
  

ČERVENEC 2013 

XXI. ročník  

 

Přejeme všem žákům, studentům 

  i jejich učitelům  

dva krásné a pohodové  

prázdninové měsíce. 
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 Jindřiška Kvitová   92  let 

 Marie  Pavelková  87  let 

 Jarmila Hyvnarová  84  let 

 Ladislav Kocián   82  let 

 Boţena Matlová  75  let 

 Václav Pavelka  70  let 

 Irena  Stuchlíková 70  let 

 Marie  Kotková  65  let 

 Hana  Velčovská  60  let 

 Marcela Hyvnarová  60  let 

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

 Děti mateřské školy děkují  rodině Klugových za nevšední záţitky z jízdy na 

mini motorkách, které byly zpestřením  oslav našeho svátku. Bylo to prima!! 

RYBIČKY , SLUNÍČKA a učitelky z MŠ 

Myslivecké sdruţení Rybí děkuje Obecnímu úřadu Rybí za finanční a organizační 

pomoc při pořádání dětského odpoledne. 

 Velký dík patří základní a mateřské škole za vystoupení na této akci. V    

neposlední řadě děkujeme mladým hasičům za jejich ukázku boje s ohněm a 

Všem ostatním, kteří přispěli ke zdaru tohoto odpoledne. Při pořádání dalších  

akcí se těšíme nashledanou. 

Myslivci 
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Co chystáme o prázdninách? 
 

 Uţ v předcházejících zpravodajích jsme vás informovali, ţe v letošním roce      
plánujeme provedení zateplení pláště kulturního domu Beseda. Tato budova totiţ patří 
mezi energeticky nejnáročnější stavby, které má obec ve svém majetku. Bude tedy   
provedena výměna oken, dveří, zateplení stropu a obvodových zdí. Tímto opatřením se 
výrazně sníţí spotřeba energie na vytápění. Na realizaci projektu jsme získali dotaci od 
ministerstva ţivotního prostředí ve výši cca 960.000,- Kč (její konečná výše však bude 
závislá na vysoutěţené ceně dodavatele). V měsíci květnu proběhlo výběrové řízení na 
dodavatele stavby. Přihlásilo se celkem 6 firem, z nichţ zvítězila firma Tersplus s.r.o. ze 
sousední Libhoště a to za celkovou cenu 1.813.883,70 Kč včetně DPH. S opravou     
bychom měli začít dle podepsané smlouvy s dodavatelem v polovině srpna a stavbu   
dokončit v polovině října. 
 
Další akcí, která jiţ začala probíhat v měsíci červnu, je uskutečnění protipovodňových 
opatření na území svazku obcí Sdruţení povodí Sedlnice. V naší obci budou umístěny 
sráţkoměry, bezdrátový rozhlas a pořízen elektronický povodňový plán. Realizátorem 
tohoto projektu je firma Empemont z Valašského Meziříčí. Projekt je z 90% hrazen 
z operačního programu ţivotního prostředí. Podíl na nákladech naší obce činí cca 
200.000,- Kč. Takţe od listopadu bychom jiţ měli být propojení společně s obcí          
Závišice, Ţenklavou a Štramberkem a mít informace o mnoţství spadlých sráţek na  
našem území a dle toho pak v případě ţivelných pohrom vydávat opatření pro záchranu 
osob a majetku. 
Doufám však, ţe se našemu kraji všechny pohromy vyhnou a rozhlas budeme vyuţívat 
jen pro běţná hlášení obce. 
 
 O prázdninách nás čekají i další drobné akce jako je stavba oplocení před         
budovou školy, a to z důvodu zvýšení bezpečnosti dětí, úprava schodů u vstupních   
dveří školy a další maličkosti. 

 Hezky proţitou dovolenou Vám všem přeje Marie Janečková  

Anketa na výběr herních prvků na dětském hřišti v areálu Klimbach. 
 

Ze schůzky s pozvanými zástupci firem vyrábějící dětská hřiště, vzešlo celkem 5 návrhů 

na pořízení nových herních prvků na hřišti v Klimbachu. Tyto návrhy jsou umístěny na 

elektronických stránkách obce Rybí a dále na nástěnce v hostinci na hřišti.   

Do 31. července můţete hlasovat pro návrhy, které se vám líbí (můţe to být i více      

návrhů). Varianta, která získá nejvíce bodů, bude na hřišti realizována. 
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Kulturní komise pořádá v rámci Rybského kulturního léta   
OPEN  AIR  DISCO aneb Paříš? Pařím!  

V sobotu 20. července. 
Start od 19.59 hodin v areálu parku u Restaurace Fojtství.  

Občerstvení zajištěno. 
Hraje DJ Paul Doctor  

Písničky na přání, světelné a laserové efekty, promítání na 
obrazovku  

a překvapení v rámci programu…….. 

Sbor dobrovolných hasičů Rybí zve občany  

na 3. ročník pohárové soutěţe poţárních druţstev  

SPÁLENIŠTĚ  2013, 

která se koná v sobotu  6. července 2013 od 14:00 hodin  

v areálu rybského kravína. 

Přijďte se podívat na netradiční soutěţ,  

podpořit domácí druţstva, můţete se těšit na malé hasiče  

a speciální druţstvo rybských ţen. 

Občerstvení zajištěno. 

TJ Sokol Rybí a Komise mládeže a sportu 

pořádají 

v areálu sokolovny 
 

LETNÍ VEČER 
 

hrají:  PJ Harvey - revival 

VĚŠÁK 

 

SOBOTA  6. července 2013 

začátek :  19 hodin 

vstupné: 50 Kč 

 

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO ZVOU POŘADATELÉ 
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KLUB ŢEN – zve své členky v úterý  2. července do přísálí Besedy v 18:00 hod.  

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

Máme jiný nápad jak vyuţít nepotřebné kolo.     

Darujte ho těm, kteří jej ještě vyuţijí.  

Darujte ho  africkým dětem na cestu do školy.  

V naší obci proběhne letos jiţ druhý ročník této 

dobročinné  akce.  

Děkujeme, ţe pomůţete. 

Kontaktujte: Pavel Lichnovský, tel. 725 903 976, 

emil: pavellichnovsky@seznam.cz 

 

MUDr. Jana Machovská oznamuje rodičům: 
 termíny poradny v Rybí:    25. července v době od 13:00 - 14:00 hod. 
          22. srpna  v době od 13:00 - 14:00 hod. 
                 
  termíny své dovolené:    1. července - 12. července 
       5. srpna - 9. srpna 

V době čerpání dovolené zajištěn zástup  
v ordinačních hodinách MUDr. Sýkory v Novém Jičíně. tel. 556 711 093 

PO 7 - 13 hod. 
ÚT  8 - 10 a 13 - 18  
ST 7 - 12 hod. 
ČT 7 - 11 hod. 
PÁ 7 - 13 hod. 

mailto:pavellichnovsky@seznam.cz
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 Po urgenci o vyřízení ţádosti o zkvalitnění příjmu signálu společnosti T-Mobile, 

kterou jsme posílali zástupcům společnosti v měsíci únoru, jsme byli telefonicky          

informováni, ţe obec byla zařazena do seznamu míst, na kterých bude probíhat         

posílení signálu. Tyto úpravy by měly proběhnout v roce 2014. 

Od konce června máte novou příleţitost ukládat tříděný odpad do nádob, které jsme 

umístili na plochu před rybníkem u Melnarů. Doufáme, ţe rozšířením míst na tříděný  

odpad se zvýší mnoţství i kvalita tříděného odpadu.  

Dále jsme přistavili další nádoby na plast ke stávajícím místům – na Jaškovém kopci a 

k hasičárně. Nádoby máme ve výpůjčce od společnosti Eko-kom, od které dostáváme 

finanční odměnu za mnoţství vytříděného druhotného materiálu.  

Zkrátka třídit se vyplatí. 

 V minulém zpravodaji jsem se zmiňovala o problémech na některých místních   

komunikacích v naší obci. Zvu vás proto, abychom si společně jednotlivé problémy    

projednali a hledali moţná řešení. 

Ve středu 10. července v 16:00 hod. u hasičské zbrojnice se budeme zabývat místní  

             komunikací kolem hasičárny ke Kocmínku. 

Ve čtvrtek 11. července v 16:00 hod. pod rodinným domem pana Matla se budeme  

      zabývat komunikacemi na nové cestě a v Potůčkách. 

V pátek 12. července v 16:00 hod.   u dubů se budeme zabývat komunikacemi pod    

           Polďákem, kravínem a u fotbalového hřiště. 
 

Jestliţe jsou problémy s odstavenými auty, rychlou jízdou, zimní údrţbou cest i na      

jiných komunikacích, ozvěte se, svolám schůzku s vašimi sousedy i u vás. 

Marie Janečková 



7 

Ze zasedání rady obce  

Rada obce na svém 65. zasedání dne 27.5.2013 
projednala a při jala toto usnesení:  

schvaluje  dodavatele projektu „Zateplení kulturní-
ho domu čp. 127 v Rybí“ uchazeče č. 4 – 
TERS PLUS s.r.o., Libhošť čp. 3, 742 57,     
jehoţ nabídka byla vyhodnocena jako nabídka 
s nejniţší nabídkovou cenou a dále pověřuje 
starostku podpisem smlouvy s firmou TERS 
PLUS s.r.o., Libhošť čp. 3, 742 57; 

 
schvaluje  ţádost o prodlouţení nájmu sociálního 

bytu v budově č.p. 127 do 31. 5. 2014; 
 
bere na vědomí  zdůvodnění Střední školy       

technické a zemědělské Nový Jičín, které vedlo 
ke změně dodavatele zakázky výroby stolů do  
kulturního  domu Beseda a schvaluje nového 
dodavatele zakázky: Ing. Jana Víchu, Větřkovi-
ce 72, IČ 452 03 385 

 
schvaluje  stanovení ceny dřeva na rok 2013: 
 dříví na pořez 1.500,-Kč - 1.600,- Kč/m

3
 dle 

kvality (sukovitost, popraskané kmeny) 
 palivové dříví  1.000,-Kč/m

3 

  
schvaluje  rámcovou smlouvu se společností O2 

na poskytování sluţeb elektronických komuni-
kací prostřednictvím mobilních sítí a dalších 
produktů; 

 
schvaluje  smlouvu o sdruţených dodávkách   

elektřiny ze sítí NN. Smlouva je uzavřena na 2 
roky od 1. 7. 2013 – do 31. 12. 2015 a 
pověřuje starostku jejím podpisem; 
 

souhlasí se stanovením ceny za sdruţené         
dodávky plynu od společnosti RWE na 755,94 
Kč/MWH a souhlasí s uzavřením smlouvy o 
sdruţených dodávkách plynu do 31.12. 2015; 

 
schvaluje  účetní závěrku Základní školy Adolfa 
 Zábranského Rybí, příspěvková organizace 
 za rok 2012; 

schvaluje  účetní závěrku Mateřské školy Rybí, 
 příspěvková organizace za rok 2012; 
 
schvaluje  dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s    
 firmou Unistad spol. s r.o. Suchdol nad 
 Odrou, který se týká rozšíření opravy 
 mostních říms a provedení ochrany      
 výztuţe mostovky; 
 
schvaluje  smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení 
 věcného břemene ke stavbě zařízení   
 distribuční soustavy „IP-12-8012890,  
 zemní vedení, Valušek“ na pozemcích ve 
 vlastnictví obce 1740/1, 1737, v k.ú Rybí a  

souhlasí se stavbou el. přípojky za předpo-
kladu, ţe správce sítí umoţní stavbu         
veřejného osvětlení ve svém ochranném 
pásmu dle projektové dokumentace zpraco-
vané firmou  ADEN LP Jeseník nad Odrou 
stavební objekt 7; 
 

bere na vědomí  zprávu o výsledku kontroly 
hospodaření obce Rybí za rok 2012, kterou 
provedl  odbor kontroly a interního auditu 
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. 
Při přezkoumání hospodaření za rok 2012 
nebyly zjištěny chyby a nedostatky, ani     
nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít  
negativní dopad na hospodaření územního 
celku v budoucnosti; 

 
schvaluje  pana Martina Lapčíka pro výkon    

činnosti TDI a koordinátora BOZP při realiza-
ci stavby „Zateplení objektu kulturního domu 
čp. 127 v Rybí“ a pověřuje starostku       
podpisem smlouvy. 
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schvaluje poskytnout finanční pomoc městu 
Hostinnému postiţenému povodněmi ve výši 
10.000,- Kč a pověřuje starostku jednáním se 
zastupiteli města Hostinné; 

  
schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 

1000,- Kč Slezské Diakonii Broumov na      
náklady  spojené s pořádáním humanitární 
sbírky; 

 
schvaluje,  aby byla v roce 2013 uzavřena 

smlouva o reklamě mezi společností Asompo 
a.s. se  sídlem v Ţivoticích u Nového Jičína 
a TJ Sokol Rybí; 

 
bere na vědomí  nabídky firem na pořízení no-

vých dětských prvků do areálu Klimbach; 

bere na vědomí  bezpečnostní opatření o instala-
ci zpomalovacích retardérů na místní komuni-
kaci uvedené v pasportu pod číslem 30c a 

 pověřuje starostku dalším jednáním; 
 
schvaluje   mandátní smlouvu na výkon           
 autorského dozoru pro realizaci stavby        
 Zateplení objektu kulturního domu č.p. 127 
 v obci Rybí. Projektovou dokumentaci       
 zpracovala firma AL-VO ATELIÉR s.r.o. se 
 sídlem Košařiska 73, PSČ 739 81, zástupce 
 této firmy Ing. Arch. Alena Vojtechovská 
 bude vykonávat funkci autorského dozoru 
 k této stavbě. Cena za výkon autorského     
 dozoru je  stanovena dle vysoutěţené ceny; 
  
schvaluje  rozpočtové opatření č. 6. 

Rada obce na svém 66. zasedání dne 10.6.2013 
projednala a při jala toto usnesení:  

Ze zasedání  

 zastupitelstva obce 

V pondělí 3. června 2013 se v sále Besedy konalo 15. zasedání zastupitelstva obce, kterého 
se zúčastnilo 12 členů zastupitelstva a 10 občanů. 
 
Zastupitelstvo na zasedání projednalo a přijalo tato usnesení: 

(Hlasování: pro - proti - zdrţelo se) 

243. schvaluje program  15. zasedání Zastupitelstva obce Rybí;                  (11-0-0) 
 

244. schvaluje, aby diskuse probíhala ke kaţdému bodu programu zvlášť;                (11-0-0) 
 

245. schvaluje návrhovou komisi ve sloţení:  Antonín Kudělka (předseda),               (11-0-0) 

   Martin Pospěch a Ing. Jiří Kudělka 

 ověřovatele zápisu: Jaromír Marek a Pavel Kotek 
 zapisovatelku:  Jana Marková 

 

246. bere na vědomí plnění usnesení přijatých na 14. zasedání Zastupitelstva obce Rybí dne 
25.3.2013;                          (11-0-0) 

 

247. 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 pozděj-
ších předpisů) závěrečný účet obce Rybí za rok 2012 a  

 souhlasí    s celoročním hospodařením a to bez výhrad;                 (11-0-0) 
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248. schvaluje  v souladu § 84 zákona 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) a s vyhláškou 
563/1991 Sb. o účetnictví účetní závěrku sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2012;     (11-0-0) 

         
249. 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 2012 a   
 souhlasí  s převodem finančních prostředků ve výši 28.512,71 do rezervního fondu školy;          
              (11-0-0) 
250. schvaluje v souladu § 30 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních         
 rozpočtů (ve  znění  pozdějších předpisů) výsledek hospodaření Mateřské školy příspěvkové 
 organizace Rybí za  rok 2012 a   
 souhlasí  s převodem finančních prostředků ve výši 6.399,- do rezervního fondu;            (11-0-0) 
 

251. schvaluje  rozpočtové opatření č. 5 ;                            (11-0-0) 
 

252. bere na vědomí   zprávu inventarizační komise o inventarizaci majetku obce Rybí za rok 2012;            
                                     (11-0-0) 
253. schvaluje  prodej pozemku parc.č. 186/4 (zahrada) o výměře 226 m

2
, a parc.č. 186/6 (zahrada) 

 o výměře 52 m
2
, k.ú. Rybí panu V.M., bytem Rybí  za odhadní cenu s tím, ţe náklady spojené 

 se znaleckým posudkem a návrhem na vklad do katastru nemovitostí uhradí kupující a  
 pověřuje starostku podpisem kupní smlouvy;                          (12-0-0) 
 

254. schvaluje  koupi části pozemku na níţ je umístěna část místní komunikace 32c od pana V.M., 
 bytem Rybí, za cenu stanovenou znaleckým posudkem s tím, ţe obec uhradí geometrické za
 měření, znalecký posudek a náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí a   
 pověřuje starostku podpisem kupní smlouvy;                            (12-0-0) 
 

255. schvaluje  prodej pozemku parc.č. PK 747/4 o výměře 1088 m
2
 panu M.V., bytem Nový Jičín 

 za cenu stanovenou znaleckým posudkem s tím, ţe kupující uhradí náklady spojené se        
 znaleckým posudkem a návrhem na vklad do katastru nemovitostí a 
 pověřuje starostku podpisem kupní smlouvy;                            (11-0-1) 
 

256. schvaluje  darovací smlouvu č. NJ/134/j/2013/Ja mezi obcí Rybí a Moravskoslezským krajem 
zastoupeným Správou silnic Moravskoslezského kraje s tím, ţe návrh na vklad do katastru ne-
movitostí hradí obdarovaný tj. obec a 

 pověřuje   starostku podpisem této smlouvy;                          (12-0-0) 
 

257. schvaluje  kupní smlouvu mezi panem F.V., bytem Moravská Ostrava, obchodní společností 
REALIT STAV RK s.r.o. se sídlem Štramberská 428, Příbor a Obcí Rybí, jejímţ předmětem je 
zakoupení domu č.p. 103 a přilehlého pozemku parc.č. st. 126 o výměře 353 m

2
 a 

 pověřuje   starostku podpisem této smlouvy;                          (12-0-0) 
 

258. schvaluje  v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) uzavření    
 Smlouvy o úvěru č. 0378792409;                        (12-0-0) 
 

259. nebylo přijato usnesení  o výjimce z dotačního programu „Domovní ČOV“ v případě ţádosti 
 R.J. bytem Rybí;                                    (1-7-4) 
 

260. zamítá se  návrh Pavla Lichnovského na vyplácení pastelkovného ve výši 500 Kč a  
 schvaluje se  ponechání dosavadního způsobu financování ve výši 100 Kč/1 ţáka 1.třídy;        
              (11-0-1) 
 

261. nebylo přijato usnesení  o vyplácení pohřebného ve výši 5.000 Kč pozůstalým po zemřelém 
 občanovi obce;                                 (1-7-4) 
  
262. bere na vědomí  informace starostky. 
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V červenci a srpnu  
bude knihovna otevřena  

jen v pondělí od 16.°° do 19°° hod. 
 

 
 

     Omlouvám se za chybu, kdy jsem do minulého Zpravodaje zaslala nové knihy z 
června 2012. Mohla za to moje nepozornost. 
 
 

     J. Kahoun, I. Houf                 Včelí medvídci od jara do zimy 

 

     Kniha pro nejmenší čtenáře, která přináší krátké veselé příběhy o Brumdovi,    

Čmeldovi a ostatních postavičkách ze světa broučků. Vedle vyprávění jsou v této   

kníţce i písničky s texty z tohoto známého televizního večerníčku. 
 

 

     J. Davis                          Garfieldova show č. 1 -  

    Prokletí kočičáků a další příběhy 

     V knize inspirované úspěšným televizním seriálem najdete několik zábavných     

příběhů slavného oranţového kocoura. 

 

 

     J. Verne, O. Neff                      Tajuplný ostrov 

 

     Lincolnův ostrov není na ţádné mapě, ale znají jej čtenáři verneovek. Pětice        

trosečníků na něm nachází útočiště a objevují nejedno tajemství tohoto ostrova. Toto 

vydání vyšlo opět v úpravě Ondřeje Neffa, která dobrodruţný příběh přiblíţí i           

současnému čtenáři. 
 

 

     I. Březinová                              Bojíš se Margito? 

 

     Blíţí se léto, prázdniny a kamarádky Fany, Nikola a Simča se tentokrát chystají na 

putování Slovenskem. Jejich průvodkyní je tentokrát Marika a proţijí opět zajímavá  

setkání. 
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     P. David,V. Soukup, Z. Thoma                Skvosty skal a skalních měst 

 

     Skály a skalní města patří k vyhledávaným turistickým cílům a v České republice je 

jich opravdu hodně. V knize jsou představeny ty nejcennější a nejhezčí - od Adršpaš-

ských a Teplických skal přes Český ráj po úchvatná seskupení v oblasti Českého     

Švýcarska. Najdete zde i osamělé skály v horách či lesích a skalní scenérie. 

 

 

     K. Tučková                                     Ţítkovské bohyně 

 

     Je to fascinující příběh o ţenské duši, magii a zasuté části naší historie. Vysoko v 

kopcích Bílých Karpat ţily odedávna ţeny obdařené vyjímečnými schopnostmi. Uměly 

léčit, poradit v nesnázích a také prý viděly do budoucnosti. Říkalo se jim bohyně a své 

umění předávaly z generace na generaci. O tom, ţe jejich osudy bývaly spletité nás 

přesvědčí tato zajímavá kniha  
 

   

      A. Jakoubková                          Manţel, který štěká, taky kouše 

 

     Příběh této knihy začíná v době, kdy šestnáctiletá Sonja otěhotní. Postoj jejích       

rodičů vůči ní v této situaci ji poznamená na celý další ţivot. Provdá se za mnohem   

staršího muţe a proţívá pohodlný ţivot ve zlaté kleci. Ale vše se změní po několika    

letech, kdy u dveří jejich luxusní vily zazvoní cizí ţena. 
 

 

     J. Herčík, A. Hrachovcová  Proč je báječné být zvěrolékařem 

 

     Známý český zvěrolékař vypráví o zvířatech a lidech, které potkal během své         

lékařské praxe. Tuto vtipnou a poutavou knihu přivítají všichni ti, kdo někdy alespoň na 

čas spojili svůj ţivot s němou tváří. 

 

 

     P. D. Jamesová                                Rubáš pro slavíka 

 

     Tato detektivka přináší první případ inspektora Dalglieshe. Proč zemřely zdravotní 

sestřičky ve Slavičím domě? Je to kniha plná napětí a nečekaných zápletek. 

 
Knihovnice Věrka Šustalová 
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Zprávičky z naší školičky 

Školní rok končí 

V posledním měsíci školního roku 2012/2013 jsme uskutečnili poslední aktivity. Druháci 

a třeťáci se zúčastnili preventivní akce na oddělení Policie ČR v Novém Jičíně. Školu 

opět navštívili pánové Daněk a Kudělka s druhým dílem besedy na téma poţární    

ochrany a chování v krizových situacích. Také jsme ve škole přivítali loutkoherce 

s pohádkou „O princezně Rozmařilce“. Dále se ţáci 4. a 5. ročníku zúčastnili sportovní-

ho klání na ZŠ v Šenově u Nového Jičína, odkud přivezli 12 medailí. Výsledky jednotli-

vých sportovců najdete na stránkách školy. Tam také můţete najít výsledky našeho 

sportování na hřišti ze čtvrtku 13.6.. V pondělí 24.6. proběhla ve škole beseda o ústní 

hygieně, při  které se děti dověděly, jak si správně čistit zuby. Poslední akcí byl školní 

výlet. Letos jsme se chtěli podívat na sochu Radegasta a vyjít aţ na horu Radhošť.  

Vzhledem k  nepříznivému jsme nemohli túru uskutečnit, proto jsme navštívili Frenštát 

pod Radhoštěm, kde jsme se byli podívat na skokanské můstky, prohlédli jsme si       

náměstí a navštívili tamní muzeum. Radegasta jsme nakonec také viděli, protoţe jeho 

zrestaurovaná socha stojí v budově městského úřadu. 

         Mgr. Hana Frydrychová 

Hurá na prázdniny 

V pátek 28.6. si děti ze školy odnesly vysvědčení a nastávají vytouţené a zaslouţené 

prázdniny. Myslím si, ţe celý školní rok byl úspěšný. Děti získaly spoustu vědomostí a 

dovedností, o čemţ nás nejvíce přesvědčilo testování ţáků 5. ročníku. V republikovém 

srovnání jsme měli slušnou úspěšnost ve všech testovaných oblastech. V testování 

českého jazyka měli ţáci 5. ročníku úspěšnost 82%, ve znalostech angličtiny 83%. 

V matematice byla úspěšnost 57%, protoţe většina úkolů byla zaloţena na logickém 

myšlení, čímţ testové úkoly méně ověřovaly klasické znalosti a vědomosti. S výsledky 

můţeme být velmi spokojeni. 

Tímto bych chtěla poděkovat všem pedagogům školy za kvalitní vzdělávání, všem 

zaměstnancům za všechnu práci nad rámec jejich povinností, za velmi pěkné    

akce, které se nám podařilo během školního roku uskutečnit. Přeji jim příjemné 

proţití dovolené, hodně klidu a odpočinku. 

Dětem pak přeji jménem nás všech krásné proţití hlavních prázdnin.   

          Mgr. Hana Frydrychová 
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Soutěţ ve sběru 

V minulém čísle zpravodaje jsem Vás informovala o stavu sběrové akce Soutěţ 

s panem Popelou. Nyní je soutěţ ukončena a škola získala Diplom za 2. místo 

v kategorii podle průměru na ţáka. Nakonec se do sběrové akce zapojili všichni. Chtěla 

bych tímto poděkovat všem dětem a jejich rodičům ale také ostatním občanům 

obce Rybí za to, ţe nám plnili kontejnery starým papírem. Díky tomu jsme získali 

toto krásné umístění a také finanční prostředky, ze kterých jsme hradili akce školy. 

         Mgr. Hana Frydrychová 
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Moravská vlajka na počest 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje 
V letošním roce si připomínáme významné výročí – uplyne 1150 let od příchodu Cyrila a Metoděje k nám na 

Moravu. Tato událost měla obrovský kulturní a duchovní význam nejen pro naši zem, ale také pro velkou část 

Evropy. Tuto důležitou událost v našich dějinách si připomeneme vyvěšením moravské vlajky na naší radnici. 

Historie moravské vlajky 
Dnešní hojně rozšířená podoba moravské vlajky vychází ze zemských 

barev, zlaté a červené, kterých se od počátku 19. století používalo k 

výzdobě, později začaly být vyvěšovány i jako prapory. Oficiálního 

stvrzení se dočkaly v roce 1848, kdy poslanci Moravského zemského 

sněmu schválili 5. článek nové moravské ústavy, ve kterém se definuje 

zemský znak a zemské barvy: „Země moravská podrží dosavadní svůj 

erb zemský, totiž orlici vpravo hledící, v poli modrém a červenozlatě 

kostkovanou. Zemské barvy jsou zlatá a červená.“ Od stanovených 

zemských barev byla následně odvozena moravská vlajka, kterou tvoří 

dva vodorovné pruhy. Horní pruh je žlutý, spodní je červený. V druhé 

polovině 19. století a počátkem 20. století, v době vzestupu 

nacionalismu, to byla právě moravská vlajka, která sjednocovala 

obyvatelstvo naší země bez ohledu na národnost. Ačkoliv události 

dvacátého století nebyly pro její užívání příliš příznivé, najdeme o ní 

doklady za první republiky, po roce 1945 i kolem roku 1968. 

Nový impuls k rozšíření přišel po uvolnění poměrů po roce 

1989. Tradiční žlutočervené moravské vlajky začaly být 

opatřovány zemským znakem – šachovanou orlicí v modrém 

poli, a to z důvodu odlišení od jiných podobných vlajek. Tato 

varianta si pro svoji srozumitelnost i estetickou úroveň 

získala velmi rychle oblibu po celé Moravě a stala se základní 

a všeobecně uznávanou podobou moravské vlajky 

současnosti. 

Další použití moravské vlajky 
Kromě tohoto nejvýznamnějšího svátku bývá moravská 

vlajka vyvěšována i v další dny spjaté s moravskou historií. 28. března si připomínáme výročí narození 

světoznámého moravského učence Jana Ámose Komenského, 15. září význačného moravského politika a 

diplomata, ochránce moravských zemských práv a svobod, Karla staršího ze Žerotína. Zvolení moravského 

markraběte Jošta Lucemburského, zvaného též Moravský, římským králem připadá na první říjen, 28. října si 

připomínáme si nejen vznik Československé republiky, ale také svatořečení velkomoravského panovníka 

Rostislava. Další vhodnou příležitostí jsou výročí a události spjatá s obcí (např. obecní slavnosti, hody), či 

některým z významných rodáků. 

Další informace 
Historie moravských symbolů a barev http://zamoravu.eu/mno-k-morave/moravske-barvy-a-symboly/ 
Kontakty na různé výrobce a prodejce vlajky http://zamoravu.eu/moravsky-obchod/ 
Občanská iniciativa "Za vyvěšování moravské vlajky" http://zamoravu.eu/iniciativy/vyvesovani/ 
Zpracovala Moravská národní obec, o. s. http://zamoravu.eu/ 
 

 
Zemské barvy a znak Moravy, 

1900 

 

Současná podoba moravské vlajky 
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RYBSKÝ   ZPRAVODAJ   č. 7/2013  vydal  Obecní úřad Rybí,  Rybí č. p. 380  dne  28.6.2013   

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 každého čísla: 25. den v měsíci. 

Od 1.7.2013 bude upravena otevírací doba poštovní provozovny následovně: 
 

Otevřeno: 
 

pondělí     13:30 - 16:30 

úterý  8:00 - 11:00 

středa      13:00 - 16:30 

čtvrtek  8:00 - 11:00 

pátek     13:30 - 16:30 

 

 Změna otevírací doby je na zkušební lhůtu 2 měsíců a po vyhodnocení 

účinnosti, resp. vhodnosti této změny, Česká poště rozhodne, zda tuto      

změněnou otevírací dobu bude realizovat i dále, případně navrhne jinou její 

úpravu. 

Za Českou poštu Ing. Petra Vlachová 

Naši fotbaloví benjamínci se zúčastnili    

fotbalového turnaje v Ostravě Třebovicích. 

Za 4. místo si kaţdý odvezl medaili a    

muţstvo pěkný pohár a hlavně hodně    

zkušeností ze hry se zkušenějšími soupeři. 
 

Všechny fotky z turnaje najdete na:  

http://amica.rajce.idnes.cz/

TURNAJ_OSTRAVA_TREBOVICE_2013/# 

mailto:obec@rybi.cz
http://www.rybi.cz/
http://amica.rajce.idnes.cz/TURNAJ_OSTRAVA_TREBOVICE_2013/
http://amica.rajce.idnes.cz/TURNAJ_OSTRAVA_TREBOVICE_2013/
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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! 


