
  

 

     Hezký dobrý den a celý měsíc březen, milí spoluobčané. 
 
     Tímto číslem počínaje vzniká v našem zpravodaji nová rubrika – úvodník. Že tato rubrika do     
zpravodaje patří a že je jeho důležitou součástí víme dlouho. Ale tak jak to ostatně už v životě cho-
dí, ke psaní nás přiměla až teprve nespokojenost některých spoluobčanů, která se týká špatné in-
formovanosti o dění v naší obci. Berte tedy tuto úvodní stránku jako místo, na kterém se pokusíme 
shrnout uplynulé období a nastínit, co nového nás v obci čeká. 
 
     První dva měsíce nového roku nám proklouzly mezi prsty jako voda, ale i tak zanechaly v naší 
obci mnoho hezkého a nadějného, ale také bohužel nám tu zůstaly věci, nad kterými jen rozpačitě 
krčíme rameny. 
     Tak čím tedy začít, snad tím špatným, které se píše hodně nedobře a ubírá mnoho sil. O nej-
větší rozruch na začátku letošního roku se postaral nově vycházející Občasník, který napadl 
Obecní úřad z nedostatečného podávání informací lidem v obci a cenzurování obecního tisku. Pak 
tedy se tento vydavatel  převelice mýlí, informovanost lidí probíhá přesně podle zákona o obcích. 
Nemůžeme tedy nic z věcí veřejných úmyslně zatajovat. Všechny informace týkající se veřejného 
života obce jsou uvedeny na obecních vývěskách, usnesení z rad a zastupitelstev jsou pravidelně 
zveřejňovány ve zpravodaji a koho z občanů zajímají podrobnější zveřejnitelné informace, může 
přece přijít na obec, kde se vše potřebné dozví. Pak tedy opravdu se jen velmi těžce tráví prohlá-
šení o cenzuře a úmyslném zatajování věcí veřejných. A vydávat ve zpravodaji anonymy, to 
opravdu taky nejde, i když mají formu článku určeného pro  časopis typu Dikobraz. 
 
     A teď už k těm lepším zprávám, které se v obci udály. Tou první je velká sněhová nadílka, která 
přes problémy na komunikacích, přinesla velkou radost lyžařům na našich vlecích a vůbec všem 
vyznavačům zimních sportů, ale také i všem zemědělcům a zahrádkářům, kteří si jsou vědomi   
důležitosti zimních srážek pro příští úrodu na našich polích a zahrádkách.  
    O toto bílé nadělení jsme se ovšem vůbec nezasloužili, zato druhá hodně dobrá zpráva je věcí, 
na které jsme polovinu loňského roku tvrdě pracovali a vyplatilo se nám to !!!   
    Získali jsme totiž  6,7 mil. K č z fond ů EU na dostavbu multifunk ční budovy (Knedlíkárny), 
což p ředstavuje 92,5% z celkové ceny dostavby.  
    Chtěli bychom proto ještě jednou poděkovat  všem občanům, kteří nám pomohli při tvorbě Plá-
nu rozvoje obce (byl jednou z příloh k žádosti o dotaci), kteří se zúčastnili dotazníkových akcí, tý-
kajících se provozu nové budovy nebo jinak spolupracovali na přípravě podkladů na zpracování 
žádosti a vůbec nám drželi palce. 
     Nyní stavba budovy bude pokračovat podle harmonogramu uvedeného ve zpracované žádosti 
a tak se můžeme těšit, že na podzim roku 2010 budeme otvírat novou knihovnu s klubovnami, 
konzultační místnost pro lékaře, kadeřnictví a obecní úřad. 
 

A tak nakonec dnešního úvodníku by se nám chtělo společně s klasikem zvolat        
„Volejte sláva a pět dnů se radujte!“                                      

 Petr Skalka a Marie Janečková  

XVII. ročník  

BŘEZEN 2009 
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V  poslední době se objevil v poštovních schránkách některých našich občanů 
„Nezávislý občasník bez cenzury“, ve kterém dotyčný pisatel - budeme mu říkat třeba 
„Ostříž“ ( neboť na nás dohlíží ostřížím zrakem) ve své podstatě  napadá obecní úřad. 
     Původně jsme se nechtěli k tomu vyjadřovat, nechceme zbytečně rozjitřovat již tak 
napjaté určité vztahy, ale protože to pokračuje a bylo uvedeným pisatelem vydáno další 
číslo tzv.“nezávislého občasníku“,  nezbývá nám opravdu nic jiného , než se bránit a 
proti tomu se postavit. Proto vydáváme toto stanovisko: 
„Ostříž“ ve svém prvním občasníku píše: 
Cituji: „budu  Vás  informovat o věcech, které se v našem Rybském zpravodaji nedo-
zvíte a které Vás mohou zajímat a na které máte právo, neboť obec spravuje majetek 
nás všech. Není to žádná drbárna typu „jedna paní povídala“ ale mým cílem je Vám 
podávat naprosto seriozní informace o dění v naší obci, rozebírat některé události a 
rozhodnutí našich radních“. 
Naše vyjád ření: 
     Tak jsme se dozvěděli, že občany seriózně neinformujeme a že je to vlastně jakási 
“drbárna“. 
     Co se týká informovanosti Vás občanů, jsou ve zpravodaji zveřejňovány usnesení ze 
zasedání zastupitelstva obce a ze zasedání rad. Jsou ale z nich vyňata některá ustano-
vení, která mají osobní charakter a jsou z důvodu ochrany osobnosti nezveřejnitelné.  
Nemůžeme se pouštět do hodnocení či komentářů k jednotlivým bodům, neboť diskuze 
probíhá vždy při samotných jednáních , je jedinečná, neopakovatelná . Každý z občanů 
má možnost se diskuzí zúčastnit přímo na zasedáních zastupitelstva obce, protože tato 
zasedání jsou veřejná a mohou si tak občané  na danou věc vytvořit svůj vlastní názor. 
Samozřejmě pokud se diskuze zvrhne a dostává se do roviny osobních výpadů, může 
předsedající diskuzi ukončit. Zápisy  z těchto zasedání včetně usnesení musí být ulože-
ny na úřadě a jsou k dispozici k nahlédnutí. 
     Zasedání rady jsou dle zákona o obcích ovšem neveřejná , ale dle jednacího řádu 
mohou občané přijít na obecní úřad a nahlédnout do usnesení z těchto jednání. 
 
     Tolik pro vysvětlení  a proto opravdu nevíme, co myslel výše uvedený pisatel „ostříž“ 
vyjádřením, že bude podrobněji rozebírat některé události a rozhodnutí. Toto mu oprav-
du nepřísluší. 
     Ale jestliže máme svobodu slova, může si pisatel hodnotit a rozebírat v podstatě co 
chce a samozřejmě taky vydávat své časopisy. 

     V minulém zpravodaji jsme Vás prosili o vyjádření k nově navrženým podmínkám vý-
vozu biologického odpadu z obce firmou Asompo, a.s.  Za všechny připomínky děkuje-
me a věřte, že jsme se jimi poctivě zabývali při zpracování oficiálního stanoviska obce. 
Těšíme se na další spolupráci. 

Marie Janečková 
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     Ve svém druhém nezávislém občasníku se pisatel „Ostříž“ rozepisuje, proč se       
rozhodl tento svůj časopis vydávat a co ho k tomu přimělo.  
Cituji: „pravidelně jsem přispíval do Rybského zpravodaje. Letos mně ale neotiskli in-
formaci o tom, za kolik bylo prodáno kino a kolik činila provize realitní kanceláře za 
zprostředkování jeho prodeje. Je to přece majetek nás všech, a každý z nás rybjanů 
je spoluvlastníkem majetku, který spravuje obec“ 
Naše vyjád ření: 
     Informace o prodeji kina byly zveřejněny několikrát ve zpravodaji, v pozvánkách na 
zastupitelstvo. Ovšem kromě zastupitelů a pracovnic obce bylo na schůzi pouze            
5 (slovy pět) občanů. Opravdu velký zájem občanů o prodej obecního majetku !! 
V usnesení z tohoto zasedání bylo uveřejněno, komu a za kolik korun bylo kino prodá-
no. Toto usnesení bylo vyvěšeno na úřední desce a na našem webu. Pisatel  „Ostříž“ 
nás požádal o uveřejnění této informace v našem zpravodaji.  
A zde nastal rozpor . Jestliže tuto informaci napíšeme do zpravodaje,  tato informace 
se objeví i na internetu. Máme velice špatné zkušenosti s našimi regionálními tisky, kte-
ré by tyto informace mohly nějakým způsobem zneužít.  Přísloví „někdy méně, zname-
ná více“ stále platí. Našemu pisateli  se to samozřejmě  nelíbilo. 
Cituji z jeho listu:“ protože mi nedělá dobře, že někdo rozhoduje o tom, co se otiskne  
a co již ne, tak jsem se rozhodl psát vlastní občasník o různých věcech nás všech“. 
Tolik citace. 
    Chápeme, že mu to nemusí dělat dobře, ale pisatel si asi neuvědomuje, že opravdu 
za informace ve zpravodaji zodpovídá vydavatel a je  v plné míře zodpovědný za jeho 
obsah. Vydavatel má k tomu své různé důvody , je jenom na jeho zvážení, zda ta či ona 
informace tam bude nebo nebude. 
     Můžete to klidně nazvat cenzurou. Nechť si udělá každý občan o tom obrázek sám.  
 
Takže shrnutí na závěr: 
     Před mnoha lety přišla Dáša Honešová s nápadem začít psát pro občany zpravodaj 
(díky za to), teď v tom pokračujeme a myslíme si, že se to celých 17 let dělá dobře. 
 
     Za informace  ve zpravodaji odpovídá vydavatel, tj. obecní úřad. Musíme zvažovat, 
co se tam může v rámci zákona zveřejnit. Nemůžeme otisknout nic, co by napadalo lidi 
na cti. Viz příspěvky „RR“ v loňském roce. Opravdu jsme byli rádi , že po otištění těchto 
příspěvků nás nikdo nezažaloval, protože tyto články podle zjištění byly skutečně soud-
ně napadnutelné. 
 
    Pracovali jsem vždy na vydávání obecního zpravodaje tak, abychom každého obča-
na informovali pravdivě, objektivně, s vědomím zodpovědnosti za tuto práci. Nikomu ne-
byly a nebudou odepřeny informace, na které má zákonný nárok a zajímá se o ně. Po-
kud opravdu chcete více vědět, nebo máte pocit, že jsou vám nějaké informace zatajo-
vány, choďte na schůze zastupitelstva obce, navštivte nás na obecním úřadě a udělejte 
si obrázek sami. 

Jaroslava Honešová a Jana Marková 
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Ze zasedání rady obce 

Rada obce na svém 57. zasedání dne 3.2.2009 
projednala a p ř i ja la toto usnesení:  

bere na v ědomí   žádost o odkoupení 
obecního pozemku parc.č. 16/6 a 16/7;  
bere na v ědomí   žádost o odkoupení 
obecního pozemku parc.č. 16/8 a 1716/2; 

vybrala  na výměnu oken v místní Zá-
kladní škole Rybí firmu RI OKNA a.s. se 
sídlem Nový Jičín a pověřuje  starostu 
podpisem smlouvy o dílo; 

schvaluje   smlouvu o smlouvě budoucí 
na zřízení věcného břemene za účelem 
vybudování vodovodní přípojky (včetně 
umístění vodoměrné šachty) na pozem-
cích parc.č. 248/1 a 245/19 a pověřuje  
starostu podpisem této smlouvy; 
schvaluje   příspěvek na florbalový turnaj 
(O rybskou florbalku), kterou pořádá    
fotbalový oddíl TJ Sokol Rybí; 

schvaluje  Smlouvu o nájmu nebytových 
prostor mezi Základní školou Rybí okres 
Nový Jičín příspěvková organizace a Zá-
kladní uměleckou školou Zdeňka Buriana 
Kopřivnice a pověřuje   starostu podpisem; 
bere na v ědomí    zprávu kulturní komise 
za rok 2008 a návrh kulturních akcí na rok 
2009; 
schvaluje   Smlouvu o dílo s firmou DIGIS 
na aktualizace map katastru nemovitostí a 
map zjednodušené evidence v k.ú. Rybí, 
zákaznickou podporu a pověřuje   starostu 
podpisem této smlouvy; 
bere na v ědomí   Nezávislý občasník Bez 
cenzury, ale neztotožňuje se s jeho názory. 
 
 
 
 

Rada obce na svém 58. zasedání dne 17.2.2009 
projednala a p ř i ja la toto usnesení:  

vybrala   firmu Projekční kancelář FRÝZA, 
Beskydská 500, Nový Jičín na zpracování 
projektové dokumentace na „Zateplení 
pláště budovy Mateřské školy Rybí“ a po-
věřuje   starostu podpisem smlouvy o dílo;  
bere na v ědomí   žádost o odkoupení 
obecních pozemků parc.č. 16/9 a 16/8 a 
16/6; 

bere na v ědomí    návrh rozpočtu obce pro 
rok 2009, který připravil finanční výbor; 

bere na v ědomí    termín konání 14. zase-
dání Zastupitelstva obce Rybí - pondělí 
9.3.2009 od 18:00 hod. v sále Besedy; 

schvaluje    poskytnutí 15 m3 dřeva na 
stavbu skladu Mysliveckému sdružení Ry-
bí jako odměnu za odpracované brigád-
nické hodiny v lesním porostu; 
ruší    7 ks přiobjednaných kontejnerů na 
biologicky rozložitelný odpad, 
nesouhlasí   s navrženou cenou za vývoz 
biologicky rozložitelného odpadu a 
pověřuje   starostu dalším jednáním 
s firmou Asompo a.s. 
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 Anežka Galiová   87  let 

 Anna  Kvitová   86  let 

 Marie  Kamasová  84  let 

 Josef  Janýška  81  let 

 Marie  Drozdová  81  let 

 Vlasta Hanzelková 75  let 

 Růžena Jarošová  65  let 

 Zdenka Pavelková  65  let 

 Stanislav Havrlant  60  let 

 Josef  Beňo   60  let 

 Josef  Šimíček  60  let 

Všem našim jubilantům přejeme do dalších let dobré zdraví, 
spokojenost, stálý optimismus  a životní pohodu. 
 

      
     Starosta Petr Skalka zve všechny občany na 14. zasedání Zastupitelstva obce Rybí, 
které se bude konat v sále Besedy v pond ělí 9. března  od 18.00 hod.                  
     Návrh programu tohoto zasedání bude zveřejněn nejméně 7 dní před konáním zase-
dání na úřední desce obecního úřadu, informačních vývěskách a webových stánkách 

obce www.rybi.cz .   

 
  také všem učitelkám vyučujícím v naší obci k jejich svátku  

učitelů  (28.března)  
    a 

                                        za krásně připravené maškarní karnevaly pro děti. 
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7. března III. ročník florbalového turnaje žáků O RYBSKOU FLORBALKU  
(více na str. 8) 

 
7. března  ZÁVOD V LYŽOVÁNÍ   (více na str. 9) 
 
8. března MAŠKARNÍ KARNEVAL NA LYŽÍCH  (více na str. 9) 
 
9.  března 14. zasedání Zastupitelstva obce Rybí od 18:00 hod. v sále Besedy 
 
10. března Výbor základní organizace Českého zahrádkářského svazu zve členy na 

VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI, která se koná v sále Besedy v 17 hod. 
 
13. března Výbor TJ Sokol Rybí zve všechny své členy na VALNOU HROMADU , 

která se uskuteční  v restauraci Na hřišti v 18:00 hodin. 
 
14. března  Hospůdka u Milana pořádá tradiční TURNAJ V KARETNÍ H ŘE „VŮL“  

Prezentace do 8:00 hod. Občerstvení zajištěno. 
 

15. března Přesně po roce nás navštíví japonská klavíristka YUKIKO SAWA a bude 
hostem JARNÍHO KONCERTU  Komorního orchestru Kopřivnice (více 
na přiložené pozvánce). 

 
 
 
27. března                   Taky si myslíte, že šaty d ělají člověka? 

 
      Pak využijte jedinečnou šanci a přijďte se podívat v pátek dne 

27.3.2009 v 18:00 hodin do sálu Besedy. 
Zavítají k nám totiž studentky a studenti Střední odborné školy EDUCA 
z Nového Jičína a předvedou nám ukázky ze své tvorby v módní show 

MLÁDÍ, MÓDA, INSPIRACE 
 

Těšíme se na Vás. Vaše kulturní komise 

 
 

 
29. března VYNÁŠENÍ ZIMY ZE VSI - průvod vyjde od Fojtství ve 14.30 za dopro-

vodu dechové hudby.  
Na Polďáku přivítáme jaro písní „Přijde jaro přijde“.  Zazpívají nám i děti  
Základní školy Rybí.  
Prosíme členy uniformovaných složek, aby přišli v uniformách.   Občer-
stvení bude připraveno v lyžařské stanici „Pod Polďákem“. 
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KLUB ŽEN  – zve své členky v úterý 3. b řezna do přísálí Besedy v 17:30 hod.  
 
 
ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ A MĚŘENÍ TLAKU   se bude konat v pondělí 9. března  
    v přísálí Besedy  v  době   od 9:30 - 10:00. 
ZAPISOVÁNÍ  LÉKŮ  se bude konat   v pondělí  23. března ve stejnou dobu.
      
 

Co najdete na úřední desce  

K datu 26.2.2009: 
Oznámení - zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání 
Návrh rozpočtu obce Rybí na rok 2009 
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 

Připravujeme  Připravujeme  Připravujeme  Připravujeme      

TJ Sokol Rybí informuje, že letošní ročník turistického pochodu  
"ZA POHLEDY Z RYBÍ "  se bude konat v pátek 1. kv ětna 2009. 

Pro velký zájem opakujeme zájezd do ELEKTRÁRNY DLOUHÉ STRÁNĚ. 
Exkurze je zajištěna na sobotu  6.6.2009. Program zájezdu upřesníme 
v dubnovém zpravodaji. 
Přihlásit se můžete již nyní na OÚ nebo u Ludmily Krausové. 

Oznamujeme občanům, že si mohou na Obecním úřadě Rybí v úřední hodiny      
vyzvednout čisté formuláře pro přiznání k dani z příjmů fyzických osob. 

InformujemeInformujemeInformujemeInformujeme    
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Oddíl kopané při TJ SOKOL Rybí ve spolupráci se sportovní komisí          
Obecního úřadu Rybí 

  
vás zvou na  

  

  III. ročník florbalového turnaje žáků 
O rybskou florbalku 

  
  

  
  
  

  
  

    
      KDY: 7. 3. 2009 od 9 hod 
      KDE: Tělocvična Sokolovny Rybí 
 
      Občerstvení zajištěno. 
  
      Sportu zdar, florbalu zvláště!!! 
  
      Srdečně zvou pořadatelé   
  
 
  
      Přijďte fandit našim sportovcům! 
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TJ Sokol Rybí – oddíl vlekařů 

zve v sobotu  7. března7. března7. března7. března    

všechny příznivce zimního sportu na 
    

 

                    ZÁVOD  VZÁVOD  VZÁVOD  VZÁVOD  V    DVOJKOMBINACIDVOJKOMBINACIDVOJKOMBINACIDVOJKOMBINACI    
                                obří slalom obří slalom obří slalom obří slalom     

                                        a rybský sjezd za rybský sjezd za rybský sjezd za rybský sjezd z    Kocmínku na PolďákKocmínku na PolďákKocmínku na PolďákKocmínku na Polďák    
    

           (v případě příznivého počasí) 

          Prezentace na Bartoňce v 800 hod. 

 

 
TJ Sokol Rybí – oddíl vlekařů 

 

zve v neděli  8. března  od  1400 hod. 
 

    MAŠKARNÍ  KARNEVAL  NA  LYŽÍCHMAŠKARNÍ  KARNEVAL  NA  LYŽÍCHMAŠKARNÍ  KARNEVAL  NA  LYŽÍCHMAŠKARNÍ  KARNEVAL  NA  LYŽÍCH    
    

na sjezdovce Polďákna sjezdovce Polďákna sjezdovce Polďákna sjezdovce Polďák    
    

Nejlepší masky vyberou diváci 
 

Občerstvení zajištěno. 
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     Každoročním problémem jsou požáry způsobené nejen při jar-
ních pracích na zahrádkách a polích, ale i neopatrnost při zacháze-
ní s otevřeným ohněm v přírodě.  
     Pokud pálení nezakazuje místní vyhláška, měli by lidé věnovat 
velkou pozornost zakládání ohňů při úklidových pracích na zahrád-
kách.  
     Pálení je možno provádět pouze na ohništi, které je bezpečně 
ohraničeno např. kameny. Dále je vhodné mít v blízkosti ohniště při-
pravené vědro nebo konev s vodou, resp. nádobu s pískem a lopat-

ku, aby se dal případný požár již v zárodku uhasit a v žádném případě neodcházet od 
ohniště, pokud není dostatečně uhašeno.  
     Pálení se nesmí provádět v době,  kdy fouká vítr a hrozí tak rozšíření ohně do okolí. 
A to  i kdyby bylo pod neustálým dohledem. 
 
     Plošné vypalování trávy je zakázáno nejen na zahrád kách, ale i jinde . Při nedo-
držení tohoto zákazu hrozí občanovi za tento přestupek pokuta až 25 000,- K č.  
Rovněž chceme připomenout, že po celý rok platí zákaz rozd ělávání oh ňů v lesích 
mimo vyhrazená tábo řišt ě.  
 
     Rodiče bychom chtěli upozornit na to, že jsou ze zákona odpovědni za své děti a 
měli by je  poučit  o tom, jak lehce může dojít k požáru při neopatrném zacházení 
s ohněm a kde se ohně rozdělávat nesmí. Snažit se nedopustit, by si děti rozdělávaly 
oheň bez dohledu dospělé osoby. V případě vzniku požáru zap říčiněného d ětmi    
zákon  postihuje  odpov ědné osoby  pokutou až do výše 25 000,- K č.  
     Pokud jde o právnické a podnikající fyzické osoby, ty sice mohou provádět spalování 
hořlavých látek na volném prostranství (dřevní odpad, spadané listí apod.), ale jsou po-
vinny stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru a předem je oznámit hasičskému zá-
chrannému sboru. Ten může stanovit další podmínky pro spalování, popřípadě může 
takovou činnost zakázat. Při porušení této povinnosti se dopustí právnická nebo podni-
kající fyzická osoba správního deliktu, za který jim může být uložena pokuta až do    
výše 500 000,- K č.  
 
     Každý, kdo se pohybuje v přírodě byl se měl chovat obezřetně. Nerozdělávat ohně 
mimo vyhrazená místa, neodhazovat nedopalky cigaret apod.  a v případě zpozorování 
ohně nebo kouře ihned informovat operační středisko hasičského záchranného sboru 
na číslech 150 nebo 112.  
 
     I přes pravidelná upozornění na nebezpečí hrozící při vypalování suchých travních 
porostů v různých sdělovacích prostředcích však každoročně vyjíždějí hasiči k takto 
způsobeným požárům, které bohužel často končí  tragicky s velkými materiálními ško-
dami a v nejhorších případech ztrátou lidského života. 

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Nový Jičín 



11 

 

      

SVAZ CHOVATEL Ů KONÍ MORAVY A 
SLEZSKA, spolek NOVÝ JIČÍN 

 
Vás v roce 2009 zve na tyto akce: 

 
 

 
27.2.2009  od 1900 hod. v restauraci „Fojtství“ Rybí u NJ na  

HOVORY „K“    na téma:  
    -  porody, řešení problematiky připouštění 
       MVDr.Horník a MVDr.Šturm  
    -  výklad k novému zákonu o označování koní  
       (Nařízení komise ES 504/2008 Sb.) 
         MVDr.Horník, Roman Klos  
 
13.3.2009  od 1900 hod. v restauraci „U Zvoničky“ Jakub čovice n.O . 
    na HOVORY „K“  s hostem Františkem Holčákem 
    a Ing. Stanislavem Hošákem. Country hudba zajištěna. 
 
20.3.2009  ČLENSKÁ SCHŮZE SCHKMS spolku NJ  
    od 1900 hod. v restauraci „Fojtství“ Rybí 
    - hlavní téma „Nařízení komise ES 504/2008 Sb. 
     o metodě identifikace koňovitých“  
 
23.5.2009  Veřejný trénink (parkur, vozatajci) – termín a místo budou upřesněny 
 
30.-31.5.2009 Výstava koní – DEN KONÍ, K-FAKTOR,  

Veřejný trénink – vše upřesníme 
 
 
 
 
 
 
O podrobnostech k jednotlivým akcím se dočtete 
na   www.aschkspoleknovyjicin.estranky.cz  
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Program Beskydského divadla Nový Ji čín 
 
Březen 2009 
 

Neděle 8. března v 19,00 
Wolfgang Kohlhaase a Rita Zimmerová: ŠTIKA K OBĚDU 
Hrůzostrašná komedie o tom, že kdo jinému jámu kopá... 
Tři obstarožní sestry mají ve svých službách už 30 let věrného Rudolfa, takovou „holku 
pro všechno“. Stěhoval nábytek, nosil kufry ale také všem třem sestrám, starým pan-
nám, poskytoval nadstandardní služby intimního charakteru. A sestry dojdou k závěru, 
že je Rudolf již opotřebovaný a měly by se ho zbavit. 
V režii Pavla Háši hrají: Květa Fialová, Libuše Švormová, Naďa Konvalinková a Václav 
Postránecký. 
Vstupné: 280, 260, 210 
 
Úterý 10. března v 19,00 
LENKA FILIPOVÁ 
Klasická kytaristka, hrající vážnou hudbu i rocková písničkářka s elektrickou kytarou a 
doprovodnou kapelou za zády.  
Na koncertě ji doprovodí Mirek Linhart - elektrické a  akustické kytary a Sean Barry - 
irská harfa, klávesy a akordeon. 
Vstupné: 230, 210, 190 
 
Pátek 13. března – sobota 14. března 
OPONA 2009 
Krajská postupová přehlídka studentského divadla  a experimentálního divadla – 7. 
ročník 
Podrobné informace na samostatných plakátech 
SVČ Fokus Nový Jičín 
 
Středa 18. března v 19,00 
Karel Poláček - Martin Vačkář - Ondřej Havelka: MUŽI V OFFSIDU 
Komedie o tom, že kdo zradí svůj klub, nemá štěstí v životě. Dozvíte se, co učiní vá-
šeň fotbalová z pana Načeradce, majitele obchodu s konfekcí a gumáky . 
V režii Ondřeje Havelky hrají: Vojtěch Havelka, Eva Reiterová, Petr Bucháček, Martin 
Zbrožek, Ota Jirák, Petra Nakládalová a další. 
Vstupné: 280, 260, 210 
 
Čtvrtek 19. března v 19,00 
Eduard Künnecke: BRATRÁNEK Z BATÁVIE 
Průzračná, hudebně bohatá komediální opereta o "zmatcích mládí". 
Slezské divadlo Opava 
Vstupné: 250, 230, 190 
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Pátek 20. března v 18,00 
JANÁČKOVA FILHARMONIE 
Program: 
S. Mercadante: Koncert pro klarinet a orchestr 
A. Glazunov: Koncert pro housle a orchestr a moll op. 82 
C. Saint-Saëns: Koncert pro klavír a orchestr č. 2 g moll op. 22 (1. věta) 
V. Trojan: Sen noci svatojánské, suita 
Sólisté:   Adam Malík - klarinet,  Alisz Szabó - housle (Maďarsko), Tereza Joanna      
Satinská - klavír, Ondřej Vrabec - dirigent 
Ostrava 
Vstupné: 160, 160, 100 
 
Neděle 22. března v 16,00 
František Hrubín: KRÁSKA A ZVÍŘE 
Do proslulého, téměř hororového tématu vložil Hrubín své neopakovatelné vidění světa 
a také vtip a humor. 
Divadlo loutek Ostrava 
Vstupné: 90, 70, 50 
 
Pondělí 23. března v 19,00 
Nikolaj Vasiljevič Gogol: REVIZOR 
Geniální satirická komedie, ve které se autor vysmívá ruské společnosti plné přebujelé 
byrokracie, úplatkářství, hlouposti, podlézavosti a pokrytectví. Dnes však už dávno ví-
me, že nejen té ruské… 
Klicperovo divadlo Hradec Králové 
Vstupné: 250, 230, 190 
 
Pondělí 30. března v 9,00 a v 10,30 
Jakub Šafránek: POHÁDKOVÁ PIŠŤALKA aneb KUTULULŮ Z BESKYD DOLŮ  
Jura, Toník, Rozárka a Anča rozehrávají pro děti a s dětmi pohádky z beskydských lesů 
a luk. Ke kladům inscenace nesporně patří výprava M.Hejmovského a hudba a písničky 
T. Kočka. 

Divadlo Radost Brno   (zadáno pro školy) 
 
Připravuje se: 
 
Pátek 24. dubna ve 20,00 
CHINASKI – AUTOPOHÁDKY TOUR 2009 
Chinaski se vydávají na tour po 19 divadlech se svým novým projektem Autopohádky 2. 
V první polovině večera zazní písničky z Autopohádek a pohádka O Plivníkovi. Jako 
skvělý vypravěč a herec zde vyniká-kromě svých kolegů-především zpěvák Michal Ma-
látný. Převážná část textů pochází z pera Pavla Grohmana, který s celým nápadem při-
šel. Ve druhé polovině Chinaski zahrají unplagged své největší hity. 
Praha 
Předprodej od 3. 3.                                                                      Vstupné: 390, 370, 350 
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RYBSKÝ   ZPRAVODAJ    č. 3/2009  vydal  Obecní úřad Rybí,  Rybí č. p. 127  dne  27.2.2009   
v počtu  330 výtisků. Připravila  Jana Marková. Telefon / fax: 556 760 181. IČ: 00600741.  

E-mail adresa: obec@rybi.cz.  Webové stránky obce: www.rybi.cz.  
Evidenční číslo zpravodaje:  MK  ČR E 10143.   

Roční předplatné zpravodaje 60 Kč nebo 5 Kč za jeden výtisk.     Tisk: Obecní úřad Rybí         .       
Obecní úřad si vyhrazuje právo výběru příspěvků do zpravodaje.              Uzávěrka každého čísla: 25. den 

1 6 3 5 7 9 8 4 2 
8 5 7 4 2 6 1 3 9 
2 4 9 8 3 1 6 5 7 
4 3 1 2 9 5 7 8 6 
5 8 2 7 6 3 9 1 4 
7 9 6 1 8 4 3 2 5 
3 1 4 9 5 7 2 6 8 
6 7 8 3 4 2 5 9 1 
9 2 5 6 1 8 4 7 3 

Vyluštění 
minulého 
sudoku 

Naše školka a škola při lyžování 
na Polďáku dne 25. února 2009 

    jak jsou šikovní ..... 
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POZVÁNKA 
 

Komorní orchestr Kopřivnice si Vás dovoluje pozvat na 

JARNÍ KONCERT 
který se koná v neděli 15. března 2009 v 1430 hodin  

v sále Besedy Rybí 

Na programu jsou skladby známých autorů klasické hudby 
Hostem koncertu je japonská klavíristka YUKIKO SAWA 
Koncert diriguje Petr Lichnovský, posluchač 3. roč. JAMU 

Vstupné dobrovolné 
Těšíme se na Vaši účast a společné chvíle strávené s krásnou hudbou. 

Komorní orchestr Kopřivnice 


