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 Kristina   Jahnová  92  let 

 Jan   Mitura   82  let 

 Jan   Pustějovský 70  let 

 Anna  Jahnová  70  let 

 Miroslav Geryk   60  let 

 Alena   Kociánová  60  let 

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

Pár velmi dobrých zpráv: 
 

Obec obdrţela z programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím 

obcí s rozšířenou působností v roce 2012“ dotaci ve výši 200.000,- na opravu 

hřbitovní zdi. 

Od Ministerstva pro místní rozvoj jsme dostali dotaci ve výši 270.000,- Kč na   

stavbu dětského hřiště v mateřské škole. 

A nakonec to nejlepší: vláda konečně schválila změnu rozpočtového určení daní. 

Pro naši obec to znamená, ţe by v příštím roce měla dostat do svého rozpočtu 

navíc cca 2.000.000,- Kč. 

Marie Janečková 

K 1. červnu přejeme všem dětem hodně 

dobrých kamarádů, chápavé učitele          

a  vychovatele a především milující rodiče. 
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Co nového v  Rybí 
 

 Asi nic není tak pravdivé jako úsloví, ţe časy se mění a s nimi se mění i naše 

moţnosti. Ještě před rokem byla relativně dobrá naděje, ţe se nám podaří postavit  

centrální odkanalizování obce a tím tak vyřešit nečistou vodu v rybských potocích. 
 

 Situace se však změnila a my v současné době máme pouze šanci získat dotaci 

z ministerstva zemědělství, které uhradí cca polovinu nákladů asi 70-ti milionové stavby. 

Podobně jsou na tom i Závišice, se kterými plánujeme společnou čistírnu odpadních 

vod. Za takových podmínek se do stavby pustit nemůţeme. Zastupitelstvo obce rozhod-

lo řešit čištění odpadních vod v  obci jiným způsobem. Nejdříve provedeme revize     

stávajících kanalizací, určitě nás budou čekat jejich opravy, které naší obecní pokladnu 

budou stát nemalé peníze. Dále musíme ţádat znovu o povolení k vypouštění odpad-

ních vod do rybských toků. Zvýší se četnost odběrů vzorků vypouštěné vody 

z kanalizace do potoka a tím i cena za zpracování výsledků. Zpřísňují nároky na          

pročištění odpadních vod z domácností. Musíme se připravit na podepisování smluv 

mezi obcí a vámi, kdo jste napojení na obecní kanalizaci. Čeká nás tedy všechny nároč-

né období, proto vás prosím o spolupráci. 
 

 Další velmi důleţitá informace se opět týká moţnosti vývozu bioodpadu firmou 

OZO Ostrava, o které jsem psala v květnovém zpravodaji. Především se omlouvám za 

chybnou informaci za cenu vývozu. Psala jsem, ţe zaplatíte 73 Kč + DPH za vývoz 120 

l popelnice a 86 Kč + DPH za vývoz 240 l popelnice. Situace je ale jiná, pro zájemce 

příznivější. Uvedená cena není totiţ za 1 vývoz, ale cena za měsíc (tj. za 2 vývozy).  

Takţe vás, kteří máte zájem, znovu vyzývám, abyste se přihlásili na úřadě, abychom 

mohli pozvat zástupce svozové firmy a podepsat smlouvu. Při rozhodování, zda si     

popelnici pořídíte, nezapomeňte ani na hromady listí, kterého se potřebujete zbavit, 

abychom opět na podzim neměli v obci jednu velkou kouřovou clonu a naštvanou      

polovinu obyvatel. A ještě jedna důleţitá informace pro vaše rozhodnutí, dohodli jsme se 

s kolegy zastupiteli, ţe kontejnery, které nyní pouţíváme společně, stáhneme jen pro 

potřeby obce, aby všichni obyvatelé měli stejné podmínky.  
 

 A nakonec ještě malá poznámka k dotazům ke stavbě chodníku u obchodu na 

dolním konci.  Aby přechod splňoval současné normy, nesmí být jeho délka větší neţ    

7 m, proto se stavba na obou stranách chodníku v místě přechodu musela vysunout asi 

o půl metru do cesty. Pro řidiče to bude asi důvodem k sníţení rychlosti. V místě, kde 

přecházejí děti do školy, je však takové zvýšení bezpečnosti velmi potřebné. 
 

Hezké červnové dny Vám přeje Marie Janečková 
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TJ Sokol Rybí a Sportovní komise při OÚ Rybí pořádá  

v sobotu 30.6.2012  od 15.00   v areálu fotbalového hřiště  

SPORTOVNÍ ODPOLEDNE PRO DĚTI. 

Program: soutěţe a hry pro děti, ukázky leteckého modelářství, 

opékání špekáčků, diskotéka. 

Srdečně zveme děti i rodiče. 

KLUB ŽEN    zve své členky v úterý 12. června  do sálu Besedy v 18:00 hod.   

ZAPISOVÁNÍ  LÉKŮ  se bude konat  v pondělí  4.června v konzultační místnosti 
    lékaře na obecním úřadě v době od 9:30 - 10:00. 
           
ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ A MĚŘENÍ TLAKU  se bude konat v pondělí  18.června         
       ve stejnou dobu. 

ZUŠ Zdeňka Buriana Kopřivnice, pobočka Rybí  

Vás zve na 

ZÁVĚREČNÝ KONCERT  

který se koná ve středu 13. června v sále Besedy  

Začátek v 18:00 hod.  

Jste všichni srdečně zváni. 

V úterý 12. června 2012 v 15:45 hod. se koná v Mateřské škole Rybí 

INFORMATIVNÍ SCHŮZKA RODIČŮ nově přijatých dětí. 

Miroslava Gilarová, ředitelka 

Základní škola Adolfa Zábranského Rybí vás zve  

ve čtvrtek 7.6.2012 v 15:30 do místní knihovny na  

VERNISÁŢ VÝSTAVY DĚTSKÝCH PRACÍ ZE ŠKOL,  

které se zapojily do vyhlášené soutěţe „MALOVANÁ PÍSNIČKA“.  

Na vernisáţi budou odměněny nejzdařilejší práce.  
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Základní umělecká škola Zdeňka Buriana Kopřivnice, 
 pobočka Rybí informuje: 

 
Pobočka hudebního oboru působí ve zdejší základní škole jiţ 17 let.  
 
 
V současné době nabízíme výuku hry na tyto nástroje: 
 
Sopránová zobcová a altová flétna vyučující Jakub Baran, Mgr 
 
Klavír      vyučující Filip Borovský 
 
Violoncello     vyučující Petr David 
 
Housle      vyučující Markéta Melčáková 
 
Akordeon     vyučující Jana Vyvialová 
 
 
Ţáci naší školy vystupují na školních koncertech i na koncertech mimo školu,   
účastní se různých soutěţí, kaţdý mimořádný talent je veden svým učitelem ke  
studiu na střední umělecké škole. 

 
 
 
Zájemce o  studium na naší škole zveme k přijímacím zkouškám, které 
se budou konat v měsíci červnu kaţdé pondělí  od 13.00 - 16.30 hod. 
          a středu   od 13.00 - 18.00 hod. 

 Na konci května jsme zahájili opravu chodníku pod Besedou. Oprava je nutná, 

protoţe se po zimních údrţbách cest rozpadají obrubníky. Při jejich rekonstrukci 

je  nutné zařezat asi ½ m do asfaltového povrchu silnice. Protoţe se bude provádět 

oprava silnice II. třídy, která vede přes naší obec, musíme provést opravu chodníku 

co nejrychleji. Vyhneme se tak placení opravy asfaltového povrchu silnice. 

 Buďte proto v tomto úseku opatrní a po zkušenostech z loňského roku, buďte 

opatrní i na místní komunikaci okolo rybníka, kde se řidiči stavbě vyhýbali. 

Marie Janečková 
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Velmi náš potěšil Váš zájem o výlet do Lednice a Valtic. 
 
 Věnujte pozornost aktuální změně o času odjezdu - vzhledem k delší trase na 
jih Moravy, vyrazíme oproti dříve avízovanému odjezdu již v 7.00 hodin, autobus   
bude přistaven v 6.45 hodin u restaurace na Fojtství. 
 
 Exkurze v lednickém zámku je domluvena na 10. hodinu /prohlídka zabere cca 
1 hodinu, vstupné je v ceně zájezdu. Poté následuje osobní volno. Ve 14. hodin se 
přemístíme do nedalekých Valtic - zde opět osobní volno - moţno navštívit zdejší    
zámek, kde se natáčely interiéry k filmu Amadeus reţiséra Miloše Formana,           
procházka historickým jádrem apod. 
 
V 17. hodin je pak naplánována společná večeře v restauraci - ta je v ceně zájezdu. 
 
 Odjezd domů v 18.30 hodin. Cestou tam i zpět hygienická přestávka.           
Předpokládaný návrat domů v cca 21. hodin. 
 
Zájezd je nutné uhradit nejpozději do 11. června na obecním úřadě - dospělí 300,-Kč, 
děti do 15 let 150,-Kč. 
 

Za kulturní komisi Pavel Lichnovský 

Turistický oddíl Rybí pořádá v neděli 17.6.2012  

VYJÍŽĎKU NA KOLE NA CYKLOSTEZKU PODÉL VSETINSKÉ BEČVY 

 

TRASA - Velké Karlovice. Vsetín, Valašské Meziřičí, Nový Jičín, Rybí  

DÉLKA TRASY - 80 km 

ODJEZD -  v 7.15 od Fojtsví na cyklobus do Kopřivnice 

Informace o vyjížďce  u Jiřího Honeše, tel. 607 727 579 
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Ze zasedání rady obce  

Rada obce na svém 40. zasedání dne 30.4.2012 
projednala a při jala toto usnesení:  

souhlasí  s prodejem palivového dřeva 
z obecního lesa za 700 Kč/1m

3
;  

  
souhlasí  s prodlouţením pronájmu soci-

álního bytu paní Marii Havrlantové, 
Rybí 380 dle pravidel o pronájmu   
sociálního bytu a  pověřuje starost-
ku uzavřením dodatku ke smlouvě o 
pronájmu; 

 
bere na vědomí  dopis bývalého přísluš-

níka PTP pana Skalského; 

souhlasí s novým zajištěním likvidace      
bioodpadu v obci přes firmu OZO      
Ostrava; 

 
schvaluje  prominutí poplatku za pronájem 

sálu Klubu ţen dne 11.5.2012 s tím, ţe 
úklid sálu si zajistí členky klubu; 

 
schvaluje  termín konání zastupitelstva na 

úterý 29.5.2012 v 18:00 hod. v sále Be-
sedy a jeho program. 

souhlasí  s provedením tlakové impreg-
nace pozednic a vazných trámů 
v základní škole firmou Best Ostrava 
s.r.o. a pověřuje  starostku jednáním 
s touto firmou; 

 
souhlasí  s uzavřením dohody s panem 

Tomášem Nosálem, Rybí 192 o uţí-
vání části parcely 1683, která souse-
dí s parcelou 228 a 915/2 pro umístě-
ní mobilní ohrady s tím, ţe bude 
umoţněn přístup k zařízení SmVaK; 

 
schvaluje  převedení vyřazeného note-

booku ACER Aspire 3103WLMi pro 
potřeby TJ Sokol Rybí; 

schvaluje  zrušení poplatků za pronájem 
sálu pro Základní školu Adolfa       
Zábranského Rybí (besídka ke Dni 
matek) a ZUŠ Zdeňka Buriana 
(Závěrečný koncert ZUŠ); 

 
schvaluje  zakoupení 4 balíčků vstupe-

nek do akvaparků za cenu 499 Kč/1 
balík na podporu dětí místních orga-
nizací (pro skauty, mladé hasiče a TJ 
Sokol, Ţelvičky); 

 
schvaluje  uţití znaku obce na informační 

tabuli o Rybských tisech. 

Rada obce na svém 41. zasedání dne 14.5.2012 
projednala a při jala toto usnesení:  



9 

Ze zasedání  

 zastupitelstva obce 

V úterý 29. května 2012 se v sále Besedy konalo 10. zasedání zastupitelstva obce, kterého 
se zúčastnilo 13 členů zastupitelstva a 7 občanů. 
 
Zastupitelstvo na zasedání projednalo a přijalo toto usnesení: 

bere na vědomí plnění usnesení přijatých na 9. zasedání Zastupitelstva obce Rybí dne 15.2.2012;                    (13-0-0) 
                                

schvaluje Jednací řád zastupitelstva obce;                        (13-0-0) 

 

schvaluje  začlenění území obce Rybí do územní působnosti Místní akční skupiny Lašsko o.s.;    (13-0-0) 

 
schvaluje  vstup obce Rybí do MAS Lašsko o.s. jako člen DSO Sdruţení povodí Sedlnice;          (13-0-0) 

 
 

schvaluje navrţenou aktualizaci Plánu rozvoje obce Rybí na léta 2008-2013 s výhledem do roku  2020;             (13-0-0) 

 
schvaluje   provedení revizí jednotné kanalizace obce a následně provedení její opravy;       (13-0-0) 
        
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) závěrečný účet obce Rybí 
za rok 2011 a  souhlasí    s celoročním hospodařením a to bez výhrad;        (13-0-0) 

 
schvaluje v souladu § 30 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (ve znění pozdějších 
 předpisů) výsledek hospodaření Základní školy Adolfa Zábranského Rybí, příspěvková organizace za rok 2011 a   
 souhlasí  s převodem finančních prostředků ve výši 95.796,81 do rezervního fondu školy;           (12-0-1)       

  
bere na vědomí  v souladu § 30 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (ve znění poz-

dějších předpisů)  výsledek hospodaření Mateřské školy Rybí okres Nový Jičín, příspěvková organizace za rok 
2011;                                       (13-0-0)       

 
bere na vědomí   zprávu inventarizační komise o inventarizaci majetku obce Rybí za rok 2011;                (13-0-0)       
 
schvaluje  rozpočtové opatření č.1;                    (13-0-0)       
 
schvaluje  smlouvu o zajištění odvozu odpadu mezi obcí Libhošť a obcí Rybí;                  (13-0-0)       
 
schvaluje  uzavření Dohody mezi Obcí Rybí a Městem Kopřivnice o úhradě neinvestičních nákladů spojených s plněním 

povinné školní docházky dětí trvale bydlících v obci Rybí a navštěvujících základní školy v Kopřivnici 
v kalendářním roce 2012 a pověřuje  starostku jejím podpisem;                 (13-0-0) 

       
schvaluje  prodej pozemku parc.č. 314/2 o výměře 457 m

2
 Pavlovi a Jiřině Mičkovým, za odhadní cenu s tím, ţe náklady 

 spojené se znaleckým posudkem a návrhem na  vklad do katastru nemovitostí hradí kupující a  
 pověřuje starostku podpisem kupní smlouvy;                  (13-0-0) 

       
schvaluje  odkoupení pozemku parc.č. 1707/6  o velikosti 77 m

2
 od paní Jiřiny Holubové a paní Zdenky Hrabovské za 

 odhadní cenu s tím, ţe náklady spojené se znaleckým posudkem a návrhem na vklad do katastru nemovitostí 
 hradí kupující (tj. obec) a pověřuje starostku podpisem kupní smlouvy;                  (13-0-0)          
 
návrh  Obecně závazné vyhlášky obce Rybí, kterou se na území obce zakazují některé druhy paliv pro malé spalovací 
 zdroje znečištění nebyl přijat;                              (4-5-4)          
 
odkládá  schválení Obecně závazné vyhlášky obce Rybí o spalování suchých rostlinných materiálů s tím, ţe se bude 

řešit komplexně s likvidací bioodpadu;                         (13-0-0)          
 
bere na vědomí  informace starostky.                                  (13-0-0)          
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Zprávičky z naší školičky 

Plánujeme v červnu 
 

Konec školního roku se kvapem blíţí a my si jej s dětmi chceme naplno uţít. Ani 

v měsíci červnu nebudeme proto nijak zahálet. 

V pátek 1. června oslavíme s dětmi Mezinárodní den dětí. Pokud bude přát     

počasí, uspořádáme zábavné sportování i pro děti z Mateřské školy. 

Ve čtvrtek 7.6.2012 v 15:30 proběhne v místní knihovně vernisáţ výstavy       

dětských prací ze škol, které se zapojily do námi vyhlášené soutěţe „Malovaná písnič-

ka“. Na vernisáţi budou odměněny nejzdařilejší práce. O čtrnáct dní později nás       

pojede reprezentovat Pavlík Vašenda ze 2. třídy do Prahy, kde se koná celostátní kolo 

soutěţe „Košík plný rozumu“. 

Konec června bude ve znamení výletů. V pátek 22.6. bychom rádi navštívili ost-

ravskou ZOO a výstavku MINIUNI a v úterý 26.6. pojedeme na celodenní výlet na hrad 

Bouzov a do Javořičských jeskyní. Cestovné bude hrazeno z KPŠ. Podrobnější infor-

mace děti i rodiče dostanou včas. 

No a k závěru školního roku neodmyslitelně patří vysvědčení, které děti dosta-

nou v pátek 29.6.2012. 

Věříme, ţe si i poslední měsíc tohoto školního roku společně uţijeme. 

        Mgr. Hana Frydrychová 

Slet čarodějnic 
 

 Dne 30.dubna proběhl u naší školy v odpoledních hodinách slet čarodějnic.    

Přiletěli čarodějové a čarodějnice všech věkových kategorií a vidět jste mohli i nejrůz-

nější čarodějnické dopravní prostředky. Celý průvod prošel vesnicí za hlasité podpory 

místních obyvatel a troubení projíţdějících aut. Po doletu zpět ke škole proběhla malá 

čarodějnická zkouška, kterou samozřejmě všichni splnili, a následovalo opékání      

kouzelných špekáčků, některé měly i tajemnou černou barvu. Kdyţ se setmělo, mohli 

jsme zhlédnout krásný ohňostroj a celou akci jsme zakončili společným spaním ve 

škole. 

         Mgr. Hana Sopuchová 
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Košík plný rozumu 
 

 Dne 3.5.2012 se konalo na ZŠ Nový    
Jičín, Komenského 68, krajské kolo soutěţe 
„Košík plný rozumu“. V minulém čísle zpravo-
daje jsme Vás o tomto projektu, do kterého se 
naše škola také zapojila, informovali. Projekt 
pořádá občanské sdruţení Freetime za pod-
pory nadačního fondu Albert, Ministerstva ze-
mědělství, Státního zdravotního ústavu a 
Zdravé pětky. Jedná se o soutěţ v deskové 
hře, kdy děti nejenom soutěţí, ale také se do-
zvídají informace o zdravém ţivotním stylu a 
zdravém stravování.Z naší školy do krajského 
kola postoupili tito ţáci: Pavel Vašenda 
(2.roč.), Michal Mikurda (3.roč.), Ludmila 
Krausová (4.roč.) a Klára Melčáková (5.roč.) 
Naše „výprava“ byla úspěšná! Pavel Vašenda 
z 2.ročníku vyhrál a zúčastní se celostátního 
kola,  které se bude konat 20.6.2012. Ludmila 
Krausová ze 4.ročník skončila na 3.místě. 
Všem gratulujeme a jsme na ně pyšní. Pavlí-
kovi, který naši malou, ale jak je vidno úspěš-
nou školu, pojede do Prahy reprezentovat, bu-
deme drţet pěsti. 
     Mgr. Eva Moudrá 

Ukázkové hodiny v 1. třídě 
 

 Rodiče  prvňáčků naší školy dostali letos 22. května moţnost zúčastnit se výuky 
svých dětí. Ukázkové hodiny se konaly pod vedením paní ředitelky Frydrychové. 
 

 A tak jsme my, maminky, zasedly v 8.00h do zadních lavic 1. třídy a zvědavě   
čekaly na dětmi oblíbené „hudební zvonění“. Po milém přivítání paní učitelky začaly 
hodiny českého jazyka a  matematiky, při kterých jsme sledovaly, co všechno se     
prvňáčci během školního roku naučili. Výsledkem hravé a zábavné formy výuky bylo 
neuvěřitelné nadšení a aktivita dětí. 
 

 Po těch dvou hodinách se nám ze ţidlí vůbec nechtělo a nejraději bychom si to 
s dětmi vyměnily. Jen nevím, kde bychom vzaly tolik energie, abychom tu první třídu 
zvládly! 
 

 Děkujeme, paní ředitelko, za moţnost vidět školáčky v akci, určitě bychom si  
podobný záţitek rády zopakovaly a také jej dopřály ostatním rodičům. 

                                                                                                Maminky prvňáčků 
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Skautské století 
 
     Tato kniha vás v jedenácti kapitolách provede sto lety skautingu v českých      
zemích. Dočtete se o jeho vzniku, dobách rozmachu a úspěších, ale i o zákazech, 
kterým byl skauting vystaven za nacismu a komunismu. Atmosféru významných  
akcí a událostí budete moci zaţít díky unikátním fotografiím. Tato kniha vám umoţní  
lépe poznat největší organizaci u nás, která se věnuje výchově dětí a mladých lidí 
ve volném čase. 
 
V. Langer, B. Vlach       Legionáři Novojičínska v boji za vznik Československa 
 
     Kdo to byli legionáři? Mnoho z nás jiţ nezná odpověď  na tuto otázku. A jejich 
stopa v historii našeho státu je přitom výrazná, jen se o nich málo mluví. Legionáři 
nasazovali své ţivoty na frontách 1. světové války a také po ní. Významně se      
zapojili do bojů i v 2. světové válce ať uţ v zahraničních armádách nebo v domácím 
odboji. A právě tato kniha nám umoţní blíţe poznat tyto hrdiny, jejich ţivot a úlohu, 
kterou sehráli v dějinách naší vlasti. 
 
 
S. Deutsch, R. Cohon             Šmoulové – Filmový příběh 
 
     Tyto krásně modré hrdiny dětských filmů zná jiţ několik generací dětí. A proto  
určitě zaujme malé čtenáře dobrodruţství, které se odehrává v šmoulí vesničce. 
 
 
S. Cooperová                           Probuzení tmy 
                                                  Šedý král 
 
     Will Stanten oslavil jedenácté narozeniny a objevil v sobě netušené schopnosti. 
Rasa Dávných bojuje za vítězství Světla proti Temnu a schyluje se k rozhodující 
bitvě. Jsou to klasické fantasy knihy pro mladé čtenáře. 
 
 
J. Flanagan                            Hraničářův učeň - Obléhání Macindawu 
                                                  Hraničářův učeň - Králové Clonmelu 
 
     Sedmá a osmá kniha této fantasy série pokračuje dalšími dobrodruţstvími Willa 
a jeho přátel z hradu Redmontu. 
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E. B. Toresen                           Nebezpečné léto 
 
     Dívčí román plný dobrodruţství i romantiky. Kamarádky proţívají prázdniny na ran-
či a věnují svůj čas hlavně práci s koňmi a vyjíţďkám do okolí. Letní pohoda je však 
narušena několika výhruţnými telefonáty a poţáry v blízkém okolí farmy. 
 
 
J. Haslinger                                 Jáchymov 
 
     J. Haslinger je uznávaný rakouský spisovatel, který se téměř před dvaceti lety do-
slechl o pohnutých osudech Bohuslava Modrého. Setkal se totiţ s dcerou tohoto le-
gendárního hokejového brankáře Blankou, a ta mu vyprávěla o poválečném ţivotě 
své rodiny. Z jejich vzpomínek vytvořil působivý román Jáchymov. Českoslovenští ho-
kejisté se stali mistry světa v roce 1947 a 1949, byli populární a slavní. Ale ani tyto 
úspěchy neochránily několik hráčů před svévolí komunistického reţimu. V roce 1950 
byli zatčeni a strávili několik let ve vězeních a pracovních táborech. 
 
 
D. Francis                                Střepy 
 
     Gerard Logan  dostane do rukou záhadnou videokazetu, kterou mu ovšem vzápětí 
někdo ukradne. Jeho samotného pak po několika dnech přepadne skupina maskova-
ných muţů. Gerard se pustí do nebezpečného pátrání, aby zjistil kdo za tím vším vě-
zí. Opět příběh z dostihového prostředí. 
 
 
F. Riversová                           Polykač hříchů 
 
     Mladá dívka  Cadi Forbesová řeší velmi těţký problém. Můţe za to opravdu ona, 
ţe její  mladší sestra  zemřela v bouřlivých říčních vodách?Proč její vlastní matka ji 
tento hřích nedokáţe odpustit? Tento román pro ţeny je nejen romantický, ale zabývá 
se i zvláštními zvyky, které se uplatňovaly na počátku 19. století v Anglii. 
 
 
D. Steelová                                   Palomino 
 
     Příběh Samanty, která po rozvodu odjíţdí na ranč své přítelkyně, jezdí na koni, 
pracuje s ostatními kovboji a pomalu si uvědomuje, ţe tam patří, ţe tam je její ţivot. 
 
 
 

     Z Regionálního knižního fondu nám bylo zapůjčeno 45  knih.  
Vybere si z nich milovník každého žánru. 

 
Knihovnice Věrka Šustalová 
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Jak jiţ jste si za ta léta zvykli, vţdy v květnu vás informuji o 
sportovních akcích našich mladých cvičenců.  
 

Letos uspořádání Víkendu mládeţe padlo na naši malebnou 
vísku, a tak jste mohli 11. 5. a 12. 5. na našem fotbalovém 
hřišti, okolo Sokolovny a v celé obci zaznamenat větší pohyb 
dětí. A to jak z Rybí, tak Hladkých Ţivotic, Pustějova, Nového 
Jičína a Mošnova. 
 

Na hřišti probíhaly v pátek disciplíny – atletický čtyřboj, který se skládá z hodu, skoku a krát-
kých i vytrvalostních běhů. A na závěr dne se hrál i brännball. V této hře jsme postavili jak 
druţstvo ţáků (roč. 1997 a mladší), tak druţstvo juniorů (roč. 1991 aţ 1996). 
 

Večer se naši Skauti postarali o noční hru. Děti plnily úkoly rozmístěné po celé obci a pomocí 
indicií hádaly název města leţícího v České republice. 
V sobotu se pokračovalo Medvědí stezkou, kde dvojice probíhaly přírodou obklopující      
Klimbach. To uţ se nám ovšem pokazilo počasí a vyhodnocení tak probíhalo v restauraci Na 
hřišti. Vůbec to ale nepokazilo radost dětí z vybojovaných diplomů a cen. 
Výsledky obou disciplín (atletiky i medvědí stezky) můţete podrobně prostudovat 
v prostorách Sokolovny. 
 

Tato akce se povedla nejen díky zúčastněným sportovcům, kteří neseděli doma u počítače a 
něco pro sebe udělali, ale hlavně díky rodičům, rozhodčím a všech pomocníků, kteří jsou 
vţdy potřeba a neváhají dobrovolně a především zadarmo jakkoliv pomoci. Všem těmto      
lidem chci jménem svým i jménem výboru SPV poděkovat. 
 

Takto jsme jen květen zahájili. Hned další víkend (18. 5. a 19. 5.) 
pokračovala krajská Medvědí stezka, kterou jsme spolupořádali. 
Zúčastnilo se 49 hlídek nejlepších borců z celého kraje – okresů 
Nový Jičín, Karviná, Ostrava, Frýdek – Místek a nás největší soupeř 
Opava – Slavkov. I starostka obce, paní Marie Janečková byla    
přítomna vyhlášení nejlepších hlídek a všem soutěţícím i organizá-
torům rozdala upomínku na naši obec. 
 

V sobotu 26. 5. 2012 pokračovalo krajské kolo atletického čtyřboje 
tříčlenných druţstev ve Stonavě. Tady uţ účast nebyla tak velká – nejen obsazením našich 
atletů, ale ani okresů jako takových. Do Stonavy dojel pouze okr. Nový Jičín, Karviná a     
Frýdek Místek. Úspěch Novojičínska nebyl špatný. 

* Všechny výsledky krajských kol můţete nalézt na www.capsv.cz. 

Republiková kola budou probíhat: 
2. 6. 2012 – atletika /Stará Boleslav – Houštka/ 
8. 6. – 10. 6. 2012 - medvědí stezka /Borovice/ 
 
Brännball letos bohuţel nemá republikové kolo, proto jsme domluvili 
utkání ve Slavkově, které se bude konat 16. 6.2012. 
 

Drţte nám palce 
Libuše Muţíková 



15 

Jan Jermář -  hráč  TK DEZA Valašské Meziříčí zazářil na KRAJSKÝCH 

PŘEBORECH  v Havířově. 
 
 Dne 18. – 21.5.2012 se konal 

OBLASTNÍ PŘEBOR mladších ţáků 

na tenisových kurtech TK Havířov. 

 

 Honza Jermář slavil dvojnásob-

né suverénní vítězství, kdyţ za celý 

turnaj neztratil ani jeden set. 

 

 Ve dvouhře porazil ve finále   

Dominika Holiše z Roţnova p. Rad-

hoštěm 6:2,6:0 a společně s Vojtou 

Zoubkem z Baníku Ostrava porazili ve 

finále deblový pár Hašek, Srba z TK 

Slavia Orlová 6:2,6:4. 

 

 Honza Jermář se  tímto nomino-

val na MISTROVSTVÍ ČR ml. ţactva, 

které se bude konat v červenci 

v Mostě. 

Gratulujeme. 

Oznámení o budování sítě bodů PPBP k digitalizaci katastrální mapy Rybí 
 

Na základě rozhodnutí Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se v katastrál-
ním území Rybí přistoupilo k revizi sítě bodů podrobného polohového bodového pole 
(PPBP) a jeho případnému doplnění.  

Tyto práce jsou součástí digitalizace katastrální mapy v k.ú. Rybí. Součástí těchto 
prací bude umísťování měřičských značek (UH mezníky, měřičské hřeby a trubky) na 
pozemky, barevné označování vyhledávacích šipek (ţlutou barvou) a malou ţlutou 
tečkou označování rohů objektů, které budou zaměřeny jako body PPBP. O umístění 
značky s trvalou stabilizací bude kaţdý vlastník na závěr uvědoměn písemně s        
grafickým znázorněním umístěné značky (aţ na závěr prací po vybudování a           
zaměření nového bodu). Písemné poučení vlastníka o povinnostech a právech při    
zřizování měřičských znaků dle § 8 odst. 3 zákona č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví  
naleznete na úřední desce OU Rybí pod č. 35/2012. 
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 Jak uţ to bývá kaţdým rokem připomínáme si rodící se nový ţivot 
v přírodě. Srny kladou mláďata, zaječky učí mladé zajíčky k dalšímu     
přeţití. Baţanti slepice vyvádějí malá kuřátka a také zpěvné ptactvo se 
musí postarat o nakrmení nové populace.V této době bychom měli omezit 
narušováni klidu v přírodě a dodrţovat určitá pravidla, která jsou dána  
zákonem o ochraně přírody a dalšími vyhláškami. Nejlépe to chápou    
maminky, které pečují o své malé děťátko - kolik potřebuje péče,          
mateřské lásky a starostí neţ odroste. Prosíme vás, kteří chodíte do     
přírody, abyste nebrali do rukou mladé zajíčky nebo srnčátka - tyto 
mláďátka si maminka odloţila, aby se mohla napást. Matky si je určitě  
najdou, jsou od vás třeba několik metrů, ale vţdy ve střehu a pohotovosti 

ochránit své potomky. Pokud by jste je odnesli myslivcům, tak se o mládě postarají, ale jejich 
návrat do přírody bude nezdárný. 
 
 Obracíme se na občany, kteří chovají psy a chodí s nimi na procházky do přírody, aby 
je nenechali volně pobíhat, protoţe zvěř pak nemá klid, je oslabená a více náchylná 
k různým nemocem. V těch horších případech, kdy je zvěř psy štvaná, dojde  k úhynu zvěře. 
 
     Díky obětavosti a také odborné erudici těch, kteří o zařazení na seznamu ministerstva 
kultury České republiky usilovali, se nakonec česká myslivost dočkala úspěch. Seznam      
nemateriálních statků tradiční a lidové kultury České republiky /jak zní přesný název/ byl     
zřízen ministerstvem kultury v roce 2008. Na stránkách ministerstva se dozvídáme, ţe jeho 
účelem je ochrana zachování identifikace rozvoje a podpory nemateriálního kulturního        
dědictví na území České republiky. Do dnešního dne je zde zapsáno pět poloţek. Jmenovitě 
se jedná o Slovácký verbuňk, Vesnické masopustní obchůzky a masky na Hlinecku, jízda 
králů na Slovácku, sokolnictví a myslivost. První čtyři poloţky včetně sokolnictví byly zapsány 
v červnu 2009 a o zápisu myslivosti padlo rozhodnutí v posledních dnech roku 2011. Oficiální 
vyrozumění obdrţel sekretariát Českomoravská myslivecká jednota teprve před několika dny. 
Úsilí o zachování přírody a krajiny, její ochrana včetně volně ţijící zvěře, jsou podle ţádosti 
podané na ministerstvu kultury hlavní součástí naší myslivosti. V materiálu předloţeném 
v posouzení je dále zdůrazněno, ţe myslivost je mnohovrstevnatá a rozmanitá činnost, která 
se zdaleka nevyčerpává jen samotným lovem. Myslivost v sobě zahrnuje i další aspekty, 
zejména chovy zvěře, obornictví, baţantnictví, ochrana zvěře a jejích biotopů, osvětu,       
mysliveckou kynologii a samozřejmě dodrţování mysliveckých zvyků a tradic, jako je          
pouţívání myslivecké mluvy, úlomků, zálomků, konání výřadů a výloţí, pasování. Historicky 
jde o školu činností zahrnujících v sobě prvky ochrany přírody i zvěře. Součástí myslivecké 
filosofie a etiky je především vyjádření uvědomění si odpovědnosti, kterou myslivci vůči       
přírodě a zvěři  mají. Myslivecká etika u níţ je vyjádřená celá řada nepsaných pravidel, která 
jsou myslivci dodrţována, se prolíná celým dlouhým vývojem myslivosti během něhoţ se    
jejich obsah měnil, avšak jejich dodrţování je znakem odpovědnosti myslivce. 
 
 Součástí myslivecké filosofie je uvědomění si toho, ţe zvěř je neoddělitelnou a          
důleţitou součástí přírody, kterou jsou myslivci povinni zachovat pro další generace.          
Mysliveckou filosofii lze vyjádřit tak, ţe samo střílení myslivce nedělá. Ostatně myslivec      
nechová zvěř proto, aby ji střílel, ale střílí ji nemocnou, přestárlou či napočtenou. Jen ten, kdo 
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se těší ze zvěře a lesa, kdyţ to kolem nebouchá, kdo v přírodě pobývá i 
v době hájení zvěře, kdyţ pole i les jsou zamrzlé a zaváté, kdyţ je málo 
potravy a zvěř ohroţuje smrt, kdo zvěř v tomto období ochraňuje, ten je 
pravým myslivcem. Předkladatelé tak představili myslivost jako svébytný 
fenomén, který přesahuje běţné normy záliby nebo koníčků. U mnoha 
lidí se dá totiţ bez nadsázky hovořit o tom, ţe myslivost se stala jejich 
ţivotním stylem. Je to právě   myslivost, která zásadním způsobem     
určuje ţivotní filosofii i vnímání světa mnoha z nás. Dobře víme, ţe ona 
„ţivotní filosofie myslivce“ se nedá vyčíst pouze z knih a je to vlastně  
nikdy nekončící škola ţivota a má i svůj mezigenerační rozměr. 
 

 Tyto vědomosti a zkušenosti nelze načerpat pouhým samostudi-
em z knih, vţdy jsou  předávány zkušenými myslivci začátečníkům.  
Myslivost se často dědí z otce na syna v mnohých rodinách má        
mnohaleté tradice přecházející z generace na generaci. 
 

 Svou váhu mělo při posuzování ţádosti i to, ţe „České pojetí myslivosti“ je unikátní i u 
porovnání s ostatními zeměmi. S výjimkou středoevropského prostoru bychom totiţ podobnou 
škálu mysliveckých činností a na myslivost nevázaných tradic hledali jen stěţí. Pokud se jedná 
o porovnání se světem, podobné pojetí myslivosti se vyskytuje pouze v zemích někdejšího  
Rakousko-Uherska. V ostatních zemích na světě se vţdy jedná o pouhý lov zvěře. Chybí mu 
sloţka ochranářská a chovatelská a v neposlední řadě i tradice. Česká myslivost má literárně 
zpracovanou oblast myslivecké kultury, zvyků a tradic – tedy nadstavbovou oblast              
ekonomického aspektu myslivosti, coţ nemá ţádná jiná národní myslivost ani ve středoevrop-
ském regionu ani jinde ve světě. 
 

 Rozhodnutím ministerstva kultury se nám dostalo potvrzení, ţe myslivost je takovou 
hodnotou, ţe si zasluhuje ochranu a podporu ze strany státu. Pro pracovníky sekretariátu  
Českomoravské myslivecké jednoty je to ale jen první krok. V dohledné budoucnosti by se totiţ 
chtěli pokusit do zapsáni České myslivosti na seznam nehmotného dědictví UNESCO. Pečlivě 
zvaţují i moţnost společného podání ţádosti s myslivci z okolních zemí. Jak jsem jiţ zmínil,  
myslivost středoevropského regionu má stejné /nebo podobné/ kořeny, a proto i v její         
současné podobě lze nalézt mnoho společného. Pravdou je, ţe stavovské myslivecké          
organizace v okolních státech tak trochu čekali na to, jak Českomoravská myslivecká jednota 
se svou ţádostí uspěje. Věřme tedy, ţe je český příklad povzbudí a společná ţádost nemusí 
být hudbou daleké budoucnosti. 
 

       Ať jiţ ale zápis na seznamu UNESCO dopadne jakkoliv, jiţ samotné uznání ministerstvem  
kultury České republiky je zcela jistě úspěchem. Myslivcům se tak dostává pádný argument, 
ţe jejich ţivotní filosofie a po generace uchovávané tradice mají svou nezpochybnitelnou    
hodnotu. Ale jak uţ to bývá, kaţdá mince má dvě strany a tak na všech myslivcích nyní       
spočívá ještě větší spoluodpovědnost za to, ţe ono nehmotné dědictví „České myslivosti“    
budou schopni nejen ochránit, ale i dále rozvíjet. A my jen doufáme, ţe úvahy většiny z nás 
nebudou v tomto smyslu směřovat ani tak do „horních pater“ myslivecké veřejnosti, jako spíţ 
do vlastních sdruţení, honebních společenstev a dalších mysliveckých uskupení. Ostatně,   
pokud je myslivost pro většinu z nás opravdu svého druhu filosofií, pak ono nehmotné kulturní 
dědictví začíná uţ ve vztazích s kolegy, s přáteli nebo ve vlastní rodině. 
 
A v tomto smyslu přeji k jeho úspěšnému budování  ZDAR. 
                                                                                                         Myslivecké sdružení Rybí 



18 

Prázdniny jsou na dohled … 
 
 Blíţí se prázdniny, a i kdyţ chceme dny volna vyuţít hlavně k odpočinku a různým      
radovánkám na suchu i ve vodě, nemůţeme bohuţel zapomínat na to, ţe i o prázdninách   
musíme věnovat pozornost našim dětem a tomu, jak tráví svůj volný čas. Ne vţdy se podaří 
pro děti vytvořit dostatečnou náplň pro volné dny a tak se zde objevuje prostor pro jejich       
fantazii a uskutečňování různých „hrdinských“ činů. Proto v případě, ţe ponecháváme děti  
úplně nebo částečně bez dozoru měli bychom myslet na to, abychom v jejich dosahu nenechá-
vali 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. Důrazně upozornit děti na to, ţe plynové a elektrické   
sporáky a jiné elektrické spotřebiče nejsou určeny ke hraní.  Aby si při odchodu z domu       
ověřily, zda jsou všechny elektrické a plynové spotřebiče vypnuty, zda jsou uzavřeny vodovod-
ní kohoutky, zda jsou uzavřena okna a jestli při vycházení z bytu mají v ruce klíče. 
 

 Tato základní pravidla, která by samozřejmě měla platit nejen pro děti, ale i dospělé, 
mohou alespoň částečně zamezit nebezpečí vzniku poţáru a případnému zranění nebo    
usmrcení osob a ke škodám na majetku. 
 

Všichni bychom dále měli mít v paměti zásady pro rozdělávání ohně nejen na vyhraze-
ném 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 samovol-
né 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. 
 

Spokojené, radostné a hlavně bezpečné léto  
přejí hasiči HZS MSK, územního odboru Nový Jičín 
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24. - 26. srpna 2012 

RYBSKÝ   ZPRAVODAJ   č. 6/2012  vydal  Obecní úřad Rybí,  Rybí č. p. 380  dne  30.5.2012   

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 

Cena zájezdu 850 Kč 

 

Přihlášky do 15.7. 2012 u Jiřího Honeše  
u fotbalového hřiště 

tel. 607 727 579         
email   j.hones@seznam.cz 

Navštívíme: 
Lázně Jeseník 

rezervaci Rejvíz 

Zlaté Hory 

zlatorudné mlýny 

hornickou naučnou stezku 

poutní místo Panny Marie 

pomocné 

úzkokolejnou železnici  

Třemešná - Osoblaha 

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