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 Jan  Mitura   83  let 

 Jan  Melnar   70  let 

 Pavel  Boháč   60  let 

 Jana  Boháčová  60  let 

 Jozefa Marková  60  let 

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

1. červen Den dětí  
Přejeme dětem krásně proţitý Den dětí s úsměvem na tváři 
po celý den. 
 

 Blahopřejeme všem studentům, kteří v těchto dnech 
úspěšně sloţili na středních školách závěrečnou učňovskou 
zkoušku nebo maturitu a zároveň gratulujeme všem úspěšně 
končícím vysokoškolákům a přejeme jim dobrý start do      
nového ţivotního období. 

 

Děkujeme všem, kdo pomáhali při organizaci a zajištění 

 38. ročníku turistického pochodu Za pohledy z Rybí.  

Zároveň doufáme, ţe se sejdeme i příští rok při pořádání dalšího úspěšného ročníku. 

Díky. 

                                                                                       Výbor TJ Sokol Rybí 

Děkujeme členům mysliveckého sdruţení Rybí 

za vyčištění a úklid odpadků v okolí mostu u Libhoště. 

Marie Janečková 
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Úvodník na měsíc červen. 
V letošním roce se nám na obci zatím nedaří získávat dotace na malé projekty. Nebyli 

jsme tentokrát úspěšní v získání dotace od Moravskoslezského kraje na dostavbu      

kamenné hřbitovní zdi, ani od společnosti RWE jsme nezískali grant na rozšíření    

osvětlení na minihřišti a nakonec nám nebyla přiklepnuta dotace Ministerstva pro místní 

rozvoj na umístění nových herních prvků pro děti a cvičebních prvků pro dospělé za   

fotbalovým hřištěm. Štěstí tentokrát přálo jiným. Jde sice o poměrně malé věci, takţe si 

dokáţeme na obci poradit i bez nich, ale věřte mi, ţe i tak mě tento neúspěch dost mrzí. 

Přesto si však se zastupiteli naší obce myslíme, ţe se nového dětského hřiště v 

„Klimbachu“ nemusíme jen tak vzdávat.  V rozpočtu na letošní rok jsme totiţ na tuto   

akci schválili částku ve výši 100.000,- Kč jako podíl obce na spolufinancování nových 

prolézaček, houpaček apod. Rozhodli jsme se proto tuto částku vyuţít aspoň na jejich 

částečnou výměnu. A protoţe představa o tom, jaké herní prvky bychom měli za tyto  

peníze nakoupit se různí, navrhuji, abychom se sešli všichni, kdo si rádi hrají tj. děti,   

rodiče i prarodiče v pátek 7. června v 17:00 hodin na fotbalovém hřišti, kde se      

pokusíme skloubit naše představy a finanční moţnosti a vybrat nové prolézačky, tak, 

aby co nejlépe vyhovovaly uţivatelům tohoto dětského hřiště. Některé doplňky uděláme 

vlastními silami. Myslím, ţe konečný výsledek pak bude stát za to a prostor za hřištěm 

bude zase vyuţíván k radosti a spokojenosti našich dětí. 

                                                                           Na Vaše nápady a spolupráci se těší 

Marie Janečková 

Pozvánka na 15. zasedání Zastupitelstva obce  
v pondělí   3. června 2013  

v  18:00  hod.  v  sále  pohostinství  Beseda. 

PROGRAM : 
Ověření zápisu 14. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 25. 3. 2013 
Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky 
Schválení závěrečného účtu obce 
Schválení účetní závěrky 
Schválení výsledku hospodaření MŠ a ZŠ 
Rozpočtové opatření  
Zpráva inventarizační komise o inventarizaci majetku obce k 31.12.2012 
Majetkoprávní záleţitosti 
Schválení návrhu smlouvy o úvěru 
Projednání ţádosti o poskytnutí dotace na ČOV 
Pastelkovné a pohřebné 
Informace starostky 
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Myslivecké sdruţení ve spolupráci s OU Rybí pořádá   
v sobotu 8. června 2013 v areálu SOKOLOVNY   

DĚTSKÉ ODPOLEDNE .  
Začátek ve 14:00 hod. 

Hraje ţivá hudba. 
Vystoupí škola, školka, hasiči, ukázka cvičení se psy, kološtěstí, střelnice, 

soutěţ „Poznej přírodu“ a spousta dalších her. 
Občerstvení a kuchyně zajištěna. 

Srdečně zvou myslivci. 

Studánková vycházka 
V neděli 9. června jste všichni zváni na vycházku po vybraných  

RYBSKÝCH STUDÁNKÁCH.  
Provádět nás bude Jirka Jurečka člen Českého svazu ochránců přírody, který    
procházku doplní i výkladem o stavu a kvalitě vody ve studánkách a dalšími        
zajímavostmi. 

Sraz účastníků je ve 14:00 hodin na fotbalovém hřišti.   
Zve ČSOP Valašské Meziříčí 

HUMANITÁRNÍ SBÍRKA  pouţitého ošacení  
ve čtvrtek 6.června 2013 od 9:00 do 18:00 h.  

v Besedě - před skautskou klubovnou (bliţší informace na str. 6 ) 
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KLUB ŽEN – zve své členky v úterý  4. června  do přísálí Besedy v 18. hod.  

 
ZAPISOVÁNÍ  LÉKŮ   se bude konat  v pondělí  10. 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 24. června 
              ve stejnou dobu.    

Po stopách památek UNESCO – „Kroměříž v květech“  
 

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

Odjezd v 7.30 hodin od Fojtství, nástup je moţný i na zastávce Rybí - horní v 7:35. 
Předpokládaný návrat cca do 19.00 h.  
Zájezd je nutné uhradit nejpozději do 12. 
června. 
 
Cena pro dítě do 15 let  100,-Kč,  
 pro dospělého      200,-Kč.  
V ceně zájezdu je zahrnuto vstupné do 
reprezentačních prostor zámku, zámecké 
věţe, Květné zahrady a doprava. 
 
 

Za kulturní komisi Pavel Lichnovský 
 

 
V pondělí 10. června 2013  v 10. hod. se v místní MŠ koná schůzka 
rodičů nově přijatých dětí do mateřské školy . 
 
                                                        Gilarová Miroslava, ředitelka MŠ Rybí 
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Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která 

poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti – materiální pomoc 

sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost. 
 Více na  www: diakoniebroumov.org 

 

VYHLAŠUJE 

SBÍRKU  POUŢITÉHO  OŠACENÍ 
 

 Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/ 

 Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,  

 Látky (minimálně 1m
2
, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek) 

 Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené 

 Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky 

 Obuv – veškerou nepoškozenou 

 Hračky – nepoškozené a kompletní 

 Peří, péřové přikrývky a polštáře 

 

 
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME: 

 ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce – 

z ekologických důvodů 

 nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí 

 znečištěný a vlhký textil 

 

Sbírka se uskuteční : 
 

dne: ve čtvrtek  6. června 2013  
 

čas:  9:00 – 18:00 hod.  
 

místo: Beseda – před skautskou klubovnou 
 

 

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,  

aby se nepoškodily transportem 
 

Bližší informace Vám rádi sdělíme: 

tel. : 224 316 800, 224 317 203 
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Dne:   čtvrtek 18. 7. 2013 
 
Trasa: Hřebčín Napajedla 
  Velehrad 
  Archeoskanzen Modrá 
  Akvárium Ţivá Voda - nejdelší evropský podvodní tunel 
  Luhačovice 
 
Cena: doprava:  200 Kč 
  vstupy 150 Kč + 60 Kč akvárium 
 
Zajímavé i pro děti. 
 
Přihlášky: Marie Bradáčová 739 909 716 

Turistický oddíl TJ SOKOL RYBÍ 

pořádá ve dnech 29. srpna aţ 1. září 2013 

TURISTICKÝ ZÁJEZD DO VYSOKÝCH TATER. 

Ubytování v chatách v kempu TATRANEC u Tatranské Lomnice. 

Cena 2.500 Kč.  

V ceně je doprava a ubytování s polopenzí. 

 

Přihlášky a bliţší informace u Jiřího Honeše u fotbalového hřiště 

tel. 607 727 579 

Přihlášky se přijímají do konce měsíce června. 
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Děkuji všem organizátorům a účinkujícím na Noci kostelů v Rybí.  
Program shlédlo 105 návštěvníků. Na věţ vystoupilo 35 lidí, nejstarším byl pan Emil 
Šimíček. Uhodnete, kdo byl nejmladší ? 
 
V Ostravsko-opavské diecézi bylo otevřeno 132 kostelů a modliteben, které navštívilo 
přibliţně 32.000 lidí. 

Ludmila Krausová, koordinátor NK v Rybí 
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V této části obce probíhá rekonstrukce vodovodního řadu. Provádí ji 
stavební firma BAMED ze Štramberka, jejíţ zástupci vás budou 
v dostatečném předstihu informovat o případných odstávkách dodávky 
pitné vody a o změně průjezdnosti v této části obce. 

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA, a.s. 
OZNAMUJÍ, ŢE DNE 

11.6.2013 v době od 8:00 do 14:00 hod 
DOJDE K ODSTÁVCE DODÁVKY VODY  

V  RYBÍM ČÁST POTŮČKY  (V MÍSTĚ VYVĚŠENÍ) 

Z DŮVODU OPRAV VODOVODNÍ SÍTĚ 
DOPORUČUJEME VŠEM ODBĚRATELŮM SE NA TOTO OBDOBÍ PITNOU VODOU  

PŘEDZÁSOBIT. ZA VZNIKLÉ PROBLÉMY SE OMLOUVÁME A ZA POCHOPENÍ DĚKUJEME. 

INFORMACE O VÝLUCE POSKYTNE DISPEČINK -           

      SmVaK Ostrava a.s., NJ, tel.: 556 701 932, 603 489 103 
nebo v mimo prac.dobu centrální poruchová sluţba 840111125 
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 Tak jako většina obcí, i u nás řešíme podobný problém: úzké místní komunikace, 

přibývající auta před ploty rodinných domů, vyjezděná a mnohdy rozbahněná místa na 

trávnících a následně i znečištěné komunikace. Dalším problémem bývá také rychlá  

jízda řidičů po místních komunikacích ohroţující chodce, cyklisty a ostatní řidiče        

motorových vozidel. A v neposlední řadě parkováním aut často vytváříme překáţky na 

silnicích bránící průjezdu nejen ostatním řidičům, ale mnohdy i chodcům (maminkám 

s kočárky) a v zimním období pak stěţujeme ohrnování sněhu. Tato situace mnohdy  

vyostřuje vztahy s obcí a především mezi sousedy. Přitom stačí dodrţovat jen to, co 

jsme se učili v autoškole. Pro ty, kteří uţ zapomněli, vypisuju ze zákona č. 361/2000 Sb. 

o provozu na pozemních komunikacích některá ustanovení, která se týkají výše         

popsaných problémů: 

§ 5 Řidič je povinen dbát zvýšené opatrnosti zejména vůči dětem, osobám s omezenou 

schopností pohybu 

§ 7 Řidič nesmí obtěţovat ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích ani 

jiné osoby rozstřikováním kaluţí, bláta  

§ 18 Rychlost jízdy musí řidič přizpůsobit zejména dopravně technickému stavu         

pozemní komunikace, její kategorii a třídě 

§ 25  Při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro   

kaţdý směr jízdy; při zastavení musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký 

nejméně 3 m pro oba směry jízdy. 

§ 27 Řidič nesmí zastavit a stát na křiţovatce a ve vzdálenosti kratší neţ 5 m před    

hranicí křiţovatky a 5 m za ní 

§ 45  překáţka provozu na pozemních komunikacích 

(1) Kdo způsobil překáţku provozu na pozemních komunikacích, musí ji neprodleně  

odstranit; neučiní-li tak, odstraní ji na jeho náklad vlastník pozemní komunikace. 

(4) Je-li překáţkou provozu na pozemní komunikaci vozidlo, rozhoduje o jeho             

odstranění policista nebo stráţník obecní policie; vozidlo se odstraní na náklad jeho 

provozovatele. 

Takţe ruku na srdce, kolik z nás porušuje zákon o pozemních komunikacích, a věřte, ţe 

tím rozhodně svému okolí zvyšujete hladinu adrenalinu v krvi.  

Proto během prázdnin plánuju schůzky s občany v problémových částech obce,       

abychom přímo na místě hledali řešení, která povedou ke zvýšení bezpečnosti a klidu 

všech občanů . 

Marie Janečková 
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Ze zasedání rady obce  

Rada obce na svém 63. zasedání dne 29.4.2013 
projednala a při jala toto usnesení:  

bere na vědomí  dopis Mgr. Zdeňky Leščišinové      
starostky Frenštátu pod Radhoštěm za proje-
vený zájem, podporu, solidaritu a finanční dar 
obyvatelům panelového domu na ulici 6. květ-
na ve Frenštátě p. Radh.; 

 
neschvaluje poskytnutí finanční částky Fondu pro 

opuštěné a handicapované děti na podporu 5.  
setkání dětí a mládeţe z Moravskoslezského   
kraje; 

 
vyhlašuje  záměr prodeje obecních pozemků 

parc.č. 186/4 o výměře 226 m
2
 a parc.č. 

186/6 o výměře 52 m
2
; 

 
schvaluje  poskytnutí finančního příspěvku Mysli-

veckému sdruţení Rybí na zakoupení odměn 
pro děti při pořádání dětského dne v sobotu 8. 
6. 2013; 

 
schvaluje  smlouvu o výpůjčce budovy sokolovny 

a přilehlého areálu na dobu 15 let, pověřuje 
starostku jejím podpisem a 
schvaluje provozní řád sokolovny a přilehlé-
ho sportoviště; 
 

schvaluje  uzavření nájemní smlouvy bytu správce 
sokolovny mezi vlastníkem nemovitosti obcí 
Rybí, pronajímatelem Tělovýchovnou jednotou 
Sokol Rybí a nájemcem panem Josefem      
Havrlantem; 

  
schvaluje  ustanovení komise pro otevírání obálek 

a hodnocení nabídek pro projekt Zateplení 
objektu kulturního domu čp. 127 v obci Rybí  - 
akceptační číslo 12125763 v tomto sloţení:  

Martin Lapčík, náhradník Ing. Arch. Irena Lapčí-
ková  
Ing. Josef Vašut, náhradník Eva Slováčková  
Jaromír Marek, náhradník Petr Skalka  
Marie Janečková, náhradník Antonín Kudělka  
Jiří Honeš, náhradník Bc. Jaromír Havrlant;  
 
 

souhlasí, aby byly v souladu s § 38 odst. 1) pro 
projekt Zateplení objektu kulturního domu 
čp. 127 v obci Rybí osloveny tyto firmy: 
Firma Gedos, se sídlem Beskydská 170, 
Nový Jičín-Ţilina 
Firma Megas se sídlem Místecká 97, Fren-
štát pod Radhoštěm 
Firma Nosta se sídlem Svatopluka Čecha 
2088/13, Nový Jičín 
Firma Skistav se sídlem Kubelíkova 
1224/42, Praha – Ţiţkov, provozovna Nový 
Jičín, Palackého 2132/3 
Firma Chalupa a syn s.r.o. Husova 
1162/1b, Kopřivnice; 
 

souhlasí  se zadáním zpracování projektové  
dokumentace ČOV pro Základní školu 
Adolfa Zábranského příspěvková organiza-
ce a společnou ČOV pro Mateřskou školu 
Rybí a budovu sokolovny čp. 176 a dále  

 souhlasí, aby tuto projektovou dokumenta-
ci zpracovala firma – Ing. Lubomír Novák 
se sídlem Divadelní 14, Nový Jičín a       
pověřuje starostku obce zasláním objed-
návky; 

 
schvaluje zadání zpracování ověřovací projekto-

vé fiše „Záměr obnovy objektu sokolovny a 
přilehlého areálu v Rybí“ Ing. Tomášovi 
Brucknerovi se sídlem Kopřivnice, který    
podal nejniţší nabídku a  pověřuje starostku 
podpisem smlouvy; 

 
schvaluje  hostování lunaparku pana Františka 

Finka, Nový Jičín na pouti 2013 a to za     
stejných podmínek jako v předcházejících 
letech – tzn. obec poskytuje plochy zdarma, 
majitel firmy dětem z místní základní a   
mateřské školy umoţní 1 volnou jízdu na 
pouťové atrakci;  

 
schvaluje  rozpočtové opatření č. 3. 
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bere na vědomí  informaci Energetického porad-
ce pana Ondřeje Kretka o moţných úspo-
rách energií a moţnosti poskytování sluţeb 
v oblasti energetického poradenství pro 
obec; 

 
schvaluje  smlouvu o výpůjčce mezi obcí Rybí a 

společnosti EKO-KOM se sídlem Na Pankráci 
1685/17, Praha 4, která zajišťuje zpětný sběr 
vyuţitelných obalů a pověřuje  starostku  
podpisem smlouvy; 

 
schvaluje  návrh o ukončení nájmu pozemku 

parc.č. 747/4 k.ú. Rybí se společností Agrosu-
mak a.s. se sídlem Komenského 211, Such-
dol nad Odrou a dále 

 schvaluje   vyvěšení záměru prodeje pozem-
ku parc.č. 747/4 k.ú. Rybí o výměře 1088 m

2
; 

 
bere na vědomí moţnost oplocení pozemku před 

základní školou; 
 
souhlasí   se zakoupením 2 ks tabulí – zákaz 

skládky pod pokutou 50 000 Kč a jejich umís-
těním na místní komunikaci č. 42 (ve směru 
pod most u Libhoště); 

schvaluje  zakoupení kamerového systému se 
vzdáleným dohledem k ZŠ a MŠ od firmy 
Phoenix computer se sídlem Školní 890, 
Kopřivnice (MŠ 2 ks kamery, ZŠ 3 ks kame-
ry); 

 

schvaluje  zakoupení plynového sporáku s el. 
troubou KSPT- 99/5 GE, výkon trouby 3,13 
kW a pověřuje  starostku uzavřením objed-
návky s firmou Lakar s.r.o. se sídlem Husova 
3, Nový Jičín; 

 
souhlasí  s vyřazením stolů ze sálu Besedy a 

elektrického sporáku z inventarizace majetku 
obce; 

 

schvaluje   stanovení data konání zastupitelstva 
na 3. června 2013 v 18:00 hod. v sálu Besedy 
 a program:  
1) Majetkoprávní záleţitosti  
2) Rozpočtové opatření 
3) Schválení závěrečného účtu obce 
4) Schválení účetní závěrky obce 
5) Schválení výsledku hospodaření MŠ a ZŠ 
6) Úvěr na kulturní dům; 
 

schvaluje rozpočtové opatření č. 4. 

Rada obce na svém 64. zasedání dne 13.5.2013 
projednala a při jala toto usnesení:  

OZO Ostrava s.r.o. sděluje, ţe bude změněn svozový den  

na středu v každém sudém týdnu. 

 

V měsíci červnu bude vývoz ve středu 5. června 

 a poté už v sudé týdny ve středu 12. června a 26. června. 
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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 nej-
větší 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 ranči 
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       
doslechl o pohnutých osudech Bohuslava Modrého. Setkal se totiţ s dcerou tohoto     
legendárního hokejového brankáře Blankou, a ta mu vyprávěla o poválečném ţivotě 
své rodiny. Z jejich vzpomínek vytvořil působivý román Jáchymov. Českoslovenští      
hokejisté 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 vězí. 
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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Zprávičky z naší školičky 

Květnové události 

Květen byl ve škole opět nabitý spoustou akcí, které se vydařily. Na začátku května 

jsme vyrazili na cvičení v přírodě, kdy jsme pěšky došli aţ na Prachárnu, kde nás       

pohostil pan Jiří Kelnar. Děti dostaly zdarma Coca-colu na posilněnou. Tímto bychom 

chtěli panu Kelnarovi za azyl poděkovat. Dále jsme navštívili představení dětského  

sboru Ondrášek, který nám představil vystoupení „Muzikálová pohádka naruby“. Také 

jste mohli narazit na dětskou dopravní hlídku. V úterý 21.5. mohli rodiče prvňáčků      

navštívit ukázkové hodiny českého jazyka a matematiky. Mohli si tak porovnat, jaký kus 

práce udělaly jejich děti za celý školní rok. V týdnu od 20. do 24.5. proběhlo testování 

ţáků 5. ročníku. Podle předběţných výsledků byli úspěšní a rozhodně naší škole       

neudělali ostudu.  Koncem května nás navštívili pánové Kudělka a Daněk, kteří děti   

zábavnou formou seznamovali, jak se zachovat v krizové situaci, především při poţáru. 

Poslední květen byl ve znamení výletu do Hornického muzea Landek v Ostravě, který 

jsme pro děti připravili k jejich svátku Dne dětí. 

 

Chystáme v červnu 

A je tady poslední měsíc školního roku. Kromě uzavírání známek a vysvědčení          

připravujeme ještě poslední akce. Mezi ně patří návštěva druháků a třeťáků na          

obvodním oddělení Policie ČR v Novém Jičíně, kde je pro ně připravena beseda na    

téma „Policista je kamarád, který pomáhá a chrání“ (přesunuto z dubna). V úterý 18.6. 

navštíví školu loutkoherecká skupina s představením „O princezně Rozmařilce“. Ţáci 4. 

a 5. ročníku se utkají v atletických disciplínách na ZŠ v Šenově u Nového Jičína. 

V úterý 25.6 vyrazíme na školní turistický výlet  na Pustevny a horu Radhošť.  A pak uţ 

jen rozdat vysvědčení a hurá na prázdniny. 

         Mgr. Hana Frydrychová 

POZVÁNKA 

Ve čtvrtek 13.6.2013 v 15:30 se v základní škole koná schůzka s rodiči budou-

cích prvňáků, kde budou rodiče informovaní o organizaci školního roku a o 

učebnicích a pomůckách pro ţáky. 

Na Vaši účast se těší Mgr. Hana Frydrychová 
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Dopravní hlídka 
 

V pátek 10.května se naši ţáci, kteří vyhráli ve výtvarné soutěţi „Policie očima dětí“ , 

zúčastnili preventivní dopravní akce. Ve směru od Nového Jičína v obci Rybí jsme spo-

lečně s policejní hlídkou zapisovali a následně zastavovali na dvou stanovištích vytypo-

vaná vozidla. Na jedné straně to byli řidiči vzorně dodrţující rychlost jízdy v obci a na 

straně druhé ti, kteří nohu z plynu zapomněli stáhnout. Naštěstí takových bylo jen něko-

lik. Naši ţáci si připravili obrázky s úsměvem i zamračené a těmi pak „odměňovali“ řidi-

če, kteří byli policejní hlídkou zastaveni.  

Doufáme, ţe si řada řidičů bude ještě dlouho připomínat díky obrázkům i dětským tvá-

řím, jak je důleţité dodrţovat dopravní předpisy a neohroţovat ostatní účastníky silnič-

ního provozu. Chtěli bychom poděkovat obětavým policistům, ţe umoţnili ţákům naší 

školy se této zajímavé dopravní akce zúčastnit. 

Mgr. Hana Sopuchová 
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Základní umělecká škola Zdeňka Buriana Kopřivnice,  
pobočka Rybí informuje: 

 
Pobočka hudebního oboru působí ve zdejší základní škole jiţ 18 let. 

V současné době nabízíme výuku hry na tyto nástroje: 

 

Sopránová zobcová a altová flétna    vyučující Jakub Baran, Mgr. 

Klavír         vyučující Petr Lichnovský 

Violoncello        vyučující Petr David 

Housle        vyučující Markéta Melčáková 

Akordeon, el. klávesy      vyučující Jana Vyvialová 

 

Zájemce o studium na naší škole zveme k přijímacím zkouškám, které se budou 

konat v měsíci červnu kaţdé pondělí a středu od 13:00 - 17:00 hodin. 

Sběr papíru 
 

I letos jsme se zapojili do soutěţe ve sběru papíru. Ze 

získaných peněz jsou hrazeny různé akce, především 

doprava. K 30.4.2013 jsme aktuálně na 2. místě 

v mnoţství na ţáka (187,4 kg), a na 14. místě ze 177 

škol (mnoţství na školu je 10 120 kg). 

Kaţdý ţák průměrně  přispěl do fondu KPŠ částkou 277,-Kč.  

  

 Proto ţádáme rodiče, kteří se do sběrové akce ještě       

nezapojili, aby tak ještě do konce školního roku učinili, neboť   

akce navštěvují všechny děti bez rozdílu. Aktivním sběračům 

tímto děkujeme a ti nejúspěšnější se mohou těšit na ocenění na 

konci školního roku.        
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Označení června jakoţto měsíce myslivosti patří sice mezi nejmladší tradice české 

myslivosti, přesto je tomu tak jiţ přes půl století. Červen je časem přelomu jara a léta, 

časem nejdelšího slunečního svitu a nejkratších nocí. V červnu je naše příroda plná 

ţivota, vše bují, kvete a rodí se mláďata. Celá příroda potřebuje naši maximální 

ochranu a péči. Tento neustálý koloběh ţivota si myslivci plně uvědomují. Proto     

prosíme naše občany, aby v těchto měsících co nejméně narušovali naši přírodu a 

dopřáli nově rodícímu se ţivotu klid a bezpečí. Myslivost v naších podmínkách     

představuje koncepční a odbornou činnost prováděnou v přírodě a ve vztahu k volně 

ţijícím ţivočichům. Na rozdíl od jiných zemí Evropy nebo Ameriky, kde se jedná o 

pouhý lov („hunting“). Vţdyť v našem jazyce naprosto jednoznačně rozeznáváme   

samostatné termíny „myslivost“ na straně jedné a „lov“ na straně druhé, jichţ rozdíly 

zásadně   vnímáme. 

Myslivost tedy není pouhým lovem, ale je to především péče o zvěř a velká snaha o 

zachování přírodního prostředí zvěře, a právě v tomto období zaměřujeme svojí     

činnost na ochranu nových ţivotů, pečujeme o klid v přírodě, bojujeme proti ztrátám 

na mladé zvěři, zlepšujeme ţivotní prostředí zvěře. 

Rovněţ naše spolková činnost mívá v červnu napilno. Kynologická sezóna je v plném 

proudu, probíhají střelecké akce, myslivecké dny, soutěţe pro děti a mládeţ.            

T o  v š e  j e  m y s l i v o s t  v  p r a v é m  s l o v a  s m y s l u … 

Mnoho atributů bohaté myslivecké činnosti má ale například také prosinec. Lovecká 

sezóna je na samém vrcholu, a to jak z hlediska společných, tak individuálních lovů. 

Přikrmování zvěře a myslivecká péče je našim prioritním úkolem. Moţná si v těchto 

chvílích říkáte, proč najednou hovořím o prosinci? Hovořím o něm proto, neboť se v 

něm odehrává pro českou myslivost významné a z mého pohledu naprosto zásadní 

událost.  

V prosinci loňského roku byla myslivost zapsána ministerstvem kultury české republi-

ky na seznam nemateriálních statků    tradiční a lidové kultury ČR. Co se nepodařilo 

generacím minulých, podařilo se té součastné, a myslivcům se tak dostává do rukou 

pádný argument, ţe jejich činnost, ţivotní styl, filozofie a dlouhodobě uchovávané tra-

dice mají svou nezpochybnitelnou hodnotu. Jedná se o potvrzení, ţe myslivost je 

hodnotou, která zasluhuje ochranu a podporu ze strany státu, coţ je nesmírně        

významné. Domnívám se, ţe tento úspěch ocení aţ příští generace. Moţná někdy 

bude, kromě června, měsícem myslivosti právě prosinec… 

Myslivecké sdruţení. 
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A nastává čas prázdnin … 
 
Prázdniny … a s nimi spousta zaslouţeného volného času pro děti. A aby děti tento svůj 
volný čas vyuţily bezpečně a ve zdraví, je hlavně na rodičích, aby svým ratolestem při-
pomněli  pravidla jak se mají chovat nejen v přírodě, ale i doma a to hlavně v případě, 
ţe se pohybují bez přítomnosti dospělých osob. 
Důleţité jsou např. zásady pro rozdělávání ohně nejen na vyhrazeném tábořišti: 
- oheň rozdělávat nejlépe vţdy za přítomnosti dospělé osoby, 
- nikdy nezapalovat oheň v blízkosti lesa (50 m), 
- nikdy nerozdělávat oheň za extrémního počasí, např. za silného větru nebo extrémní-
ho 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 sa-
movolné rozhoření. 
Ale nejen oheň je příčinou zásahu hasičů. Děti se rovněţ na svých prázdninových toul-
kách přírodou často dostanou do blízkosti okrajů skal nebo různých jeskyní a opuště-
ných štol, ve městech pak na ně čekají lákadla ve formě lešení, komínů, kanalizace 
apod., kde hrozí nebezpečí pádu, závalu, ztráty orientace nebo zaklínění v úzkých pro-
storách. V nejhorších případech můţe dojít i nečekanému zaplavení prostor nebo pří-
tomnosti nebezpečných plynů. Rovněţ před hrátkami v takovýchto místech by měli rodi-
če své děti důrazně varovat. 
 Velkou letní nástrahou je i koupání na řekách a různých přírodních koupalištích. Skáká-
ní do vody, kdy neznáme její hloubku a přeceňování plaveckých schopností je pravidel-
nou příčinou prázdninových tragédií. 
Rodiče nezapomínejte, ţe nejenom v přírodě čekají na vaše děti různé nástrahy.  Nepo-
nechávejte zbytečně v dosahu dětí zápalky, zapalovače, zábavnou pyrotechniku, svíčky 
nebo různé chemické přípravky. Upozorněte děti na bezpečné chování i u vás doma. 
Plynové a elektrické sporáky a jiné elektrické spotřebiče nejsou určeny ke hraní a 
k pokusům a experimentům! Připomeňte dětem, ţe při odchodu z domu nesmí zapome-
nout klíče a dále překontrolovat všechny spotřebiče (sporák, světla, ţehlička, varná kon-
vice apod.), ověřit si, zda jsou zavřená okna a ţe jsou  uzavřeny všechny vodovodní ko-
houtky.  
Tento výčet moţných nebezpečí, která číhají na naše děti o prázdninách, kdy mají nad-
bytek volného času, není zdaleka úplný a mnohdy nastanou i těţko předvídatelné situa-
ce. Ale pokud se jako rodiče pokusíme alespoň trochu děti na výše uvedená nebezpečí 
připravit a varovat je před nimi, můţeme očekávat, ţe letošní léto proběhne bez úrazů, 
poţárů a jiných mimořádných událostí. 

nprap. Dagmar Benešová 
pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení HZS Moravskoslezského kraje 
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3.5.-4.5.2013 jsme pořádali Sportovní víkend mládeže, kterého se zúčastnilo 65 dětí 

našeho okresu v disciplínách: 

 

Atletický čtyřboj a umístění našich atletů dle zařazení v jejich kategoriích 3.místo   

Šárka Krausová, 1.místo Lidka Krausová, 3.místo Katka Honešová, 5.místo Tereza  

Purmenská, 3.místo Nikola Šimíčková, 2.místo Václav Honeš, 3.místo Vojtěch Honeš, 

3.místo Bohuslav Kraus, 3.místo Matěj Tománek, 5.místo Tomáš Petr, 6.místo Rostislav 

Červenka, 5.místo Matěj Honeš, 4.místo Luboš Kelnar, 2.místo Josef Kraus. 

 

Do hry Brannball se nám nepodařilo sestavit kompletní druţstvo, ale naše děti si       

zahrály v mixové sestavě proti Hladkým Ţivoticím a tedy skončily na druhém místě. 

 

Medvědí stezka uţ byla obsazena lépe, coţ dokazují výsledky jednotlivých hlídek 

2.místo Ludmila Krausová + Matěj Rýdel, 3.místo Marie Červenková + Tereza Purmen-

ská, 2.místo Nikola Šimíčková + Tereza Marková, 1.místo Rostislav Červenka +         

Bohuslav Kraus, 2.místo Katka Honešová + Matěj Tománek, 1.místo Marie Heraltová + 

Kukol Josef, 2.místo Josef Kraus + Káňa Tomáš  

 

Počasí nám opravdu nepřálo, nejen na našem regionálním kole, ale taky na krajském 

atletickém čtyřboji 11.5.2013 ve Stonavě kde nás reprezentovala Nikola Šimíčková a 

umístila se na pěkném 7.místě. 

 

Sluníčko jsme neviděli ani na krajské Medvědí stezce 25.5.2013 u nás v Rybím kde 

dorazilo 46.hlídek t.j. 92 dětí okresů Nový Jičín, Opava a Frýdek Místek, určitě se to   

podepsalo na výsledcích našich závodníků. 

6.místo Marie Červenková + Tereza Purmenská, 4.místo Nikola Šimíčková + Tereza 

Marková, 8.místo Ludmila Krausová + Marie Heraltová, 4.místo Matěj Rýdl + Matěj    

Tománek, 5.místo Bohuslav Kraus + Rostislav Červenka, 3.místo Josef Kraus + Josef 

Kukol. 
 

Všem sportujícím ještě jednou gratuluji a děkuji za vzornou reprezentaci. 
 

Poděkování patří také všem organizátorům, rodičům, babičkám i dědečkům,kteří nevá-

hali a v tom nečase přišli své ratolesti povzbudit. Nesmím zapomenout poděko-

vat našim spoluobčanům za jejich vstřícnost a za to, ţe jim nevadily děti a rozhodčí na 

jejich pozemcích v jejich lesích. 

                                                                                     Za SPV Rybí - Muţíková Liba 
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 Váţení spoluobčané, naše obec se zapojila do ekologického programu na sběr 
pouţitých inkoustových cartridgí a laserových tonerů z tiskáren. Sběrný box pro      
recyklaci je umístěn v ekologickém koutku našeho Obecního úřadu. Myslete ekologicky 
a přineste pouţité cartridge a tonery na naši obec.  
Nevhazujte je prosím do komunálního odpadu.  
Odevzdání je zdarma. 
 



24 

RYBSKÝ   ZPRAVODAJ   č. 6/2013  vydal  Obecní úřad Rybí,  Rybí č. p. 380  dne  31.5.2013   

v počtu  335 výtisků. Připravila  Jana Marková. Telefon / fax: 556 760 181. IČ: 00600741.  

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

Evidenční číslo zpravodaje:  MK  ČR E 10143.   

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

Obecní úřad si vyhrazuje právo výběru příspěvků do zpravodaje.          

Uzávěrka kaţdého čísla: 25. den v měsíci. 

 
Základní škola Rybí  

prosí občany o zbytky látek nebo vlny 
pro tvoření v druţině. 

                                     Petra Chytílková 

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

Nejlepší ceny kamenických prací i žulového materiálu! 

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

