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 Karel  Kříţek   87  let 

 Karla  Kelnarová  85  let 

 Boţena Janáčková  83  let 

 Jaroslava Vašenková  81  let 

 Ludmila  Šimíčková  75  let 

 Mečislav Gawlowski  70  let 

 Josef  Friedel   70  let 

 Emilie Purmenská  70  let 

 Radomila Tománková  60  let 

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

Májový úvodník 
V dnešním úvodníku se vraťme o 70 let zpátky a začtěme se od zápisů tehdejšího     
administrátora rybské farnosti Karla Šamárka, který pečlivě zdokumentoval konec války, 
tak jak ho proţívali obyvatelé naší vesnice. 
 
Sirény a fronta se blíží 
Konec roku 1944 a začátek roku 1945 byl aţ do 6. 5. 1945 pro všechny obyvatele plný 
obav a úzkostí o ţivot, o majetek o drahé, neboť stále blíţ dunělo bojiště hřímáním děl, 
bombardéry, velkými ztrátami na ţivotech v našich městech i dědinách.  
Lidé chystali kryty pro sebe ve sklepích, zazdívali a ukrývali potraviny a šatstvo a kaţdý 
měl vroucí přání, aby stěhování, kdyby nebylo vyhnutí, nenastalo v zimě za mrazu a 
sněhu. Chystali si jakousi ţeleznou zásobu potravin, sušili chléb a suchary, sháněli    
nějaké léky pro případ nemocí z fronty. Kaţdé chvíle zněly sirény, dělníci často chladli 
v krytech a nejčastěji utíkali do polí. Kdo nemusel, raději do města Nového Jičína       
nechodil, poněvadţ téměř kaţdodenně býval kolem 11 hodiny dopoledne obyčejně     
nálet. 
 
Válka se brzo skončí 
Začíná významný rok v dějinách. Na poli válečném dozrávaly úspěchy východní – ruské 
a západní – americkobritské fronty ke konečným fázím k vítězství demokracie proti      
fašismu. Rychle padalo jedno město za druhým přes znatelný odpor poráţených         
nacistů, příznaky blízkého konce byly znatelné. Všude se kopaly zákopy. Treny – posli 
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blíţící se fronty projely Rybím kolem 20. ledna, 2 důstojníci byli na noc na faře; 
v polovici února byl ve zdejší sokolovně zřízen tábor ruských zajatců, které lidi velmi 
obětavě z křesťanské lásky a slovanského citu podporovali všemoţně jídlem, neboť  
mívali velký hlad a zimu. Světnice vedle sálu – na faře byla vyhlédnuta starostou – 
Němcem Alexem Lowakem a přidělena 2 SS důstojníkům, kteří dohlíţeli na tábor        
zajatců, k bydlení. Důstojníci za 3 týdny odešli a s nimi i tábor zajatců. 
 
Vidět ohně 
Lidé zvláště v neděli odpoledne chodívali na Hůrku dívat se na frontu, bylo totiţ jiţ vidět 
kouř, dým, bombardování, zvláště k večeru a za noci. Kaţdým prochvívalo, kdyţ si 
vzpomněl, aţ jeho domek a majetek bude hořet a kdesi v troskách zahyne. 
 
Útěk 
Nastal velký útěk armády německé od Frenštátu, Frýdku a Bílovce, takţe od neděle     
4. po Velikonocích – 29. 4. – se obě silnice jak od Štramberka tak od Závišic naplnily 
vozy vojenskými i civilními – uprchlíky, raněnými, koňmi, děly, nejvíc auty a tanky, které 
se u fary na křiţovatce sbíhaly, ţe jeden německý vojín toto vřaďování z obou silnic   
musel pořádat. Byla to příšerná podívaná vidět všechno z okna farní budovy……      
„Kdo mečem zachází, mečem schází“. 
 
Obrat 
Ve čtvrt na 10 hod. dne 6. května v neděli, kdy se konala Rybská pouť, přicházejí první 
ruští vojíni, zvoní na farní budovu; dojemné přivítání a pohoštění. Obrací se list dějin – 
nastává OSVOBOZENÍ Z OKUPACE českého národa nacistickým německým reţimem. 
 
Ladislav Horuta 
V den osvobození naší obce „Rudoarmějci“ – Rudou armádou dne 6. 5. o půl 11 hodině 
dopoledne je za deště raněn těţce do hlavy granátem Ladislav Horuta 31letý z čísla 98. 
Granát vystřelený od německého vojáka v Novém Jičíně nebo někde z hor nad Rybím 
(Puntík), spadl na silnici vedle obchodu Ţofie Horutové, roztříštil se, zabil 2 koně        
ruského vojska, 3 vojíny a úlomek zaletěl aţ ke dveřím domu č. 98, kde na prahu stál a 
díval se Ladislav Horuta. Poraněný byl ošetřen, v ten den ještě zavezen do Frýdku, ale       
11. května tam v nemocnici vojenské zemřel a 18. května měl zde slavný pohřeb jako 
oběť z našich občanů za naše vysvobození.  
Na druhý a třetí den po osvobození jsou na zdejším hřbitově pohřbeni hrdinové Rudé 
armády, kteří v Rybím a okolí padli na poli vojenské cti pro nás. Jsou to serţant         
Konovalov, Turčaninov, Valkov, Potalčuk padlí 5. 5. 1945 N.1. Šurko Ivan, nar. 1925,   
padl 6. 5. 1945 a šestý bezejmenný. Byl jim pak ihned postaven zatímně dřevěný       
pomník (červená mohyla s hvězdou), ale pak dne 19. února 1946 na rozkaz ruských  
vojenských úřadů byly hroby otevřeny, přeloţeny opět do nových rakví a odvezeny do 
Frýdku, kde má býti pro ně velký vojenský hřbitov upraven. Odvoz byl pietně spojen 
s církevním průvodem a rozloučením občanstva. 
 
Tolik ze zápisů uvedených ve farní kronice.   

Pěkné májové dny přeje Marie Janečková 
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KLUB ŽEN    zve své členky v úterý 5. května  do přísálí Besedy v 18:00 hod.   

ZAPISOVÁNÍ  LÉKŮ   se bude konat  v pondělí  11. 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  25. května       
ve stejnou dobu. 

 

Srdečně zveme všechny maminky,    

babičky, prababičky                           

a tetičky  

ve čtvrtek 14. května v 15:30 hod.  
do mateřské školy na oslavu  

SVÁTKU MATEK. 

POZVÁNÍ NA OSLAVU 70. VÝROČÍ KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY: 
 

Přijďte v pátek 8. května v 15:00 hodin na prostranství před budovu obecního 
úřadu si připomenout 70. výročí konce 2. světové války 
Program:  

 slavnostní zahájení 
 vystoupení ţáků Základní školy Adolfa Zábranského 
 koncert Sdruţení hudebníků dechového orchestru města Štramberka 

 

Pro Vaši dobrou pohodu bude zajištěno posezení i občerstvení. 
V případě deštivého počasí se akce uskuteční v sále kulturního domu Beseda. 
                                                                                          Zve kulturní komise. 
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ve dnech 30. -  31. května 2015 
 

Odjezd z Rybí  v sobotu v 5:30  od Fojtství 
sobota -  12.00 střídání hradní stráţe 
               procházka Prahou 
               ubytování 
 19.00  Národní divadlo, hra Strakonický dudák 
                 

neděle – Vyšehrad 
               vlastní program, ZOO, botanická zahrada 
       16.00 odjezd domů 
 

Bliţší informace o zájezdu obdrţí všichni účastníci 10 dní před odjezdem. 

 

Přátelé a příznivci rybské Věţičky 

Vás srdečně zvou na I. odpolední setkání 
 

Pod Věží 
 

O co jde:  
Byla jednou jedna stará Věž a byla smutná. Nebyla v ní totiž 

ani princezna, ani hvězdář zkoumající jiné světy, dokonce v ní 

ani nestrašilo, vlastně se v ní v minulosti děly úplně obyčejné 

věci. Až  jednoho dne si někdo řekl, nemohlo by to být úplně 

jinak ? Nemohla by se stará Věž na nás opět  usmívat ?  

A tak se začaly dít podivuhodné věci   ..............................“ 

 

Kdy a kde se setkáme: 

V prostorách bývalého obchodu u Kvitů, Rybí čp. 102,  

                              v úterý 19.5.2015 

                              Začínáme v 16:00 hodin. 

Setkání pořádají Přátelé a příznivci rybské Věţičky ve spolupráci s Ekocentrem RS ČSOP      

Novojičínska, MAS Lašsko, obcí  Rybí. Facilitace Lumír Kuchařík 

 

Předpokládaná doba setkání je 2 aţ 3 hodiny, drobné občerstvení pro účastníky zajištěno. 
 

BLIŢŠÍ INFORMACE O SETKÁNÍ PODÁ MARIE JANEČKOVÁ  tel.: 606 127 321 E: starosta@rybi.cz 
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Jak získat 30 let finančních zkušeností za 180 minut... 

…a užít si přitom spoustu zábavy? 

Tři hodiny zábavy, které (za)chrání vaše peníze… 

Zúčastněte se hry: 

FINANČNÍ SVOBODA 

KDY?   11. května 2015 od 17:00 hod 

KDE?  Katolický dům, Kopřivnice 

 

nebo 

KDY?   25. května 2015 od 17:00 hod 

KDE?  Restaurace Beseda, Rybí 127 

 

Líbilo by se Vám vydělávat stále více a zároveň pracovat stále méně?  

Vytvoření PASIVNÍHO PŘÍJMU je jedním z klíčových faktorů, jak dosáhnout toho, aby člověk nemusel řešit 

existenční otázky, ale mohl se věnovat tomu, co v životě považuje za důležité. 

Přihlášky zasílejte na kontakt: 

Petr Purmenský   Tel.+420 603 276 695   E-mail: petr.purmensky@partners.cz 

 

FINANČNÍ A ČASOVÁ SVOBODA: 

VSTÁVAT KDY CHCETE, DĚLAT VĚCI, KTERÉ CHCETE, MÍT ŽIVOTNÍ STANDARD JAKÝ CHCETE... 

„Finanční nezávislostje stav, kdy 
celkový pasivní příjem člověka 
překročí jeho celkové náklady.  
V tu chvíli může odejít ze 
zaměstnání, aniž by to ovlivnilo jeho 
životní standard.“ 
 R. Kiyosaki 
 FINANČNÍ SVOBODA: Vzrušující a zábavná hra, která 

vám pomůže zvýšit vaše finanční IQ a ukáže vám, jak 

můžete zbohatnout, i když máte nízký plat. 
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Nové výsadby stromů na katastru obce 

 

Při jarních vycházkách jste si určitě povšimli nově vysázených stromů okolo 

„plynárenských cest“ a nově vysázených švestek – místních odkopků okolo cesty ve 

směru na Štramberk.  

Aleje stromů patří mezi významné krajinné prvky, zlepšují klimatické podmínky ve svém 

okolí a konečně zvyšují potravinovou nabídku volně ţijících ţivočichů.  

Další velká výsadba stromů probíhá v obecním lese na Hůrce. Vysázené mýtiny jsou 

znovu zalesněny. Tentokrát jsou paseky osazovány převáţně buky, duby a jedlemi.  

Přejme si, aby se všechny výsadby stromů dobře uchytily a vytvářely tak dobré           

prostředí pro ţivot všech obyvatel. 

Oprava střechy a věže kostela 
 
V letošním roce proběhne oprava střechy našeho kostela, která je jiţ ve velmi špatném 

stavu. Opravu provede firma CONSTRUCTUS s.r.o. z Raškovic a celková hodnota této 

opravy je stanovena ve výši 1.817.517,- Kč bez DPH. Stavba bude hrazena z několika 

zdrojů (evropské fondy, grant společnosti RWE, dar biskupství, peníze rybské farnosti). 

  Kostel patří mezi velmi vzácné stavby našeho regionu, zaslouţí si tedy především  

podporu ze strany obce. 

Marie Janečková 

Zvu Vás ve čtvrtek 28. května 2015 v 18
00 

hodin do sálu kulturního domu Beseda na 
zasedání Zastupitelstva obce Rybí 
Program jednání: 

1. schválení závěrečného účtu obce Rybí 
2. schválení účetní závěrky obce Rybí 
3.  projednání podmínek dotačního programu Obce Rybí „Domovní ČOV“ 
4. projednání ţádostí o získání grantu z dotačního programu Obce Rybí „Domovní   

ČOV“ 
5. schválení rozpočtového opatření – obrubník chodník 
6. majetkoprávní záleţitosti 

Marie Janečková 
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Z jednání Rady obce Rybí 
 

V měsíci dubnu rada obce schválila: 
 uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o sluţebnosti stavby ČOV včetně            

inţenýrské sítě a smlouvy o právu provést stavbu a to pro budovu čp. 100 mezi 
obcí Rybí a Římskokatolickou farností se sídlem Rybí čp. 100 (smlouva bude 
součástí stavebního povolení ke stavbě čistírny odpadních vod pro budovu    
fary). 

 „Dohodu o poskytnutí slevy“ mezi obcí Rybí a společností O2 Czech Republic 
a.s. se  sídlem za Brumlovkou 266/2 Praha 4 – Michle (předmětem smlouvy je 
úhrada nákladů spojených s elektronickou komunikací obce – telefony,          
připojení na internet).    

 poskytnutí finančního daru za reprezentaci obce Rybí v televizní soutěţi „Zpívá    
celá rodina“. 

 vyřazení neupotřebitelného majetku Základní školy Adolfa Zábranského -
příspěvkové organizace  

 účetní závěrku příspěvkové organizace Základní školy Adolfa Zábranského  
Rybí za rok 2014  

 výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní školy Adolfa Zábran-
ského Rybí za rok 2014 a převod zlepšeného výsledku hospodaření Základní 
školy Adolfa Zábranského Rybí za rok 2014 ve výši 57.448,40 Kč do rezervního 
fondu. 

 účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřské školy Rybí za rok 2014  
 výsledek hospodaření příspěvkové organizace Mateřské školy Rybí za rok 

2014 a převod zlepšeného výsledku hospodaření Mateřské školy Rybí za rok 

2014 ve výši 207 108,63 Kč do rezervního fondu. 

 pořízení rozhlasového zařízení na fotbalové hřiště v hodnotě 27.425,- Kč 
 odeslání odpovědi organizátorovi petice panu Pavlu Lichnovskému v tomto 

znění: 
Dne 14. 4. 2015 obdržela obec Rybí 42 kopií podpisových archů (strana 38 chybí), 
jejichž obsahem je výzva k řešení havarijního stavu úseku komunikace mezi  Rybím 
a Novým Jičínem. K petici podává následující vyjádření: 
Silnice mezi městem Nový Jičín a obcí Rybí umístěná na pozemcích: 
parcelní číslo 506/1 a 506/6  k.ú Nový Jičín je zařazena mezi místní komunikace 
města Nový Jičín – vlastníkem komunikace je město Nový Jičín.  
parcelní číslo 1119/1, 1894, 1119/2, 1119/3 a 1119/4 leží na katastrech dvou obcí – 
obce Rybí a obce Šenov u Nového Jičína. Tato silnice nebyla nikdy zařazena do 
žádné ze tříd dle zákona 13/1997 Sb. (silniční zákon). Vlastník této části komunika-
ce není znám, i přesto, že její dopravní význam je z hlediska regionu významný.  
Tato silnice bude po dostavbě R48 sloužit jako obslužná komunikace. (v projektové 
dokumentaci je tato komunikace označená jako stavební objekt SO 131.4 –         
Rekonstrukce MK (ul. Hřbitovní) Nový Jičín – Rybí určena k celkové rekonstrukci na 
silnici III. Třídy – kategorie S 7,5/60). 
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Určení vlastníka výše uvedené části komunikace je možné provést soudním               
rozhodnutím a to na základě podání návrhu vlastníka pozemků pod touto              
komunikací – tj. Českou republikou, kterou zastupuje Úřad pro zastupování státu ve 
věcech majetkových  

 
rada obce vzala na vědomí: 
 zprávu o přípravě opravy komunikace ve směru na Štramberk a přípravě projektů 

stavby chodníků v této lokalitě a dále pověřila starostku a místostarostu jednáním 
se zástupci správy silnic o společném postupu opravy silnice a vybudováním okraje 
chodníkového tělesa – tj. provedením stavby dvouřádku ze ţulových kostek a     
obrubníků krajů podél silnice III/4821 před podpisem „Dohody o neprovádění     
stavebních zásahů po provedení souvislé úpravy povrchu č. NJ/110/n/2015/
Pu“ (dle předběţných informací proběhne v průběhu letošního roku oprava silnice 
ve směru na Štramberk, z toho důvodu provede obec Rybí vybudování okraje 
chodníku, tak aby mohla v příštím roce se stavbou pokračovat bez omezení ze 
strany správce silnice) 

 
 informaci o podmínkách vyhlášeného programu ROP soudrţnosti Moravskoslezsko 

2007- 2013 pro prioritní osu 4 Rozvoj venkova, oblast podpory 4.1 Rozvoj venkova. 
Projekt Rekonstrukce propustků P1 a P4 v obci Rybí nesplňuje podmínky            
vyhlášené výzvy, proto obec Rybí nebude podávat ţádost o získání grantu z tohoto 
programu (prověřením této moţnosti byla rada pověřena zastupitelstvem obce) 

 
 

rada doporučuje Zastupitelstvu obce Rybí ke schválení: 
 ţádost J.M. bytem Rybí k přidělení účelově vázané dotace ve výši 22.367,00 Kč 

z rozpočtu   obce   Rybí na rok 2015 na stavbu domovní ČOV. 
 
 ţádost pana L.T. bytem Rybí k přidělení účelově vázané dotace ve výši 16.637,00 

Kč z rozpočtu obce Rybí na rok 2015 na stavbu domovní ČOV. 
 
 doplnění dotačního programu Obec Rybí „Domovní ČOV“  
 

 
rada obce neschválila: 
 uzavření smlouvy o společném postupu zadavatelů mezi obcí Rybí a společnosti    

eCentre, a.s. se sídlem Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha 7. 
 
 uzavření příkazní smlouvy na výkon zadavatelské, konzultační a poradenské      

činnosti mezi obcí Rybí jako jedním pověřujících zadavatelů a společnosti eCentre, 
a.s. se sídlem Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha 7 (po přepočtu všech 
nákladů spojených s nakládáním s odpady v obci, není pro obec výhodné zúčastnit 
se společně s ostatními obcemi veřejné zakázky na změnu vývozu odpadu z obce) 

 

 umístění inzerátu obce Rybí v příručce „Péťa potřebuje pomoc“ 
 

Marie Janečková 
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 Kurzy jsou financované z finančních prostředků 

 
 

 Nový občanský zákoník? 
 

 Vaše práva a povinnosti? 
 

 Nerozumíte si se sousedem? 
 

 Co je nové v katastru nemovitostí? 
 

 Na co mám právo v dědictví? 
 

 Majetkové vztahy v rodině (společné 
jmění manželů, vyživovací povinnost, vztahy 

v rodině apod.) 
 

 Ţe Vám jde z toho hlava kolem? Kdo se 
v tom má vyznat! 
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Chcete znát na tyto otázky odpověď 

a bydlíte v obci Rybí? 
 

Pak neváhejte. 
 

KURZY S TÉMATIKOU  

PRÁVO PRO VŠECHNY 
 

Právě pro vás jsme připravili sérii kurzů s právní tématikou, kde 
vám srozumitelnou a jednoduchou formou podáme potřebné informace 

z oblasti práva.  
 

Naše lektorka: 
 

 Mgr. Renata Horáková(vztahy rodičů a dětí, manželů dle NOZ, péče o děti, 

majetek manželů, rozvod, darování, zaopatřovací smlouvy, dědická práva, 

práva zůstavitele, nový systém zápisů do katastru nemovitostí, vlastnictví, 

spoluvlastnictví, vydržení, sousedská práva a povinnosti, služebnosti, 

mimosoudní řešení sporů, pacht, výprosa, nájmy, půjčky) 
 

Uvedení lektoři nejsou akademici, ale zkušení praktici a mají přímou každodenní zkušenost s 

řešením právních či finančních otázek,jako jsou ty vaše. Jsou připraveni zodpovědět i ty vaše. 
 
 

 

Termíny a témata ve Vaší obci: 
 

 
Mám rodinu: 
 

4.5.2015 od 16 hod 

Novinky ve smlouvách (pacht, výprosa, nájmy apod.) 
                            

                               V kulturním domě Beseda 

19.5.2015 od 16 hod 

 

 
Přihlášení na obecním úřadě v Rybím – starosta@rybi.cz. 

Více informací na martina@rodinne-centrum.cz, tel. 725 210 050 nebo 725 210 052 a více informací o projektu na 
www.znamsvujsvet.cz 

 
Kurzy jsou pořádány ve spolupráci s obcemi: 

Hodslavice, Hostašovice, Rybí, Libhošť a Životice u NJ. 
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 Hypotéky, spotřebitelské úvěry, RPSN, 

úroková sazba, pojištění  
 

 Kdo se v tom má vyznat?  
 

 Kde najít opravdu spolehlivé informace?  
 

 Od koho se dozvědět ty zaručeně správné 
informace? 
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Chcete znát na tyto otázky odpověď 

a bydlíte v obci Rybí? 
 

Pak neváhejte. 
 

KURZY S TÉMATIKOU  
FINANČNÍ GRAMOTNOST 

 

Právě pro vás jsme připravili sérii kurzů s tématikou finanční 

gramotnost, kde vám srozumitelnou a jednoduchou formou podáme 
potřebné informace z oblasti financí.  
 

 

Náš lektor: 
 

 Jakub Domitra 

 
 

Uvedený  lektor  není akademik,  ale zkušený praktik  a má přímou každodenní zkušenost 

s řešením finančních otázek, jako jsou ty vaše. Je připraven zodpovědět i ty vaše. 

 
 

 

Termíny a témata ve Vaší obci:  

Jak správně na bydlení: 
 

11.5.2015 od 16 hod 

Jak správně na rodinné finance:   
 

14.5.2015 od 16 hod 

Jak se správně pojistit a proč:   
 

26.5.2015 od 16 hod 

Jak správně na dluhy: 
                                           V kulturním domě Beseda 

4.6.2015 od 16 hod 

 

 
Přihlášení na obecním úřadě v Rybím – starosta@rybi.cz. 

Více informací na martina@rodinne-centrum.cz, tel. 725 210 050 nebo 725 210 052 a více 
informací o projektu na www.znamsvujsvet.cz 

 

 

 
Kurzy jsou pořádány ve spolupráci s obcemi: 

Hodslavice, Hostašovice, Rybí, Libhošť a Životice u NJ. 
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ČTYŘDENNÍ TURISTICKÝ ZÁJEZD  
DO SLOVENSKÝCH HOR 

 

Turistický oddíl TJ Sokol Rybí  
má ještě volná místa  

na čtyřdenní turistický zájezd do 
slovenských hor. 

 
Zájezd se uskuteční  

13. - 16. 8. 2015 
 

V průběhu zájezdu vystoupíme na 
Kráĺovu hoĺu, podnikneme túru na 
Muráňské planině a Veporských vrších. 
Poslední den se seznámíme s krásami Bánské Štiavnice, která    
patří mezi památky UNESCO.  
 
Ubytování v hotelu HELPA v Helpe. 
 
Cena zájezdu -  členové TJ Sokol Rybí 2.350 Kč 
     nečlenové 2.400 Kč 

(v ceně doprava, ubytování, polopenze) 
 

Přihlásit se můţete u Jiřího Honeše na tel. 607 727 579 
 

Zálohu na zájezd ve výši 1.000 Kč zaplatit do konce června 2015. 

 

http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html


13 

Zprávičky ze školičky 

 

Duben ve škole 

Měsíc duben začal ve znamení Velikonoc. V pátek 10. dubna jsme navštívili     

sluţebnu Policie České republiky v Novém Jičíně, kde se děti seznámily s prací          

policistů a připomenuly si některé zásady. Například jak se chovat v případě, ţe jsou  

samy doma, nebo je osloví cizí člověk a podobně. V pondělí 27. dubna jely děti 1., 3. a 

4. ročníku spolu s předškoláky z MŠ do Ostravy. Tam jsme navštívili Malý svět techniky 

v Dolních Vítkovicích. Přestoţe to byl náhradní program za zrušené interaktivní výstavy, 

děti si vše náramně uţily. Závěr měsíce byl ve znamení pálení čarodějnic, kdy děti     

navštěvující školní druţinu nocovaly ve škole. K tématu pro ně paní vychovatelky ve 

spolupráci s DDM Kopřivnice připravily program. 

V květnu se ţáci 5. ročníku zúčastní oslav 70. výročí osvobození s krátkým      

programem. V druhém květnovém týdnu si budeme připomínat Den matek a 

v neposlední řadě děti čekají aktivity k dopravní výchově. Podrobnosti se dočtete 

v dalším zpravodaji a na stránkách školy. 

                  Mgr. Hana Frydrychová 
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14 Věrka Šustalová, knihovnice 

 

 Říkadla a básničky pro kluky a holčičky 
     Znáte básničku a popelářovi, švadlence nebo lékařce? V této knize pro nejmenší čtenáře najdete krátká 
říkadla a básně o různých povoláních a řemeslech. A protoţe jsou doprovázeny hezkými ilustracemi, určitě 
se dětem zalíbí. 
 

     M. Widmark – H. Willisová    Záhada v hotelu 
     Dva kamarádi Lasse a Maja si zaloţili detektivní kancelář. A kdyţ se v místním hotelu ztratil rodině    
Delénových jejich domácí  mazlíček, zapojili se do pátrání. Tato detektivka je určena začínajícím čtenářům. 
 

 M. Kratochvíl      Puntíkáři 
     Michal a Filip jsou kamarádi na ţivot a na smrt. Mají dobré srdce, a tak kdyţ mají pocit, ţe někdo v jejich 
okolí potřebuje pomoc, vrhají se do toho po hlavě. Bohuţel, kaţdá jejich snaha se vţdycky nějak zvrtne, a 
proto místo pochval sbírají spíše černé puntíky. 
 

 T. C. Brezina      Počítačoví piráti 
 Biggi, Luk a Patrik jsou zděšeni. Na monitoru školního počítače se objevuje podivná tvář, která hrozí  
vymazáním dat a dokonce jeho zničením. Poţaduje výkupné, jinak svůj plán uskuteční. Při pátrání po     
počítačovém pirátovi zaţijí nečekaná překvapení a snaţí se zabránit jeho dalšímu řádění. 
 

     J. Flanagan      Bratrstvo – Otroci ze Sokora 
     Nové dobrodruţství začíná pověřením Hala a posádky jeho Volavky, aby slouţili coby námořní  hlídka 
ve vodách spřáteleného Araluenu. Nepřítel z minulosti se však vrací a Volavky musí podniknout             
nebezpečnou cestu do Sokora, aby zachránily skupinu Araluenců před otroctvím. Jak zvládnou tento těţký 
úkol? 
 

     L. Navara – M. Kasáček     Na útěku 
     Josef Bryks, válečný letec ve sluţbách britského královského letectva a nositel Řádu Britského impéria, 
se proslavil odváţnými a riskantními útěky z německého zajetí. Hloubil tunel pro legendární Velký útěk ze 
Saganu nebo pomáhal Ţidům při povstání ve Varšavském ghetu. Jeho příběh inspiroval britské filmaře, 
kteří po válce natočili film Srdce v zajetí. Se svou anglickou manţelkou se vrátil do Československa, ale byl 
brzy uvězněn a zemřel v Jáchymově. Kniha vychází ze vzpomínek pamětníků, z dokumentů a archivních 
materiálů a obsahuje i mnoho fotografií. Je důkazem, ţe i Česko má   významné hrdiny, kteří se nezastavili 
před nacistickou či komunistickou totalitou. 
 

 P. Jordanová      Nečekaný návrat 
     Před lety David Crighton zmizel – opustil svou rodinu, krásný domov, kariéru a utekl před skandály,    
které se na něj valily jako lavina. Dlouho hledal cestu k sobě samému a po delším čase se rozhodl  vrátit 
do Anglie. Na své cestě domů potkává dívku, jejíţ moudrost a laskavé srdce pomalu boří hradby, které si 
kolem sebe vybudoval. Přesto se David obává, jestli jej rodina přijme zpátky. 
 

 V. Vondruška      Klášterní madrigal 
     Pod horami u hranic Českého království se nachází Klášter s panstvím, Bohem i generální kapitulou 
zapomenutým. Spravují ho líní řeholníci a obývají hříšní poddaní. Kdyţ do Kláštera dorazí královská listina, 
podle níţ se jedna z vesnic povyšuje na město, nastane problém – která vesnice by to vlastně měla být? 
Všichni začínají intrikovat, aby ze situace mohli vytěţit něco pro sebe. 
 

 L. Kepler       Hypnotizér 
    Psychiatr Erik Maria Bark je uznávaný odborník na léčbu traumat. Jedné prosincové noci mu zavolá    

kriminální inspektor JoonaLinna a prosí ho, aby přijel do nemocnice k těţce zraněnému patnáctiletému 
chlapci. On jediný přeţil vraţedný útok v rodinném domku. Erik nejdříve odmítá pouţít hypnózy, proto-
ţe s tím jiţ před lety skončil. Ale nechá se přesvědčit a všichni se ocitnou ve víru dramatických událostí. 
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   Klempířství    provádí práce klempířské,  

        Pokrývačství   pokrývačské, nátěry střech, 

      izolace plochých střech  

   JAROSLAV     lepenkové atd. 

    NEVRLÝ 

  Rybí 354   Provádíme i drobné opravy. 

 

      Volejte po 18. hodině 

 

      tel. 704 429 464 

         

     Ceny dohodou. 
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Firma Fekal.eu 
 
Jiří Valušek 
Rybí 399 
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RYBSKÝ   ZPRAVODAJ   č. 4/2015 vydal  Obecní úřad Rybí,  Rybí č. p. 380  dne  27.3.2015 

v počtu  400 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.   

Pro Rybjany zdarma jinak 5 Kč za jeden výtisk.     Tisk: Obecní úřad Rybí         .       

Obecní úřad si vyhrazuje právo výběru příspěvků do zpravodaje.              Uzávěrka každého čísla: 25. den 
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