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 Adéla  Černá   87  let 

 Karel  Kříţek   85  let 

 Karla  Kelnarová  83  let 

 Boţena Janáčková  81  let 

 Vlastimil Kelnar   75  let 

 Ladislav Vavřík   70  let 

 Miloslav Petráš   65  let 

 Jindřiška Lokšová  60  let 

 Ladislav  Šustala   60  let 

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

„Slabí, chudí, nemocní nepotřebují nás, silné, zdravé a bohaté, 
ale my potřebujeme je, abychom se mohli projevit jako opravdoví lidé ....“ 

Z. Czendlik 
 
Děkujeme všem, kdo projevili účast s postiţením naší Nikolky a finančním darem 
tak přispěli k urychlení léčby v rehabilitačním středisku ADELI v Piešťanech,   
kterou Nikolka podstoupí jiţ v červenci. 
Zvlášť děkujeme p. Josefu Kudělkovi za zorganizování sbírky v místním kostele, 
p. Pavlu Lichnovskému a Josefu Melnarovi za sbírku na akci „Do Besedy na    
besedu“, p. Jiřině Winterové za sbírku na  jarní výstavce a všem, kdo nám předali 
dar finanční nebo materiální osobně. Děkujeme p. Soni Kociánové za zveřejnění 
ţádosti o sběr víček z PET lahví, která dále trvá.  
Děkujeme manţelům Studnikovým z Frenštátu p./Radh. za zorganizování 
„VÍČKOBRANÍ“, Obci Rybí za finanční dar, zvlášť paní starostce za pomoc při  
vyřizování různých administrativních záleţitostí. 
Děkujeme firmě BROSE Kopřivnice za finanční dar a p. Lubomíru Randýskovi - 
www.sluzby-domu.cz ze Štramberka, Hornychovice 753 za dočasné zrušení    
plateb za internet. 

rodiče Nikolky  
Tomáš a Michaela   
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Ohlédnutí za velikonočním sněhovým nadělením 

 Velikonoční neděle pro nás připravila nepříjemné překvapení v podobě sněhové 
kalamity. Za jeden den napadalo cca 40 cm sněhu. Takové mnoţství sněhu v obci      
napadalo naposled před 9 lety. 
Za situace, kdy připadávají 3 cm sněhu za hodinu má kaţdá technika potíţe takovou  
nadílku zvládnout, zvlášť kdyţ silničáři přihodí z cesty na chodník další várku rozbředlé-
ho sněhu. Pak se se sněhem toho moc dělat nedá. Většinu komunikací v obci se nám 
podařilo zprůjezdnit během velikonoční neděle a pondělí. Při úklidu sněhu vydatně     
pomohli také občané se svoji technikou nebo lopatami a cesty ve svém okolí si vyházeli 
sami.  Touto cestou vám všem, kteří jste přiloţili pomocnou ruku k dílu, velmi děkuji.  Na 
druhou stranu jsme na obci schytali i těţkou kritiku za špatnou práci. 
Na zasněţená místa, na která jsme s naší technikou uţ nestačili, jsme po svátcích      
pozvali nakladač. Ten uklidil sníh z chodníku na dolním konci a některých neprůjezd-
ných komunikacích obce. Se zbytkem jsme si jiţ pak poradili sami. Doufám, ţe letošní 
zima uţ ţádné další překvapení nechystá. 
Pro příští zimní sezóny  jsme po dlouhém rozvaţování koupili nový traktor s pluhem. 
Všechny místní všechny místní komunikace v obci budeme tedy udrţovat sami. 

Hodně májového sluníčka Vám přeje Marie Janečková 

Oprava podzemního kabelu před Jednotou 

 Vaší pozornosti jistě neunikl rozkopaný pozemek před obchodem COOP. Mezi 

jednotlivými spoji telefonního podzemního vedení došlo ke korozi, zatečení vody a tím 

celkového poškození kabeláţe. V této době připravuje společnost Telefónica projekt na 

rekonstrukci poškozeného vedení. Takţe si budeme muset bohuţel počkat cca 2 měsí-

ce, neţ se podaří prostranství před obchodem upravit. A tím samozřejmě souvisí i      

dokončení výsadby u pomníku padlých. 

Ceny visaček za odvoz odpadu 

 Od 15. 4. zvýšily Technické sluţby v Novém Jičíně cenu za vývoz 1 popelnice 
z 60 Kč na 64 Kč. Tuto nově stanovenou cenu jsme projednávali na radě obce. Protoţe 
občané významnou měrou svůj odpad třídí a za toto třídění pak dostáváme do obecního 
rozpočtu od firmy Eko-kom finanční odměny (z  nich doposud hradíme odvoz velkoobje-
mového odpadu, nákup nových kontejnerů na tříděný odpad), rozhodli jsme se, ţe bu-
deme z těchto odměn doplácet i cenu visačky za popelnici. Vyzývám vás proto, abyste 
zvýšili svoje třídící úsilí a třídili nejen více, ale také dobře – dávejte do nádob jen to, co 
do nich patří. Jestliţe budeme mít kvalitně vytříděný odpad v nádobách (ne okolo nich), 
můţeme si dovolit i další dotování cen za vývoz komunálního odpadu. 
V letošním roce máme objednané další nádoby na tříděný odpad, abychom vytvořili 

v naší obci dostatečný prostor pro recyklovatelné suroviny. 
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KLUB ŽEN – zve své členky v úterý 7. května  do přísálí Besedy v 18. hod.  

 
ZAPISOVÁNÍ  LÉKŮ   se bude konat  v pondělí  13. 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 27. května 
              ve stejnou dobu.    

Pozvánka na NOC KOSTELŮ  

v pátek  24.5.2013 od 18 hodin v místním kostele. 

Celovečerní program připravili farníci společně s knězem Jiřím Ramíkem 

a ve spolupráci s KDU-ČSL místní organizací. Součástí Noci kostelů bude 

soutěţ : Hledej a vyhraj. V této době bude otevřena fara s moţností      

občerstvení a výstavou starých mešních rouch. 

Podrobný přehled je uveden v příloze tohoto zpravodaje. 

Srdečně zveme všechny maminky, babičky,  
prababičky a tetičky  

ve čtvrtek 16. května v 15:30 hod.  
do  mateřské školy na oslavu SVÁTKU MATEK. 

Od května bude provádět měření tlaku paní Jaroslava Tománková. 
 

Poděkování 
Za dlouholetou pomoc při zajišťování zdravotních sluţeb našich spoluobčanů  
děkujeme paní Boţeně Šimíčkové a přejeme ji klidný a spokojený ţivot i v       
dalších letech.                                                         Za obec Rybí Marie Janečková 

DĚTSKÉ ODPOLEDNE  v sobotu 8. června 2013 v areálu SOKOLOVNY. 
Pořádá Myslivecké sdruţení Rybí ve spolupráci s OU Rybí.  

Více informací v příštím zpravodaji. 
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Po stopách památek UNESCO – „Kroměříţ v květech“  
 

Kulturní komise pořádá tradiční obecní zájezd v sobotu 15. června.  
 

Cestovatelské toulky nás tentokráte zavedou do rozkvetlé Kroměříţe - památkové      
rezervace zapsané na seznam Světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. 
Navštívíte arcibiskupský zámek a jeho reprezentační prostory. Ze zámecké věţe,       
vysoké 84 metrů, se podíváte očima ptačí perspektivy na historické jádro města.        
Závěrem si budete moci prohlédnout Květnou zahradu – světový unikát zahradního 
umění. (Prohlídka zámku a věţe je ve skupině, ostatní program individuálně). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V odpoledních hodinách vystřídáme estetický záţitek za kulinářský. Přejedeme do   
Loštic – města proslaveného výrobou tvarůţků. Ve zdejší cukrárně budete moci     
ochutnat zákusky a jak jinak, neţ z tvarůţků. O historii výroby této lahůdky se můţete 
dozvědět návštěvou v místním muzeu. (Individuální volno). 
 
Cena pro dítě do 15 let -  100,-Kč, pro dospělého 200,-Kč. V ceně zájezdu je zahrnuto 
vstupné do reprezentačních prostor zámku, zámecké věţe, Květné zahrady a doprava. 
Odjezd cca 7.30 hodin (bude upřesněno v červnovém zpravodaji), nástup je moţný na 
zastávce Fojtství i Horní (místo nástupu nahlaste při objednání zájezdu). Předpokládaný 
návrat cca do 19.00 hodin. Zájezd je nutné uhradit nejpozději do 12. června. 
 

Za kulturní komisi Pavel Lichnovský 
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Výsledek dotazníkového šetření  

„Co byste si přáli v sokolovně a na přilehlém hřišti“ 
 
 

Do březnového zpravodaje jsme vám vloţili dotazník „Co byste si přáli v sokolovně a na 
přilehlém hřišti“ 
Na dotazník odpovědělo 73 lidí, z toho 33 muţů, 37 ţen a 3 lidi zapomněli uvést        
pohlaví. Zapojily se všechny věkové kategorie, nejvíce ve věku 25-44 let. 
A zde jsou odpovědi na naše otázky: 
 

Přeju si, aby rozměry hřiště v tělocvičně měly standardní velikost volejbalového 
hřiště: 39 ano, 4 ne, 1x velikost nelze dodrţet 
 

V budově sokolovny si přeju 
squash: 21 ano, 10 ne 
posilovnu: 31 ano, 14 ne 
horolezeckou stěnu: 30 ano, 12 ne 
další zařízení: cvičení fotbal, hřiště na badminton, infrasauna, sauna, vířivka, bowling 
s občerstvením, Power Plate, ping-pong, aquapark, tyče pro tanečnice. 
 

Přeju si, aby prostor Kalimera byl vyuţit: 
i nadále pro společenské akce soukromé: 61 ano, 4 ne 
i nadále pro společenské akce veřejné: 61 ano, 5 ne 
Změněn pro sportovní účely: 2 ano, 20 ne 
Změněn pro jiné účely: čajovna, herna, šipky turnaj, minikino, tábor pro děti;             
10 respondentů si změnu nepřeje. 
 
Na hřišti u sokolovny si přeju: 
výletiště: 55 ano, 2 ne 
víceúčelové hřiště: 41 ano, 9 ne 
dětské herní prvky: 24 ano, 13 ne 
další vyuţití: volejbalové hřiště, rampy pro skateboard, antukové hřiště + ohrazení,      
tenisový kurt, lanové centrum, tábor pro děti 
 

Všem zúčastněným lidem děkuji za spolupráci na nové nápady. 
 
Další postup přípravy projektu rekonstrukce sokolovny je takový, ţe jsme vyhlásili     
soutěţ o zpracování projektového návrhu (fiše). Výsledky dotazníkového šetření budou 
součástí podkladů pro zpracování návrhů. Připravený návrh budeme pak dále společně 
prodiskutovávat v sále Besedy. Určitě vás opět pozveme. 
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Stále více v době tzv. krize nám připadá, ţe zatímco se příjmy v rodinných rozpočtech 
nenavyšují, tlak na zvyšování výdajů neustále roste a pro mnohé je tento stav velmi 
znepokojivý, pro některé uţ kritický. Zdraţování nezpůsobuje jen vláda svými hrátkami 
s daněmi (zejména DPH) a poplatky, ale také chování monopolů, které nám vnucují ce-
ny, které uţ nejsou obvyklé mnohdy ani v EU (telefonní sluţby, ceny energií, tepla či vo-
dy, bankovní poplatky, ceny potravin či léků atd.). Často nám ceny zvedá neuvěřitelná 
byrokracie, kdy se chceme přizpůsobit méně smysluplným nařízením zvenčí (např. 
energetické  štítky aj.). Občan pak často porovnává a diví se, ţe zatímco ceny uţ máme 
evropské, příjmy stále ještě tuzemské. 
 
Proto i naše obec přichází s námětem, jak občanům a firmám výrazně pomoci finančně 
uspořit. 
Není tajemstvím, ţe mnohá města díky elektronické aukci mají velmi výhodné ceny   
plynu a elektřiny. Nyní, po jednání šesti starostek a starostů Sdruţení Povodí Sedlnice 
dne 19.4.2013 budeme usilovat, aby podobně výhodné ceny získala téţ naše obec.  
Navíc bylo dohodnuto, ţe obce zprostředkují výhodnější ceny energií téţ pro své obyva-
tele, na jejich území působící firmy a ţivnostníky, církve, bytová druţstva i společenství 
vlastníků bytových domů. Naše obec se na podmínkách dohodla s firmou Energetický 
poradce s.r.o. zastoupené v našem regionu panem Ondřejem Kretkem, který bude v 
rámci energetického poradenství vykonávat poradenský a administrativní servis pro   
občany a firmy, který má zajistit úsporu nákladů za plyn ve výši minimálně 15% a za 
elektřinu minimálně 12% proti majoritním dodavatelům komodit plynu a elektřiny.  
 
Obec Rybí poskytne pro tuto činnost kancelář na OÚ Rybí, kde budou zástupci firmy k 
dispozici pro vás od středy 15.května do pátku 19.června. 

 Vţdy kaţdou středu v době od 8 - 12  a 14 - 17 hod.  
      a kaţdý pátek od 8 - 14 hod. 

 Pokud máte zájem ušetřit za energie, přineste s sebou poslední roční vyúčtování    
elektřiny a plynu. Tato sluţba je poskytována pro občany a firmy zcela bezplatně. 
 
Je vám jistě známo, ţe i výše zmiňované monopoly byly donuceny slevovat. Naposled 
výrazně zlevnili mobilní operátoři, redukovat úrokové sazby úvěrů a poplatky musí téţ 
banky. Takţe není pravdou, ţe nás obklopují jen samé špatné zprávy. 

Marie Janečková 

Od 20. května bude probíhat rekonstrukce 
vodovodního řadu v oblasti Potůčky.  
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Na pastvinách v Rybí se opět začal pást dobytek. 
 Při pohybu okolo ohrad buďte opatrní. 

Poznámka k řešení nedostatečného signálu pro uţivatele sítě  
společnosti T- mobile 

 Zatím jsme neobdrţeli ţádnou reakci na společně vytvořenou mapu obce se  

špatným příjmem signálu společnosti T - mobile. Budeme tedy muset odpověď urgovat. 

Marie Janečková 

Pro všechny, kteří jste se nestihli zúčastnit přednášky o moţnostech čištění      
odpadních vod z domácnosti, předkládáme základní informace z prezentace      

Ing. Daniela Papáka. 
Základní fakta 

Kaţdý vlastník objektu, ve kterém vznikají odpadní vody, je povinen zajistit jejich 
 nezávadnou  likvidaci. 

Odpadní vody jsou vody, které mají po pouţití změněnou jakost (sloţení nebo 
teplotu). 
Kdo vypouští odpadní vody, potřebuje povolení vodoprávního úřadu. K 1. 1. 
2008 byla  ukončena platnost všech stávajících povolení. 

Vypouštění bez povolení 
Kdo vypouští odpadní vody bez povolení, vystavuje se riziku sankce do           
100 tis. Kč, § 116 vodního zák. 
Kdo akumuluje OV v jímce a nezajistí jejich řádnou likvidaci, vystavuje se riziku 
sankce do 50 tis. Kč, §118 vodního zákona. 

 
 

Dvě varianty vypouštění odpadních vod z domácnosti 

1. Odpadní vody nevypouštět  

Tzn. akumulovat v jímce a vyváţet fekálním vozem.  

Nákladná varianta. Příklad: průměrná spotřeba 120-150 litrů/osobu/den. 4členná 
rodina 0,5 m

3
/den. Jímka o objemu 10 m

3
 se naplní za 20 dní, tzn. 18 vývozů/rok 

x 1500,- Kč = 27 tis. Kč. Není třeba povolení. 
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1. Odpadní vody čistit a vypouštět  
Potřebujeme povolení. Vypouštět lze do potoka, do jednotné kanalizace nebo  
výjimečně na základě hydrogeologického posudku do vod podzemních.           
PV-61/2003 Sb., PZV-416/2010 Sb. 
Domovní čistička odpadních vod  
Aktuálně nejlepší způsob čištění odpadních vod. Vyţaduje obsluhu a napojení 
na elektřinu. 
Tříkomorový septik se zemním filtrem  
Vhodný pro nepravidelně obývané objekty. Větší zastavěná plocha a potřeba  
většího spádu. 
 
 

Domovní čistička odpadních vod 
 

Vývoj od konce 90. let minulého století. Kopírování přírodních procesů. 
Např. nádrţ ø1,5 výška 2m, předělená přepáţkami. Osazuje se pod terén, vyčnívá 
jen poklop. 
Dodávka vzduchu – dmychadlo, příkon 50-80W. 
Orientační cenová kalkulace: 

1. Klasická průtočná technologie: levnější, méně stabilní čištění cena 35-50 tis. 
Kč vč. DPH 

2. Technologie dávkového čištění: (SBR) draţší, stabilnější čištění cena 48-55 
tis. Kč vč. DPH 

 
 

Štěrkový filtr 
 

Nepropustná nádrţ vystrojená perforovaným potrubím, naplněná štěrkopískem. Výš-
kový rozdíl mezi nátokem a odtokem bývá 60-90 cm. Ţivotnost náplně 10-15 let 
(podle provozování septiku). 
Cena za nádrţ (bez náplně) 18-25 tis. Kč. 
 

Moţnosti řešení stávající situace u rodinných domků 

Jímka  → vyměnit za čističku. 

Dvoukomorový septik →  vyměnit za čističku. 

Tříkomorový septik   → doplnit štěrkopískový filtr nebo vyměnit za čističku. 

Čističku osadit do stávající jímky nebo jímku vyuţít např. na dešťové vody na zálivku 

zahrady. 

 

Proces legalizace vypouštění není jednoduchý, ale na konci čeká příjemný pocit z  

toho, ţe neznečišťuji svoje okolí. 
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Ze zasedání rady obce  

Rada obce na svém 62. zasedání dne 15.4.2013 
projednala a při jala toto usnesení:  

schvaluje  poskytnutí finanční dotace Sjedno-
cené organizaci nevidomých a slabozra-
kých SONS ČR Nový Jičín na podporu 
činnosti organizace,   

souhlasí  s uzavřením smlouvy o poskytnutí  
 neinvestiční dotace z rozpočtu obce Rybí 
 a  pověřuje  starostku jejím podpisem; 

 
schvaluje  poskytnutí finanční dotace na pro-

voz Denního stacionáře Školy ţivota Nový 
Jičín, 

souhlasí  s uzavřením smlouvy o poskytnutí 
 neinvestiční dotace z rozpočtu obce Rybí    
 a pověřuje  starostku jejím podpisem; 

 
schvaluje  smlouvu o smlouvě budoucí na zří-

zení věcného břemene s Římskokatolic-
kou farností Rybí se sídlem Rybí 100 na 
umístění drenáţního potrubí na pozemku 
p. č. 290 pro zamezení vnikání vlhkosti do 
zdiva kostela. a pověřuje starostku 
podpisem smlouvy; 

   
bere na vědomí  navýšení nákladů na odvoz 1 

ks 120 l popelnice a 
 schvaluje  v roce 2013 doplácení ceny za 

1ks visačky ve výši 4 Kč z odměn za mnoţ-
ství vytříděného odpadu vyplácených      
firmou  Eko-kom; 

 
zamítá  udělení výjimky z podmínek uvede-

ných v bodu č. 9) dotačního programu obce 
Rybí „Domovní ČOV“; 

 
souhlasí s podáním ţádosti na přemístění   

dopravní značky nebezpečí smyku 
s dodatkovou tabulkou doporučená rychlost 
40 km/hod a její zvýraznění v reflexním   
rámu; 

bere na vědomí  informaci společnosti RWE 
o neschválení ţádosti o poskytnutí dota-
ce v rámci grantového programu společ-
nosti RWE na provedení osvětlení více-
účelového hřiště; 

 
schvaluje  dohody o vstupu na pozemky 

v době provádění stavebních prací na bu-
dově      kulturního domu č.p. 127. a 

 pověřuje  starostku podpisem dohod; 
 
souhlasí s návrhem smlouvy o vstupu na ne-

movitost místní komunikace 35c parc.č. 
1687/2,  1687/7, o podmínkách zřízení 
stavby a jejího provozu při rekonstrukci 
vodovodního řadu Potůčky  mezi obcí Ry-
bí a společnosti Severomoravské vodo-
vody a kanalizace se sídlem 28. října 
 1235/169 Mariánské hory – Ostrava  a  

   pověřuje  starostku jejím podpisem; 
 
schvaluje počet zapsaných dětí v Mateřské 

škole Rybí, příspěvkové organizaci na 50 
dětí; 

  
souhlasí  s vyhlášením veřejné zakázky na 

zpracovatele projektové fiše „Záměr ob-
novy objektu sokolovny a přilehlého are-
álu v Rybí“  a oslovením těchto projek-
tantů: 

Ing. Tomáš Bruckner se sídlem Kopřivnice 
Ing. Arch. Lubomír Šobora – arting sdruţe-
ní se sídlem Valašské Meziříčí 
Ing. Arch. Jan Siuda – architektonická a 
projekční kancelář se sídlem Frenštát pod 
Radhoštěm; 

 
vybrala  pro provedení opravy mostu na  

Malé straně firmu Unistad, spol. s r.o.,   
Suchdol nad Odrou.  
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Protoţe po některých návštěvnících dětského hřiště v areálu 
mateřské školy zůstává nepořádek, vkládáme do zpravodaje 
návštěvní řád, aby si připomněli pravidla chování na hřišti.   

Návštěvní řád dětského hřiště – areál MŠ 

Mateřská škola Rybí, 742 65 Rybí 318 
 

Upozornění pro uživatele 

 
Dětské hřiště je navrţeno pro děti od 3 do 10 let, děti do 6 let mají povolen vstup jen v doprovodu rodičů nebo jiné dospělé 
osoby 

Na hřišti je povoleno: 
Vstupovat na trávníky 
Pouţívat jen nové herní prvky, lavičky 
 

Na hřišti platí zákaz: 
Znečišťování nebo poškozování vyznačené plochy 
Vstupovat se zvířaty 
Vstupu do dětských pískovišť 
Odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená 
Vstupovat na hřiště v nevhodné obuvi – boty s hroty, s podpatkem, apod..                                             
Manipulovat s ostrými předměty 
Vstupovat mimo vyhrazenou provozní dobu 
Přemísťovat pevné nebo mobilní zařízení mimo stanovená místa 
Kouření, konzumace alkoholu a omamných látek  
Rozdělávání a manipulace s ohněm 
Uţívání zařízení, pokud je jeho povrch namrzlý nebo kluzký, případně při zjištění závady na zařízení 
 

Pobyt na dětském hřišti je na vlastní nebezpečí uţivatele, za děti ručí rodiče, odpovědný zástupce či jiná osoba. 
 

Uţivatelé dětského hřiště jsou povinni dodrţovat pravidla slušného chování a dbát na pořádek, čistotu a           
bezpečnost. 
 
Za úmyslné poškození dětského hřiště dítětem nebo škodu vzniklou nerespektováním provozního řádu nese odpovědnost 
v plné výši dohlíţející dospělá osoba. 
 

Při nedodrţování tohoto návštěvního řádu můţe správce nebo jiný oprávněný pracovník uţivatele z hřiště vykázat. 
 

Provozovatel neručí na dětském hřišti za případnou ztrátu předmětů ve vlastnictví uţivatele. 
 

Pokud se setkáte s poškozováním zeleně nebo vybavení hřiště, oznamte to, prosím, na místním obecním úřadě             
nebo v mateřské škole 

 

Provoz a správa hřiště 
Správce hřiště:  OÚ Rybí 
Odpovědný pracovník: Gilarová Miroslava, mobil 721 674 415 
Za úklid hřiště odpovídá:   Nováková Ivana 
 
Provozní doba pro veřejnost: 
V době provozu mateřské školy od 14 do 17 hodin 
 
 Důleţitá telefonní čísla: hasiči 150 – policie 158 – záchranná sluţba 155   

           

Děkujeme Vám, že dodržujete návštěvní a provozní řád 
 

Tento návštěvní a provozní řád a jeho případné změny jsou zveřejněny na webových stránkách obce  www.rybi.cz  
Návštěvní řád dětského hřiště byl schválen radou obce dne 3. 9. 2012 pod číslem usnesení 523/48/2012 

http://www.rybi.cz/
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Zahrádkáři, neváhejte! 
Na příchod jara se majitelé zahrádek obvykle těší – tráva se začne zelenat, ze země vykouknou 
první jarní kytičky a protáhnout si při jarní údrţbě zahrady tělo ztuhlé zimním lenošením bývá 
také příjemné. Jak si však údrţbu zahrádky zjednodušit, aby nám zakrátko starost o ni           
nepřerostla přes hlavu? S tím mohou pomoci dvě sluţby, které občanům i firmám v regionu své 
působnosti nabízí OZO Ostrava – svoz zeleně a prodej kompostu.  
Sluţba svozu zeleně je určena zvláště majitelům zahrad, kteří chtějí mít krásně udrţovaný trávník. 
Pravidelné sečení trávy jim přináší takřka nerudovskou otázku: Kam s ní? Mnozí dají přednost pohodlí, 
sdílejí názor, ţe kompostér někde v rohu zahrady by trochu kazil estetický dojem.  Také odváţet po 
kaţdém sekání trávu do sběrného dvora můţe působit starosti. 
Právě těm, kdo dávají přednost pohodlí, OZO Ostrava uţ třetí sezónu poskytuje placenou sluţbu,   
která spočívá v přistavení speciálních hnědých popelnic na zeleň a v pravidelném čtrnáctidenním    
vývozu jejich obsahu. Popelnice na zeleň mají perforované stěny a dvojité dno, aby se k uloţenému 
rostlinnému odpadu dostal vzduch a obsah popelnic nezahníval. Jsou nabízeny ve dvou objemech – 
120 a 240 litrů. Objednatel sluţby do nich kromě posekané trávy můţe odkládat i další biologicky    
rozloţitelné odpady, které vyprodukovala zahrada: nať ze zeleniny, spadané ovoce a na podzim    
shrabané listí. Co však do hnědé popelnice nepatří, jsou zbytky „z talíře“, tedy tepelně upravené      
potraviny obsahující tuky. Ty by totiţ znemoţnily další zpracování a vyuţití svezeného zeleného odpa-
du. 
OZO Ostrava sváţí zeleň do své kompostárny, kde z ní vyrábí nové produkty: kompost a zeminový 
substrát. A právě moţnost zakoupení těchto výrobků je druhou z nabízených sluţeb. Kompost poslou-
ţí zejména těm, kteří potřebují půdu na zahrádce obohatit o potřebné ţiviny, hotový zeminový substrát 
při vyrovnávání terénu, případně zakládání nové uţitkové či okrasné zahrady. Oba výrobky jsou připra-
veny k prodeji přímo v kompostárně OZO v Ostravě-Hrušově a jejich cena je nesrovnatelně niţší neţ 
cena pytlovaných substrátů z hobbymarketů. V menším mnoţství je oba výrobky moţno zakoupit i ve 
vybraných sběrných dvorech. A kdo si nemůţe pro výrobek přijet sám, tomu OZO nabízí přepravu na 
místo určení. 
Neváhejte, zahrádka má přece přinášet svému majiteli radost a relaxaci! 
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       R. Holmes                                           Druhá světová válka 
 

     Unikátní obrazový průvodce se zabývá událostmi, osobnostmi a dějišti druhé světové války, roze-
bírá její jednotlivé etapy a zároveň pohlíţí na konflikt jako celek. Kniha obsahuje stovky fotografií, 
speciálně upravené mapy a grafy. 
 
     R. Čechura, J. Šalamoun                 Příhody maxipsa Fíka 
 

     Bohatě ilustrovaná kníţka pro radost malých i velkých vznikla podle známého televizního večer-
níčku. Dočtete se , jak z malého štěňátka vyrostl obří pes a co všechno proţívá v rodině holčičky Áji. 
 
     G. P. Jones                                        Kletba rodu Bardulfů 
 

     Čtrnáctiletá Mariel se poprvé od chvíle, kdy ji matka jako miminko odvezla na druhý konec světa, 
vrací do Anglie, a to rovnou na pohřeb babičky, kterou nikdy nepoznala. Poznává svoji rozvětvenou 
rodinu a zjišťuje, ţe ukrývá nějaké temné tajemství. Podaří se jí zjistit co se skrývá za zvláštním cho-
váním svých bratranců a sestřenic? 
 
     V. Řeháčková                                     Anetin příběh z lůţkového oddělení 
 

     Po úraze na školním výletě se Aneta ocitá v nemocnici na traumatologickém oddělení.Seznamuje 
se tam nejen s novými kamarádkami, ale i s chlapci ze sousedního pokoje. Všichni se léčí z těţkých 
zranění, ale jsou si vzájemně vzpruhou a oporou. Co všechno zaţijí po dobu léčení si přečtete v této 
knize určené hlavně pro mládeţ. 
 
     J. Fousek                                            Úsměv je lék 
 

     Spisovatel, písničkář a fotograf začlenil do této knihy nejen veselé příhody ze svého ţivota, básně 
a texty, ale i satirické pohledy na naši současnost. 
 
     T. Keleová-Vasilková                         Dva ţivoty 
 

     Tento román zachycuje příběh dvou ţen, dobrých kamarádek. Kaţdá proţívá svůj ţivot a je s ním 
vcelku spokojená. Ale obě čekají překvapení, která vše změní. 
 
     V. Vondruška                                      Letopisy královské komory I. 
 

     V této knize se poprvé setkáme s písařem královské komory Jiřím Adamem z Dobronína. Se svým 
i pomocníky řeší neobvyklé a tajemné případy, které se odehrávají v první polovině  16. století. 
 
     E.S. Gardner                                        Případ roztěkané rusovlásky 
 
     Detektivní příběhy tohoto autora se vyznačují brilantní zápletkou i atraktivním vykreslením všech 
vrstev americké společnosti. Těţištěm je obhajoba klienta, při které advokát Perry Mason rozehrává 
své jedinečné umění advokátních kliček a kříţových výslechů. I v této detektivce obhajuje mladou  
ţenu, která je obviněna z krádeţe šperků. Všechny důkazy ji usvědčují, ale ona tvrdí, ţe je nevinná. 

             
Knihovnice Věrka Šustalová 



14 

Zprávičky z naší školičky 

Ani v dubnu jsme ve škole nezaháleli. Děti z 1., 2. a 3. ročníku navštívili 10.4.    
divadelní představení „Bojí se tygři?“ v Beskydském divadle v Novém Jičíně. Příběh   
dětem ukázal, ţe mnohdy „strach má velké oči.“ Hned druhý den zástupci jednotlivých 
ročníků jeli reprezentovat naši školu v pěvecké soutěţi „Lubinský zpěváček“. Přes 
velkou konkurenci pro školu získali dvě umístění. V kategorii 1. tříd obsadila druhé   
místo Katka Bajerová a duo Daniela Marková a Klára Purmenská přivezly také stříbro. 
18.4. jsme s dětmi jeli do Kopřivnice, kde probíhal program ke Dni Země. Významnou 
akcí tohoto měsíce byla vernisáţ výstavy na téma „Policie očima dětí“, která proběhla 
ve spolupráci s Oddělením policie ČR v Novém Jičíně. Zprávu o této akci zveřejnil i   
Novojičínský deník na svých webových stránkách. Koncem dubna proběhly třídní 
schůzky. Děkuji rodičům, ţe přišli v tak hojném počtu. A poslední dubnový den byl ve 
znamení sportu. Všichni jsme se vypravili do ZŠ Závišice, kde jsme se zúčastnili       
přátelského utkání ve vybíjené. 

         Mgr. Hana Frydrychová 
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Výstava „Policie očima dětí“ 
V pátek 19.4.2013 proběhla v Základní škole Adolfa Zábranského Rybí vernisáţ 

výstavy na téma „Policie očima dětí“. Podnětem uspořádat tuto výstavu byla návštěva 
preventivního programu pro děti, které pro děti připravuje Policie ČR v Novém Jičíně.  
Svou účastí na naší vernisáţi podpořil tuto akci i pan nprap. Zbyněk Tomšík. Ze všech 
prací bylo vybráno 15 nejlepších, jejichţ tvůrci byli odměněni drobnými dárky. Tím však 
celá aktivita nekončí. Na výherce čeká ještě jedna odměna v podobě spolupráce 
s policisty. Děti se na přelomu května a června vypraví na „dopravní hlídku“, kde budou  
řidiče zastavovat a odměňovat je smajlíky nebo mračouny, podle toho, jak dodrţují   
pravidla silničního provozu. 
Děkuji tímto Mgr. Haně Sopuchové za nápad a všem pedagogickým pracovníkům za  
jeho realizaci. Také děkuji dětem, které se do soutěţe zapojily, a všem návštěvníkům za 
jejich přízeň. 

         Mgr. Hana Frydrychová 
 

Co nás čeká v květnu? 
Na květen jsme pro děti připravili následující aktivity. V úterý 7.5. vyrazíme v případě 
příznivého počasí na cvičení v přírodě. Ve čtvrtek 9.5. pořádáme pro maminky s dětmi 
pracovní dílnu , kde si společně vyrobí dáreček k Svátku matek. Tímto všechny       
maminky srdečně zveme.  V pátek 10.5. pojedeme na koncert dětského pěveckého 
sboru Ondrášek do novojičínského kina na program „Muzikálová pohádka naruby“. A 
odpoledne vyrazí 16 dětí na dopravní hlídku v obci. V týdnu od 20.5. do 24.5. bude    
probíhat druhé celoplošné testování ţáků 5. tříd. Věřím, ţe se dětem bude dařit jako  
loni. Ve středu 29.5. je objednaný preventivní program Policie ČR pro ţáky 2. a 3. roční-
ku. V pátek 31.5. bychom rádi vyrazili na výlet do ostravského Landeku. Chtěli bychom 
tak dát dětem dárek k následujícímu Dni dětí. 
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Máme nárok na evropské peníze aneb Druhá zlínská výzva 
  
 Od 10. dubna byla za cedulí obce Rybí vyvěšena tabule „Máme nárok na          
evropské peníze“ se grafickým symbolem nesouhlasu, aby vláda „hrabala“ evropské 
prostředky pod sebe a rozdělovala je systémem s negativními dopady do našich        
veřejných rozpočtů. 
 V těchto dnech totiţ vrcholí příprava dalšího programovacího období získávání evrop-

ských dotací. Podle dostupných informací víme, ţe pro venkov je vyčleněno ještě méně 

finančních prostředků, neţ v letech 2007 - 2013. Přitom víme, ţe obce a města umí 

s finančními prostředky hospodařit efektivnější, hospodárněji a šetrněji, neţ ústřední 

státní správa. Proto bude v polovině května následovat další protestní akce, kdy staros-

tové obcí budou demonstrovat s hráběmi před kompetentními ministerstvy. Cílem bude 

přimět tato ministerstva, aby svoje připravované podklady pro dělení evropských financí 

přehodnotila a rozdělila spravedlivějším způsobem. 

Znění Druhé zlínské výzvy 

My signatáři Druhé zlínské výzvy, vyzýváme předsedu vlády ČR Petra Nečase, aby při 

přípravě Dohody o partnerství s Evropskou komisí: 

respektoval potřeby regionu ČR a zaručil model nárokového čerpání minimálně 65% 

prostředků alokovaných do Integrovaného regionálního operačního programu 

2014- 2020 za účelem vyváţené a efektivní distribuce prostředků EU do území. 

zaručil i v ostatních operačních programech a v programu rozvoje venkova ČR 2014-

2020 výrazné zohlednění potřeb venkovských regionů ČR v duchu politiky soudrţ-

nosti. 

zajistil v co největší míře vyuţití metody komunitně vedeného místního rozvoje – tedy 

místních akčních skupin, ve všech relevantních operačních programech tak, aby 

došlo k maximálnímu moţnému vyuţití potenciálu daného území. 

Pro více informací:  
Ing. Jana Juřenčáková, iniciátorka a předsedkyně Iniciativy za ţivý venkov, 605736711, jana@jurencakova.cz 
Edita Nezvalová, organizační manaţerka SMS ČR, 604345806, nezvalova@smscr.cz 
 

mailto:jana@jurencakova.cz
mailto:nezvalova@smscr.cz
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Ve dnech 3. 5. – 4. 5. proběhne Sportovní víkend mládeţe dětí z okolí Mošnova,      
Pustějova, Hladkých Ţivotic, Bílovce, Kopřivnice, Nového Jičína a budou ubytovaní 
v Sokolovně. 
 
V pátek 3. května se uskuteční na fotbalovém hřišti ATLETICKÝ ČTYŘBOJ a   
BRÄNNBALL, ve   večerních hodinách noční hra. 
 
V sobotu 4. května půjdeme nebo poběţíme MEDVĚDÍ STEZKU. Přijďte všichni      
povzbudit naše mladé a talentované sportovce. Z tohoto regionálního kola postoupí ti 
nejlepší do krajských a republikových kol. 
 
11. 5. 2013 – krajský atletický čtyřboj (Stonava) 
  1. 6. 2013 – republikový atletický čtyřboj (Stará Boleslav-Houšťka) 
 

25. 5. 2013 – krajská medvědí stezka (Rybí) 
15. 6. 2013 – republiková soutěţ Medvědí stezkou (Zruč nad Sázavou-Kounice) 

 

            Za SPV Muţíková Liba 

Co je Druhá zlínská výzva? 
Venkovské obce se tímto protestem snaží upozornit na finanční prostředky v objemu 
okolo 500 miliard korun, které mají být určeny EU na (dotační periodu) plánovací    
období 2014 – 2020. Obce se obávají, že mohou opět skončit v megalomanských a  
samoúčelných  projektech, ze kterých veřejnost ani stát nemají užitek.  „Navrhujeme 
také pro rozdělování peněz přednostně využít metodu LEADER, kdy o penězích     
určených pro daný  region rozhodují  prostřednictvím místních akčních skupin přímo 
lidé z daného území - spolky, starostové i drobní podnikatelé. To se nám výrazně 
osvědčila. Je zde mnohem menší prostor pro korupční praktiky a velikášské projekty,“ 
podotkl Josef Zicha, starosta Vysokého Pole a další ze signatářů Druhé zlínské výzvy. 
„Nechceme nic nemožného, jen to, aby se lidé v odpovědných funkcích zamysleli, jak 
dát dotacím na další léta smysl,“ doplnil.  
 

Druhou zlínskou výzvu podpořil rovněţ poslanec Petr Gazdík (předseda hnutí Starosto-
vé a nezávislí). „Myslím, že tato aktivita samospráv je vážným signálem pro vládu. Budu 
žádat ministry, aby se čerpání evropských prostředků vláda věnovala a slyšela rovněž 
na názory zástupců obcí a měst,“ uvedl Gazdík. 
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Okresní soutěţ sk.A  muţi  2012/2013 

Datum Kolo Domácí - Hosté Výsledek 

NE 21.4.13 
16:00 

18 
103 

Rybí - Ţilina 1:0 

NE 28.4.13 
16:00 

19 
109 

Veřovice B - Rybí 
 

ST  1.5.13 
16:00 

1 
1 

Rybí - Ţenklava  

NE 5.5.13 
16:30 

20 
115 

Rybí - Lubina 
 

ST 8.5.13 
14:00 

17 
97 

Tichá B - Rybí  

NE 12.5.13 
16:30 

21 
121 

Straník - Rybí 
 

NE 19.5.13 
17:00 

22 
127 

Rybí - Hodslavice 
 

NE 26.5.13 
17:00 

12 
67 

Ţenklava - Rybí 
 

NE 2.6.13 
17:00 

16 
91 

Rybí - Troj.-Bystré 
 

SO 8.6.13 
17:00 

15 
85 

Hostašovice - Rybí 
 

NE 16.6.13 
17:00 

14 
79 

Rybí - Vlčovice-Mniší B 
 

Okresní přebor dorostenci  2012/2013 

Datum Kolo Domácí - Hosté Výsledek 

NE 21.4.13 
13:45 

20 
134 

Rybí - Jakubčovice 0:3 

NE 28.4.13 
13:30 

21 
141 

Veřovice - Rybí 
 

ST 1.5.13 
14:15 

17 
113 

Kunín - Rybí 
 

NE 5.5.13 
14:15 

22 
148 

Rybí - Mořkov 
 

ST 8.5.13 
14:00 

18 
120 

Rybí - Petřvald  

NE 12.5.13 
13:45 

23 
155 

Libhošť - Rybí 
 

NE 19.5.13 
14:45 

24 
162 

Rybí - Trojanovice I 
 
 

ST 22.5.13 
17:00  

12 
78  

Rybí  -  Kateřinice  
 
  

SO 25.5.13 
10:00 

25 
169 

Kateřinice - Rybí 
 

 ČT 30.5.13 
17:00 

19 
127 

Jeseník n.O. - Rybí  

NE 2.6.13 
14:45 

26 
176 

Rybí - Štramberk 
 

NE 9.6.13 
14:30 

15 
99 

Starý Jičín - Rybí 
 

NE 16.6.13 
14:45 

14 
92 

Rybí - Pustějov 
 

NE 23.6.13 
14:45 

16 
106 

Rybí - Vlčovice-Mniší 
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K A M E N I C T V Í  
  
NABÍZ ÍME:  
 -  výroba a  montáž pomníků pouze  z  kva l i tn ích žu lových mater iá lů  
 -  renovace stáva j íc ích pomníků  
 -  broušení  rámů,soklů ,krycích  desek ,  impregnace p rot i  vodě , mechu  
 -  kopání  a  be tonování  základů ,  pok ládání  d lažby  
 -  sekán í ,  p ískován í  a  montáž p ísma  (z lacení ,  s t ř íbřen í ,  barvení )    
 -  prode j  a  výměna lamp,  váz,  v i t r ín  z  nerezu,  bronzu i  žu ly  
 
 -  zakázku  p ři jedeme s jednat  do  místa  Vašeho bydl iš tě  zdarma !  
 -  odvádíme profesioná ln í  p rác i  j i ž  v íc  než 12  le t  ! ! !  
 
 OBJEDNÁVKY  u :  Pet r  Janek ,Máchova 61, Nový J ič ín , te l . :777 223  171  
                           e -mai l :  kamenictv i janek@seznam.cz ,  IČ:  64973182  
 

Nejlepší ceny kamenických prací i žulového materiálu! 

 Zveme všechny fotbalové fanoušky na přátelské utkání našich malých fotbalistů, 
které se bude konat v neděli 19. 5. 2013 v 10 hodin na fotbalovém hřišti v Rybím. 
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RYBSKÝ   ZPRAVODAJ   č. 5/2013  vydal  Obecní úřad Rybí,  Rybí č. p. 380  dne  30.4.2013   

v počtu  335 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. 

NOVĚ OTEVŘENÁ PRODEJNA  
 

V  NOVÉM JIČÍNĚ V TEBENU 

nabízí 

různé výrobky ze dřeva a proutí, PLOTOVKY,  

zahradní nářadí a nábytek, lišty,  

dveře venkovní i vnitřní. 

Na Vaši návštěvu se těší Miturovi. 

Info na tel. 732 556 676 

 

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

