
  

Statistika roku 2008 

Z  toho   ženy:    578  děti do 18 let:  204 
      muži:     561     starší   60 let:    207 
 
Evidence obyvatel: 
 počet narozených dětí:    14     z toho děvčata:  8 
              chlapci:   6 
 počet úmrtí:     16            z toho žen:        10 
                 mužů:  6 
  počet přistěhovaných osob: 35     
 počet odstěhovaných osob: 17 
 počet svateb:   13 
 počet rozvodů:     5 
 
 nejmladší občan/ka obce Karolína Melčáková 
 nejstarší občan/ka obce Alžběta Skalková 
 
Statistika některých údajů Obecního úřadu Rybí: 
  
 počet zakoupených visaček na popelnice: 2 906 
 počet psů, za které byl uhrazen poplatek:    189 
 počet zasedání zastupitelstva obce:   6 (přijato 90 usnesení) 
 počet zasedání rady obce:     25 (přijato 246 usnesení) 
 
Ve školním roce 2008/2009: 
 
 počet dětí navštěvujících MŠ  38 ( I.odd. 24,   II.odd. 14) 
 počet žáků ZŠ    36 
 počet žáků školní družiny ZŠ  30 
 počet všech strávníků ŠJ  97 (70 dětí, 27 dospělých) 
 
Počet registrovaných čtenářů obecní knihovny: 101 
 z toho do 15 let:  24 
  

XVII. ročník  

ÚNOR 2009 

Uvnitř tohoto vydání: 

Ze zasedání rady obce 2 

Tříkrálová  sbírka 

Blahopřání 
3 

Pozvánky 4 

Diskuse k BRO 5 

Ohlédnutí za rokem 2008 6 

Hledání fotografií památ-

ných stromů 7 

Vyluštění minulého kvízu  7 

Rozhovor s P. Vlad. Zelinou 8-9 

Zábava 12 

Počet obyvatel k 31.12.2008 =  1139  
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Ze zasedání rady obce 

Rada obce na svém 55. zasedání dne 6.1.2009 
projednala a p ř i ja la toto usnesení:  

zamítla   pořádání Valašské rally 2009 na 
vedlejších komunikacích; 
bere na v ědomí   dopis Mysliveckého sdru-
žení Rybí týkající se stížností úniku chovné-
ho stáda pana Karla Honeše mimo ohrady; 
bere na v ědomí   dopis firmy AAA IN-
DUSTRY cz. s upřesněním podnikatelské-
ho záměru a žádostí o změnu územního 
plánu a postupuje  zastupitelstvu na projed-
nání; 

schvaluje    Smlouvu o zřízení věcného bře-
mene mezi firmou ČEZ Distribuce, a.s. zastu-
pující manžele Jiřího Honeše a Dagmar Ho-
nešovou a Obcí Rybí a souhlasí   se zřízením 
přípojky „NN“ na obecním pozemku PK parc. 
č. 1454 a EN parc.č. 1414/8 a   pověřuje   
starostu podpisem; 
souhlasí   s uzavřením Smlouvy o nájmu ne-
bytových prostor mezi Obcí Rybí a manželi 
Zdeňkem a Lenkou Zaoralovými; 

Rada obce na svém 56. zasedání dne 20.1.2009 
projednala a p ř i ja la toto usnesení:  

vyhlašuje   v souladu s § 39 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, záměr obce – 
prodej obecních pozemků: 
 
1/ parc.č. 16/6 o výměře    64 m2 
2/ parc.č. 16/7 o výměře   22 m2 
3/ parc.č. 16/8 o výměře   18 m2 
4/ parc.č. 16/9 o výměře   74 m2 
5/ parc.č. 16/10 o výměře  114 m2  
6/ parc.č. 16/11 o výměře     5 m2 

7/ parc.č. 1716/2   o výměře   56 m2 

 
Písemné žádosti lze podat do pátku         
13. února 2009 na adresu Obecního úřadu 
Rybí, prodej pozemků bude projednávat za-
stupitelstvo obce na svém zasedání;  
 
schvaluje   návrh Smlouvy na svoz směsné-
ho komunálního a separovaného odpadu 
mezi Obcí Rybí a Technickými službami 
města Nového Jičína a pověřuje  starostu 
podpisem smlouvy;  

schvaluje  návrh Obstaravatelské smlouvy č. 
6/2009 mezi Obcí Rybí a Technickými služba-
mi města Nového Jičína a pověřuje  starostu 
podpisem smlouvy; 
bere na v ědomí   vyhodnocení zkušebního 
provozu na úseku svozu a zpracování biolo-
gicky rozložitelného odpadu v letech 2007-
2008 a pověřuje  místostarostku o článek do 
zpravodaje; 
pověřuje   starostu oslovením firem zabývají-
cích se výrobou a výměnou oken s nabídkou 
na výměnu oken v místní ZŠ; 
doporu čuje  finančnímu výboru zapracovat 
Návrh plánovaných nákladú do rozpočtu jed-
notky SDH Rybí na rok 2009; 
nesouhlasí   s finančním příspěvkem Fondu 
ohrožených dětí; 
bere na v ědomí   vyjádření Mysliveckého 
sdružení Rybí ke konání rallye; 
souhlasí   s konáním Valašské rally 2009 po 
silnici III.třídy směrem na Štramberk. 
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Pan Emil  Šimíček  81  let 
 
Pan Josef  Lichnovský  65  let 

Občanům, kteří v tomto měsíci oslaví svá významná ži-
votní jubilea přejeme především hodně zdraví, štěstí, 
mnoho elánu a spokojenosti. 

Co najdete na úřední desce  

K datu 28.1.2009: 
Prodej obecních pozemků 
Seznámení s podklady rozhodnutí - Silnice R48 
Oznámení - zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání 
Nabídka pozemků k pronájmu uveřejněná Pozemkovým fondem ČR 
Přehled uzavřených veřejnoprávních smluv 
 
Písemnosti jsou uvedené také na elektronické úřední desce na adrese: www.rybi.cz 

 
     Dvě soboty v měsíci lednu proběhla v naší obci tradiční 
Tříkrálová sbírka. Zúčastnilo se jí devět skupinek koledníků, 
kteří obětavě v mrazivém počasí navštívili všechny rodinné 
domy, kde zazpívali a napsali nápis K+M+B 2009. Celkem 
byla vybrána úctyhodná částka 41.834 Kč. Ještě jednou  
bychom rádi poděkovali všem štědrým dárcům i obětavým    
koledníkům. Bez jejíchž pomoci by sbírku nebylo možné  
realizovat. 

Leško Miroslav 
ředitel Charity Kopřivnice 
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10. února Sportovní komise OÚ a TJ Sokol Rybí zve v 17:00 hodin do sálu Besedy 
 na BESEDU S  PROMÍTÁNÍM o Indickém Himaláji (viz přiložený letáček) 
 
14. února Ušetřete si práci s obědem a přijďte v sobotu do „Hospůdky u Milana“ na              

DOMÁCÍ  ZABÍJA ČKU. K poslechu i k tanci bude hrát hudba. Možnost 
zakoupení domácích výrobků. 

 
20. února DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES  v místní mateřské škole.  
 Začátek v 15:30 hod. Bohatá tombola a občerstvení. Srdečně zveme. 
 
20. února VALNÁ HROMADA  vlastníků honebních pozemků a tím i členů  
 honebního  společenstva se koná v  „Hospůdce u Milana“. 
 Začátek je v 18 hod. 
 K hojné účasti Vás srdečně zve výbor honebního společenstva. 
 
21. února Sbor dobrovolných hasičů Rybí zve na tradiční KONČINOVÝ PLES, 
 který se koná v sobotu 21.2.2009 od 19 hodin v sále Besedy. 
 Vstupné  50,- Kč. 
 K tanci a poslechu hraje skupina STRAM. 
 K doplnění energie bude připraveno bohaté občerstvení. 
 Mladé i odrostlejší milovníky dobré zábavy zvou hasiči. 
 
28. února Základní škola zve všechny děti a dospělé na DĚTSKÝ MAŠKARNÍ 
 PLES, který se koná od 14:00 hodin v sále Besedy. Opět je připraven 

 bohatý program, občerstvení a tombola.  
 

 

 
KLUB ŽEN  – zve své členky v úterý 3. února  do přísálí Besedy v 18. hod.  
 
 
ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ A MĚŘENÍ TLAKU   se bude konat v pondělí 9. února  
    v přísálí Besedy  v  době   od 9:30 - 10:00. 
ZAPISOVÁNÍ  LÉKŮ  se bude konat   v pondělí  23. února ve stejnou dobu.
      
 
 
 Žádáme ob čany, aby nájemné za hroby hradili v m ěsíci a roce, který je 
uveden v článku III. v bod ě 1. nájemní smlouvy . Děkujeme.                                                         
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   k novým platebním podmínkám za odvoz biologicky rozložitelného odpadu 
 ( hnědé kontejnery) 

 
     Podle předložení zprávy představenstva fa Asompo, a.s. o zkušebním provozu na 
úseku svozu a zpracování biologicky rozložitelného odpadu ( dále BRO ) v létech 2007 - 
2008, vyplývá, že o tuto službu je narůstající zájem ( využívá ji 39 obcí). 
V době zkušebního provozu byly platební podmínky nastaveny takto: 
 

20,- Kč za výsyp 1 ks kontejneru 
ukládání BRO zdarma, pokud si akcioná ř BRO doveze vlastní dopravou.  

Díky tomu ztráta na úseku svozu BRO činila jen v roce 2008 téměř 1.750.000,- Kč. 
 
 
V roce 2009 činí odhad ztráty až 4.000.000 Kč,- a tato ztráta je už nad ekonomické síly 
společnosti. 
 
Proto k pokrytí ztráty fa Asompo navrhuje následující model: 
 

40% uhradí obce v ceně za výsyp 1 kontejneru (tedy 85,- K č za výsyp 1 ks 
kontejneru) 

5% zpoplatn ěním BRO navezeného vlastní dopravou akcioná řů              
na 200 Kč/t  

30% snížení výplaty ztráty dividend za rok 2008 
20% snížení nákladů na reklamu v roce 2009 
5% na další náklady firmy ASOMPO, a.s. 

 
 

I naše obec je akcionářem této společnosti a její služby využívá podle potřeb nás všech 
občanů. I v naší obci vývoz biologicky odbouratelného odpadu brzy zaznamenal zvyšu-
jící se zájem občanů. Na základě tohoto zájmu rada schválila zakoupení dalších kontej-
nerů, tak aby byly umístěny u všech míst s tříděným odpadem. Podle lo ňských plateb 
nás tato služba stála 15.000 K č/rok a podle nov ě navržených kalkulací zaplatíme 
v letošním roce asi  130.000 K č/rok.  Prosíme, jestli se chcete k této situaci vyjádřit 
(budeme tuto službu i nadále plně využívat, znovu se vrátíme ke kompostování na za-
hradě apod.), učiňte tak do 15. 2. 2009 (lístečky do schránky OÚ, na stránkách obce, 
osobně). Názor obce musíme odeslat do 20. 2. a o úpravách svozu pak rozhodne před-
stavenstvo do 28.2.2009. Nově stanovené podmínky pak budou platit od 1.4.2009 . 
 

Komise Životního prostředí                    
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Rok 2008 utekl jako voda. Kulturní komise Vám chce připomenout akce, které v tomto roce  pro Vás 
připravila. 
 
Než jsme se rozhoupali, byl březen a v tomto měsíci tradičně vynášíme zimu ze vsi. Díky Vám, opět za 
velké účasti občanů. 
Skvělou atmosféru vytvořilo 140 posluchačů  koncertu Komorního orchestru Kopřivnice s hostující ja-
ponskou klavíristkou YUKIKO SAWA. Garantem koncertu byl pan Josef Melnar. 
 
V dubnu si mladší generace  mohla zkusit štěstí v zábavném pořadu KASÍNO LAS RYBŇAS. 
 
V květnu se 49 občanů seznámilo s výstavbou a výrobou elektřiny v přečerpávací elektrárně Dlouhé 
Stráně a prohlédlo si zámek ve Velkých Losinách. 
 
Prázdniny jsme využili k přípravě oslavy naší pouti. Pozvali jsme agenturu „Dobrý den“ k zaznamenání 
českého rekordu „Setkání účastníků pouti v bandurách“. K seřazení 123 lidí v papučích všech věko-
vých kategorií  vyhrávala dechová hudba pana Aloise Cigána. 
 
V říjnu pan starosta přivítal 19 nově narozených občánků Rybí. 
 
Hodně času jsme věnovali přípravě výstavy fotografií. Snímky na závěsných panelech vyfotila nebo 
upravila paní Jiřina Wintrová. 
 
90. let vzniku Československé republiky si připomněla řada našich spoluobčanů lampiónovým průvo-
dem. 
 
Smutný listopad si lidé zajímající se o tajemno zpestřili výkladem karet. 
 
V prosinci jsme se připravovali na Vánoce. 
Ženy vlastnoručně vyráběly svícny a jiné vánoční vazby ke zkrášlení svých domovů. 
V neděli 21.12. Pěvecké sdružení Kopřivnice a Komorní orchestr Kopřivnice nás melodiemi koled nala-
dil přímo svátečně. 
 
V předvečer Silvestra v Besedě vyhrávala Cimbálovka. V 2. polovině pořadu se ke zpěvákům připojili 
především starší posluchači a tak písněmi a veselou náladou zakončili uplynulý rok. 
 

Kulturní komise děkuje všem za pomoc a občanům za účast. 
Buďte nám, prosím, příznivě nakloněni i v následujícím roce. 

 
Návrh na kulturní akce v 1. polovin ě roku 2009 
 
Leden – únor     Kurz společenského tance pro manželské a spřátelené páry 
Březen – Módní přehlídka 
Březen – Koncert, Vynášení zimy ze vsi 
Duben -  beseda 
Červen – Pro velký zájem opakujeme zájezd do elektrárny Dlouhé Stráně. 
 
Bližší informace budou uvedeny ve zpravodajích. 
 

Za kulturní komisi Ludmila Krausová 
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1. Jsem prý blázen jen   Jiří Schellinger 
2. Někde mít svůj kout   Jitka Zelenková 
3. Sladké mámení    Helena Vondráčková 
4. Náhrobní kámen   Petr Novák 
5. Ty velické zvony   Čechomor 
6. Když muž se ženou snídá  Karel Gott 
7. Kdoví jestli    Kabát 
8. Ryba rybě    Janek Ledecký 
9. Kočovní herci    Jan Nedvěd 
10.Korálky od Natálky   Petr Nagy 
11. Modlitba pro Martu   Marta Kubišová 
12. Sestrička z Kramárov  Elán 
13. Vokurky    Lucie Bílá 
14. Tři oříšky pro Popelku  Iveta Bartošová 
15. Není nám už sedmnáct  Petra Janů 

(PL) 

     Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci s Krajským 
úřadem Moravskoslezského kraje připravuje publikaci věnovanou   
památným stromům v regionu.  
 
     V naší obci nám roste Purmenská lípa, tis u Křížků a velkou       
zajímavostí jsou i duby na bývalé „Panelce“.  
 
     Prosíme, jestli máte historické fotografie těchto stromů, různé    
historky, které se k těmto stromům váží, doneste je na úřad, my Vaše 
materiály poskytneme zpracovateli, aby se i naše obec mohla      
pochlubit zelenými pamětníky z dob dávno minulých. 

 
DARUJI   funk ční šuplíkový mražák 150 l. 

 
Tel.  724 826 990 
 595 532 880 
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1.  Pane Zelino, zkuste se nám v kostce p ředstavit  - p ředevším t ěm občanům, 
kteří vás pravideln ě nepotkávají v kostele a neví o Vás nic bližšího?  

Pocházím z Raškovic, což je obec asi 15 km od Lysé hory, takže pocházím 
z Beskyd. Mí rodiče jsou už v důchodu.. Letos mně bude 34 let . Mám tři bratry, z toho  
nejstarší bratr pracuje u útvaru pro odhalování  korupce, další bratr pracuje u Městské 
policie a třetí bratr – mé dvojče, je kaplanem v Novém Jičíně. Takže oba jsme knězi. 
V 17 letech jsem se vyučil jako truhlář pro výrobu nábytku a zařízení ve Valašském Me-
ziříčí. Toto zaměstnání jsem dělal i s bratrem devět let. Při zaměstnání jsme si dodělali 
v Ostravě maturitu a odešli jsme 
do nultého ročníku kněžského semináře, tzv. Teologického konviktu do Litoměřic. Pak 
jsme společně absolvovali kněžský seminář a studia na olomoucké Cyrilometodějské 
fakultě a byli jsme vysvěceni na jáhny a působili jsme v děkanátu Hlučín. Minulý rok 
jsme přijali kněžské svěcení a působíme v děkanátu Nový Jičín. 
     Pokud mi to čas dovolí, pak mezi mé záliby patří pobyt v přírodě, houbaření, občas 
plavání, četba náboženské literatury. 
 
2.   Měl jste již p říležitost si naši obec prohlédnout, projít se po ní ? Co se vám líbí 
nebo co vás zaujalo?  

Vaší obec jsem zatím poznal jen málo. Poznal jsem pouze  místa, kde chodím na-
vštěvovat nemocné. Ale i odtamtud jsem měl možnost shlédnout její krásu. Líbí se mi 
hlavně, že je tady pěkná a kopcovitá příroda. Taky kostelík je malebný a dobře zapadá 
svou architekturou 
do místní krajiny. Jsem rád, že krajina tu není jen placka nebo rovné pole. 

 
3.  Neplánujete založení webových stránek naší rybs ké farnosti?  

Zatím ne, a pokud k tomu někdy dojde, to ukáže čas. Ještě zde nejsem tak dlouho a 
taky nevím jak dlouho tady zůstanu. Všechno nejde dělat. Především se do kněžské 
služby zaučuji a to chce svůj čas. Je snadné rozjet spoustu aktivit, ale udržet je pak 
v chodu, to je umění. A pak je třeba si najít a vychovat spolupracovníky a ptát se jestli to 
je vůle Boží a nebo jen moje snaha. 
 
4.   Zaslechl  jsem návrh mezi lidmi, že by se možn á osvědčil venkovní reproduk-
tor, p ředevším p ři poh řbech je v kostele plno lidí a ti  co stojí na venku , tak nemají 
možnost slyšet „co se d ěje v kostele“. Co vy na to?  

Proti venkovnímu reproduktoru nic nemám. V Kobeřicích, kde jsem působil jako já-
hen, to bylo běžnou záležitostí. Ale myslím, že při pohřbech v kostele by se to volné 
místo na stání i našlo. Zdaleka ne vždy bývá kostel zcela zaplněn. Samozřejmě na sed-
nutí tam třeba místa není. Ale jestli stát venku a nebo v kostele, to už si musí každý 
přebrat sám. 
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5.  Kde se m ůžou na vás obrátit ob čané, když pot řebují vyjednat nap ř. poh řeb, 
křtiny apod?  

Jsem ustanoven jako kaplan pro Kopřivnici a Štramberk. Bydlím v Kopřivnici a zde 
máme také úřední hodiny. Ne proto, že bychom z fary chtěli udělat úřad, ale aby lidé, 
kteří zde přijdou, nás vždy v určité hodiny na faře našli a nemuseli tak odejít 
s nepořízenou. Úřední hodiny v Kopřivnici jsou v pond ělí  9-11 a 15.30 – 16.30 a ve 
středu  9-11 hodin . Dále pak je možno zatelefonovat na tel. číslo 556 812 554 nebo na 
můj mobil 739 002 743. Jelikož Rybí spadá pod farnost Štramberk, tak hlavní slovo má 
místní farář P. František Janotka. Pohřby se domlouvají se mnou v Kopřivnici a svatby a 
křty ve Štramberku, tel. 556 852 410. 

 
6.  Letošní rok za čal pom ěrně špatnými zprávami – finan ční krize, mnoho lidí p ři-
šlo nebo p řijde o práci, vyhlídky nejsou moc r ůžové… Můžete nejen takto postiže-
ným , ale všem říci něco povzbuzujícího.  

Povzbuzovat lidi nějak všeobecně je těžké, protože všichni mají své osobní problémy 
a všichni potřebují to povzbuzení jiné a osobní. Ale myslím, že nic se nejí tak horké, jak 
se to uvaří. Jelikož jsem nějakou dobu v pracoval jako mnozí z vás, tak to pro mě není 
až taková španělská vesnice. Mnohé problémy s nedostatkem práce se vyřešily často 
samy. Asi přílišným staráním se to nezmění. Výhodu má ten, kdo má víru v Boha. Vím 
to ze  zkušenosti. Navrátit se k Bohu k modlitbě k životu z víry k morálce podle desate-
ra. V tom vidím jediné řešení pro dnešní lidi i pro politiku. Je třeba doufat a netrápit se, 
protože trápením stejně nic nevyřeším. Maximálně si přitížím na psychickém zdraví. Já 
jsem v Bohu našel smysl svého života a vidím to jako jediné řešení na lidskou beznaděj 
a trápení. Proto bych radil všem návrat k Bohu a jeho hledání v životě. Jiné řešení ne-
znám. Nabízím jen to, co vidím jako řešení pro sebe sama. 
A Bůh říká: „Miluj svého bližního jako sám sebe“. Takže, co chci pro sebe, to nabízím i 
vám jako řešení a povzbuzení, které v Bohu lze nalézt. 
 
 
 
Pane Zelino, děkuji Vám za rozhovor, přeji, aby jste byl u nás v Rybí         
spokojený a pevné zdraví. 

Pavel Lichnovský 

Poděkování  
 
 

     Srdečně děkuji všem mým spoluobčanům, kteří mi nosí domů vršky od PET lahví. 
V loňském listopadu jsem odvezl do Charity Hrabyně, kde tyto vršky třídí a posílají 
k dalšímu zpracování 200 litrů těchto uzávěrů, což obnáší cca 16000 ks. V tuto chvíli 
mám připravených dalších 200 litrů, které koncem ledna odvezu do Hrabyně.  Děkuji 
ještě jednou a připomínám, že akce probíhá i nadále. 
 

Pavel Lichnovský 
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OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SOCIÁLNÍCH A FINAN ČNÍCH  
PORADEN SPOLU 

S KRAJSKOU RADOU SVAZU DŮCHODCŮ ČR INFORMUJE 
 

   Finanční poradnu mohou využívat držitelé průkazů ZTP, ZTP/P, senioři,sociálně slabší rodiny a rodiny s dětmi  
 
     Pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P nabízíme informace o slevách u vybraných pojištoven : 

na pojištění domácnosti 
na pojištění nemovitosti 
na pojištění zákonné a havarijní osobních automobilů 
na pojištění za škodu způsobenou zaměstnavateli 
 
Pro ostatní klienty Finanční poradny a ostatní zájemce  nabízíme pomoc a informace o  slevách : 
na elektrickou energii u vybraného dodavatele až 10% 
na dodávku plynu u vybraného dodavatele až 7% 
na pohonné hmoty v síti vybraných čerpacích stanic 
na služby vybraného mobilního operátora, pevné linky 
na pojištění domácnosti a nemovitosti až 20% 
na zákonné a havarijní pojištění osobních automobilů až 20% 

   Prevence zadlužování,exekucí,všeobecné obchodní podmínky u bankovních a nebankovních úvěrů. 
 
 Informace – Rada Seniorů ČR,Odstrčilova 4,poblíž nové radnice, 5 patro,číslo dveří 520,úřední den každý 
čtvrtek od 9.00 do 12.00h,Svaz důchodců Frýdek Místek,úřední den každý čtvrtek od 14.00 do 16.00h a Svaz dů-
chodců Poruba,úřední den čtvrtek od 9.00 do 12.00h.,Karviná úřední den čtvrtek 9.00 – 12.00hod. 

Informace tel.518 321 861 po,stř.9.00-12.00h,mob.724 094 175, 739623273  
mail financniporadna.MorSL@seznam.cz 

 

                                NEPLAŤTE VÍC NEŽ JE T ŘEBA  
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Zábava 

Je tu Sv. Valentin  
 

a což takhle připravit něco dobrého na zoubek 
své/mu drahé/mu? 
 
Pikantní růžový salát 
 
200 g červené řepy v sladkokyselém nálevu 
2 vejce natvrdo 
1 velké jablko 
1 cibule 
2 velké vařené brambory 
1 větší sladkokyselá okurka 
olej 
cukr  
sůl 
1 bílý jogurt nebo menší majolka 

Pro začátek jsme vložili lehčí Sudoku. 
Vyluštění čekejte v příštím zpravodaji. 

(JM) 

Vše nakrájet nadrobno, ochutit, 
smíchat s jogurtem nebo majolkou, 
ozdobit petrželkou a už můžete   
podávat třeba s pečivem. K tomu 
sklenku dobrého vína. 
 
Když tuto mňamku vyrobíte ve 
dvojnásobném množství, tak dobře 
chutná se smaženým řízkem. 
 
Co vy na to? 

(JM) 
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