
  

ČERVEN 2015 

XXIII. ročník  

Výbor TJ Sokol Rybí děkuje 

všem, kdo se podíleli na    

přípravě a organizaci         

jubilejního 40. ročníku      

turistického pochodu  

Za pohledy z Rybí.  

Letos se zaregistrovalo       

rekordních 1854 účastníků. 

Zároveň děkujeme za         

spolupráci všem sponzorům, 

obci Závišice a  

pracovníkům OÚ Rybí. 
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 Marta  Bárová   80  let 

 František Číp    65  let 

 Jindřich Melnar   60  let 

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

Moravskoslezský kraj podpořil stavbu skupinové čistírny odpadních 
vod u mateřské školy. 
 

V době letních prázdnin bude společnost V+V Saveko s.r.o. se sídlem Záhumenní 1346 

Kopřivnice realizovat stavbu čistírny odpadních vod, která bude společná pro           

mateřskou školu, budovu sokolovny a také pro rekonstruovanou budovu           

bytového domu (bývalé kino). Tato stavba bude čistit odpadní vody pro plánovaných 

80 ekvivalentních obyvatel. V naší obci se tedy jedná o stavbu s největší kapacitou na 

čištění odpadních vod.  

 Obec na tuto stavbu získala dotaci z programu Drobných vodohospodářských  

staveb, kterou v  lednu letošního roku vyhlásil Moravskoslezský kraj. Výše obdrţené  

dotace z Moravskoslezského kraje činí 968.500,- Kč a pokrývá 70% způsobilých výdajů. 

Díky realizaci této stavby v obci přispějeme ke zlepšení kvality vody v Rybském potoce.  

Marie Janečková, starostka 
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KLUB ŽEN – zve své členky v úterý 2. června  do přísálí Besedy v 18. hod.  

 
ZAPISOVÁNÍ  LÉKŮ   se bude konat  v pondělí  8. 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 22. června 
              ve stejnou dobu.    

Ředitelka místní mateřské školy oznamuje, ţe schůzka s rodiči nově přijatých dětí do MŠ 
se koná v pondělí 15.6.2015 v 10.00 hod. v budově  MŠ Rybí. 
                                                                                                              Miroslava Gilarová 

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana Kopřivnice, 
pobočka Rybí  

Vás zve na 
ZÁVĚREČNÝ KONCERT 

v neděli 14. června  v 15:00 hod.  
v sále kulturního domu Beseda. 

Turistický oddíl při TJ SOKOL Rybí  

pořádá v neděli 7. června 2015 

CYKLISTICKOU VYJÍŽĎKU NA POODŘÍ. 

Sraz bude ve 13:00 hodin u Fojtství. 
 

 Pojedeme po trase Rybí - Sedlnice - Nová Horka - rybníky 

 přírodní rezervace Kotvice - Jistebník - Petřvald - Mošnov 

 - Skotnice - Rybí.   
 

Trasa povede převáţně po vedlejších komunikacích a cyklostezkách,      

je vhodná pro horská a treková kola. 

Délka trasy je okolo 45 km. 
 

Na trase bude v současné době moţné pozorovat hnízdící vodní ptáky a 

jiné vodní ţivočichy.  

Těšíme se i na Vás. 
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   MUDr. Jana Machovská oznamuje rodičům: 
            
  termíny své dovolené:    29. května –  5. června 
       13. července - 17. července 
       17. srpna - 28. srpna  
 

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

Aukce na energie v obci opakovaně s eCENTRE a.s. 
 

Další moţnost vyuţít aukce na nákup energií pro domácnosti v Rybím jsme připravili 
společně s aukční společností eCENTRE, a.s. 
Pokud jste ještě nezkusili vyuţít k nákupu levnější elektřiny a plynu aukci máte        
moţnost tak učinit ve dnech: 
 

Po 22.6. a  St 24.6.2015 od 14 – 17 hod na obecním úřadě v Rybí,  
 

kde bude obchodní partner eCENTRE p.Kozelský opět připraven Vám vše vysvětlit a 
poradit. 
 

K zařazení do aukce potřebujete: 
 kopii smlouvy se stávajícím dodavatelem + případné dodatky smlouvy 
 kopii posledního ročního vyúčtování 
 platební podmínky – číslo SIPO, č.ú, 
 podepsat smlouvu mezi Vámi a e CENTRE o zajištění sluţby aukce 
 

Za dva roky od kdy mohou domácnosti energie touto formou nakupovat jde u nás jiţ o 
pátou moţnost se do aukce přihlásit přímo v obci.  
Výsledky byly vţdy nad očekávání o čem svědčí i reference účastníků, které s dalšími 
informacemi k aukci v červnu najdete na našich webových stránkách www.rybi.cz 
 

Ceny energií z aukcí patří trvale k nejniţším na trhu. Neplaťte proto víc neţ je nutné. 
Vše je pro domácnosti i firmy zdarma a s administrativním servisem.  
Stačí se jen přihlásit a porovnat si Vaše stávající ceny s tím co nabídne aukce. Kaţdá 
domácnost tak má jasně srovnáno kolik platí před a po aukci. A  kdyby vám aukce cenu 
nesníţila, nic se neděje. Máte dobré podmínky a zůstanete u svého dodavatele. Spojte 
se spolu s dalšími domácnosti v ČR do aukce a nechte dodavatele ať o Vás soutěţí tím, 
ţe Vám nabídnou lepší podmínky a ceny. 

V případě potřeby kontaktujte p. Karla Kozelského, tel: 732355964,  

e-mail: karel.kozelsky@partnerecentre.cz 

http://www.rybi.cz
mailto:karel.kozelsky@partnerecentre.cz
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Ze zasedání rady obce  

V měsíci květnu rada obce schválila: 
 dodatek smlouvy č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 13. 5. 2014 mezi obcí Rybí 

a společností Agrosumak, a.s. se sídlem Komenského 211 Suchdol nad Odrou.     
Předmětem dodatku je úprava velikosti pronajímaných pozemků (7,7 ha) a ceny za 
jejich pronájem (978 Kč /ha) 

 vyvěšení záměru prodeje pozemků parcelní číslo 186/4 (226 m
2
), 186/6 (52 m

2
) 

část pozemku parcelní číslo 186/1 (42 m
2 

+ 61m
2
) k.ú Rybí – jedná se o pozemky 

okolo komunikace nad hasičárnou nahoře ve smyčce u památného stromu –       
libotínského tisu. 

 poskytnutí finančního daru ve výši 1.000,- Kč společnosti SONS sjednocené        
organizaci nevidomých a slabozrakých ČR se sídlem Štefánikova 7, Nový Jičín. 

 
rada obce vzala na vědomí: 

Výroční zprávu společnosti Asompo a.s. za rok 2014 (obec je akcionářem společnos-
ti Asompo, která provozuje skládku v Ţivoticích u Nového Jičína) 

 
rada doporučuje Zastupitelstvu obce Rybí ke schválení: 
 ţádost pana M.P. bytem Rybí o přidělení účelově vázané dotace ve výši 21.792 Kč 

z rozpočtu obce Rybí na rok 2015 na stavbu domovní ČOV. 
 ţádost pana J.R. bytem Rybí o přidělení účelově vázané dotace ve výši 30.000 Kč 

z rozpočtu obce Rybí na rok 2015 na stavbu domovní ČOV. 
 odkoupení částí pozemků pod zpevněnou účelovou komunikací ve směru nad  

hasičárnou nahoře ve smyčce u památného stromu – libotínského tisu – část       
pozemku 188/1 (31 m

2
), část pozemku parc. č. 190/1 (33 m

2
), část pozemku parc. 

č. 186/3 (50 m
2
), část pozemku parc. č. 186/1 (12 m

2
), část pozemku parc. č. 186/2 

( 58 m
2
). 

 
rada obce neschválila: 
 uzavření rámcové smlouvy – Administrace výběrových řízení a s tím spojené      

podpory mezi Regionální poradenskou agenturou se sídlem Starobrněnská 20,   
Brno a Obcí Rybí.  

Ve dnech 16. a 17. června 2015 v době od 8 do 17 hodin  

budou na účelových komunikacích společnosti RWE (plynárenských cestách)  

probíhat testovací jízdy pro tovární team ŠKODA Motosport AutoMotoKlub Rallye Sport 

– Vsetín. V této době nebude možné tyto komunikace využívat. 
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Ze zasedání  

 zastupitelstva obce 

Ve čtvrtek  28. května 2015 se v sále Besedy konalo 5. zasedání zastupitelstva obce, kterého se   
zúčastnilo 11 členů zastupitelstva a  2 občané. 
 

Zastupitelstvo na zasedání projednalo a přijalo toto usnesení: 

55. schvaluje  program  5. zasedání Zastupitelstva obce Rybí; 
 
56. schvaluje, aby diskuse probíhala ke kaţdému bodu programu zvlášť; 
 
57.    schvaluje návrhovou komisi ve sloţení: předseda: Eva Kříţková 
            členové: Petr Skalka a Petr Pochyla 
   ověřovatele zápisu:  Antonín Kudělka a Jaromír Marek 
   zapisovatele:  Jana Marková 
 
58.   bere  na  vědomí  usnesení přijaté na 4. zasedání Zastupitelstva obce Rybí dne 11.3.2015; 
 
59. schvaluje Závěrečný účet obce Rybí za rok 2014 a to v souladu s § 17 zákona č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových    pravidlech územních rozpočtů, a souhlasem s celoročním 
hospodařením bez výhrad; 

 
60. schvaluje Účetní závěrku obce Rybí za rok 2014 v souladu s vyhláškou č. 563/1991 Sb. o 

účetnictví a se zákonem 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení); 
 
61. schvaluje  doplnění dotačního programu Obec Rybí „Domovní ČOV“  
v bodě 8)  sdělení vodoprávního úřadu se souhlasem k udržovacím pracím v případě          

rekonstrukce stávající  domovní ČOV  
v bodě 9) Ţádost se podává po uvedení ČOV do provozu, nejpozději však do 1 roku po vydání  

kolaudačního rozhodnutí vodoprávního úřadu o povolení k uţívání ČOV nebo do 1 roku po 
vydání sdělení vodoprávního úřadu se souhlasem k udržovacím pracím v případě        
rekonstrukce domovní ČOV; 

 
62. schvaluje  doplnění veřejnoprávní smlouvy – Smlouvy o poskytnutí dotace: 

 u poskytovatele dotace doplnit název peněţního ústavu a číslo účtu. 
 Do závěrečného ustanovení (V.) doplnit odstavec:  

 V případě změny vlastníka nemovitosti, jehoţ součástí je výše uvedený předmět podpory,    
přecházejí veškeré podmínky stanovené touto smlouvou na jeho nástupce. 

 
63. schvaluje přidělení účelově vázané dotace ve výši 22.367,00 Kč z rozpočtu obce Rybí na 

rok 2015 na stavbu domovní ČOV panu J.M. bytem Rybí ; 
 
64. schvaluje   přidělení účelově vázané dotace ve výši 16.637,00 Kč z rozpočtu obce Rybí na 

rok 2015 na stavbu domovní ČOV panu L. T. bytem Rybí ; 
 
65. schvaluje přidělení účelově vázané dotace ve výši 21.792,00 Kč z rozpočtu obce Rybí na 

rok 2015 na stavbu domovní ČOV panu M. P. bytem Rybí ; 
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66. schvaluje přidělení účelově vázané dotace ve výši 30.000,00 Kč z rozpočtu obce Rybí na rok 
 2015 na stavbu domovní ČOV panu J. R. bytem Rybí ; 
 
67. schvaluje rozpočtové opatření č. 3; 
 
68. schvaluje darovací smlouvu mezi obcí Rybí a městem Nový Jičín se sídlem Masarykovo nám. 

1, Nový Jičín na udrţení kvalitní dopravní obsluţnosti v regionu  
 a doplnění článku III. Darovací smlouvy: Nový Jičín se zavazuje kontrolou vozidel v úseku    

Nový Jičín - Rybí; 
 
69. schvaluje odkoupení části pozemku parc. č. 188/1 (zahrada) o výměře 31 m

2  
od vlastníka  

pozemku paní Z. K. bytem Rybí za cenu stanovenou znaleckým posudkem tj 1.870,- Kč, s tím 
ţe kupující (obec) uhradí poplatky spojené s náklady na zhotovení znaleckého posudku a se 
vkladem do katastru nemovitostí; 

 
70. schvaluje odkoupení části pozemku parc. č.  190/1 (zahrada) o výměře 33 m

2  
od vlastníka 

pozemku pana P. D. bytem Rybí za cenu stanovenou znaleckým posudkem tj. 2000,-Kč, s tím 
ţe kupující (obec) uhradí poplatky spojené s náklady na zhotovení znaleckého posudku a se 
vkladem do katastru nemovitostí; 

 
71. schvaluje odkoupení části pozemku p.č. 221/2 (zahrada) o výměře 67 m

2 
a dále části          

pozemku p.č. 56 (zastavěná plocha nádvoří) o výměře 99 m
2 

od vlastníka pozemku paní N. V. 
bytem Rybí za cenu stanovenou znaleckým posudkem tj. 10.040,- Kč, s tím ţe kupující (obec) 
uhradí poplatky spojené s náklady na zhotovení znaleckého posudku a se vkladem do katastru 
nemovitostí;  

 
72. schvaluje odkoupení části pozemku p.č. 1815 (ostatní plocha) o výměře 41 m

2 
od vlastníka 

pozemku Ing. J. K. bytem Rybí za cenu stanovenou znaleckým posudkem tj. 6.340,-Kč, s tím 
ţe kupující (obec) uhradí poplatky spojené s náklady na zhotovení znaleckého posudku a se 
vkladem do katastru nemovitostí; 

 
73. schvaluje odkoupení části pozemku p.č. 218/1 (zahrada) o výměře 11 m

2 
od vlastníků         

pozemku Ing. J. K. a RNDr. A. K. bytem Rybí za cenu stanovenou znaleckým posudkem tj. 
2.206,- Kč, s tím ţe kupující (obec) uhradí poplatky spojené s náklady na zhotovení znaleckého 
posudku a se vkladem do katastru nemovitostí;   

 
74. schvaluje odkoupení části pozemku p.č. 77/2 (zastavěná plocha nádvoří) o výměře 12 m

2 
a 

dále části pozemku p.č. 186/3 zahrada o výměře 50 m
2 

od vlastníka pozemku pana V. M.      
bytem Rybí za cenu stanovenou dohodou tj. 3.720,- Kč, s tím ţe kupující uhradí poplatky     
spojené s náklady se vkladem do katastru nemovitostí;   

 
75. schvaluje prodej pozemku p.č. 186/4 (zahrada) o výměře 226 m

2
, pozemku p.č. 186/6 (ostatní 

plocha) o výměře 52 m
2
 panu V. M. bytem Rybí za cenu stanovenou dohodou obou stran tj. 

15.710,- Kč  
a dále prodej části pozemku p. č. 186/1 (ostatní plocha) o velikosti 103 m

2 
za cenu stanovenou 

dohodou tj. 6.180,- Kč. Náklady spojené se vkladem do katastru nemovitostí budou hrazeny 
50% kupující, 50% prodávající;  

 

76.  bere na vědomí informace starostky. 
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Letošní víkend mládeţe se opět konal v Hladkých Ţivoticích ve dnech 15.-16. května 2015. Tohoto jiţ 

tradičního sportovního klání se účastnilo 81 dětí okresu Nový Jičín. 

Pořadatelé nám trochu zamotali hlavu a přehodili pořadí jednotlivých soutěţí. Nejdříve jsme v pátek 

zaběhli Medvědí stezku a sobota patřila atletickému čtyřboji. 

 

Výsledky Medvědí stezky: 
Ml.žákyně I.                                                        Ml.žáci I. 

1. Kvitová Veronika + Matějčková Radka          1.Tomšík Adrian+Havrlant Jakub  

  

Ml.žákyně II.                                  Ml.žáci II.  

5. Šenkeříková Simona + Šenkeříková Lucie  2.Honeš Vojtěch+Vašenda Pavel  

6. Krausová Šárka+Marková Aneta                    3.Kvita Šimon+Poledník Lukáš   

 

 

St.žákyně III.                                                     St.žáci III. 

1.Krausová Ludmila+Purmenská Klára             1.Kraus Bohuslav+Červenka Rostislav 

                   

Dorostenky       Dorostenci 

2.Šimíčková Nikola+Marková Tereza                  1.Kelnar Luboš+Gorná Magdaléna 

   

Výsledky atletiky: 
      

Ml.žákyně I.                                                        Ml.žáci I. 

2. Kvitová Veronika                                        1. Havrlant Jakub  

3. Šenkeříková Lucie                                           2. Tomšík Adrian 

  

Ml.žákyně II.                                                       Ml.žáci II. 

3. Krausová Šárka                                                1. Vašenda Pavel  

4. Šenkeříková Simona                                        2. Šmiřák Vojtěch  

8. Marková Aneta                                                 8. Honeš Vojtěch 

  

St.žákyně III.                                                        St.žáci III.  

1. Krausová Ludmila                                              1. Kraus Bohuslav  

6. Purmenská Klára                                               3. Červenka Rostislav 

                                   

                                                                               Dorostenci 

                                                                               1.Kelnar Luboš  

  

 

Naši úspěšní sportovci postoupili do krajských kol 23.5.2015 atletický čtyřboj ve Stonavě a 24.5.2015 

Medvědí stezka Slavkov u Opavy. 

Přejeme jim hodně sportovního štěstí a snad i postup do republikových kol. 

                                                                                       Za SPV Rybí Mužíková Líba    
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Červen měsíc myslivosti a ochrany přírody. 
 
 

Měsíc červen nebyl vybrán náhodou. Pouze v tomto období 

nejkratších nocí a nejbujnějšího růstu vegetace se rodí nový 

ţivot nejen myslivecky obhospodařované zvěře, ale také      

ostatních volně ţijících ţivočichů.  Je to měsíc, v němţ vše   

ţivé ve volnosti potřebuje nejvyšší péči a ochranu. Většina 

spárkaté zvěře klade mláďata, objevují se druhé vrhy zajíců. 

Na této mladé zvěři dovedou nadělat citelné škody nejen      

toulaví psi, kočky a predátoři, ale také člověk svými              

hospodářskými aktivitami. Kdo si všímá dění v přírodě a zemědělského hospodaření, 

nemůţe mu zůstat bez povšimnutí úbytek volně ţijících druhů a stále se zhoršující    

tendence. Dávno pryč je ta doba, kdy zdejší krajinu zdobily rozkvetlé louky, políčka  

osázena a oseta různými zemědělskými plodinami, které jsou v dnešní době              

nahrazované monokulturou a ohradníky s pasoucím se dobytkem. Meze, které také   

plnily svou funkci v této krajině, nenávratně zmizely.  

Myslivci v tomto období obdělávají a zasévají políčka, abychom alespoň trochu přispěli 

k lepší uţitnosti naší honitby. Nejohroţenějším druhem v té době u nás jsou srnčata a 

mladí zajíci. Proto jako kaţdým rokem i letos obracím se na naše občany, aby zejména 

v těchto měsících byli ohleduplní při pobytu v přírodě. Mladá zvěř je slabá a křehká, 

stačí jen málo k jejímu usmrcení. Při turistických vycházkách pouţívejte pouze cesty a 

vyšlapané chodníčky, při kontaktu s jakýmkoliv mládětem se jej nikdy nedotýkejte, ale 

pozorujte pouze vpovzdálí. Vyvarujte se narušování nadměrným hlukem. V posledních 

letech jsou velmi častým jevem procházky s volně puštěnými psy, kteří často             

neovladatelně pobíhají po lese a loukách.  

V roce 2013 byla myslivost uznána jako nehmotné kulturní dědictví státu, proto se      

obracíme i na nemysliveckou veřejnost, aby byla ohleduplná k naší krásné čím dál více 

narušované přírodě. 

     Myslivecké sdruţení 
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  Z.Miler – H. Doskočilová    Krtek a zelená hvězda 
     Krtek při hloubení svých chodbiček nalezne něco zvláštního – zelený kamínek, který svítí jako   
lucernička. Nechce si ho nechat jen sám pro sebe, chce se o radost podělit s ostatními. Jenţe        
zlodějka straka jej ukradne, a tak musí krtek vymyslet jak ji přelstít, aby se z kamínku mohli radovat 
všichni. Tato kniha nabízí ještě dva příběhy: Krtek a paraplíčko a Krtek v sedmém nebi. 
 

 I. Melounová      Cestování po světě 
     Dva malí kluci Vašík a Tedík se rozhodnou cestovat po světě. Během letních prázdnin díky        
kouzelné létající bedně navštíví téměř všechny kontinenty. Navíc umějí cestovat i časem, a tak si 
udělají výlet do pravěku i do budoucnosti. 
 

     E. Blytonová      Tajná sedma – Lesní hnízdo 
     Parta kluků, kteří tvoří Tajnou sedmu, se rozhodne si vybudovat lesní hnízdo v koruně mohutného 
stromu. Někdo však jejich úkryt objevil a schoval se tam na útěku před bandou zlodějů. A tak se    
Tajná sedma opět pouští do dobrodruţného pátrání. 
 

     K. Šírová – Motyčková ,  J. Šír Technické památky České republiky 
     Aniţ si to často vůbec uvědomujeme, obklopují nás takřka na kaţdém kroku technické památky, 
které jsou zajímavým dokladem šikovnosti a vynalézavosti našich předků. Tato kniha zahrnuje více 
neţ 300 památek z nejrůznějších oborů a je určena nejen milovníkům technických zařízení, ale také 
jako inspirace na výlety pro rodiče s dětmi. 
 

     H. Sienkiewicz      QuoVadis 
 V tomto slavném historickém románu líčí autor počátky křesťanství ne starém Římě. Hlavní        
hrdina, rozmařilý Říman Vinicius se zamiluje do křesťanky Lygie a pod jejím vlivem se také nechá   
pokřtít. Zhýralý císař Nero nechá zapálit Řím a rozhodne se, ţe vinu shodí na křesťany. A tak začíná 
jejich první kruté pronásledování, které se nevyhne ani titulním hrdinům. 
 

     L. Müllerová  … a postarej se o Elišku 
     Laura je svobodná matka a proţívá báječný ţivot se svou pětiletou Eliškou. Jednoho dne však  

zasáhne krutý osud – Laura je nevyléčitelně nemocná. Kdo se postará o Elišku – to musí Laura brzy 

vyřešit. Věří, ţe by to mohla být její nejlepší kamarádka Adéla, ta se však právě bude vdávat.     

Zvládne vstup do manţelství a zároveň péči o malou holčičku? Čas nelítostně ukrojuje týden po    

týdnu a Adéla se musí brzy rozhodnout. 

   B. Koudelková – M. Bárta    Na rozcestí 
     Příběh navazuje na knihy Útěk z afrického pekla a Návrat do českého pekla. Kdo si myslel, ţe se 
Bára konečně usadí a stane se průměrnou manţelkou a matkou, je na omylu. Utekla z Ghany od 
despotického partnera, proţila měsíce na psychiatrii po pokusu o sebevraţdu. Aţ konečně  našla  
přítele, ale …Bára je snad magnetem na problémy. 
 

     J. Cimický      Dvířka do neznáma 
     Maroušek je obyčejný bankovní úředník, který má nedaleko do penze. Sní o vlastní vilce a objeví 
starý, polorozpadlý dům, který koupí. Postupně odhaluje různá jeho tajemství, a to mu nakonec 
usnadní provést nutné rozsáhlé opravy. Moţná je to ale na hraně zákona … 

       
Knihovnice Věrka Šustalová 
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   Klempířství    provádí práce klempířské,  

        Pokrývačství   pokrývačské, nátěry střech, 

      izolace plochých střech  

   JAROSLAV     lepenkové atd. 

    NEVRLÝ 

  Rybí 354   Provádíme i drobné opravy. 

 

      Volejte po 18. hodině 

 

      tel. 704 429 464 

         

     Ceny dohodou. 
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Zprávičky z naší školičky 
Májová škola 

 

Květen byl ve škole ve znamení svátků. Ve středu 6. května jsme u příleţitosti 

Dne matek uspořádali výstavu dětských prací. Děti pak na vernisáţi popřály svým     

maminkám krásným vystoupením a kytičkou. V pátek pak vystoupili ţáci 5. ročníku při 

oslavách 70. výročí osvobození obce. V následujícím týdnu děti absolvovaly besedy  

zaměřené na dopravní výchovu a ţáci 2. – 5. ročníku navštívili Dopravní hřiště 

v Kopřivnici. Čtvrťáci zde vypracovávali testy a získali průkazy cyklistů. A v úterý        

26. května jsme se zúčastnili besedy týkající se správného třídění odpadů. 

V červnu nás čeká Den dětí, uzavírání známek, týdenní škola v přírodě a nakonec 

zaslouţené vysvědčení. 

           Mgr. Hana Frydrychová 
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Všem dětem přejeme všechno nejlepší k  

Mezinárodnímu dni dětí,  

ať si uţíváte pohodu se svou rodinou,  

ať máte kolem sebe dobré kamarády,     

na které se můţete spolehnout                 

a také ať se vám daří ve škole i ve všech      

aktivitách, které vás baví. 

 

 

 

 V souvislosti s posílením signálu společnosti T-Mobile v naší obci vţdy jednou 

ročně kontaktujeme společnost s ţádostí o vyjádření k situaci. Bohuţel ani v letošním   

roce se ţádného zlepšení nedočkáme. Dle vyjádření zástupců společnosti je              

naplánováno společné sdílení sítě se společností O2 Czech Republic a.s., zatím však 

bez určení termínu realizace. 

Marie Janečková 
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