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 Adéla   Černá   86  let 

 Karel  Kříţek   84  let 

 Karla  Kelnarová  82  let 

 Boţena Janáčková  80  let 

 Petr  Holub   75  let 

 Cecilie   Kvitová   75  let 

 Jan   Sýkora   65  let 

 Jan  Hyvnar   60  let 

 Štefania Kovářová  60  let 

Kdo je pořád veselý, ničeho se nebojí, žádný pláč a žádné stesky, vždyť je přece život hezký. 
Kdo se dívá kolem sebe, vidí lidi, kytky, nebe, koho tedy těší svět, ten tu bude do sta let. 
 

Všem jubilantům přejeme hodně zdraví a štěstí.  

Blahopřání k 60. výročí 

sňatku 
 

 Dne 10. května letošního  

roku uběhne 60. let od chvíle, 

kdy uzavřeli sňatek manželé   

Anna a Emil Matějkovi.  

 Přejeme jim k tomuto     

diamantovému výročí ještě   

hodně let plných zdraví a       

radosti ze života. 

Marie Janečková 

javascript: close();
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Májový úvodník 
 V nastupujícím měsíci zahajujeme hlavní stavební sezónu tohoto roku.            
Od 2. května začínáme stavět chodník před obecním úřadem. Při procházení v těchto 
místech buďte, prosím, po dobu jeho výstavby opatrní, zvláště při úpravě chodníku 
před obchodem, na jehoţ část bude navazovat přechod pro chodce. Na konci května 
bude tato stavba hotova a firma se přemístí před budovu Besedy, kde se budou     
opravovat především rozpadající se obrubníky. Jen připomínám, ţe na stavbu      
chodníku jsme získali dotaci z Moravskoslezského kraje a to ve výši 445.000 Kč.  
 Další větší stavba, která se rovněţ rozběhne v měsíci květnu, je obnova          
kamenné ohradní zdi na místním hřbitově.  Začínáme její nejvíce poškozenou severo-
východní části, která kromě sesutého kamení je poničená vybetonováním rohu na   
východní straně. Zeď je společně s kostelem naší kulturní památkou, musíme proto i 
při její opravě respektovat podmínky stanovené památkovým úřadem. Pokud vše   
dobře půjde, budou 2/3 zdi na rybskou pouť vypadat tak, jak ji asi před 150 lety        
postavili naši předkové. 
 A aby toho stavebního úsilí nebylo málo, sestavují naší pracovníci přístřešek 
před budovu školy. Jak jsem jiţ několikrát psala, budou jej vyuţívat ţáci pro potřeby 
školního vyučování a zároveň v něm bude umístěna tabule s připomínkou našeho  
nejznámějšího rodáka akademického malíře Adolfa Zábranského. I tento přístřešek, 
který se zatím skládá v prostoru pod Besedou, bude co nevidět převezen na své místo 
ke škole a stane se tak součástí veřejného prostoru ve středu obce.  
 K důleţitým akcím, které v obci probíhají je i osázení centrální části. Stromy,  
které vytvářejí základní linii výsadby před poštou a obchodem, jsou javory babyky,  
muchovníky stromovité a před fojtstvím višně křovité, tedy stromy nízkého vzrůstu.  
Kolem terasy obchodu jsou jiţ nasazeny keříky stálezeleného buxusu, červeným    
dřevem zpestří výsadbu keře svídy bílé, dále zde rostou zahradnicky oblíbené          
tavolníky niponské a nízké a na rohu terasy obchodu najdete kalinu svrásčitolistou. Za 
zastávku na fojtství jsme vysadili rovněţ keře svídy bílé a dosadili chybějící keř lísky. 
Další části výsadby budou probíhat převáţně na podzim a vše dokončeno bude příští 
rok na jaře. Myslím, ţe se máme na co těšit. 

Hezké proţití jarních dnů Vám přeje Marie Janečková 
 

PS: V aktualitách na elektronických stránkách obce je vyvěšený návrh             

aktualizace plánu rozvoje obce, prosím, zkuste se na něj podívat a zaslat k němu 

připomínky, doplnění, náměty. 

Poděkování za jarní úklid 
Děkuji Vám všem, kdo jste pomohli s úklidem chodníků, místních komunikací a dalších 
veřejných prostranství po zimním období.  
Děkuji i Vám, kteří se věnujete údrţbě a zkrášlování svých zahrad a prostoru okolo do-
mů. Pohled na hezky upravenou vesnici těší nejen nás obyvatele vesnice, ale i všechny 
návštěvníky.  

Marie Janečková 
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Ţáci a učitelský sbor místní základní školy  
zvou všechny občany a především maminky  

na BESÍDKU KE SVÁTKU  MATEK,  
která se koná ve čtvrtek 10. května od 16:00 hod.  

v sále Besedy 

Srdečně zveme všechny maminky, babičky,  
prababičky a tetičky  

ve čtvrtek 17. května v 15:30 hod.  
do  mateřské školy na oslavu SVÁTKU MATEK. 

KLUB ŢEN    zve své členky v pátek 11. května  do sálu Besedy v 17:00 hod.   

ZAPISOVÁNÍ  LÉKŮ  se bude konat  v pondělí  14. května v konzultační místnosti 
    lékaře na obecním úřadě v době od 9:30 - 10:00.  
          
ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ A MĚŘENÍ TLAKU  se bude konat v pondělí  28. května         
       ve stejnou dobu. 
 

 
 
 
 

Vývoz popelnic proběhne ve čtvrtek 10. května  
( v úterý 8.5. je státní svátek ) 
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     Protoţe se nepodařilo naší obci získat dotaci na vybudování mobilní kompostárny 

společně se Závišicemi, a protoţe stále přibývají zájemci o vývoz bioodpadu ze     

zahrad, předkládám Vám další moţnost, jak se můţete tohoto druhu odpadu zbavit. 

   Firma OZO Ostrava nabízí v průběhu vegetačního období (duben – listopad) odvoz 

zeleně (tráva, listí, ovoce, zelenina, ne větve…) hnědou odvětrávanou popelnici o 

objemu 120/240 litrů. Tato nádoba bude na základě uzavřené smlouvy mezi vámi a 

firmou OZO přistavena k domu objednatele a sváţena 1 x za 14 dní. Cena jednoho 

vývozu za 120l nádobu činí 73 Kč + DPH a za 240l 86 Kč + DPH. Vývoz by pak fun-

goval tak, ţe byste si objednali odvoz popelnic např. od měsíce června do listopadu. 

Vyúčtování za tuto sluţbu se provádí čtvrtletně.  

 Jestliţe má tato sluţba v naší obci fungovat je potřeba, aby se přihlásilo 
aspoň 20 domácností, které budou vývoz vyuţívat. Vyzývám vás proto, kdo 
máte zájem, volejte na telefon obecního úřadu 556 760 181 nebo 606 127 321. 
Bylo by dobré, kdybyste se ozvali do 15. května. Na obecním úřadě pak       
uzavřete smlouvu se zástupcem firmy OZO a předpokládáme, ţe od července 
by mohla sluţba začít fungovat.  Jestliţe potřebujete více informací, najdete je 
na www.ozoostrava.cz nebo se zastavte na obecním úřadě. Ráda Vám pomůţu. 

 

 Při vašem rozhodování berte v potaz, ţe 

ani k ukládání zeleného odpadu nemůţete    

vyuţívat jakýchkoliv jiných pozemků bez     

souhlasu jejich majitele a věřte, ţe všechny  

pozemky svého majitelé mají. Dále si        

vzpomeňte na nepříjemnou situaci z loňského 

podzimu, kdy nad obcí byla asi tři týdny       

kouřová clona z páleného listí. Spoustě našim 

spoluobčanům byla tato situace hodně          

nepříjemná a musíte respektovat i jejich         

občanská práva.  

 A nakonec ještě připomínám, ţe máme v obci 7 ks 400 l nádob na vývoz       

bioodpadu (ne celých větví keřů nebo stromů), který nám zajišťuje firma Asompo a.s. 

Berte však tuto sluţbu jako doplňkovou. Nikdy nebudeme moci zajistit takové    

mnoţství kontejnerů, aby je mohli vyuţít všichni občané k jejich spokojenosti.        

Nebudeme jejich počet tedy ani zvyšovat. Pokud tedy máte pocit, ţe opravdu     

kompost na zahradě nepotřebujete, váţně přemýšlejte o nabídce ostravské firmy 

OZO a o svém zájmu dejte vědět na obecním úřadě. 

Marie Janečková 

 

http://www.ozoostrava.cz
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 Kulturní komise pořádá v sobotu 16. června zájezd „Jaro v Lednici“.  
Odjezd od restaurace "Na Fojtství" v 7.30 hodin, autobus bude přistaven v 7.00 hodin. 
Cena zájezdu pro dospělého činí 300,-Kč, pro dítě do 15 let 150,-Kč.    
Přihlásit se můţete na obecním úřadě – tel. 556 760 181. 

 
 Lednicko-Valtický areál je zapsán na 
seznamu kulturního dědictví UNESCO.         
V rámci  jeho návštěvy absolvujeme společně 
prohlídku lednického zámku. Poté bude     
následovat osobní volno – ve kterém můţete 
například navštívit zdejší akvárium se  subtro-
pickou a tropickou faunou, skleník, minaret, 
maurskou vodárnu, akvadukt nebo si projít 
zámecký park. 
 

Ve 14. hodin se přesuneme do sousedních Valtic – zde opět individuální volno,           
společná večeře od cca 16.30 hodin. Poté návrat domů, předpokládaný příjezd v 20.30 
hodin. 
 
Cena zájezdu zahrnuje dopravu, vstupné do zámku v Lednici, večeři. 
 

Za kulturní komisi Pavel Lichnovský 

 Děkujeme všem za přípravu a zapůjčení exponátů na výstavu "Velikonoce".         
V rámci výstav (tou druhou byla prodejní výstava výrobků pletených z papíru), byl       
vybrán finanční příspěvek ve výši 3000,-Kč, který byl věnován na dobročinnou akci 
"Pomozte dětem", známější spíše pod označením "Kuře". Všem dárcům srdečné díky! 
 
 A jak dopadla soutěţ o velikonoční balíček? V soutěţi se sešlo celkem 58 odpově-
dí, z toho 25 bylo nesprávných. 
Správná odpověď na otázku, kde ţil tzv. sloní pták, který snesl doposud největší vejce 
na světě, zněla:  b) Madagaskar.  
Šťastným výhercem je Ludmila Krausová ml. Gratulujeme! 
 

Za organizátory Martina Hejnová a Pavel Lichnovský 
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Farnost Rybí zve všechny lidi dobré vůle do kostela Povýšení sv. Kříţe na Noc kostelů. 
 
V pátek 1. června v 17.50 hod. se rozezní zvon a oznámí občanům otevření kostela. 
 
 Od  18. 00 hod. volná prohlídka kostela  
        18.15 hod. krátké seznámení s historií a výzdobou kostela 
        18.45  – 19.45 vystoupení pěveckého sboru Rybí  
        následovat  bude volná prohlídka za doprovodu varhan, houslí 
        21.00 – 21.45 modlitba  se zpěvy 
        21.45 – 23.00 volná prohlídka 
        23.00 hod. mše svatá slouţena za všechny lidi dobré vůle v naší obci 
        24.00 ukončení programu 
 
Návštěvníci mohou zhlédnout výstavu výtvarných prací dětí s názvem Kostel očima 
dětí 
 
Po celý večer bude otevřená fara s moţností občerstvení.  
 
Program připravili farnicí s knězem Rafaelem Walou ve spolupráci s OÚ a základní 
školou. 

Myšlenka otevřít kostely v noci vznikla před sedmi lety ve Vídni, kde také v roce 2005 
proběhla první Noc kostelů. 
V roce 2009 se touto zahraniční zkušeností inspirovali pořadatelé v České republice 
a poprvé pozvali širokou veřejnost na noční program několika kostelů. Pro zájem 
obyvatel se tato myšlenka stále rozšiřuje a v letošním roce se koná jiţ potřetí.  
 
Naše farnost se k této mezinárodní výzvě připojila poprvé. Z návštěvníků našeho 
kostela, kteří správně zodpoví otázky, budou vylosování tři výherci.  
 
 
Záštitu nad Nocí kostelů 2012 převzali : 
Mons.Dominik kardinál Duka, arcibiskup praţský, předseda ČBK 
Mons. František Václav Lobkowic, biskup ostravsko-opavský 
Petr Nečas, předseda vlády ČR 
Miroslava Němcová, předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR 
Alena Hanáková, ministryně kultury ČR 
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Ze zasedání rady obce  

Rada obce na svém 38. zasedání dne 4.4.2012 
projednala a při jala toto usnesení:  

schvaluje  pronájem konzultační místnosti na 
kosmetické sluţby paní Monice Chytílko-
vé,  bytem Martinice za 50 Kč/den; 

 
schvaluje  provozní řád minihřiště; 
 
souhlasí  s návrhem úpravy jednacího řádu    

zastupitelstva obce Rybí a postupuje      
Zastupitelstvu obce Rybí k projednání a 
schválení; 

 
schvaluje  Dohodu o neprovádění stavebních 

zásahů po provedení souvislé úpravy      
povrchu silnice II/482 po dobu 5-ti let a       
pověřuje starostku jejím podpisem; 

  
bere na vědomí   model financování osobní   

dopravy v Moravskoslezském kraji a       
doporučuje předloţit zastupitelstvu        
připomínky k návrhu; 

 
schvaluje  vrácení kauce organizátoru        

závodu Valašské rally v plné výši tj. 
10 000 Kč; 

souhlasí  s předloţením záměru na odkoupení 
parcely 1707/6 k.ú. Rybí o výměře 77 m

2
 

(pozemek bude součástí chodníkového  
tělesa ve směru na Štramberk) za odhadní 
cenu s tím, ţe všechny poplatky uhradí   
kupující; 

 
vyhlašuje  v souladu s § 39 odst. 1 zákona 

128/2000 Sb. o obcích záměr rady obce o 
prodeji pozemku parc.č. 314/2 k.ú. Rybí o 
výměře 457 m

2
; 

 
vyhlašuje  v souladu s § 39 odst. 1 zákona 

128/2000 Sb. o obcích záměr rady obce o 
prodeji části pozemku parc.č. 1705/1 k.ú. 
Rybí; 

 
bere na vědomí  ţádost o změnu územního 

plánu obce Rybí a převedení pozemku 
parc.č. 889/7 o výměře 2 136 m

2
 ze zóny 

orné půdy na stavební pozemek; 
 
vybrala  ve veřejné zakázce na chodníkové   

těleso 2012 firmu V+V Saveko s.r.o., 
Kopřivnice a pověřuje  starostku  uzavře-
ním smlouvy; 

schvaluje  smlouvu o věcném břemeni pro 
elektrickou přípojku NN umístěnou na 
pozemcích parc.č. 1604/3 a 1604/27 a 
1708/2 a pověřuje starostku podpisem; 

 
schvaluje  finanční příspěvek Klubu ţen 

v Rybí na podporu jejich činnosti; 
 

schvaluje  vnitroorganizační směrnici o       
zadávání veřejných zakázek malého  
rozsahu; 

 
vybrala  firmu SLUMEKO s.r.o. Kopřivnice na 

opravu výtluků a povrchů na místních   
komunikacích a pověřuje  starostku  
podpisem smlouvy o dílo. 

Rada obce na svém 39. zasedání dne 16.4.2012 
projednala a při jala toto usnesení:  
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Základní organizace Českého svazu ţen v naší obci byla zaloţena dne 18.ledna 1977. 
Zákládajících členek bylo 50. Začátky nebyly snadné, čekalo nás hodně starostí, ale i 
radostí. Prvními členkami výboru byly: Marie Bradáčová – předsedkyně, Marie Horáková 
– místopředsedkyně, Boţena Šimíčková – jednatelka, Ludmila Šimíčková – hospodářka. 
Dne 28.ledna 1977 podaly naše ţeny ţádost na zbudování sběrny svršků, prádla a obu-
vi v prostorách bývalé sběrny mléka. V měsíci květnu téhoţ roku byla přestavba zaháje-
na. Celkem bylo na této přestavbě za pomocí muţů odpracováno 726 hodin. Ještě 
21.prosince téhoţ roku byla přestavba připravena ke kolaudaci. Později tam byl umístěn 
mandl. 
 Zajišťovali jsme společně JZD Rozvoj vystoupení souboru Mistříňanka v místním kině. 
Naše organizace zařizovala návštěvy divadelních představení v krajském městě Ostra-
vě. Pořádaly jsme kurs šití, drhání, studené kuchyně a pečení perníků. Jezdily jsme na 
zájezdy. Pořádaly jsme módní přehlídky a výstavky ručních prací naších ţen. Podmínky 
byly ztíţené, neboť byl 7 let uzavřen Kulturní dům. Bylo odpracováno mnoho brigádnic-
kých hodin v mateřské a základní škole a na autobusové zastávce Rybí  ,,Horní‘.  
Dne 4.ledna 1984 byla zvolena předsedkyně Jana Valušková a organizace měla 65 čle-
nek. Dne 7.října 1985 byla za předsedkyni zvolena Naděţda Havrlantová a organizace 
měla 75 členek. Dne 1.listopadu 1988 nás bylo 100 a předsedkyní se stala Helena Han-
zelková. Daly jsme se na sběr léčivých bylin, abychom získaly nějakou tu korunku pro 
naši činnost. Pořádaly jsme také přednášky. Nechyběly jsme ani pří zajišťování Rančer-
ského dne. V roce 1990 se předsedkyní stala Hana Kalíšková a zaloţily jsme „Klub ţen“. 
Po roce 1989 hodně ţen naše řady opustilo. K dnešnímu dni máme 53 členek.  
Scházíme se pravidelně kaţdý měsíc a vţdy vymyslíme program na příště: 3x ročně se 
návštěvy divadel v Ostravě, pochovávání basy, pravidelné oslavy Dne matek, Mikuláš-
ské večírky a podobně. Nezapomínáme na naše ţeny, které slaví kulatá výročí 
50,60,70,75 nebo 80 let. Pořádáme výstavky ručních prací. Naše větší akce máme nato-
čeny na videokazetách. Oblíbené jsou zájezdy, chodíme na výstavy do okolí například 
na vánoční výstavku do Libhoště a do Poruby. Pravidelně se zúčastňujeme okresních 
setkání u příleţitostí oslav MDŢ a dvoudenních seminářů na Horní Bečvě, které pořádá 
Okresní rada. V posledních letech rády navštěvujeme termální lázně ve Velkém Mederu 
a pravidelně se zúčastňujeme pochodu okolo vinohradů v Mutěnicích. 
Kaţdý rok v létě opékáme buřty na Puntíku, Kocmínku nebo na fotbalovém hřišti. Za ve-
dení paní Tobolové byl jeden večer věnován vazbě suchých květů a adventních věnců. 
Chodíme také na turistické vycházky po okolí. Na našich úterních setkáních pořádáme 
kurzy „Procvičování paměti“, které mají 10 lekcí. 
Máme dobrou spolupráci s Obecním úřadem, zajišťovali jsme brigády na mytí oken 
v Besedě. 
To byly v krátkosti naše akce, ve kterých budeme určitě i nadále pokračovat. 

  Hana Kalíšková - předsedkyně 

Přejeme Klubu žen, aby je neopouštěl optimismus ani dobrá nálada a i v příštích 

letech byla jejich činnost stejně bohatá a nápaditá. 

 Marie Janečková 
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Sto let českého skautingu? Důvod k oslavě! 

V roce 2012 se čeští skauti ohlédnou za uplynulým skautským stoletím. 

A protože bylo na velké události opravdu bohaté, rozhodně se mají za čím 

ohlížet: skauting byl pro nepohodlnost režimu několikrát zakázán, mnoho 

skautů bylo pro svůj životní názor perzekuováno. To, že byl skauting po 

zákazech vždy velmi rychle obnoven,  svědčí o životaschopnosti skautských 

ideálů. A tak dobrodružství pro desetitisíce lidí pokračuje do dalšího století – 

pod záštitou moderní organizace postavené na prověřených principech a 

myšlenkách. 

Zdroj: http://verejnost.skaut.cz/100-let-skautingu 

„Stejně jako to nejdůležitější ve skautingu probíhá v oddíle či středisku, i oslavy radostných okamžiků 

obvykle prožíváme v kruhu svých blízkých. 

A oslava 100 let českého skautingu je právě takovým radostným okamžikem. Je okamžikem 

zaslouženým, okamžikem vykoupeným utrpením těch, kteří skauting žili v dobách nesvobody, stejně 

jako okamžikem, za který vděčíme generacím skautek a skautů dospívajících ve skautských oddílech a 

generacím vůdců a vůdkyň, kteří jim dávali, a nadále dávají, možnost prožít si to vlastní skautské 

dobrodružství a odnést si nasměrování na celý život. 

Těším se z toho, že náš skauting přivádíme do druhého století života a že tak činíme v době největšího 

nárůstu počtu skautek a skautů za posledních 20 let. Pokud skautingem měníme životy mladých lidí 

dnešních i příštích generací, navazujeme tím nejen důstojně na odkaz skautských generací dřívějších, 

ale především naplňujeme poslání, které je skautingu vlastní. 

Oslava stoletého výročí je příležitostí potkat se, je také příležitostí poděkovat těm, kteří se o rozvoj 

skautingu zasluhují obětavou službou. Využijme ji.“ 

Celý vzkaz starosty Junáka ke Skautskému dni století si můžete přečíst na: 

http://krizovatka.skaut.cz/projekty/celostatni-akce/oslavy-100-let/7270-vzkaz-starosty-junaka-ke-skautskemu-dni-stoleti/ 

Po celé zemi proběhla a probíhá spousta výstav o skautingu, včetně celostátní 

„Trochu lepší svět“ v Muzeu hlavního města Prahy. 

 

 „Pojďme společně oslavit nejen výročí 100 let od založení 

českého skautingu, ale také začátek druhého, nového skautského 

století“ 
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Výprava na Štramberk k oslavě 100. let skautingu 
 

Při oslavě 100. let skautingu v ČR pořádá ORJ Nový Jičín sraz všech skautů a skautek z okresu. 
Akce bude probíhat na Kamenárce ve Štramberku. U této příleţitosti vytvoříme společnou fotogra-
fii, připojíme své podpisy a čas strávený v záplavě známých i neznámých kamarádů musí být zaruče-
ně dostatečným lákadlem pro většinu z nás. 
 
Pokud se chceš také zúčastnit, nezapomeň na sebe vzít skautský kroj!  Jsi skaut, 
ale kroj nemáš? Nevadí, podmínkou je v tomto případě černé tričko a šátek zapůjčí-
me z klubovny. 
Informace ke srazu: 
Kdy – 5. května 2012 v 13,30 hod. 
Kde – odchod z fotbalového hřiště 
Návrat – cca v 19 hod.* 
 

Do batůţku s sebou vezmi svačinu, pití, pevnou obuv, pláštěnku a kapesné cca 50kč.  
*Starší děti mohou zůstat do tmy a těšit se  tak na   

netradiční focení  

Výbor TJ Sokol Rybí děkuje všem, kteří se dobrovolně a rádi podíleli na organizaci 

37. ročníku turistického pochodu „Za pohledy z Rybí“, který se konal v sobotu 

28.4.2012. 

Děkuji sportovní komisi při  OÚ Rybí, obci Rybí za pomoc při tisku propagačního a 

informačního materiálu, obci Závišice za zapůjčení stolů a laviček. 

V letošním roce se zapsalo 1.666 

účastníků a díky spoustě dobrovolníků 

proţili krásný a zajímavý den.  

Ještě jednou děkujeme. 

 

Za výbor TJ SOKOL Rybí  

Pavlína Havrlantová, předsedkyně 



12 

Zprávičky z naší školičky 

Co se bude dít ve škole v květnu 
 

Jaro je v plném proudu a i ve škole bude ţivo. První plánovanou akcí je „Pálení 
čarodějnic“ v pondělí 30.4.2012, kdy budou mít děti moţnost nocovat společně ve    
škole. 

Hned po svátku práce ve středu 2.5. se vypravíme na návštěvu do ZŠ Závisíce, 
kde se děti utkají v různých sportovních soutěţích. Ve čtvrtek 3.5. se děti ze 4. ročníku 
zúčastní akce z oblasti dopravní výchovy, kde získají „řidičák na kolo“. Pondělí 7.5.   
bude v duchu kulturním. Navštívíme koncert „S Ondráškem okolo světa“, který je       
pořádán u příleţitosti 45. let zaloţení tohoto dětského pěveckého souboru. 

Ve čtvrtek 10.5. proběhne na škole tradiční fotografování tříd a odpoledne 
v 16:00 se uţ budeme těšit na všechny maminky i maminky maminek, pro které bude 
připravena besídka k jejich svátku, na kterou Vás všechny srdečně zveme do sálu     
Besedy. Den matek letos bude v neděli 13.5. 
 V neposlední řadě bych chtěla pozvat všechny rodiče či prarodiče prvňáčků 
v úterý 15.5. od 8:00 do 9:45 na ukázkové hodiny českého jazyka a matematiky. 
V těchto dvou hodinách budou mít moţnost pozorovat své ratolesti při práci a srovnat 
si, jaký kus práce od začátku školní docházky všichni udělali. 

         Mgr. Hana Frydrychová 
 
Košík plný rozumu 

Naše škola se zapojila do projektu, který pořádá občanské sdruţení Freetime za 
podpory Nadačního fondu Albert, Ministerstva zemědělství, Státního zdravotního ústavu 
a Zdravé pětky. Jedná se o soutěţ v deskové hře „Košík plný rozumu“, při které se děti 
dovídají informace týkající se zdravého ţivotního stylu a zdravého stravování. 

V dubnu proběhlo školní kolo, ve kterém se utkali všichni ţáci ze všech ročníků. 
Výherci z 2. – 5. ročníku nás budou 3.5.2012 reprezentovat v krajském kole, které se 
koná na ZŠ Nový Jičín, Komenského 68 . Jsou to: Pavel Vašenda (2. roč.), Michal     
Mikurda (3. roč.), Ludmila Krausová (4. roč.) a Klára Melčáková (5. roč.). 

Přejeme všem při hře hodně štěstí a úspěchu. 
         Mgr. Hana Frydrychová 

Návštěva u hasičů 
 V pátek 13.4. jsme se s dětmi byli podívat se na Den otevřených dveří, který pořá-
dal Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje v Novém Jičíně. Děti měly moţ-
nost seznámit se s technikou a vybavením, kterou hasiči při své práci vyuţívají. Připra-
ven byl program, kde si formou kvízových otázek mohly ověřit své znalosti z oblasti bez-
pečnosti, mohly si prohlédnout krátké filmy, kde poznaly zásady chování v krizových si-
tuacích jako je poţár, povodeň apod. 
 Děti si z exkurze dovezly spoustu záţitků, ale hlavně poznatků do ţivota. 

         Mgr. Hana Frydrychová 
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Den Země 
Dne  19. 4. se naše škola zúčastnila akce „Ţijeme zdravě, hravě…“, která proběhla 

v parku Edvarda Beneše v Kopřivnici. Děti se  seznámily se  zpracováním plastových 

odpadů a jeho dalším vyuţitím . Byly zde připraveny stánky, kde si děti mohly hravou 

formou vyzkoušet třídění odpadů a získali nové informace k této problematice. Pro     

zábavu slouţily dětem trampolína, malování na obličej a lezecká stěna. Celý program 

doplňovalo pódiové vystoupení různých tanečních a hudebních skupin. Akce se dětem 

líbila a dovezli si spoustu odměn a informačních materiálů. 

Petra  Chytílková 
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 Od začátku dubna začal fungovat Online katalog obecní knihovny. Na 
oficiálních stránkách obce tak v záloţce „Obec -Knihovna“ naleznete odkaz 
na ON-LINE katalog  obecní knihovny Rybí. Můţete tak z domova nahlédnout 
do našeho kniţního fondu. Také můţete zjistit zda kniha o kterou máte zájem 
je momentálně vypůjčená nebo ne.  
Doufám, ţe tato novinka bude slouţit k všeobecné spokojenosti. 
 
      
     H. a V. Motyčkovi                 To nejzajímavější z české přírody 
     V této knize naleznete například naše největší a nejmenší ptáky, savce, ryby, motýly, 
nejkrásnější pavouky, největší a nejjedovatější rostliny, tajemné jeskyně, trilobity a další 
zkameněliny, naleziště zlata, stříbra i diamantů. Tato kniha přináší i vysvětlení některých 
unikátních jevů, které se na území republiky nacházejí. 
 
 
     B. Šimková                           Krkonošská pohádka 
     Mezi nejoblíbenější večerníčky patří Krkonošské pohádky sledované nejen dětmi, ale i 
jejich rodiči i prarodiči. A právě příběhy hubaté Anče, jejího Kuby, nenasytného Trauteber-
ka a spravedlivého Krakonoše byly natočeny podle pohádek Boţeny Šimkové. 
 
 
     K. Müllerová                        Úkryt v lese 
     Ve Volavčím lese se dějí podivné věci: nejenţe tu padají stromy a chřadnou zdupané 
rostliny, ale v lesní chatě vypukne poţár. Mladí detektivové se musí rychle pustit do vyšet-
řování svého dalšího případu. 
 
 
     K. Kuhn                               Pohádkový zločin 
     V tomto thilleru pro dívky sleduje třináctiletá Gina z okna dění v protějším domě. Za ok-
nem jednoho bytu vidí vraţdu a vzápětí tam vypukne poţár. Dostává se do nebezpečné 
situace a musí zjistit, co se opravdu stalo. 
 
 
     CH. Paolini                         Eragon 
                                                 Eldest 
                                                 Brisingr 
                                                 Inheritance 
     První díl série Odkaz Dračích jezdců nazvaný Eragon začal psát Ch. Paolini jako pat-
náctiletý. Tato kniha se stala světovým hitem a byla také zfilmována. Zhruba vţdy po třech 
letech následovaly další dva díly, které byly přivítány milovníky fantazy literatury s velkým 
nadšením. Letos vyšel poslední díl, který zakončuje celou sérii. 
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     V. Vondruška                     Prodavači ostatků 
     Román se odehrává v polovině 14. století. Syn chudého zemana Martin ze Stvolna od-
chází do Paříţe na univerzitu, ale dostane se do konfliktu s inkvizicí. Domů se vrátit nemůţe, 
a tak se potlouká po francouzském venkově ve společnosti obchodníka s falešnými ostatky 
svatých. Tváři v tvář vítězstvím i prohrám se sám sebe ptá, jaký to má vše vlastně smysl, 
proč musí člověk stále o něco bojovat, aby to vzápětí zase ztrácel. 
 
 
     T. Keleová-Vasilková         Duhový most 
     Příběh prodavačky Olgy, která má své sny a touhy, proţívá vcelku dobré manţelství, ale 
zdá se  jí, ţe by mohlo být vše jinak. Osud ji připraví těţkou zkoušku a ona začne přehodno-
covat své cíle. 
 
 
     P. Taylor                              Doktore, fofrem, jde o život 
     Barry, čerstvý majitel universitního diplomu se stal asistentem vesnického praktického lé-
kaře. Ten má někdy velmi svérázné metody léčení. A tak je tato kniha plná laskavého humo-
ru a ţivotní moudrosti. 
 
 
     P. Klein                                Smrtící posedlost 
     Další z knih tohoto australského autora  přináší zajímavý příběh z dostihového prostředí. 
Mladé ošetřovatelky koní jsou pronásledovány brutálním vrahem. Profesionální sázkař a pří-
leţitostný detektiv John Punter se pustil do pátrání a díky tomu se dostává do nebezpečných 
situací. 
 
     G. Orwell                            Farma zvířat 
     Tuto knihu napsal Orwell v letech 1943 a 1944, poprvé však vyšla aţ v roce 1945 a to po 
značných peripetiích. Brzy se z ní stal betseler, protoţe vedle literárních kvalit to byla kritika 
stalinského reţimu ve své době velmi řídká. Navíc realitu tehdejšího Sovětského svazu 
představila způsobem veskrze komickým a důvěrně známým, takţe banalita zla vyvstala v 
celé své hrozivosti. 
 
 
    W. Shakespeare                  Zkrocení zlé ženy 
     Je to jedna z nejhranějších, ale také nejkontroverznějších her tohoto autora. Naostřený 
jazykový vtip hlavní postavy Kateřiny propůjčuje hře komediálnost a divadelní energii a ve 
svém účinku narušuje konvenční představu muţské a ţenské role. 
 
 
   Voskovec + Werich             Hry Osvobozeného divadla 
     Tato kniha obsahuje čtyři hry, které Osvobozené divadlo uvedlo v letech 1933 - 1937. 
Jsou to Osel a stín, Balada z hadrů, Rub a líc a Těţká Barbora.                       
 
 

Knihovnice Věrka Šustalová 
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Zpráva o činnosti SMS ČR v roce 2011 
Jak jiţ jsme několikrát psali, obec Rybí je členem Sdruţení místních samospráv. Jakou 

činnost sdruţení v loňském roce vykonávalo, si můţete přečíst v následující zprávě.  

1. SMS ČR JE PROTI POKRAČOVÁNÍ DISRIMINACE VE FINANCOVÁNÍ OBCÍ 
SMS ČR usiluje především o změnu financování samospráv, nápravu nespravedlivého dělení 
státního rozpočtu mezi obce a města (změnu zákona o rozpočtovém určení daní) 

SMS ČR ve financování samospráv: 
ţádá odstranit diskriminaci občanů všech měst a obcí do 100 tis. obyvatel. 
navrhuje posílit rozpočty všech měst a obcí do 100 tis. obyvatel (zvýšit podíl sdílených daní na 
občana 
prosazuje model vnitřní reformy, který neprohlubuje deficit státního rozpočtu a směřuje části 
vládního dotačního systému do rozpočtového určení daní, tedy přímo do rozpočtu obcí 
usiluje o zajištění odpovídajícího rozvoje všech obcí a měst pro následující roky, kdy jiţ nebude 
štědrý evropský rozpočet dotovat rozvojové aktivity v zemi 

2. SMS ČR NAVRHUJE PŘEVÉST ČÁST VLÁDNÍCH DOTACÍ NÁROKOVĚ OBCÍM A MĚSTŮM 
Současný vládní dotační systém je nesystémový a náchylný ke korupci. Podstatnou část         
dotačních titulů SMS ČR navrhuje převést do změněného rozpočtového určení daní a rozdělovat 
spravedlivě všem samosprávám. 

3. SMS ČR  SE KATEGORICKY STAVÍ PROTI RUŠENÍ VENKOVSKÝCH ŠKOL 
SMS ČR se postavilo do čela odporu proti záměrům MŠMT, jejichţ důsledkem by byla faktická 
likvidace základních škol v obcích pod 3000 obyvatel a přesun nákladů na školní docházku na 
obce a rodiče. SMS ČR nepřipustí likvidaci venkovského školství a podpoří jen ty změny, které 
zachovají kvalitu a dostupnost základního školství bez dalšího přesouvání nákladů na obce a  
rodiče. 

4. SMS ČR PROSAZUJE RAZANTNÍ ZMĚNU V ČERPÁNÍ PODPORY Z  EU   PO ROCE 2013 
 Dnešní systém 26 operačních programů je pro nový rozvoj České republiky těţkopádný, málo 

účinný a náchylný ke korupci. SMS ČR se účastní všech důleţitých přípravných prací pro reformu 
čerpání podpory z EU v novém programovacím období 2014-2020. Proto prosazujeme zásadní 
sníţení počtu operačních programů, sjednocení pravidel, posílení prvků nárokovosti a hlavně  
navýšení alokací pro rozvoj obcí. SMS ČR odmítá další existenci ROP a navrhuje dělení těchto 
prostředků na niţší a transparentnější úrovni. SMS ČR podporuje metodu Leader. 

5. SMS ČR ODSUZUJE JAKÉKOLIV ÚVAHY O SLUČOVÁNÍ MALÝCH OBCÍ 
 V poslední době se úvahy o slučování či rušení malých obcí ozývají z úst politiků stále častěji. 

Společný odpor starostů spojených v SMS ČR je důleţitou silou při obraně ústavního práva     
našich občanů na vlastní samosprávu. Malé obce jsou dnes jedním z nejefektivnějších článků  
veřejné správy. SMS ČR tuto skutečnost neustále zdůrazňuje. 

6. SMS ČR ODMÍTÁ CENTRALISMUS A PRIVILEGOVANÉ POSTAVENÍ HL. MĚSTA PRAHY 
 SMS ČR tvrdí, ţe prostředky z veřejných rozpočtů mají prioritně směřovat do regionů, jejichţ  
 ekonomický růst výrazně zaostává nejen za Prahou jako jedním z nejbohatších evropských měst, 
 ale i za evropským průměrem. SMS ČR podporuje takové reformní kroky, které zlepšují           
 dostupnost sluţeb pro obyvatele venkova. 
7. SMS ČR BRÁNÍ PRÁVA OBCÍ A MĚST V SITUACÍCH, KDY NEMAJÍ JINÉHO ZASTÁNÍ 
  SMS ČR vystupuje na obranu práv samospráv a usiluje o nápravu na řadě úseků státní správy 

(transparentní hodnocení a zveřejňování výsledků evropských projektů, zjednodušení administra-
ce evropských dotací, navýšení podpory venkova a zejména malých obcí ze strukturálních fondů 
EU). SMS ČR dále odmítá sniţování příspěvku na výkon přenesené působnosti, rušení            
vesnických pošt a další omezování sluţeb pro občany ţijící na venkově.  
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Dne 5. a 6. května vždy od 9,00 do 17,00 hodin  

se koná na zimním stadionu v Novém Jičíně  

XVI. PODBESKYDSKÝ AUTOSALÓN.  

Vystaveny budou automobily třinácti světových značek.  

Součástí autosalonu je  pestrý doprovodný program a rovněţ bohatá tombola.  

Na vaši účast se těší Hokejový klub Nový Jičín. 

 Podle značného ohlasu máme za povinnost Vás informovat o provozu         

instalovaných radarů.  

Za měsíční provoz bylo změřeno celkem 87.415 projíţdějících vozidel. Z tohoto   

počtu byla u 24.083 vozidel naměřena překročená rychlost. Jako rekordní naměře-

ná hodnota překročení rychlosti byla ve výši  120 Km/h. 

 

Veškerá data z radarů budou předána 

na Policii ČR Dopravní inspektorát Nový  

Jičín a na Městský úřad Odbor dopravy a 

silničního hospodářství Nový Jičín.  

Vzhledem k naměřeným hodnotám budeme 

pokračovat v měření a je moţné, ţe radary 

budou měnit svou polohu.      

  

Martin Lapčík   

Rychlost Počet aut 

20 843 

30 3570 

40 16088 

50 42831 

60 20280 

70 3145 

80 523 

90 98 

100 26 

110 9 

120 2 

celkem aut  87415 
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Automatické kotle Ekoscroll jsou ekologické kotle na spalování hnědého uhlí ořech 2 a peletek 

s moţností spalování i kusového dřeva.  
Kotle vyrábíme s litinovým výměníkem z litiny EN-GJL-200, nebo s plechovým výměníkem z 

kotlového plechu P265GH o síle 6 mm, o výkonech 18 aţ 150kW. 
Řídící jednotka kotle s grafickým displejem zajištuje jednoduchou komfortní obsluhu, řídí 

automatické podávání paliva, čerpadlo topného okruhu, čerpadlo podlahového topení a čerpadlo 
pro ohřev teplé uţitkové vody. Dále je moţné řídící jednotku doplnit čidlem pro ekvitermní regulaci 
a čidly pro ovládání čtyřcestného ventilu. Řídící jednotku doporučujeme připojit k prostorovému 
termostatu s týdením naprogramováním poţadovaných teplot v domácnosti. 

Do kotlů se přidává jednou za 7 aţ 10 dnů v přechodném období na jaře a na podzim. V zimě je 
průměrná doba přikládání 2 aţ 5 dní. 

Kotel má speciální šnekový podavač s  retortovým otočným hořákem z litiny, který je předmětem 
patentu.  

Na níţe uvedeném obrázku si můţete porovnat náklady na vytápění podle druhu paliva.  
 / zdroj www.tzb-info.cz /. 

 

 

Kontakt:  www.ekoscroll.cz;  info@ekoscroll.cz;  tel: 734 574 589 
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 V měsíci květnu oslavíme jiţ 67. výročí ukončení 2. světové války. Trvalou   

připomínkou na tuto událost v  obci je i pomník padlých se jmény našich občanů, na 

místním hřbitově najdete hrob padlým ruským vojákům a na horách pomníček     

ruského vojína Ivana Šurkova. Aţ půjdete okolo, zastavte se a věnujte všem obětem 

války chvíli ticha. 

 Dne 6.5.2012 ukončuji činnost v prodejně potravin.     

Děkuji všem mým zákazníkům za jejich přízeň a zároveň přeji 

spokojené nákupy v maloobchodní síti HRUŠKA, která bude  

nově prodejnu provozovat. 

Kvitová Drahomíra 

 
 
 

Na pastvinách v Rybí se opět začal pást dobytek. 
 Při pohybu okolo ohrad buďte opatrní. 

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

