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 Růţena  Kvitová   85  let 

 Zdeňka Tománková  83  let 

 Věra  Marková  80  let 

 Marta   Bradáčová  75  let 

 Miloslav Bajer   65  let 

 Zdeněk Hajný   60  let 

 Jaroslava Michálková  60  let 

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

Velikonoce jako svátky naděje 
 

V době dnešních velikonočních svátků asi lidé něco slavili odedávna. 
Slavili například příchod rovnodennosti – dne, kdy začíná převládat světlo nad tmou. Slavili také jaro – 
ve zmrzlé, zdánlivě mrtvé přírodě začíná pučet ţivot. A křesťané k tomu časem přidali oslavu Veliké 
noci. Té noci, kdy Jeţíš Kristus vstal z mrtvých. O velikonocích jsou prostě svátky naděje. 
 
Kde je naděje, tam je ţivot. Bez naděje se nedá ţít. Jestliţe člověk nemá nic, v co by mohl doufat, pak 
kdyţ ráno vstává a vůbec nic neočekává, je jako mrtvý: „Co dělat, kdyţ to k ničemu nebude?“ 
Dříve se omdlévajícím dávalo přičichnout k něčemu silnému, aby přišel k sobě. Také člověku, který se 
chystá všechno vzdát, se musí nabídnout naděje, ukázat mu, ţe ještě má šanci. 
 
Křesťané věří  ve vzkříšení Jeţíše Krista. Věří v Jeţíše, který přišel na svět s poselstvím dobra a lás-
ky. Tomuto poselství zasvětil celý ţivot. Ale i on, podobně jako spousty jiných, narazil na nenávist a 
zlobu lidí. Zpočátku mu jen odporovali. Ale on se nevzdal. Nenechal se odradit a šel za tím, co bylo 
správné.  A tak jej jeho nepřátelé zatkli, zbičovali, odsoudili a potupně přibili na kříţ, kde zemřel. 
Všichni jeho přátelé si říkali: Je konec! Uţ to nemá smysl. Pak ale přišlo to velikonoční nedělní ráno. 
Ţeny nejprve nacházejí Jeţíšův hrob prázdný a pak jej přátelé vidí na vlastní oči ţivého. Stalo se něco, 
co se jindy v dějinách nestalo a co pak poznamenalo celou naší kulturu. Ten, který byl zabit, ţije. Zlo a 
nenávist tedy není vítězem. 
 
Tato zvěst pak oblétla a proměnila celý svět. Zvěst, ţe Jeţíš ţije. Ţe Bůh neopustí člověka, který se 
nasazuje pro dobro. 
A to je zvěst i pro nás všechny: 
Je moţno mít naději. 
Je moţno doufat i tam, kde uţ ţádná naděje není. 
Je moţno začít třeba i po sto prvé tam, kde jsem se jiţ stokrát zklamal. 
 
Přeji vám všem nadějeplné velikonoční svátky. 

                                                                                             P.Jiří Ramík, farář 
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Úvodník nejenom o jarním úklidu 
 

 I přes nízké teploty, zamrzlé louţe na cestách a časté sněhové přeháňky se      

neodbytně hlásí jaro. S prodluţujícími se dny se prodluţuje i náš pobyt venku. Častěji 

chodíme na vycházky po vesnici a jejím okolí a uţíváme si jarní nálady. Ale bohuţel 

mnoho z nás více vnímá povalující se odpadky, neţ krásy přírody. A tak na svých       

vycházkách počítáme krabičky od cigaret, hliníkové konzervy, plastové obaly, všudypří-

tomné papírové kapesníky a říkáme si: „Co si ti bordeláři vlastně o sobě myslí?“ A pak 

máme po jarní vycházce dokonalý obrázek o „kulturním chování některých spoluobča-

nů“ jako na dlani. I tímto jednáním dáváme světu na vědomí, kam směřujeme. Mezi   

vyspělé země tedy rozhodně ne. 

 Občasným problémem je i vyváţení stavební suti do okolí vesnice. Kdyţ uţ je   

někdo ochoten a schopen zaplatit nemalé peníze za renovaci bytu, unese přece        

náklady na vývoz suti na skládku. Tu rovněţ vykupuje firma JM stavby, která má svoji 

prodejnu v Novém Jičíně na Hřbitovní ulici, vyuţijte proto této příleţitosti. 

 Ani s kvalitou vytříděného odpadu si někteří moc hlavu nelámou. Přála bych    

kaţdému, kdo vhazuje od nádob na tříděný odpad mastné, špinavé obaly, pouţité     

dětské pleny apod., aby aspoň týden pracoval na dotřiďovací lince, kde kaţdou tu      

odpornou věc musí vzít znovu do ruky a odhodit ji stranou na hromadu, která bude     

vyvezena na skládku komunálního odpadu. Na druhou stranu musím pochválit všechny 

poctivě třídící občany. Díky nim se naše obec v Moravskoslezském kraji umístila na   

23. místě ve výtěţnosti druhotných surovin na osobu za rok 2012 (z celkem 257 obcí do 

4000 obyvatel). 

 

A nakonec ještě důleţitá informace k vývozu bioodpadu: 

Od dubna opět začne fungovat svoz bioodpadu, který zajišťuje firma OZO Ostrava. Kdo 

tedy máte uzavřenou smlouvu s firmou, můţete stejně jako v loňském roce připravit   

nádobu k vývozu, který začíná po Velikonocích 3. dubna. Jestliţe však nemáte ještě 

ţádný bioodpad připravený, můţete vyuţít „pozastávku“ – zavoláte na kontaktní telefon 

ze smlouvy nebo napíšete na email a domluvíte si termín vývozu od vašeho domu. Do 

systému vývozu bioodpadu se samozřejmě mají moţnost zapojit i další zájemci, stačí 

jen zavolat do firmy OZO na tel. č. 556 400 355. 

 

Přála bych si, aby platilo, ţe Rybí je místo, kde se dobře ţije a pořádek v obci k tomu 

rozhodně patří. 

Příjemně proţité velikonoční svátky vám přeje Marie Janečková 
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KLUB ŢEN – zve své členky v úterý 9. dubna  do přísálí Besedy v 18. hod.  

 
ZAPISOVÁNÍ  LÉKŮ   se bude konat  v pondělí  15. dubna v konzultační místnosti  
    lékaře na obecním úřadě v době  od 9:30 - 10:00. 
 
ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ A MĚŘENÍ TLAKU    se bude konat v pondělí 29. dubna  
     

           ve stejnou dobu.    

Kulturní komise pořádá v úterý 30. dubna  

ZÁJEZD NA DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ  "Jak důležité je mít" .  

Začátek představení je v 18.30 hodin.  

Cena vstupenky včetně dopravy činí 170,-Kč.  

Ještě je stále dost volných míst, vyuţijte této nabídky – řekněte i svým známým.  

Trasu autobusu je moţné přizpůsobit i přes okolní obce.  

Autobus bude přistaven u restaurace na Fojtství je v 16.30 hodin, odjezd 16.45 hodin. 

Návrat cca kolem 22. hodiny. 

Zájemci se mohou jiţ v tuto dobu hlásit na obecní úřad - telefon 556 760 181,  

zájezd je nutné uhradit nejpozději do 24.4.2013.   

Očkování psů proti vzteklině proběhne v pondělí 15. 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. 
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POZVÁNKA 
 

Klub důchodců Rybí 

spolu s OÚ 
 

pořádá  

v pondělí 8. dubna 2013 v16:00 hod. 
 

PŘEDNÁŠKU: 
 

NAHLÉDNUTÍ  

DO MINULOSTI 

RYBÍ  
 

S historií našeho domova  

vás slovem i obrazem seznámí Josef Adamec 
 

Přednáška se koná v místní knihovně 
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Ředitelka Mateřské školy Rybí  

po dohodě se zřizovatelem stanovila termín 

  „ZÁPISU DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY“  

pro následující školní rok, který se koná  

v úterý 23. dubna 2013 v době od 10:00 do 16:00 hod. 

v místní mateřské škole. 

Rodiče nebo zákonní zástupci s sebou přinesou rodný list dítěte.  

Kdo se nemůţe dostavit v tento den, domluví si náhradní termín telefonicky na 

čísle 556 760 002, 721 674 415, nebo na adrese  msrybi@gmail.com 

Miroslava Gilarová, ředitelka MŠ 

Od 3. dubna opět začne fungovat svoz bioodpadu,  

který zajišťuje firma OZO Ostrava. 

 

  

 

Kdo tedy máte uzavřenou smlouvu s firmou, můžete stejně jako v loňském 

roce připravit nádobu k vývozu.  

Jestliže však nemáte ještě žádný bioodpad připravený, můžete využít 

„pozastávku“ – zavoláte na kontaktní telefon 556 400 355 ze smlouvy  

nebo napíšete na email martanova@ozoostrava.cz a domluvíte si termín 

vývozu od vašeho domu.  

Do systému vývozu bioodpadu se samozřejmě mají možnost zapojit i další 

zájemci, stačí jen zavolat do firmy OZO na tel. č. 556 400 355. 

mailto:msrybi@gmail.com
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Ukládání objemného odpadu z domácnosti a ţelezného šrotu do 
velkoobjemových kontejnerů: 
 
      středa a   čtvrtek  !!! 

pro horní část obce 10. a 11. dubna     u Besedy 

pro dolní část obce 17. a 18. 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 13. dubna a 20. 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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TJ Sokol Rybí zve  

 

27. dubna 2013 

 
 
 

na 38. ročník  turistického pochodu 

 

 
 

Start u sokolovny od 7.00-9.00 hod. 
 

Pohádkový les…a skupina „NaSoSka“…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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Ze zasedání  

 zastupitelstva obce 

V pondělí 25. března 2013 se v sále Besedy konalo 14. zasedání zastupitelstva obce, kterého 
se zúčastnilo 12 členů zastupitelstva a 6 občanů. 
 
Zastupitelstvo na zasedání projednalo a přijalo toto usnesení: 

(Hlasování: pro - proti - zdrţelo se) 
 

schvaluje doplnění programu o bod Projednání ţádosti o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu  
  obce Rybí                                    (12-0-0) 
 
schvaluje program  14. zasedání Zastupitelstva obce Rybí;                    (12-0-0) 
 
schvaluje, aby diskuse probíhala ke kaţdému bodu programu zvlášť;                  (12-0-0) 
 
schvaluje návrhovou komisi ve sloţení:  Jaromír Marek (předseda),                        (12-0-0) 

   Libor Sopuch a Petr Skalka 

 ověřovatele zápisu: Jiří Kudělka a Alena Kvitová 
 zapisovatelku:  Jana Marková 

 
bere na vědomí plnění usnesení přijatých na 13. zasedání Zastupitelstva obce Rybí dne 6.2.2013; 

                             (12-0-0) 

 
schvaluje přijetí podpory na spolufinancování projektu z rozpočtu Evropské unie v rámci Operačního 
 programu ţivotního prostředí, Prioritní osa 2 – Zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí na 
 akci „Čistící technikou k lepšímu ovzduší v mikroregionu“ ev.č. CZ.1.02/2.1.00/11.13397, pro 
 příjemce podpory DSO Sdruţení povodí Sedlnice, se sídlem Závišice 115, 742 21 Závišice, IČ 
 70237093                                   (12-0-0) 

   
opravňuje Shromáţdění starostů DSO Sdruţení povodí Sedlnice realizovat veřejnou zakázku na 
 projekt „Čistící technikou k lepšímu ovzduší v mikroregionu“, ev.č. CZ.1.02/2.1.00/11.13397, 
 spolufinancovaného z rozpočtu Evropské unie v rámci Operačního programu ţivotního         
 prostředí, Prioritní osa 2 – Zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí.          (12-0-0) 

    

opravňuje Shromáţdění starostů DSO Sdruţení povodí Sedlnice projednáváním a podpisem všech 
 smluv včetně dodatků, které se týkají projektu „Čistící technikou k lepšímu ovzduší 
 v mikroregionu“, ev.č. CZ.1.02/2.1.00/11.13397, spolufinancovaného z rozpočtu Evropské unie 
 v rámci Operačního programu ţivotního prostředí, Prioritní osa 2 – Zlepšování kvality ovzduší a 
 omezování emisí.            (12-0-0) 

 
zrušuje   poţární řád obce Rybí platný od 26. 4. 2000;                     (12-0-0) 

 
schvaluje program „Obec přátelská rodině“;                             (11-0-1) 

     

zamítá  přidělení dotace z dotačního programu Obce Rybí „Domovní ČOV“ a uzavření smlouvy o 
 poskytnutí dotace s panem R.J.;                           (0-10-2) 

       

bere na vědomí  informace starostky.                      
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Ze zasedání rady obce  

Rada obce na svém 60. zasedání dne 4.3.2013 
projednala a při jala toto usnesení:  

schvaluje  poskytnutí částky ve výši 10.000,- Kč 
na pomoc obyvatelům domu č. 39 ve Frenštátě 
pod Radhoštěm. Částka bude zaslána na 
zvláštní účet zřízený městem Frenštát pod 
Radhoštěm; 

 

schvaluje roční členský příspěvek MAS Lašsko, 
jehoţ je obec členem jako DSO Sdruţení po-
vodí Sedlnice ve výši 2.837, 50 Kč;  

 

schvaluje rozpočtové opatření č. 2; 
 

schvaluje  kupní smlouvu mezi Obcí Rybí a firmou 
Wisconsin Eng. s.r.o. Prostějov na zakoupení 
malotraktoru Yukon W 5064 a pověřuje       
starostku podpisem; 

 

schvaluje  smlouvu mezi Obcí Rybí a  firmou Digis 
se sídlem Gen. Hlaďo 6176/6A Ostrava – Po-
ruba na zajištění aktualizace map 1x ročně a 
zákaznickou podporu a  

 pověřuje starostku podpisem; 
 

schvaluje  zadávací dokumentaci pro vyhlášení 
veřejné zakázky na projekt „Zateplení kulturní-
ho domu čp. 127 v obci Rybí“; 

navrhuje  úpravu dopravního značení před za-
táčkou pod Besedou a umístění dopravní 
značky – nejvyšší povolená rychlost 30 km/
hod. s upozorněním na nebezpečí smyku 

 a pověřuje   starostku jednáním s Policií ČR; 
 
souhlasí s prodlouţením předplatného update 

pro místní knihovnu na dalších 5 let se     
společností LANius s.r.o., s tím, ţe roční 
předplatné bude činit 2.700,- Kč + DPH; 

 
bere na vědomí  podání ţádosti o získání dota-

ce na „Osvojování a animaci“, tak aby byla 
MAS Lašsko podpořena a zařazena do sítě 
místních akčních skupin, které čerpají dota-
ce z fondů – státních i evropských a dále, 
ţe     22. 2. 2013 proběhla valná hromada 
MAS, na které byly upraveny stanovy sdru-
ţení, doplnění voleb do rady sdruţení 
(programového výboru), výběrové komise a 
kontrolní komise. Dále valná hromada 
schválila podání ţádosti o členství do kraj-
ské sítě středisek. 

Rada obce na svém 61. zasedání dne 20.3.2011 
projednala a při jala toto usnesení:  

nedoporučuje   ke schválení ţádost k přidělení 
dotace, kterou si dne 5. 3. 2013 podal na obec 
pan R.J. a to z důvodu nesplnění bodu č. 9) 
dotačního programu – nedodrţení termínu po-
dání ţádosti; 

 
schvaluje  smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene na umístění zemního kabe-
lového vedení – elektrické přípojky o délce 30 
m. Přípojka bude umístěná na parcelách 
1590/2, 1568/1, 1705/5  a parcele p.č. 1705/1, 
která je ve vlastnictví obce  a pověřuje       
starostku podpisem smlouvy; 

schvaluje  smlouvu o právu provést stavbu    
kanalizace na pozemcích parc.č. 1705/1 a 
1746 mezi obcí Rybí a J.Z. a 

 pověřuje starostku podpisem; 
 
schvaluje  umístění znaku obce na přání        

občanům k ţivotním výročím; 
 
schvaluje  zakoupení moravské vlajky a jejího 

vyvěšení u příleţitosti svátku příchodu 
 slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje 
na Velkou Moravu; 
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Upozornění   
domovní čističky odpadních vod 

 
V souvislosti s vyhlášeným dotačním programem obce na podporu výstavby domovních 

čistíren odpadních vod najdete v tomto zpravodaji kontakty na projektanta a dodavatele 

čistíren, včetně poradenských sluţeb. 

Na přednášce o moţnostech čištění odpadních vod nabídl projektant Ing. Novák z fa    

Avona se sídlem v Novém Jičíně, ţe v případě většího zájmu lidí o přípravu projektu, 

vypracuje projektovou dokumentaci za niţší cenu. Kdo tedy máte zájem o stavbu ČOV 

nebo biofiltru, nechejte kontakt na obecním úřadě. Seznam pak předáme Ing. Novákovi. 

Marie Janečková  

 

schvaluje  dodavatele 4 ks informačních tabulí 
obce grafika Milana Matouška za celkovou 
cenu včetně dopravy 8.300 Kč; 

 
souhlasí  s pořízením informačních tabulí   

„RYBÍ MÁ NÁROK NA PENÍZE EU“ a  
 pověřuje starostku projednáním 

s dopravním inspektorátem v Novém Jičíně; 
 
pověřuje  starostku obce sjednáním schůzky se 

zástupcem realitní kanceláře REALITSTAV 
RK ve věci projednání prodeje domu č.p. 
103; 

souhlasí  s přetočením videonahrávek kulturních 
a společenských akcí obce (dle seznamu) 
 panem Vladimírem Horákem a vytvoření  
 kopií k zapůjčení do místní knihovny; 

 
vyhlašuje veřejnou zakázku na projekt Oprava 

mostu – Malá strana a oslovení firem:   
1. Pavel Bajer, se sídlem Dolní 327 Štram-
berk 
2. V + V  SAVEKO s.r.o., Ing. Vojtěch Pšeja 
se sídlem Záhumenní 1346 Kopřivnice 
3. Unistad, spol. s r.o., Komenského 8,     
Suchdol nad Odrou. 
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 V pátek 8. března se konal v pořadí jiţ 2. ročník hudebně-zábavného pořadu s názvem 
"Na besedu do Besedy". Soudě podle ohlasu přítomných se Vám akce líbila. A to nás, 
pořadatele, upřímně těší. V rámci akce byla také uspořádána sbírka na Nikolku, která 
vynesla 3 200 Kč. Peníze byly předány rodičům. 
 I přesto všechno já osobně cítím velké zklamání. Zklamání z toho, ţe akce určená širo-
ké veřejnosti, byla prezentována dva měsíce dopředu, dramaturgie programu byla pest-
rá, přesto však spoustu míst v sále zelo prázdnotou. A to mě velmi mrzí. Mimo jiné i z 
důvodu, ţe akce něco stojí - letos to bylo necelých 50 000 Kč. Rád bych, aby tato kul-
turní akce byla vnímána jako obecní. Obec totiţ nepořádá například obecní ples, Den 
obce a podobné akce tohoto typu, které jsou v některých okolních obcích obvyklé. Proto 
jsme také s touto myšlenkou přišli. Ale jak se říká - všechno je k něčemu dobré. Vyhod-
notili jsme celou akci, přijali kritiku, zpětnou vazbu, návrhy na zlepšení. V příštím roce 
chystáme několik novinek, lepší prezentaci a další okolnosti, a já za sebe věřím, ţe se 
nás tam sejde více. Myslím si, ţe ti, kdoţ letos přišli, nelitovali. Tak za rok na viděnou při 
besedě v Besedě! 

  
Zvláštní poděkování za pomoc při zajiš-
tění této akce patří Haně Kalíškové,   
Ludmile Honešové, Brigitě Bartoňové, 
Evě Müllerové, Josefovi Melnarovi,   
Martinovi Matoušovi a Marii Janečkové. 

 
Pavel Lichnovský 

předseda kulturní komise 

Vokální soubor B7 

Gaudi musicae 

Manţelé Krejčírovi 
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Bylo to moc milé, 
řekla při loučení pořadatelům Eva Dřízgová-Jirušová, vzácný 
host akce Na besedu do Besedy, konané 8. 3. 2013. Spolu s 
klavíristou Michalem Bártou nešetřili slovy chvály nad organiza-
cí a hlavně nad velice příjemnou atmosférou. Sólistka Národní-
ho divadla Moravskoslezského nás ohromila nejen svým zvuč-
ným sopránem, ale i milým a vstřícným vystupováním v násled-
né besedě, kde nám se svým kolegou umoţnili nahlédnout do 
světa velkého umění.  
Do období renesance a baroka nás následně přenesl dobově 
oblečený komorní orchestr Gaudi musicae. Krásná hudba dopl-
něná o taneční vstupy manţelů Krejčířových a grafické umění 
Lenka Kocierzové pohltily všechny přítomné. Milým překvape-
ním, které umocnilo celkový proţitek, bylo vyuţití audio-
světelné techniky. Všichni jsme ocenili moţnost z kteréhokoli 
místa v sále sledovat pohyby ruky Lenky Kocierzové, které 
jsme díky videotechnice mohli sledovat na velkém plátně.    
Práce se světlem a tmou zase vytvořila příjemnou atmosféru a 
snad nejvíc nás uchvátil stínový tanec Kláry Krejčířové.  

 
 
 
 
 
Do reality nás rázně vrátil slovenský vokál-
ní soubor B7. Naprostá bezprostřednost a 
přirozenost vystoupení, spojená s krásou 
vícehlasého zpěvu umoţnila členům     
souboru získat si všechny v sále. Pauzy 
mezi jednotlivými uměleckými výstupy byly 
kromě občerstvení vyuţívány i k neformál-
ním setkáním s vystupujícími, sdělení si 
dojmů a záţitků.  
 
 

Touto formou bychom také chtěli poděkovat všem přítomným. Díky jejich štědrosti jsme mohli 
rodičům Nikolky Bradáčové předat částku 3.200 korun.  
Poděkování také zaslouţí zástupci místní základní školy a jejich ţáci, kteří svými výtvarnými 
pracemi příjemně vyzdobili prostory sálu. 
Závěr setkání patřil tombole a harmonikářce Dáši Krestové. Za jejího doprovodu zcela spon-
tánně vznikl jeden velký pěvecký soubor, který zpíval jednu pecku za druhou a ani jsme se  
nenadáli a byla skoro půlnoc.  
V závěru mi dovolte poděkovat za skvělou spolupráci pořadatelům, kterými byli zástupci   
obecního úřadu za jejich finanční a organizátorskou podporu, dále členkám Klubu ţen, které 
svým kuchařským uměním a obětavou pomocí významně přispěly k úspěchu akce. Za        
provedení  fotodokumentace celé akce si poděkování zaslouţí také Tonda Kohoutek.  
A protoţe v závěru večera zazněla myšlenka pokračovat, budu se snaţit pro Vás připravit ještě 
zajímavější a kvalitnější program. Tak V Besedě na besedě s Vámi za rok na shledanou se  
těší Josef Melnar 

Eva Dřízgová - Jirušová 

Lenka Kocierzová 
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Zprávičky z naší školičky 

Události z března  
Po jednoměsíční odmlce, kdy jsem v únoru  

nestihla uzávěrku zpravodaje, se opět hlásím se 
zprávami ze školy. V březnu bylo ţivo především ve 
4. a 5. ročníku, kdy 6.3. navštívili ţáci preventivní 
program na téma „(Ne)bezpečné chování“ přímo na 
sluţebně obvodního oddělení  Policie ČR v Novém 
Jičíně, a týden na to (12.3.) se vypravili na divadelní 
představení známé pohádky „Obušku, z pytle ven“ 
do Beskydského divadla. 

Poslední týden uţ byl ve znamení nadcházejících Velikonoc. V pondělí 25.3. 
všechny děti navštívily obecní knihovnu, kam nás pozvala paní Šustalová, která si pro 
nás připravila zajímavé besedy. V úterý 26.3. se byly děti podívat v novojičínském    

zámku, kde pro ně byl připravený program 
„Velikonoce na zámku“. Zde si povídaly o  
velikonočních tradicích, mohly se podívat na 
zdobení kraslic a vyzkoušet si pletení        
pomlázky. Nakonec si odvezly vlastnoručně 
nazdobenou větvičku. No a ve čtvrtek a     
pátek uţ si mohli všichni školáci uţívat       
velikonočních prázdnin. 
Touto cestou bych chtěla všem dětem i      
dospělým popřát veselé Velikonoce,      
chlapcům bohatou pomlázku a dívkám, aby 
v příštím roce „neuschly“. 

   Mgr. Hana Frydrychová 

Připravujeme na duben 
Ani v dubnu nebudeme zahálet. V pátek 5.4. se vypravíme s dětmi do ZŠ Záviši-

ce, kam jsme byli pozvaní na Turnaj ve vybíjené, kde budeme soupeřit s dětmi ze      
Závišic a z Lubiny. Ve středu 10.4. pojedou pro změnu do Beskydského divadla 
v Novém Jičíně děti z 1., 2. a 3. ročníku. Pro ně je objednáno představení „Bojí se 
tygři?“. Sama jsem zvědavá, jak se nám bude líbit. Ve čtvrtek 11.4. se zúčastní vybraní 
ţáci pěvecké soutěţe „Lubinský zpěváček“ v ZŠ Lubina. A v pátek 19.4. se uskuteční 
vernisáţ výstavy na téma „Policie očima dětí“. 

A protoţe na dveře klepe 3. čtvrtletí školního roku, pozveme do školy i rodiče 
všech dětí na pravidelnou schůzku, kde se dovědí informace týkající se závěru školního 
roku a také chování a prospěchu jejich dětí. Schůzka se bude konat ve čtvrtek 
25.4.2013 v 16:00 hodin. 

       Mgr. Hana Frydrychová 
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Poděkování 
V pátek před jarními prázdninami jsme ve školní druţině uspořádali Maškarní bál. 

Děti si přinesly nádherné masky, zatancovali jsme si, zasoutěţili. Největším lákadlem 
bylo malování na obličej. Na posilněnou dostaly děti malou dobrůtku, ţluté kuřátko. 

Tímto bych chtěla ještě dodatečně poděkovat za sponzorskou výpomoc paní   
Krpcové, která dětem upekla kuřátka, a paní Feilhauerové za malování na obličej. 

       Bc. Petra Chytílková 

 Základní škola A. Zábranského vyhlašuje výtvarnou soutěţ Policie očima dětí. 

Tato akce navazuje na besedu s policií, které jsme se zúčastnili v minulém měsíci 

s ţáky 4. a 5. ročníku a současně se vztahuje k dubnu – měsíci bezpečnosti.  

Ţáci, kteří se do soutěţe aktivně zapojí a budou vyhodnoceni jako nejlepší, odmění    

policie ČR v zastoupení tiskového mluvčího p. Tomšíka. Soutěţ je vyhlášena od 

20.3.2013 a uzavřena bude dne 15.4.2013.  

Na výstavu prací ţáků se můţete přijít podívat na  

vernisáž dne 19.4. od 15.30 do 17.00 do budovy školy.  

Výstava bude otevřena ještě v pondělí 22.4.2013.  

Těšíme se na Vaši návštěvu. 

Mgr. Hana Sopuchová 
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        V pondělí 8. 4. 2013 se budou knihy půjčovat až po ukončení besedy s         
Josefem Adamcem a to od 17:30 hod. 

 
 
     J. Lněničková                              Jezdíme, plujeme, létáme 
 
     Před pár staletími byli naši předkové závislí výhradně na vlastních nohou nebo na 
síle zvířat. Jak a kdy se moţnosti dopravy zcela proměnily, kdo jel prvním autem a kdo 
poprvé vzlétl k nebi? Odpovědi na tyto a mnoho dalších otázek souvisejících s dějina-
mi dopravy naleznete v této encyklopedii určené pro děti. 
 
     M. Čihař                                     Slovenské hory 
 
     Obrazová kniha o nejvyšších slovenských horstvech zahrnuje veškeré horské celky 
a skupiny, které přinejmenším jedním vrcholem překračují třináctisetmetrovou hranici. 
Od základního místopisu se dostaneme k údajům o ţivé přírodě. Další kapitoly jsou 
psány z pohledu cestovatele a představí nejdůleţitější turistická střediska dané oblasti. 
 
     P. David, V. Soukup, Z. Thoma          Skvosty hradů 
 
     Na našem území máme stovky hradů. Všechny se bohuţel do této knihy nevešly, 
ale přesto je jich ukázáno dost. Připomeneme si dávnou historii a dýchne na nás      
romantika a dobrodruţství. 
 
     M. Sansoni - Köchelová                    Nádobové rostliny 
 
     Blíţí se jaro a právě tato kniha nám můţe pomoci vybrat nejkrásnější cizokrajné 
rostliny pro balkon, terasu a zimní zahradu. 
 
     
     V. Svobodová                                    Tři týdny s Jarčou 
 
     Děti z Prahy  přijíţdí na prázdniny do Sobotínek v Jeseníkách. Jsou nadšené z    
velké zahrady kde si mohou nejen hrát s domácími zvířaty ale sklízet i ovoce. Blízké 
lesy jim nabízejí jahody a houby, ale právě při jedné výpravě na jahody se ozvou vý-
střely. Podaří se policii za pomoci dětí pytláky chytit? 
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 V. Vopičková             Šel zajíček brázdou 
 
     Známá i pozapomenutá česká lidová říkadla 
hry a rozpočítadla jsou doprovázena veselými 
obrázky. 
 
   
 

 
 J. Verne, O. Neff                           Dva roky prázdnin 
 
     Parta kluků ve věku od osmi do čtrnácti let má strávit školní výlet na lodi. Bohuţel se 
loď dostane na moře a bouře ji i s dětskou posádkou vyvrhne na břeh pustého ostrova. 
Aby přeţili, musí tvrdě dřít a překonávat mnohé útrapy. Tento dobrodruţný román s    
ilustracemi Zdeňka Buriana je stále poutavou četbou nejen pro mladé čtenáře. 
 
       B. Delinsky                                   Drahokam 
 
     Román o ţeně, která opustila manţela a luxusní dům v San Francisku, protoţe jeho 
dominantní a manipulující matka vytvářela pro všechny nesnesitelné podmínky pro     
ţivot. Kdyţ se po osmi letech vrátila, byla to  úspěšná a sebevědomá ţena s vlastní   
firmou. Mezi manţely se znovu obnoví silná přitaţlivost, ale má tento vztah                 
budoucnost? 
 
     I. Fuchsová                                   Když Aleš nosí moji sukni 
 
     Tato kniha má nejen dlouhý název, ale i dlouhou řadu rozmanitých pohledů na ţivot a 
na vše co kaţdému z nás přináší. 
 
     B. Erskinová                                 Údolí havranů 
 
     Román oblíbené autorky je vystavěn na známém schématu dvou časových rovin, 
současné a starověké keltsko-římské. Pojítkem mezi oběma hlavními postavami,      
londýnskou učitelkou Jess a dcerou keltského krále Eigon, je děsivá zkušenost         
znásilnění a pronásledování. 
 
     D. Francis                                      Hrozba 
 
     Úkolem Andrewa Douglase je pomáhat těm, jejichţ blízcí se stali obětí únosu.       
Zajistit, aby únosce byl dopaden a oběť vyvázla bez úhony. Další z detektivek, které se 
odehrávají v prostředí jezdeckých klubů. 
         

Knihovnice Věrka Šustalová 
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    Váţení občané, 
vyuţíváme nabízené moţnosti, abychom Vás prostřednictvím Vašeho zpravodaje       
informovali o sportovní akci, která se bude konat takříkajíc za humny obce a, byť      
okrajově a na krátkou dobu, můţe zasáhnout – doufáme, ţe nikoliv negativně - do      
ţivota Vaší obce. 
 
V sobotu a v neděli 18. a 19. 05 2013 se budou konat v lesním komplexu Libotínské  
paseky závody v orientačním běhu, které z pověření sekce orientačního běhu Českého 
svazu orientačních sportů uspořádá Sportovního klubu orientačního běhu Ostrava.  
Centrum závodu bude v rekreačním středisku U Kateřiny, kde jsme také zajistili pro    
závodníky, kteří budou mít zájem, zázemí včetně ubytování. Vzhledem k významu     
závodů – jedná se o moravský ţebříček a předpokládáme i účast polských a sloven-
ských závodníků odhadujeme počet aktivních účastníků na 600. Ubytováno bude podle 
předpokladů cca 300 závodníků ze vzdálenějších míst (přičemţ závodníci ze severní 
Moravy a blízkého okolí budou volit spíše variantu, ţe po prvním dnu závodů odjedou 
domů a druhý den ráno znovu do prostoru závodů přijedou).  
 
Teď si moţná mnozí řeknete co to vlastně ten orientační běh je?  Takţe mi, prosím,   
dovolte ve zkratce na takový dotaz odpovědět.   
 
Orientační běh je moderní sportovní odvětví vytrvalostního charakteru, při němţ je    
nutno se správně a rychle orientovat v neznámém terénu. Při závodě se hledají kontrol-
ní stanoviště (kontroly) ve stanoveném pořadí a v nejkratším moţném čase. Cestu mezi 
kontrolami si kaţdý volí podle vlastní úvahy za pomoci mapy, buzoly a stručného popisu 
kontrol. O úspěchu v závodě rozhoduje tedy správná orientace a rychlý běh.  
 
Asi největší krása orientačního běhu tkví v jeho provázanosti s přírodou. Sportoviště 
můţe být kaţdý les i městský park. Při samotném závodě se pohybujete ve zdravém 
prostředí na čistém vzduchu.  
 
V lese bez diváků vás nic nenutí jít aţ na hranici svých sil. Sami si volíte tempo a není 
důleţité, zda závod pojmete jako procházku či boj s časem. A ani v případě, ţe přijdete 
z lesa s košíkem plným hub se na vás nikdo nebude zlobit.  
 
Závodů v orientačním běhu se můţe účastnit úplně kaţdý! Na závodech je vypisováno 
mnoho různých kategorií s tratěmi různých délek a obtíţnosti, odstupňovaných podle 
věku, pohlaví a náročnosti.  
 
Kategorie jsou vypsány pro rodiče s malými dětmi (jako nezávodní) a pro děti od 10-ti 
roků aţ po 80-ti leté veterány. Kaţdý si tak najde své soupeře a odpovídající trať. Na 
závody tedy můţe jezdit opravdu celá rodina. Pro mnohé se OB stává skutečným 
„ţivotním stylem“ s celoţivotním provozováním tohoto sportu.  
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Trať závodu není vytyčena v terénu jako v jiných sportech. Je pouze zakreslena fialovou 
nebo červenou barvou do mapy, Start se značí trojúhelníkem, čarami spojená kolečka 
s pořadovými čísly označují kontroly, které trať vymezují. Cíl je zakreslen dvojitým 
krouţkem. Objekt kontroly je vţdy uprostřed kolečka. V terénu se stanoviště kontrol 
umisťují na význačné situační či terénní prvky (skály, kameny, prameny, světliny, pose-
dy, krmelce, křiţovatky, jámy, kupky apod.).  
 
Při přípravě závodu není třeba budovat nákladné sportovní areály. Stačí zpracovat a vy-
tisknout speciální podrobnou mapu, do lesa roznést kontroly, připravit startovní karty pro 
účastníky a vy se můţete vydat na trať. Po skončení závodu vám mapa zůstane na pa-
mátku a kontroly se donesou zpět pro příští pouţití. Ani při velkém počtu startujících pří-
roda neutrpí ţádné újmy a obtíţně byste po týdnu hledali, kudy závodníci běţeli. Kaţdý 
závodník si totiţ zcela individuálně volí postupy mezi jednotlivými kontrolami. Pro naše 
závody bude postaveno více neţ 40 různých tratí odstupňovaných dle věku a fyzické 
náročnosti závodníků. 

Jsme si plně vědomi zodpovědnosti chovat se slušně a ekologicky. S pořádáním závo-
dů máme rozsáhlé zkušenosti a je nám jasné, ţe pokud se chceme vrátit do tohoto 
krásného prostoru, musíme se chovat ohleduplně. Veškerý pouţitý materiál a pomůcky 
(lehké a přenosné) budou po skončení závodu odneseny. Odpady vzniklé na akci bu-
dou ukládány do plastových pytlů a po ukončení odvezeny k likvidaci. 
 
Pokud by tato osvětová informace někoho zaujala a chtěl by si orientační běh opravdu 
vyzkoušet, není nic jednoduššího neţ si udělat 18. nebo 19.května čas a přijít na RS U 
Kateřiny a tam se přihlásit do některé z vypsaných kategorií. Více se lze dovědět na 
stránkách závodů: http://stramberk2013.moxo.cz. 
              
Za pořadatele  
z SK OB Ostrava 
Petr Jelínek, ředitel závodů  
 
 
 
 
 
 

Speciální mapa  
pro orientační běh: 
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Pozor na jarní práce! 

 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 rozšíře-
ní 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, napří-
klad 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 ve 
výjimečných případech 150, případně elektronickým formulářem, který je umístěn na webo-
vých 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 do-
poručit 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. 

HZS Moravskoslezského kraje 
územní odbor Nový Jičín 

http://www.hzsmsk.cz
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Turistický oddíl TJ Sokol Rybí pořádá v sobotu 1. června 2013 
autobusový ZÁJEZD NA MALOU FATRU. 

 

Můţete si vybrat ze dvou  tras : 
 

TRASA  1 : 
Těrchová – Jánošíkové diery – Velký Rozsutec – Medziholie - Štefánová 
 
TRASA 2 : 
Z Vrátné doliny lanovkou pod Chleb – Chleb – Poludňový Gruň – Stoh –          
Medziholie – Štefánová 
 

Cena zájezdu  200 Kč  pro členy TJ Sokol Rybí 
   230 Kč  pro ostatní 

Přihlášky a informace o zájezdu u Jiřího Honeše u fotbalového hřiště  

(tel. 607 727 579 ) 
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DŘEVOPRODEJ A MINIBAZAR 

v Kopřivnici u Kauflandu  

oznamuje, že ruší provozovnu. 

Vyuţijte levných nákupů uţ jen do konce dubna !!! 

 Děkujeme všem návštěvníkům 

nedělní velikonoční výstavy, kteří ač v 

malém počtu přesto přispěli na pomoc 

Nikolce částkou 3.100 Kč. Tato částka 

byla po ukončení výstavy předána      

Nikolčině mamince. 

NABÍZÍM 

šlapací šicí stroj 

Veritas 

ZDARMA. 

tel. 720 651 408 
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Máte septik v Rybí a čistička vám chybí? 
 

S vyhlášením dotačního programu Obce Rybí „Domovní ČOV“ 

si vám dovolujeme nabídnout spolupráci.  

Jsme pro Vás schopni zajistit podporu od projektu až po   

realizaci domovních čistíren odpadních vod. 

Informace na www.rekonstrukce-kraus.cz 

RYBSKÝ   ZPRAVODAJ   č. 4/2013  vydal  Obecní úřad Rybí,  Rybí č. p. 380  dne  29.3.2013   

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 v měsíci. 

http://www.rekonstrukce-kraus.cz
mailto:obec@rybi.cz
http://www.rybi.cz/

