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Milí spoluobčané, 
určitě znáte následující situaci, kdyţ 
uţ si začínáte myslet, ţe máte 
všechno hezky naplánované, vţdyc-
ky vyvstane nová nečekaná situace. 
A stejně tak to samozřejmě funguje i 
v naší obci. Kdyţ jsme na jaře zadá-
vali zakázku na provedení revize      
obecních mostů, propustků a lávek, 
nedělali jsme si ţádné velké iluze, 
ale ţe výsledek dopadne tak mizer-
ně, to jsme přece jenom nečekali. 
Pouze tři propustky mají v mostní 
kartě uvedeno dobrý stav. Jde o propustek nad Kotkama (směrem k rybníku), za    
starým obchodem „věţičkou“ a u zastávky na fojtství. U propustků u obecního úřadu a 
pod hasičárnou je uvedeno: velmi špatný stav, nepouţitelný. Ostatní mosty a lávky 
jsou ve špatném stavu, pouţitelné s výhradou.   
Co z tohoto neradostného výsledku pro obec tedy vyplývá? V prvé řadě budou      
propustky a mosty označeny příslušnými dopravními značkami. 
Protoţe náš Rybský potok je od nového roku ve správě Povodí Odry, spojíme se 
s jejich zaměstnanci, abychom projednali, jak dále postupovat při opravě mostů, jak 
připravit projektovou dokumentaci, aby splňovala všechny poţadované podmínky. A 
pak jiţ zařadíme rekonstrukce mostů a propustků do plánu investic obce. 
 

U potoka ještě zůstaneme i v další části úvodníku. Na jaře na pozvání obce   
přijel zástupce Povodí Odry, aby provedl kontrolu pobřeţní zeleně. Pokácení           
nemocných a suchých stromů bude provedeno společně s probírkou břehových      
porostů na katastru obce ve vegetačním klidu. Zároveň zaměstnanec Povodí        
upozornil na uloţený materiál (nařezané dříví), vysypanou suť a odkladiště zbytků ze 
zahrad na březích potoka, v případě zvýšeného průtoku tak vzniká reálné nebezpečí, 
ţe se takový „materiál“ dostane do toku a způsobí ucpání propustků, stejně jako     
plechy, desky apod., které mnozí z vás pouţívají ke zpevňování břehů u svých        
pozemků. Takţe, prosím, učiňte nápravu dříve, neţ budete vyzváni správcem toku.  

 
 

Hezký měsíc červen Vám přeje Marie Janečková 
 
Ještě pár poznámek: 
 

Od tohoto čísla budete ve svém zpravodaji dostávat skládačky, které zpracoval 
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje. Týkají se krizových situací. 
V dnešním čísle najdete skládačku „Jak se připravit a co dělat při povodních“. 

 
A nakonec všem dětem přeji k jejich svátku, ať se jim plní a splní všechna 

jejich tajná přání. 
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 Kristina  Jahnová     91  let 

 Jan  Mitura   81  let 

 Jiřina  Marková  75  let 

 Jindřich Kalus   70  let 

 Anna  Hanzelková 65  let 

    

Hodně zdraví, štěstí, mnoho radosti a dobré nálady do každého 
dne přejeme občanům, kteří v tomto měsíci oslaví životní jubilea 

 Obec Rybí nabízí místním spolkům a organizacím ze svých skladových      

zásob zdarma desky pro jejich potřeby. Podmínkou je, ţe tento materiál musí 

být vyuţit v zastavěné části obce. V případě zájmu volejte 556 760 031 na 

obecní úřad Rybí.  

 Od 27. června začíná velká rekonstrukce mateřské školy.  
Bude provedeno zateplení pláště mateřské školy, výměna oken a bude      
zrekonstruován interiér. 
Na celý tento projekt je počítáno s částkou 6 mil. Kč. Na polovinu rekonstruk-
ce jsme obdrţeli finance z Evropských fondů, z fondů Moravskoslezského 
kraje a z grantového programu společnosti RWE. Na konci prázdnin bude   
celá stavba dokončena. 

Marie Janečková 
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TJ Sokol Rybí a Sportovní komise při OÚ Rybí  

pořádá v sobotu 25.6.2011, od 15.00 v areálu fotbalového hřiště  

SPORTOVNÍ ODPOLEDNE   pro děti všech věkových kategorií. 

Program: soutěţe a hry pro děti, večer opékání špekáčků, diskotéka. 
Občerstvení zajištěno. 

Myslivecké sdruţení Rybí ve spolupráci s Obecním úřadem Rybí  

pořádá DĚTSKÉ ODPOLEDNE,  

které se koná v sobotu  4. června 2011 ve 14.00 hodin  

v areálu  Sokolovny.  

V programu vystoupí:   Základní škola Rybí, Mateřská škola Rybí,  
    Policie ČR, Hasiči. 
Dále jsou pro děti připraveny soutěţe - Poznávej přírodu, kolo štěstí, 
        střelba ze vzduchovky a jiné hry. 

Bohaté občerstvení a myslivecká kuchyně zajištěna. 
Myslivecké sdruţení Rybí 

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana Kopřivnice, pobočka Rybí 

ve spolupráci s 1. SZUŠ Mis music 

Vás zve na 

ZÁVĚREČNÝ KONCERT 

který se koná ve středu 8. června 2011 v 18:00 hodin 

v sále kulturního domu Beseda 

 
Těšíme se na Vaši přízeň. 
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POZVÁNKA 

 

V dnešní uspěchané době si náš organismus zaslouží 

stále větší a větší péči. Často však nevědomky 

"ubližujeme" naší psychické i fyzické stránce více,  

než bychom museli. 

 

 
 

Dovoluji si Vás i proto pozvat na odbornou přednášku 

týkající se nástrah běžného života a možností, jak je 

minimalizovat, či v případě potřeby vědět, jak si     

pomoci, která se uskuteční 

ve středu 15. 6. 2011 od 18:00 hodin  

v prostorách místní knihovny. 

 

Na Vaši účast se těší Mgr. Petra Milichová, fyzioterapeutka. 

Vstupné dobrovolné 
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KLUB ŽEN – zve své členky v úterý 7. června do přísálí Besedy v 18.hod.  

 
ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ   se bude konat v pondělí 13. června  v konzultační 
 místnosti lékaře na novém obecním úřadě v době od 9:30 - 10:00. 
 

ZAPISOVÁNÍ  LÉKŮ A MĚŘENÍ TLAKU  se bude konat  v pondělí  27. června 
           ve stejnou dobu.   

   MUDr. Jana Machovská oznamuje rodičům: 
 termíny poradny v Rybí:    2. června  v době od 7:30 - 8:30 hod. 
        16. června  v době od 7:30 - 8:30 hod.  
        30. června  - dovolená - poradna není 
        14. července v době od 13:00 - 14:00 hod. 
        28. července - dovolená - poradna není  
        11. srpna  v době od 13:00 - 14:00 hod. 
        25. srpna  v době od 7:30 - 8:30 hod.  
            
  termíny své dovolené:  24. června -  4. července 
     25. července - 5. srpna.  
 

V době čerpání dovolené zajištěn zástup v ordinaci v Novém Jičíně.  

 

Skautský oddíl Rybí děkuje Všem lidem, kteří přispěli na charitativní 

sbírku „Velikonoční skautské kuřátko“ a pomůţou tímto dětem, 

které to nejvíce potřebují. Celkem se vybralo 4700 Kč. Tato částka 

byla odeslána na konto Pomozte dětem.  
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Očkování králíků (stáří min. 6 týdnů !) proti moru a myxomatóze 

Cena očkování králíků:  17Kč/1ks   u minimálního počtu 5 králíků. 

Chovatelé, kteří mají zájem o očkování se mohou nahlásit na           

tel. č. 602 780 180 u pana Bartoně 

Výstavu ke 100. výročí zaloţení organizovaného včelařství  
ve Štramberku a okolí.  

Výstava se koná od 25. června do konce prázdnin  
v museu Zdeňka Buriana ve Štramberku. 

Zve ZO ČSV Štramberk 

Děkujeme za účast a květinové dary při 
posledním rozloučení s paní  

Jaroslavou Pustějovskou. 
 
Rodina Pustějovská,  

Šenková a Kelnarová 
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Znovu v provoze 

 

Otvírací doba:  PO—ČT  1000  -  2100 

   PÁ—SO 1100  -  2400 

   NE  1100  -  2100 

 

PIVO   19 Kč 

MENU  59 Kč 

a pro místní do nosičů po domluvě MENU za 55 Kč. 

Provozovatel: JAROMBEKOVÁ Lea  

PO—PÁ   700  - 1200   1300  - 1700 

  Sobota    700  - 1000 

  Neděle    800  - 1000 

Děkuji touto cestou všem spoluobčanům 
za sběr vršků od PET lahví. V nejbliţší  
době je odvezu do Hrabyně, kde plní    
důleţitou roli při rehabilitační a pracovní 
náplni handicapovaných lidí. Minireportáţ 
z předávání vršků bude ke shlédnutí      
na mém informačním serveru            
www.i-novojicinsko.cz /nahradil původní 
www.i-rybak.cz/.  
Sběr uzávěrů probíhá stále.  

Pavel Lichnovský 

http://www.i-novojicinsko.cz
http://www.i-rybak.cz/
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    V tomto měsíci se nabídka knihovny rozrostla o 91 knih z Regionálního kniţního 
fondu. Protoţe je to opravdu mnoho titulů, nebudu je tady vypisovat, přijďte si vybrat 
sami. V naší knihovně budou do podzimu roku 2012. 
 
 
    Knihovna nenabízí jen knihy, ale také časopisy, které je moţné si zapůjčit domů, 
ale také si je přečíst přímo v knihovně. Tuto druhou moţnost mohou vyuţít všichni 
občané bezplatně. 
 
  A jaké časopisy čekají na své čtenáře? 
 

Čtyřlístek, ABC, BRAVO GIRL, Květy, Burda, Praktická moderní ţena. 
 
  Ráda bych postupně představila jednotlivé časopisy. 
 
  Časopis ABC je čtrnáctideník a vychází jiţ jeho 56. ročník. Je určen především 
mládeţi, ale mnohé reportáţe a články zaujmou i dospělé. Počtou si milovníci příro-
dy, vědy, techniky, ale také historie, sportu a počítačů. Najdou se stránky uţitečných 
rad a také humoru. Jen pro zajímavost uvádím obsah jednoho z posledních čísel 
ABC: 

Zelení predátoři - o masoţravých vodních rostlinách bublinatkách 
Z her na reálná bojiště - o funkčních modelech vrtulníku se čtyřmi vrtulemi - 
kvadroptéru 
Jaká bude budoucnost? - science fiction včera a dnes 
Kdyţ se svět zblázní - děťátka která vládnou počasí - El Niňo, La Niňa - co to 
je a jak vznikají 
Boj o přeţití - neobvyklé lovecké techniky zvířat 
Výprava za sysly - článek o jednom z mála míst v Česku, kde je moţné sysly 
vidět v jejich přirozeném prostředí 
Piráti v Karibiku - o opravdových pirátech a jejich historii 
S větrem v zádech - Wind Explorer - auto na vítr jaké tady ještě nebylo 
 

Je moţné si přečíst hodnocení různých počítačových her, filmů, deskových her a 
knih. 

knihovnice Věra Šustalová 
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schvaluje    doplnění programu o body:           (11-0-0) 

Schválení školské rady při ZŠ Adolfa Zábranského Rybí 
Schválení smlouvy o neinvestičních nákladech mezi obcí 

Rybí a městem Nový Jičín 
Návrh na zvýšení měsíční odměny místostarostovi 
Schválení partnerské smlouvy mezi obcí Rybí a městem NJ 
Schválení partnerské smlouvy mezi obcí Rybí, ZŠ AZ a   

městem NJ 
úprava regulativu pro mobilní bydlení 
schvaluje prodej vodovodního řadu v Makyti společnosti Sm-

VaK Ostrava a.s. za cenu 35.461,- Kč a uzavření 
kupní smlouvy s touto společností a pověřuje sta-
rostku jejím podpisem;           (11-0-0) 

schvaluje uzavření Dohody mezi Obcí Rybí a Městem 
Kopřivnice o úhradě neinvestičních nákladů spoje-
ných s plněním povinné školní docházky dětí trvale 
bydlících v obci Rybí a navštěvujících základní školy 
v Kopřivnici v kalendářním roce 2011 a pověřuje  
starostku jejím podpisem;       (11-0-0) 

schvaluje v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích 
(obecní zřízení) a v souladu s § 17 zákona č. 
250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů (vše ve znění pozdějších předpisů) závěreč-
ný účet obce Rybí za rok 2010 a souhlasí    
s celoročním hospodařením a to bez výhrad;     (11-0-0) 

schvaluje   v souladu § 30 zákona č. 250/2000 Sb. o roz-
počtových pravidlech územních rozpočtů (ve znění 
pozdějších předpisů)  výsledek hospodaření Mateř-
ské školy Rybí okres Nový Jičín, příspěvková organi-
zace za rok 2010 a souhlasí  s převodem finančních 
prostředků do rezervního fondu ve výši  13.892,18 Kč 
a do fondu odměn ve výši 54.000 Kč;       (11-0-0) 

neschvaluje v souladu  § 30 zákona č. 250/2000 Sb. o roz-
počtových pravidlech územních rozpočtů (ve znění 
pozdějších předpisů) výsledek hospodaření Základní 
školy Adolfa Zábranského Rybí, příspěvková organi-
zace za rok 2010 a odkládá na příští zastupitelstvo; 

  bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o provedené 
kontrole v Základní škole Adolfa Zábranského Rybí a 
pověřuje  starostku objednáním interního auditu ne-
závislým auditorem na provozní náklady a inventari-
zaci v nejbliţším termínu;          (11-0-0) 

zřizuje při Základní škole Adolfa Zábranského Rybí 6ti člen-
nou Školskou radu podle § 168 zákona 561/2004 Sb.;  
            (11-0-0) 

schvaluje navýšení členského příspěvku DSO Sdruţení   
povodí Sedlnice na částku 3 Kč/občana/ rok;  (11-0-0) 

bere na vědomí  rozpočet DSO Sdruţení povodí Sedlnice na 
rok 2011;                   (11-0-0) 

bere na vědomí   revizní zprávu DSO Sdruţení povodí Sedl-
nice ze dne 17.12.2010;               (11-0-0) 

schvaluje  uzavření Smlouvy o dílo s firmou Envipartner 
s.r.o. se sídlem Brno Štýřice, Pšeník 376/11 na 
zpracování ţádosti o dotaci na získání protipovod-
ňových opatření v rámci DSO Sdruţení povodí 
Sedlnice z Operačního programu ţivotního       
prostředí;                   (11-0-0) 

schvaluje podání ţádosti DSO Sdruţení povodí   
Sedlnice v rámci výzvy OPŢP pro zlepšování     
kvality ovzduší a sniţování emisí na pořízení více-
účelového komunálního vozu s tím, ţe tuto ţádost 
bude organizačně a finančně zajišťovat Město 
Štramberk;                (8-2-1) 

deleguje jakoţto akcionář společnosti ASOMPO, a.s., se 
sídlem Ţivotice u Nového Jičína 194, pro výkon všech práv 
akcionáře paní Marii Janečkovou. Tato delegace zaniká 
dne 31.12.2011 nebo odvoláním zastupitelstvem obce 
před uplynutím termínu uvedeným v této větě. Zmocněnec 
je oprávněn udělit plnou moc jiné osobě, aby místo něho 
jednala za zmocnitele, a to konkrétně a výhradně panu 
Martinu Lapčíkovi.           (11-0-0) 

daruje   Římskokatolické církvi v obci Rybí 25.000 Kč na 
opravu zvonu z rozpočtu z oddílu § kultura s tím, 
ţe podmínky darování dořeší rada obce;        (11-0-0) 

schvaluje  přijetí investičního úvěru u České spořitelny a.s 
ve výši 3.000.000 Kč na financování akce 
„Zateplení pláště budovy MŠ Rybí“, s termínem 
splacení nejpozději do 31.12.2011. Investiční úvěr 
bude zajištěn budoucími rozpočtovými příjmy ob-
ce;               (11-0-0) 

schvaluje  uzavření Smlouvy mezi Obcí Rybí a Městem 
Nový Jičín o úhradě neinvestičních nákladů spoje-
ných s plněním povinné školní docházky dětí trvale 
bydlících v obci Rybí a navštěvujících základní 
školy v Novém Jičíně v kalendářním roce 2011 a 
pověřuje  starostku jejím podpisem;     (11-0-0) 

schvaluje  místostarostovi měsíční odměnu ve výši 8.000 
Kč s platností od měsíce května 2011;       (9-0-2) 

schvaluje  partnerskou smlouvu mezi Obcí Rybí a Měs-
tem Nový Jičín na realizaci provozu a následného 
monitorování projektu „Technologické centrum 
ORP Nový Jičín a elektronická spisová sluţba v 
území“;              (11-0-0) 

schvaluje  partnerskou smlouvu mezi Obcí Rybí, Městem 
Nový Jičín a ZŠ Adolfa Zábranského Rybí na reali-
zaci provozu a následného monitorování projektu 
„Technologické centrum ORP Nový Jičín a elektro-
nická spisová sluţba v území“;          (11-0-0) 

souhlasí  s doplněním změny č. 4 UPD o úpravu regulati-
vu spočívajícím ve vymezení míst se zákazem 
umístění mobilních domů v obci Rybí a pověřuje 
Radu obce Rybí s určením těchto míst;       

Ze zasedání  

 zastupitelstva obce 

Ve čtvrtek 5. května 2011 se v sále Besedy konalo 4. zasedání zastupitelstva obce, 
kterého se zúčastnilo 11 členů zastupitelstva a 3 občané. 
 
Zastupitelstvo na zasedání projednalo a přijalo toto usnesení: 
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Ze zasedání rady obce  
Rada obce na svém 12. zasedání dne 2.5.2011 
projednala a při jala toto usnesení:  

schvaluje  Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje ve  vyhlášeném dotačním 
„Programu na zvýšení absorpční kapacity obcí a 
měst do 10 tis. obyvatel“ č. RRC/02/2009  

 a  pověřuje  starostku jejím podpisem; 
 
schvaluje  poskytnutí finančního příspěvku dennímu 

stacionáři Škola ţivota Nový  Jičín, společnosti pro 
podporu lidí s mentálním  postiţením v ČR na   
podporu jejich činnosti, 

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

  pověřuje  starostku jejím podpisem;  
 

bere na vědomí  ţádost pana Jiřího Pavelky, bytem 
Rybí 57 na vyjmutí pozemku parcelní číslo 
1503/1 z pasportu místních komunikací a     
pověřuje starostku jednáním s panem Jiřím 
Pavelkou ve věci ve věci zachování pozemku 
v pasportu místních komunikací; 

 
schvaluje  místnímu mysliveckému sdruţení finanční 

příspěvek u příleţitosti pořádání dne dětí na za-
koupení odměn dětem a vystoupení klauna; 

 
vybrala  firmu Martin Lapčík na zpracování projekto-

vé dokumentace na stavbu chodníkového tělesa 
podél silnice III/4821 včetně účelového odvodně-
ní  a pověřuje starostku podpisem smlouvy; 

Rada obce na svém mimořádném 13. zasedání dne 5.5.2011 projednala 
a schválila volební řád Školské rady ZŠ Adolfa Zábranského Rybí 

schvaluje  pronájem poţadovaných místností sociál-
ního bytu v budově č.p, 127 paní Marii  Havrlanto-
vé, nar. 11.1.1951 a pověřuje starostku podpisem 
nájemní smlouvy; 

 
vybrala  nezávislého auditora Ing. Jarmilu Orlitovou, 

Slovanská 1526/38, Nový Jičín na veřejnoprávní 
kontrolu v ZŠ Adolfa Zábranského Rybí a  

 pověřila  starostku o vystavení „Pověření kontro-
lujících o provedení veřejnoprávní kontroly v ZŠ 
Adolfa Zábranského Rybí; 

 
bere na vědomí  informace o dodání inventarizačních 

soupisů i písemné vyjádření ředitelky ZŠ 
 k výsledkům provedené kontroly v ZŠ a písemné 
vyjádření zaměstnanců ZŠ; 

 
jmenuje  2 členy Školské rady ZŠ Adolfa Zábranského 

Rybí jako zástupce zřizovatele -  Ing. Jiřího Kuděl-
ku a Pavla Kotka; 

 

schvaluje  darovací smlouvu na poskytnutí finanční-
ho daru na opravu zvonu Římskokatolické      
farnosti v obci Rybí a  

 pověřila  starostku jednáním se zástupcem far-
nosti administrátorem Rafalem Józefem Walou; 

 
schvaluje  zakoupení fotopasti, která bude vyuţívá-

na na ochranu majetku obce; 
 
schvaluje  přijetí dotace od společnosti RWE ve výši 

300.000 Kč na rekonstrukci interiéru Mateřské 
školy Rybí; 

 
schvaluje  rozpočtové opatření č. 2 (viz příloha); 
 
vybrala  firmu GEDOS, stavební společnost a.s., 

Beskydská 170, Nový Jičín – Ţilina na opravu 
interiéru budovy MŠ a  

 pověřuje starostku podpisem Smlouvy o dílo 
s touto firmou. 

 

Rada obce na svém 14. zasedání dne 16.5.2011 
projednala a při jala toto usnesení:  
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V sobotu 30. dubna se zaplnila 
naše obec a její okolí mnoţstvím 
pohybuchtivých lidí všeho věku, 
kteří se přišli pokochat krásnou 
přírodou v okolí Rybího a uţít si 
všech radovánek, které přináší 
největší akce, která se koná 
v naši obci – POCHOD ZA       
POHLEDY Z RYBÍ.  
Letošního 36. ročníku se zúčast-
nilo 1.513 registrovaných účastní-
ků, kteří si prošli 12,5 km trasu 
s pohádkovým lesem nebo delší 
trasu 25 km vedoucí i přes  
štramberskou trúbu. Mimo to byla i řada účastníků, kteří se neregistrovali a prošli se 
okolím Rybího podle sebe upravenou trasou. Věříme, ţe všichni si odnesli 
z letošního pochodu hodně hezkých záţitků. 
Celá tato akce by nebyla moţná nebýt obětavé práce a pomoci několika desítek lidí, 
kteří se podíleli na přípravě a zajištění pochodu. Těm všem bychom chtěli poděkovat 
za vše, co pro zdárný průběh letošního pochodu udělali. Poděkovaní rovněţ patří 
obecnímu úřadu v Rybím za pomoc při zajišťování  pochodu. Ještě jednou všem    
díky a na shledanou na 37. ročníku. 

 výbor TJ SOKOL Rybí 
Visačky z letošního pochodu jsou k dostání v „Restauraci na hřišti“. 

Na poslední  víkend  měsíce  srpna, 26. - 28. 8 2011, připravil turistický oddíl Rybí  

TŘÍDENNÍ TURISTICKÝ ZÁJEZD do oblasti Králického Sněţníku 

  

Navštívíme – Králický Sněţník, turistickou chatu Paprsek, město Králíky s klášterem 
na Hoře Matky Boţí, Staré město pod Králickým Sněţníkem (původně 
hornické město s památkovou zónou) 

 
Ubytování  v chatě Junior v Kunčicích pod Králickým Sněţníkem.  

 
Cena zájezdu 1200 Kč - ubytování, doprava, polopenze. 

  
Přihlášky do konce července u Jiřího Honeše u fotbalového hřiště (tel. 607 727 579) 



13 

Jak je v názvu uvedeno, v této větě je spojována myslivost s ochranou přírody, 
ale u mnoha občanů ještě v dnešní době to vyvolává rozpaky a pochybnosti, neboť 
u mnohých z nich přetrvává názor, ţe myslivci více přírodě škodí, neţ ji ochraňují. 
Jsou posedlí lovem, a co se v přírodě pohne, po tom střílí. K tomu lze jen dodat,   
bohuţel je to chybný náhled na myslivost, neboť jen určité druhy zvěře jsou          
myslivecky obhospodařované a jejich odlov je omezený zákonem, státní správou 
kontrolován a která pod tento zákon nespadá se lovit nesmí a ani se neloví. Při    
přemnoţení kteréhokoliv druhu zvěře srstnaté či pernaté hrozí výskyt nemocí a    
můţe vést k vyhynutí celé generace, pokud tomu nezabrání přirození predátoři. 
U myslivecky obhospodařované zvěře těchto predátorů není, musí je nahradit člověk 
a jejich stavy regulovat odlovem. Například u srnčí zvěře jsou početní stavy dány 
úţivnosti honitby, jinak dochází k nemocem a degeneraci, u divočáků ke škodám na 
zemědělských plodinách a vzniku prasečího moru, u lišek a kun výskytu nebezpeč-
né vztekliny, u strak k likvidaci zpěvného ptactva o jejichţ významu není pochyb, 
atd. Na druhé straně tito občané často si neuvědomují nebo přehlíţejí ostatní       
činnost myslivců, jako je péče o zvěř v zimním období, podáváním léčiv, tvorbu a   
obhospodařování políček k zpestření potravní nabídky, brigádami na obnovu lesních 
kultur, údrţbou lesních studánek, budování zásypu pro baţanty i zajíce, ne za      
účelem vidinou lovu, ale ve snaze vrátit do přírody to, co dříve v hojném mnoţství 
zde přebývalo, atd. 

  
 To bylo jen tak na úvod a pokud to málo bylo přínosem k objasnění spojitosti a 
významu myslivost a ochrana přírody, jsme za to vděčni. 

 
 Jak se to kaţdým rokem připomíná, červen je obdobím zrodu nového ţivota u 
většiny druhů ţivočichů a právě v tuto dobu jsou nejvíce zranitelní a potřebují       
největší ochranu a porozumění i za strany člověka. Obracíme se proto k občanům 
s ţádostí o dodrţení několika zásad při pohybu v přírodě. K turistickým vycházkám 
vyuţívejte pouze cesty a vyšlapané chodníčky a při kontaktu s jakýmkoliv mládětem 
se jej nikdy nedotýkejte, ale pozorujte pouze zpovzdálí. Vyvarujte se narušování 
nadměrným hlukem. V poslední době jsou velmi častým jevem procházky s volně 
puštěnými psy, kteří často neovladatelně pobíhají po lese a loukách. Proto            
pouţívejte zejména v tomto měsíci vodítek a omezte jejich volný pohyb. Obracíme 
se rovněţ na motoristy, nebuďte bezohlední, dopřejte klidu v přírodě tím, ţe pro své 
vyjíţďky budete vyuţívat pouze veřejné komunikace. Naší společnou snahou budiţ, 
zachovat v té naší přírodě i přes stále větší civilizační tlak to, co v ní dosud přetrvává 
i pro další generace. 

 
Děkujeme za pochopení a přejeme plno krásných záţitků v přírodě v tomto měsíci. 

 
Myslivecké sdruţení 
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Podvádět se nevyplácí!!! 
 

 V jednom malém městečku žil kluk jménem Alex. Cestou k jezeru ho napadl 
zlomyslný vtip. Vlezl do vody a začal dělat, že se topí. Cákal kolem sebe rukama a 
volal o pomoc. Zajíkal se přitom smíchy. Uviděla ho přitom jedna stařenka, která     
ihned zavolala hasiče. Alex se polekal, nechtěl, aby to zašlo až tak daleko. Než se 
stačil vzpamatovat, hasiči přijeli. Už mu stačili hodit záchranný kruh.  Alex rychle     
vyplaval, aniž by se dotkl kruhu.  
 Když vylezl, všichni na něj překvapeně hleděli. Alex jim vše rychle vysvětlil. 
Když skončil, všichni začali brblat a odešli. Hasiči odjeli zpět na stanici. Alex spatřil 
svou maminku, která stála opodál. Mohla se propadnout hanbou. Odvedla ho domů a 
až tam po něm začala křičet. Když se uklidnila, řekla: „ Ještě si pro tebe vymyslím 
trest “.  
 Druhý den šel k jezeru pod podmínkou, že si nebude vymýšlet. Vlezl do vody. 
Jak tak plaval, spustil se prudký vítr, který ho odfoukl k útesu. Alex se bolestivě praštil 
ho hlavy. Topil se. Začal volat o pomoc. Lidé ho viděli, ale nevšímali si ho.  
 Nakonec jedna paní, která nevěděla co se včera stalo, zavolala hasiče.       
Chlapec uslyšel sirénu a v tom ho někdo vzal za pás. Byl to hasič. Vynesl chlapce na 
břeh. Zabalil ho do deky a ošetřil mu hlavu. Maminka, která už sem spěchala 
s vařečkou se zastavila a když uviděla Alexe se zraněnou hlavou, vroucně ho objala.  
„Nestalo se ti něco?“ zeptala se. Jen jsem se bouchl do hlavy.  
 Alex ležel v posteli a pil teplý čaj. Zeptal se maminky, proč se hasiči tolik zlobili, 

když si vymýšlel. Víš Alexi, tou dobou, co tě jeli zachránit, se mohlo stát něco        

vážného a oni by tam přijeli později než normálně. Ty máš štěstí, že se tou dobou nic 

nestalo. Alex chvíli přemýšlel. Opravdu udělal hroznou věc a už to nikdy neudělá. 

napsala Mája Červenková 

 I v letošním roce proběhla soutěţ – „Požární ochrana očima dětí“, ve které 
děti se svými pracemi  s hasičskou tématikou soutěţí v oblasti výtvarné a literární o 
celorepublikové vítězství. 
 V tomto roce se soutěţe v našem okrese zúčastnilo 1186 dětí a je velice    
potěšitelné okresní prvenství Marie Červenkové z naší obce, soutěţící za ZŠ Adolfa 
Zábranského, v kategorii  L1 (literární pro nejmladší děti) s povídkou  Podvádět se 
nevyplácí. 
 V krajském kole se umístila na druhém místě a postoupila do celostátního 
hodnocení. Jmenované ţákyni gratuluji a přeji mnoho úspěchů v dalších soutěţích. 
        

Za ORP OSH Nový Jičín Jaroslav Honeš 
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Jako kaţdý rok i letos proběhne letní skautský tábor pro děti ve věku 7-15 
let. Na letošní tábor se vypravíme do Litultovic a to v termínu od 3.—16.7.2011.  

Je to příleţitost pro všechny děti, které mají zájem si uţít spousty zábavy a 
dobrodruţství.   

Litultovice se nacházejí v okrese Opava. Tábořiště je umístěno na louce u 
lesa poblíţ řeky. Spí se v podsadových stanech po dvojicích. Děti se podílí na  
chodu celého tábora. Součástí tábora jsou i noční hlídky. I letošní tábor bude     
veden ve skautském duchu, děti se naučí pod vedením zkušených skautů spoustu 
nových poznatků z přírody a skautské tématiky. Program na táboře bude zaloţen 
na osvědčených principech: výchova hrou, pobyt a činnost v přírodě, skautská a 
tábornická praxe, sport, výuka k soběstačnosti i spolupráci ve skupině. 

V průběhu tábora se uskuteční různé výlety po okolí.  
 
Téma celotáborové hry bude tentokrát Cesta na ostrov pokladů. 

 
 Zhruba v půli tábora se uskuteční jiţ jako kaţdoročně návštěv-
ní den. Tímto Vás na něj srdečně zveme. Návštěvní den slouţí 
k seznámení rodičů s fungováním a vedením tábora, jeho okolím a 
naší činností.  
 Další důleţité informace o táboře naleznete na našich     
webových stránkách www.skauti.rybi.cz. 

 
Za skautský oddíl Rybí 

Najzarová Martina 
 

V případě zájmu kontaktujte            Radek Najzar            774091529 
Barbora Hanzelková 777662313 

 

Foto  
Vzpomínka na 
skautský tábor 2009 
v Litultovicích 

http://www.skauti.rybi.cz
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 I kdyţ jsou prázdniny obdobím odpočinku a různých letních radovánek,        
nemůţeme bohuţel zapomínat na to, ţe i o prázdninách musíme věnovat pozornost 
našim dětem a tomu, jak tráví svůj volný čas. Měli bychom myslet na to, ţe děti jsou 
zkoumavé a proto nenechávat zbytečně v jejich dosahu zápalky, zapalovače,        
zábavnou pyrotechniku, svíčky nebo různé chemické přípravky, které by se mohly 
lehce stát předmětem experimentů a pokusů, které často končí poţáry, úrazy nebo 
v nejhorších případech i smrtí. Upozornit děti, ţe plynové a elektrické sporáky a jiné 
elektrické spotřebiče nejsou určeny ke hraní a aby si při odchodu z domu ověřily, 
zda jsou všechny tyto spotřebiče vypnuty.  
  
 Všichni bychom dále měli mít v paměti zásady pro rozdělávání ohně nejen na 
vyhrazeném tábořišti: 
- oheň rozdělávat vţdy za přítomnosti dospělé osoby, 
- nikdy nezapalovat oheň v blízkosti lesa (50 m), 
- nikdy nerozdělávat oheň za extrémního počasí, např. za silného větru nebo         
extrémního sucha, 
- nikdy neponechávat oheň bez dozoru, 
- mít k dispozici dostatečné mnoţství vlastní vody k uhašení ohně pro případ, ţe je 
oheň rozdělán v místě, kde není ţádný vodní zdroj, 
- nenechávat mladší sourozence a kamarády, aby si hráli nebo seděli v blízkosti   
ohně (nebezpečí vznícení šatstva), 
- do ohně niky neházet jakékoliv výbušné předměty (zábavná pyrotechnika, nádoby 
od sprejů apod.), 
-  oheň neroznášet  po okolí (např. na zapálené větvi), 
- oheň vţdy pečlivě uhasit dostatečným mnoţstvím vody a ujistit se, ţe nehrozí jeho 
samovolné rozhoření. 
 
 Samozřejmě, ţe zdaleka nelze vyjmenovat všechna nebezpečí, která na děti o 
prázdninách čekají, ale jako rodiče bychom se měli pokusit své děti na moţné      
nástrahy upozornit a varovat je před nimi. 
A co my dospělí? Nezapomínejme, ţe ponechání dítěte nebo zvířete ve vozidle 
v horkých letních dnech je doslova hazard s jejich zdravím nebo dokonce ţivotem a 
ţe plynový zapalovač poloţený volně za oknem vozidla je následkem přehřátí      
častou příčinou poţáru vozidla. Na bezpečnost v letních měsících bychom měli    
myslet při kaţdé činnosti spojené například s opékáním a grilováním a dále rovněţ 
při manipulaci s hořlavými kapalinami při natírání, lakování apod., kdy vlivem        
teplého počasí dochází k odpařování a rychlejšímu vzniku výbušné koncentrace. A 
v případě, ţe se stanete přímými účastníky nebo svědky poţáru nebo jiné             
mimořádné události, volejte hasiče na linku 150 nebo 112. 
 

Hezké a bezstarostné léto přejí hasiči HZS MSK, územního odboru Nový Jičín 
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 Novojičínští policisté se během celého roku zaměřují při dopravních kontrolách 
nejen na chodce, ale také na cyklisty. Jarní období je uţ dávno tady, počasí přeje a na sil-
nicích a cyklostezkách se čím dál více objevují chodci, bruslaři i cyklisté. Někdo uţ svých 
sto jarních kilometrů najel a na někoho to teprve čeká. Kaţdý si chce uţít projíţďky nebo 
procházky, ale ani při těchto aktivitách bychom neměli zapomínat na svou bezpečnost. 
Cyklisté by tak měli, nejen v těchto dnech, počítat s moţnou zastávkou a kontrolou u poli-
cejních hlídek, které je na silnicích zastaví. 
Ke kontrolám se přitom policisté rozhodli především z preventivního hlediska. Mnoho cyk-
listů totiţ podceňuje bezpečnost jak sebe, tak i ostatních účastníků silničního provozu, ne-
mají řádně vybavené kolo nebo nejezdí dle pravidel. Záměrem by nemělo být stíhání příz-
nivců jízdy na kole. Našim cílem je upozornit na to, ţe i cyklisté mají dbát na své bezpečí a 
dodrţovat dopravní předpisy. Ale pokud si někteří nedají říct, tak mohou očekávat, nekom-
promisní jednání ze strany policistů. Nelze ale počítat s tím, ţe se hlídky objeví pokaţdé 
na stejném místě. Na cyklisty se policisté více zaměří při výkonu kaţdodenní sluţby. Kont-
roly budou probíhat na území celého Novojičínska. 
Zejména cyklisté by si měli na začátku sezóny zkontrolovat povinné vybavení svého jízd-
ního kola a případné nedostatky včas odstranit. 
 
Připomeňme si, co mezi povinnou výbavu jízdního kola patří: - dvě na sobě nezávislé 
účinné brzdy, - zadní odrazka červené barvy (tato můţe být kombinována se zadní červe-
nou svítilnou nebo nahrazena odrazovými materiály obdobných vlastností),  
- přední odrazka bílé barvy (tato odrazka můţe být nahrazena odrazovými materiály ob-
dobných vlastností),  
- odrazky oranţové barvy na obou stranách šlapátek, na paprscích předního nebo zadního 
kola nebo obou kol nejméně jedna boční odrazka oranţové barvy na kaţdé straně kola  
Odrazové materiály nahrazující přední nebo zadní odrazku mohou být umístěny na oděvu 
či obuvi cyklisty. Oranţové odrazky mohou být hrazeny odrazovými materiály na bocích 
kola nebo na bocích plášťů pneumatik či na koncích blatníků nebo na bočních částech 
oděvů cyklisty.  
 
Za snížené viditelnosti:  
- světlomet svítící dopředu bílým      
světlem,  
- zadní svítilna červené barvy.  
Mezi doporučenou výbavu patří zvonek, 
účinný kryt řetězu a účinné blatníky.  

 
Pro cyklisty do osmnácti let stále  

platí, že je povinná přilba!!!  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ee/P%C4%8CR_seal.png
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„DOUČOVÁNÍ ANGLICKÉHO JAZYKA“ 

 
Nabízím doučování anglického jazyka pro děti i dospělé. Dříve jsem angličtinu 

studovala v USA (Birmingham) a v Anglii (Oxford), nyní jsem studentkou angličtiny 

na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.  

Zkušenosti s individuální i skupinovou výukou mám jiţ 4 roky. Pro více informací a 

cenu mě, prosím, kontaktujte: sarka.hyvnarova@seznam.cz, 605 934 254." 

 

NABÍZÍM 
starší střešní tašky ZDARMA 

Tel. 737 474 667 

mailto:sarka.hyvnarova@seznam.cz
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RYBSKÝ   ZPRAVODAJ   č. 6/2011  vydal  Obecní úřad Rybí,  Rybí č. p. 380  dne  31.5.2011   

v počtu  330 výtisků. Připravila  Jana Marková. Telefon / fax: 556 760 181. IČ: 00600741.  

E-mail adresa: obec@rybi.cz.  Webové stránky obce: www.rybi.cz.  

Evidenční číslo zpravodaje:  MK  ČR E 10143.   

Roční předplatné zpravodaje 60 Kč nebo 5 Kč za jeden výtisk.     Tisk: Obecní úřad Rybí         .       

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

    1.5. muţi  Bartošovice: Rybí    2  : 2 
 

    7.5. muţi  Troj.Bystré : Rybí    1   : 2 
 

    8.5. ţáci  Rybí  : Lichnov   4   : 2 
   dorost Rybí  : Libhošť    4   :   0 
 

  14.5. dorost Kunín : Rybí    3   : 1 
 

  15.5. ţáci  Straník : Rybí     1   : 4
  muţi  Kujavy : Rybí    1   : 5 
 

  22.5. ţáci  Rybí  : Štramberk B  3   :  2 
  dorost Rybí  : Kateřinice   0   :    3
  muţi  Rybí  : Nová Horka  2   : 1 
 

  28.5. muţi  Stachovice : Rybí    1   : 2 
 

  29.5. ţáci  Rybí  : Ţenklava   11   : 0 
  dorost Rybí  : Lichnov   3   : 2 

SO    4.6.   11:00  ţáci     Petřvald n.M.      : Rybí 
 
NE 5.6.   14:45  dorost  Trojanovice  I       : Rybí 
    17:00  muţi   Rybí           : Pustějov A 
 
SO  11.6.   17:00  muţi   Petřvald n.M. B : Rybí 
     
NE  12.6.   15:00  ţáci   Tichá           : Rybí 
   
NE  19.6.   17:00  muţi   Rybí           : Bravinné 
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