětí, bude přerušena dodávka elektrické 
energie pro obec : 

 Rybí - celá obec 

vypínání el.energie dne 11.4.2012 od 7:15 do 15:00 hod. 

  

Oznámení formou letáků v místě vypínání provedou pracovníci energetiky. 
  
Děkujeme za pochopení.  

Martin Válek  
Technik přípravy-operátor, oblast Morava 

ČEZ Distribuce, a.s.  

V Rybí budou na rychlost dohlížet nové radary 
 
 Řidiči projíţdějící obcí Rybí by měli dát nohu z plynu, 
jinak si budou muset připravit peněţenku. Protoţe obcí     
jezdili řidiči velmi rychle, zastupitelům v Rybí došla trpělivost 
a  zakoupili dva nové radary. Od 28. března tak bude na    
kaţdé příjezdové komunikaci jeden radar. Ty budou mít      
kameru, zábleskové zařízení, které umoţňuje pořizovat   
snímky i v noci, a nahrávací zařízení. 

 Kapacita nahrávacího zařízení činí 40 dnů. Data se budou stahovat      
jednou měsíčně. Nové radary budou umístněny na příjezdových komunikacích 
od Nového Jičína a ze strany od Kopřivnice. Na příjezd od Štramberka bude 
krátkodobě umísťován původní radar. Zastupitelům jde o zvýšení bezpečnosti 
chodců, neboť provoz na komunikaci je velmi frekventovaný. 

Martin Lapčík, místostarosta 

mailto:obec@rybi.cz
http://www.rybi.cz/
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TJ Sokol Rybí zve  

 

 

 
 
 

na 37. 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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ODDÍL TURISTIKY  

RYBÍ 
 

pořádá   8. 5. 2012   zájezd na 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zájezd je vhodný i pro méně zdatné turisty 
 

Přihlášky a poplatek 180 Kč do konce dubna  
u Jiřího Honeše ( u fotbalového hřiště ) 

tel. 607 727 579  

SULOVSKÉ 

SKÁLY 
 

A MANÍNSKOU TIESNAVU 

 

 
 


