
KVĚTEN  2008 / XVI. ročník 
 

  Z E   Z A S E D Á N Í   R A D Y  O BC E  

 
Rada obce na svém 35. zasedání dne 4.3.2008 projednala a přijala toto usnesení: 

 
schválila  žádost pana Lagy, Rybí 181 – rozšíření veřejného osvětlení o 1 svítidlo a 
pověřila starostu obce zajištěním instalace světla; projednala   žádost  SSMSK o 
bezúplatný převod pozemků pod silnicí II./482 v k.ú. Rybí a doporučila zastupitelstvu 
obce schválit převod těchto pozemků; vzala na vědomí  žádost paní Marie Šenkové, 
Rybí 73 o změnu územního plánu obce  - převod  parc.č. 307/2 na parcelu stavební; 
vzala na vědomí  písemné vyúčtování výpočtu části výtěžku na veřejně prospěšné účely 
za rok 2007 z VHA v provozovně v Rybí  U koček, kterou předložila firma NIPEX Ostrava 
s.r.o.; souhlasí  se zakoupením nového přehozu na máry a pověřila  správce hřbitova 
p. Lichnovského výběrem přehozu; schválila  příspěvek do výše 500 Kč na florbalový 
turnaj (O Rybskou florbalku), kterou pořádal fotbalový oddíl TJ Sokol Rybí; vyhlásila 
v souladu s ustanovením § 39 zák. č. 128/2000 Sb,.  o obcích (obecní zřízení) ve znění 
pozdějších předpisů, nový záměr obce: prodej budovy kina č.p. 195 (parc. č. st. 229) a 
prodej obecních pozemků parc. č. 908/3 a parc. č. 908/4 sportoviště a rekreační plochy a 
pověřila starostu obce konzultací postupu prodeje s právníkem; vzala na vědomí  
termín konání zasedání  pracovního zastupitelstva – 13. 3. 2008 v 19.00 hodin v sále 
Besedy 

 
 
Rada obce na svém 36. zasedání dne 18.3.2008 projednala a přijala toto usnesení: 
 
vzala na vědomí  nabídku Muzea Novojičínska o spolupráci na přípravě pamětní síně 
v ZŠ u příležitosti 100. výročí narození Adolfa Zábranského a pověřila místostarostku 
obce dalším jednáním; schválila snížení pronájmu sálu o 50 % p. Matoušovi u 
příležitosti pořádání velikonoční zábavy; schválila pořádání humanitární sbírky ošacení 
a pověřila  starostu organizací akce ve spolupráci s Klubem žen Rybí; vzala na vědomí   
žádost p. Karla Honeše o pronájem části obecního pozemku před hostincem Fojtství na 
zhotovení rozebíratelného posezení a požaduje studii v grafické podobě; pověřila 
starostu obce zajištěním exkurze do fotovoltaické (sluneční) elektrárny; navrhla 
zpracovat studii na úpravu exteriéru kolem budovy školy (pergola, ohniště s posezením) 
a vyřešení prostranství za autobusovou zastávkou u Fojtství (pergola) a pověřila  
zpracováním p. Petra Purmenského. 
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Rada obce na svém 37. zasedání dne 1.4.2008 projednala a přijala toto usnesení: 
 
vzala na vědomí potřebu vypracovat strategický plán obce a pověřila místostarostku 
vypracováním dotazníku; navrhla Zastupitelstvu obce projednání „Návrhu dohody“ na 
zvýšení neinvestičních nákladů na žáky kopřivnických ZŠ o 150 Kč; schválila příspěvek 
na podporu chodu denního stacionáře „Škola života“ - společnost pro podporu lidí 
s mentálním postižením; schválila návrh na opravu střechy nad kuchyňkou a přísálím 
v Besedě a opravu podlahové krytiny v předsálí Besedy a pověřila starostu výběrem; 
schválila koupi navijáku na vytahování dřeva z lesa a pověřila starostu výběrem. 

 
 

Rada obce na svém 38. zasedání dne 15.4.2008 projednala a přijala toto usnesení: 
 
vzala  na vědomí  výsledek inspekční zprávy z MŠ; vzala  na vědomí  dokončení řízení 
ve věci pohledávky u firmy Private Investors; schválila uzavření smlouvy s firmou Asekol 
na zpětný bezplatný odběr elektrospotřebičů a pověřila starostu jejím podpisem a dále 
objednávkou E-BOXu pro drobné elektrozařízení; vzala na vědomí  zprávu o výsledku 
přezkoumání hospodaření obce Rybí za rok 2007 s výsledkem „A“; schválila koupi 
navijáku UNIFOREST na vytahování dřeva z lesa od firmy B AGRO Březová; vzala  na 
vědomí zahájení územního řízení na výstavbu  víceúčelového minihřiště; navrhla 
zakoupení kamer na ochranu obecního majetku a pověřila starostu zajištěním možností; 
zamítla uzavření smlouvy o poskytování právních služeb advokáta JUDr. Petra Holuba.  

(JM) 
 

CO  NAJDETE  NA ÚŘEDNÍ  DESCE  

K datu 25.4.2008: 
Veřejná vyhláška - zahájení územního řízení o umístění stavby 
Veřejná vyhláška - rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení 2. část 
Veřejná vyhláška - rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení 1. část 
Návrh závěrečného účtu Sdružení povodí Sedlnice za rok 2007 
Nařízení krajské veterinární správy 
Zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - víceúčelové 
minihřiště 
Přehled uzavřených veřejnoprávních smluv 
Návrh závěrečného účtu obce Rybí za rok 2007 

Písemnosti jsou uvedené také na elektronické úřední desce na adrese: www.rybi.cz 
 

POZVÁNKA  NA  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  OBCE 

 
 Starosta Petr Skalka zve všechny občany na 9. zasedání Zastupitelstva obce Rybí, 
které se bude konat v sále Besedy v úterý 13. května  od 18.00 hod.                  
Návrh programu tohoto zasedání bude zveřejněn nejméně 7 dní před konáním zasedání 
na úřední desce obecního úřadu, informačních vývěskách a webových stánkách obce 
www.rybi.cz .                                                                                                                (JM) 



 - 3 -

BLAHOPŘEJEME  
 

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

 
Paní  Černá Adéla                    82 let 
Pan  Křížek  Karel                    80 let 
Pan  Kelnar Vlastimil                        70 let 
Pan  Vavřík Ladislav                     65 let 
Pan                Pavliska             Oldřich                          65 let 
Pan                Petráš                Miloslav                        60 let 
 
 
Milé maminky, 

                                   přijměte jménem mým a jménem členů zastupitelstva obce 
                                   k SVÁTKU MATEK srdečné blahopřání.    Petr Skalka, starosta 
 

                                                                                   (JM) 

POZVÁNKY 

 
  6. května KLUB ŽEN – zve své členky do přísálí Besedy v 18. hod.  
 
11. května Žáci a učitelský sbor místní základní školy zvou všechny občany a 

především maminky na BESÍDKU KE DNI MATEK, kterou pořádají 
v neděli od 14.00 hod. před budovou školy. 

 
17. května VLEKAŘSKÁ ŠKVAŘENICE  - oddíl vlekařů TJ Sokol Rybí pořádá od 

14.00 hod. na Kocmínku tradiční vlekařskou škvařenici. V případě 
nepříznivého počasí se setkáme v Kalimeru sokolovny.  

   
22. května Srdečně zveme všechny maminky, babičky, prababičky a tetičky 

ve čtvrtek v 15.15 hod. do mateřské školy na oslavu SVÁTKU MATEK.  
 
31. května Sportovní komise obce Rybí ve spolupráci s TJ Sokol Rybí pořádá          

v sobotu 31. května 2008  v areálu fotbalového hřiště 
D Ě T S K Ý   D E N 
Začátek v 15 hod. 

Program: 
- vystoupení rodičů s dětmi, roztleskávaček a hostů 

- slavnostní otevření dětského hřiště 
- soutěže a hry pro všechny věkové kategorie 

- zkrášlení betonové zdi kresbami dětí 
- diskotéka. 

Bude připraveno bohaté občerstvení. 
            V případě deštivého počasí se bude akce konat v sokolovně. 
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RŮZNÉ 
   
ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ  se bude konat v pondělí 5. května v přísálí Besedy v         
době   od 9:30 - 10:00. 
 ZAPISOVÁNÍ  LÉKŮ  A  MĚŘENÍ  TLAKU  se bude konat                   
v pondělí 19. května  ve stejnou dobu. 
 

PORADNA DĚTSKÉ LÉKAŘKY 
MUDr. Machovská oznamuje termíny poraden v Rybí:   
1. května poradna odpadá (svátek), výjimečně bude 6. května od 13.00 do 14.00 
a další termín 15. května a 29. května.                                                                      (JM) 
 

OČKOVÁNÍ  KRÁLÍKŮ  
 

 Očkování králíků (stáří min. 6 týdnů !) proti moru a myxomatóze 
bude prováděno v odpoledních hodinách ve dne 27. května.  
Cena očkování:  1 - 5 králíků             25Kč/1ks  
                            5 a více králíků       17Kč/1ks. 
Chovatelé, kteří mají zájem o očkování, se mohou nahlásit na obecním úřadu  
do pondělí 26. května.  
 

PRODEJ  LETNIČEK  
  
        V pondělí  5. května  bude u Fojtství v době od 16:00 – 18:00 hod. pořádán stejně 
jako v loňském roce prodej letniček. Petunky á 7,--, minipetunky á 8,--, převislé petunky 
á 17,--, salvie 3 barvy á 8,--, voskovky á 8,--, surfinie á 25,--, tumbelína pl.květ á 30,-- 
atd. Bližší informace na tel: 720 182 435  nebo  552 316 386.             
                                                                                                                   Na spolupráci se těší Kelnarovi 

 

INFORMACE K ZÁJEZDU 

 
24. května se koná ZÁJEZD DO ELEKTRÁRNY DLOUHÉ STRÁNĚ A VELKÝCH LOSIN.  
 
Program:   7.00 odjezd Rybí Fojtství 
                10.00 exkurze Dlouhé Stráně 
                12.45 oběd  
                14.30 návštěva dřevěného kostela v Maršínově 
                15.30 Velké Losiny – prohlídka zámku 
                20.00 předpokládaný návrat 
 
        Cena 350 Kč dospělí, 150 Kč děti a studenti (v ceně – vstupné na exkurzi, vstupné  
do zámku, oběd a doprava).  
                                                                                                                                        Ludmila Krausová 
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DOTAZNÍK 
      
Milí spoluobčané,  v dubnu Vás navštívili zastupileté naší obce s dotazníky, které se 
týkaly průzkumu potřeb obyvatel naší vesnice. Na jeho základě bude zpracován plán 
rozvoje obce Rybí. Představujeme si, že tento plán bude vyhotoven ve dvou návrzích 
jako krátkodobý (do roku 2013) a dlouhodobý (do roku 2020). Existence plánu rozvoje 
naší vesnice by nám měla pomoci získat dotace z EU, o kterých se stále mluví a také 
doufáme že se mám podaří díky odevzdaným dotazníkům a následným sezením u 
kulatého stolu zpracovat objektivní rozvojovou vizi naší vesnice. Za spolupráci na 
přípravě tohoto plánu Vám všem děkujeme.                             
                                                                                                   Marie Janečková a Petr Skalka  

 

S O U TĚŽ  

 
V minulém století se v obci Rybí podomácku vyráběly papuče z filce. Byl to odpad, který 
vznikal při výrobě klobouků v Tonaku.  
Protože si to ještě pomatuji, popíšu vám zkráceně postup výroby: 
Nejdříve se ušila poduška. Mezi 2 vrstvy flanelu se rozložila zkramplovaná ovčí vlna a 
volnými stehy se vrstvy sešily. Tato poduška obalila dřevěné kopyto velké podle velikosti 
nohy. Z pásku filce širokých 1- 1,3 cm se nejdříve vytvořila osnova připevněná na 
dřevěné kopyto hřebíky. Nyní začíná proplétání pásků . Pásky byly barevné, proto 
vznikaly různé barevné kombinace. Na podrážce se upletlo více vrstev pro zpevnění. 
Přišitím ozdobného pásku na vrchní části papuče a případně přizdobením byla práce 
dokončena.  
Papuče se později začaly podšívat koženkou, nyní podlepovat, aby déle vydržely.  

 
Kdo napíše pod jakým názvem  se papuče vyráběly a prodávaly doslovně do celého 
světa, bude účastníkem losování o upomínkové předměty Obce Rybí. 
Také přivítáme příspěvky pamětníků, zejména s informací, kdo s výrobou papučí v Rybí 
začal a přibližně v kterém roce. 
Názvy a příspěvky se svým jménem a adresou napište na web. stránky Rybí do Diskuze 
nebo vhoďte do schránky na OÚ. 

 
Výherce vylosuje nejmladší člen kulturní komise. 
                                                                                                          Za kulturní komisi  Ludmila Krausová 

 

P O DĚK O V Á N Í    
 

     Starosta Petr Skalka děkuje všem, kteří přispěli na humanitární sbírku pořádanou 
v pondělí 28. dubna v prostorech před knihovnou ve spolupráci s Klubem žen Rybí a 
Občanským sdružením Diakonie Broumov. Současně děkuje paní Kalíškové za řízení 
této sbírky. 
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S TŘ Í P K Y  Z  N A Š Í  Z Á K L A D N Í  Š K O L Y   
 

Děkujeme manželům Indrákovým za dárek pro děti do školní družiny (šnek v akváriu). 
 
Prosíme občany o zapojení se do sbírky barevných plastových vršků od PET-lahví  
(vršky bez popisku) na psychomotorické hry.  Vršky můžete donést přímo do školy nebo 
poslat po dětech. Děkujeme. 
 
2. a 9. května budou mít žáci ředitelské volno.  

Magdaléna Turková, ředitelka ZŠ 
 
 

I N F O R M AC E  Z E  Z Á K L A D N Í  Š K O L Y  Š E N O V   

 
Rádi otiskujeme článek, který nám zaslala paní ředitelka ZŠ Šenov PaedDr. Jana 
Bělůnková o naší šikovné žákyni Lence Jaškové.  

     
Dne 29. ledna 2008 proběhlo testování výsledků vzdělávání žáků 9. tříd ZŠ a 
odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Testování se zúčastnilo 68 877 
žáků z 1796 škol z celé České republiky. Žákyně 9. třídy ZŠ Šenov u 
Nového Jičína Lenka Jašková zaznamenala obrovský úspěch, v testu Dovednosti 
v českém jazyce se umístila na 1. místě nejen ve škole, v kraji, ale byla 
nejlepší také z celé České republiky.  V testu Obecné dovednosti se umístila 
na 43. místě v republice (8. místo v Moravskoslezském kraji). Předběhlo ji 
jen 0,1% testovaných žáků. Lenka je výborná i v jiných předmětech. V letošním roce 
získala 1. místo v okresním kole chemické olympiády a v krajském kole se ve velké 
konkurenci umístila na  4. místě. Rovněž pravidelně reprezentuje školu v zeměpisné 
olympiádě. Již předloni vyhrála okresní kolo, letos se umístila na 3. místě. 
Lence moc gratulujeme, děkujeme za výbornou reprezentaci školy a věříme že 
žáci z Rybí budou i nadále nakloněni naší škole a budeme se u nás s nimi i 
nadále setkávat. V pondělí 21. 4. 2008 proběhlo na středních školách přijímací řízení. 
Několik našich žáků se zúčastnilo také přijímacího řízení na gymnáziu v Novém Jičíně. 
Lenka Jašková se umístila v celkovém pořadí úspěšnosti ze 107  žáků na 1.místě. 
 

                                                                                                                       PaedDr.Jana Bělůnková 
                                                                                                          Základní škola a Mateřská škola  
                                                                                 Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 

 
 
 

Jménem obce Lence gratuluji a přeji jí hodně dalších studijních úspěchů. 
 
                                           Petr Skalka, starosta 
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V Z P O MÍ N K A   
 
 

Vzpomínka na našeho rodáka P. Jaroslava Albína Kvitu, SDS,  
kněze a mučedníka komunismu. 

 
 Jeho hrob najdeme na našem místním hřbitově vlevo od hlavního kříže. Na náhrobku je 
datum narození 15. 5. 1915.  
 Toho dne přišel P. Jaroslav Albín Kvita na svět jako první ze sedmi dětí dělníka 
Eduarda Kvity a jeho ženy Karolíny. Svoje dětství v této chudé křesťanské rodině prožíval jako 
každý jiný vesnický kluk. Základní vzdělání získal v místní obecné škole. Byl nadaným žákem 
a proto jej rodiče poslali na studium gymnasia ve Valašském Meziříčí patřícího tehdy řádu 
Salvatoriánů. I tam si vedl velice dobře. Zřejmě zde dozrálo jeho rozhodnutí stát se knězem – 
řeholníkem. Od r. 1932 pobýval na studiích v Německu. Dne 29. 6. 1938 byl v bavorském 
Pasově vysvěcen na kněze. 
 Od r. 1939 – 1950 působil ve farnosti Brno - Husovice, tehdy jedné  
z nejchudších čtvrtí města Brna. Vyučoval náboženství na zdejších školách. Se svými farníky 
trávil mnoho společného času. A to nejen v kostele při bohoslužbách. Staral se o jejich 
duchovní vedení v katolickém tělocvičném spolku „Orel“. Se svými svěřenci aktivně sportoval, 
cvičil v tělocvičně na nářadí a velmi rád si zahrál i fotbal. Jako dobrý hudebník a zpěvák - hrál 
na několik hudebních nástrojů,vedl mládež i k hudbě a zpěvu. Zasadil se o pravidelné 
promítání hodnotných filmů v Husovicích. 
 Svou obětavostí a otcovským přístupem se nadlouho zapsal do paměti svých farníků. 
Dokladem toho je i pamětní deska umístěná na zdi husovické fary, věnovaná památce P. 
Albína Kvity. Každým rokem se u ní v neděli nejbližší dnu výročí jeho úmrtí scházejí. V září r. 
2006 jsem měla možnost společně s dalšími příbuznými se této vzpomínkové slavnosti 
zúčastnit. Bylo povzbuzující slyšet bývalé svěřence P. Albína o něm mluvit. Vzpomínali a 
radovali se z toho, že s ním mohli prožít kousek svých životů. Byli mezi nimi obyčejní lidé i lidé 
s vysokoškolským vzděláním - profesoři, lékaři, vědci. Kolik vděčnosti a lásky i po tolika 
letech! 
 To je dokladem toho, že svým kněžským působením zanechal P. Albín Kvita 
nesmazatelnou stopu v husovické farnosti. To všechno bylo bohužel natrvalo zastaveno 
nástupem komunismu. 
 V r. 1950, v období likvidace řeholních řádů komunisty, byl také P. Albín jako mnoho 
jiných kněží odvezen do internačního tábora. Nejdříve do Želiva a pak do Oseku u Duchova. 
Zde pracoval v kamenolomu. 
 Po propuštění v r. 1956 měl zakázáno působit jako kněz. Žil se svým otcem  
u bratrovy rodiny ve Vražném a živil se prací na pile v Mankovicích. Byl neustále sledován 
státní bezpečností, v r. 1961 znovu zatčen a obviněn z velezrady. Na následky výslechů ve 
vyšetřovací vazbě v Ostravě těžce onemocněl. Dne 10. 9. 1961, ve svých 46 letech, zemřel 
na vězeňském oddělení brněnské Nemocnice u sv. Anny. Tedy opět v Brně, blízko místa 
svého kněžského působení! 
 Jeho mladší bratr Vojtěch se postaral o to, aby tělesné pozůstatky P. Albína byly 
převezeny do jeho rodiště. Zde byl za velké účasti příbuzných, místních občanů a mnoha 
kněží pohřben. 
 Tolik o našem rodáku, katolickém knězi - řeholníku P. Jaroslavu Albínu Kvitovi, od jehož 
narození letos 15. května uplyne již 93 let. 

Marta Pavelková 
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PŘI JÍ MACÍ  ZK OU ŠKY  NA  ZÁ KLA DNÍ  U MĚL ECK OU  ŠK OL U   
ZUŠ Zdeňka Buriana Kopřivnice, pobočka Rybí informuje: 
pobočka hudebního oboru působí ve zdejší ZŠ již třináctým rokem. V současné době 
nabízíme výuku hry na tyto nástroje: 
       violoncello vyučující - Petr David 
 sopránová zobcová a altová flétna vyučující - Jakub Baran, Mgr. 
 housle vyučující - Markéta Melčáková 
 klavír vyučující - Svatava Pargačová 
 akordeon, el.klávesy vyučující - Jana Vyvialová 
  
 Všechny děti, které navštěvují uměleckou školu jsou obohaceny o zážitky, jaké dokáže 
hudba poskytnout. Získají zručnost, pohotovost, vnímavost, ale především krásného 
koníčka na celý život. Účastní se koncertů, soutěží, vystupují na různých akcích a každý 
mimořádný talent je veden svým učitelem ke studiu na střední umělecké škole.  
 Všechny zájemce o studium na naší škole uvítáme každou středu od 13.00- 18.00 
hod. a čtvrtek od 14.30 – 18.00 hod. v měsíci květnu a červnu. 

                                                                                                             Jana Vyvialová, vedoucí pobočky 

ZPRÁVY POLICIE ČR 
 

    Pozor na výbušniny ! 
 

 
Policisté na Novojičínsku často řeší případy týkající se náhodných nálezů podezřelých 
předmětů, staré munice nebo výbušnin. Občas bohužel může docházet k tomu, že lidé 
při neopatrné manipulaci s výbušninami utrpí smrtelná zranění nebo těžká zranění s 
trvalými následky. Proto je na místě dodržovat následující doporučení: 
l při nálezu výbušnin, zbraní nebo střeliva zásadně nepodnikejte žádné kroky k jejich 

likvidaci a s těmito věcmi nijak nemanipulujte 
l nepodceňujte ani staré a značně zkorodované výbušniny, střelivo nebo zbraně. 

Korozí může dojít k narušení systému pojistek a k výbuchu potom stačí v extrémním 
případě i nepatrný otřes způsobený dotykem lidské ruky. 

l prostor nálezu je třeba ihned uzavřít před vstupem nepovolaných osob, zejména dětí 
l ihned je nutno vyrozumět Policii ČR, nejlépe prostřednictvím tísňové linky 158 
l o hrozbě tohoto nebezpečí nezapomeňte přiměřenou formou informovat také svoje 

děti! 
Nálezy munice a dalšího podezřelého materiálu jsou nejčastější na jaře a na podzim. 
Pyrotechnici ke každému nálezu přistupují tak, jako by šlo o nebezpečný nález a musí 
zachovávat veškerá pravidla bezpečnosti, aby nedošlo k explozi. Ve chvíli, kdy na 
místo dorazí policie, je zajištěno a označeno tak, aby byl znemožněn přístup dalším 
osobám. V případech, kdy jde o nálezy na polích a v lokalitách, kde nehrozí nebezpečí 
osobám ani poškození majetku, mohou být takové předměty likvidovány přímo zde. Ve 
většině případů však policisté přepravují nebezpečný nález k odborné likvidaci na 
určené místo.   

Zpracoval:nprap.Zbyněk Tomšík, 
vrchní inspektor OŘ  PČR Nový Jičín                                                                                                                                    
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MÁJ –  L Á S K Y  ČA S  
 

Dětské názory na lásku ! 
 
 

Několik profesionálů se na tuto otázku zeptalo skupiny dětí starých mezi čtyřmi a osmi 
lety. Jejich odpovědi byly mnohem širší a hlubší, než si kdo dovedl představit. 
Přesvědčte se sami: 
 
Od té doby, co moje babička onemocněla artrózou, nemůže se už ohnout a namalovat 
nehty na nohou. Tak to za ní teď pokaždé dělá můj dědeček, i když sám má artrózu v 
rukách. To je podle mě láska. 
Rebecca, 8 let 
Když vás má někdo rád, vyslovuje vaše jméno tak trochu jinak.  A tak prostě víte, že 
vaše jméno je v jejich ústech v bezpečí. 

   Billy, 4 roky 
Láska je, když si na sebe dívka nastříká parfém a kluk použije vodu po holení a pak si 
spolu vyrazí ven a jeden druhého očuchávají. 
Karl, 5 let 
Láska je, když jdete na jídlo do restaurace a dáte někomu většinu svých hranolků a 
nechcete na oplátku žádné z jeho porce. 
Chrissy, 6 let 
Láska je to, co vás nutí se smát i když jste unavení. 
Terri, 4 roky 
Láska je, když maminka udělá kávu pro tatínka a usrkne, aby se přesvědčila,  že dobře 
chutná. 
Danny, 7 let 
Láska je, když se s někým stále pusinkujete. A až pusinkování, přestane bavit, tak pořád 
chcete být spolu a víc spolu mluvit.  Moje maminka s tatínkem jsou takoví. 
Billy , 7 let 
Láska je to, co je s tebou v pokoji na tvé narozeniny, když přestaneš otvírat dárky a 
zaposloucháš se. 
Bobby, 7 let (Neuvěřitelné!) 
Když se chcete naučit někoho lépe milovat, měli byste začít u kamaráda, kterého 
nenávidíte. 
Nikka, 6 let   (potřebovali bychom o pár milionů více Nikk na této planetě). 
Láska je, když řeknete klukovi, že se vám líbí jeho tričko a on ho pak nosí  každý den. 
Noelle, 7 let 
Láska je, jako když jsou malá stará paní a malý starý pán stále přátelé, i přes to, že se 
už tak dobře znají. 
Tommy, 6 let 
Když jsem hrála na koncertě na piáno, byla jsem na pódiu a hrozně jsem se bála. 
Podívala jsem se na všechny ty lidi, co mě pozorovali a zahlédla jsem mého tatínka, jak 
na mě mává a usmívá se. Byl jediný, kdo to dělal. Pak už jsem se vůbec nebála. 
Cindy, 8 let 
Láska je, když maminka dá tatínkovi nejlepší kousek kuřete. 
laine, 5 let 
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Láska je, když mamka vidí taťku celého smradlavého a upoceného, ale i tak o něm říká, 
že je větší fešák než Robert Retford. 
Chris, 7 let 
Láska je, když vám vaše štěně olíže celý obličej i přes to,že jste ho nechali doma 
samotné celý den. 
Mary Ann, 4 roky 
Když někoho milujete, tak se vaše řasy hýbou nahoru a dolu a odlétávají z nich malé 
hvězdičky. 
Karen, 7 let (obdivuhodná představivost) 
 
A na závěr - autor a lektor Leo Buscaglia jednou mluvil o soutěži, kde měl dělat porotce. Cílem soutěže 
bylo najít nejstarostlivější dítě. Vítězem se stal čtyřletý chlapec. Sousedovi od vedle zrovna 
nedávno zemřela žena. Když chlapeček viděl muže plakat, vplížil se na jeho dvorek, 
vlezl mu na klín a jen tak  tam zůstal sedět. Když se matka zeptala, co sousedovi řekl, 
chlapec odpověděl: "Nic, jen jsem mu pomohl brečet."  

 
 

Buďte dětmi celý život, nestyďte se za své city!!! 
 

 

P O Z V Á N Í  N A  I X .  V E L E T R H  N O V O J IČ Í N S K A   
 

Město Nový Jičín a Pojišťovna Generali, oblastní kancelář Nový Jičín, ve spolupráci 
s Rádiem Čas a Úřadem práce Nový Jičín, Vás zvou na  

 
IX. VELETRH NOVOJIČÍNSKA 

spojený s Moravskou poutí Rádia Čas a  
Olympiádou technických profesí a pracovních příležitostí 

 
který se koná v sobotu 17. 5. (9.00–18.00 hod.) a v neděli 18. 5. 2008 (9.00–15.00 hod.) 
na Zimním stadionu Nový Jičín, hale ABC a přilehlém sportovním areálu. 
 
Mottem této akce je: VÝROBA – SLUŽBY – OBCHOD. 
 
Tradiční doprovodný program: 

- seminář o podpoře podnikání, 
- ochutnávky piva, vína, minerálky, uzenářských a mléčných výrobků, 
- tombola 
- vystoupení umělců, pouťové atrakce, občerstvení. 

 
V S T U P    Z D A R M A 

 
Na Vaši návštěvu Nového Jičína se těší pořadatelé. 
 
Telefonní informační linka veletrhu: 603 574 533, p. Rejko.  
 
Informace lze také získat na: www.novy-jicin.cz nebo www.novyjicin.infomorava.cz 
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R O Z H O V O R    

Otázky do květnového zpravodaje byly určeny předsedkyni kontrolního výboru, kterou je 
ing. Radomíra Marešová.  
1. Co má kontrolní výbor na starosti? 
Výbory obecně nemají ze zákona žádnou rozhodovací  pravomoc, jde pouze o 
„iniciativní a kontrolní orgány“, které mohou předkládat zastupitelstvu svá stanoviska a 
návrhy.    Zastupitelstvo je povinno vždy zřídit výbory finanční a kontrolní. Při zřizování 
dalších výborů není pole působnosti v zastupitelstvu v zásadě ničím omezeno a může 
tak kupříkladu zřídit výbor pro životní prostředí, výbor pro rozvoj obce atd. Kontrolní 
výbor např. kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady obce, kontroluje dodržování 
právních předpisů ostatními výbory a OÚ na úseku samostatné působnosti a plní další 
úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce. Ze své činnosti se zodpovídá výbor  
zastupitelstvu obce.   
2. Z jakého důvodu byl zrušen prodej kina a přilehlých pozemků? 
Na 6. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.10.2007 se jednalo o prodeji 
budovy  kina a přilehlých pozemků. Dle předem stanovených podmínek uspěl žadatel 
Mgr. Jiří Jermář, který v budově kina hodlal umístit dům pečovatelskou službou nebo 
objekt podobného typu. Na 8. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 28.2.2008 byl 
starosta pověřen radou obce zjištěním, proč nebyla dosud podepsána kupní smlouva s 
Mgr. Jiřím Jermářem. K vysvětlení se dostavil Mgr. Jermář, který uvedl, že dotační 
programy pro stavbu domů s pečovatelskou službou  na rok 2008 nejsou schváleny pro 
fyzické osoby, ale pro právnické osoby (v době schválení prodeje kina a pozemků toto 
nebylo známo) a proto nemůže realizovat svůj původní záměr. Bylo tedy zrušeno 
usnesení o prodeji a došlo k vyhlášení  nového  záměru prodeje budovy kina a přilehlých 
pozemků současně s podmínkami a požadavky prodeje.   
3. Jste pro zachování příspěvků rybského rýpaly nebo jste pro jejich zrušení? 
Přiznám se, že příspěvky rybského rýpaly jsem nečetla, takže mi chybět nebudou. 
 
     Otázky do červnového zpravodaje budou určeny paní Zdence Kvitové, která je členkou rady obce a členkou 
finančního výboru. Otázky můžete opět posílat prostřednictvím emailu nebo vhodit do poštovní schránky u OÚ.     
 

I N F O R M AC E  Z  MĚS T S K É H O  ÚŘA D U    
 

VÝMĚNA OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ !!! 
 
Zkontrolujte si, prosím, datum vydání Vašeho občanského průkazu. U občanských 
průkazů bez strojově čitelných údajů se neřiďte dobou platnosti, ale dobou vydání OP. 
Platnost občanských průkazů vydaných do 31.12.2003 končí 31. prosince 2008. Žádost 
o vydání nového OP je třeba podat na odd. občanských průkazů Městského úřadu 
v Novém Jičíně (budova bývalého okresního úřadu pod divadlem), nejpozději do  
30. listopadu 2008. Tato výměna nepodlého poplatku.  
Pro občany narozené před 1.1.1936 platí vyjímka – OP, ve kterých mají vyznačenou 
dobu platnosti „bez omezení“ nebo „platnost prodloužena bez omezení“, zůstávají nadále 
platné. 
Občanské průkazy se strojově čitelnými údaji platí po dobu v nich uvedenou. 
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Informace pro podání Žádosti o vydání Průkazu profesní způsobilosti řidiče 
Výpis ze zákona 374/2007 ze dne 6.prosince 2007  
 
Řidiči, kteří jsou držiteli platného osvědčení profesní způsobilosti řidiče ke dni nabytí 
účinnosti tohoto zákona (1.dubna 2008), jsou povinni do 6 měsíců ode dne nabytí 
účinnosti tohoto zákona, nejpozději však v den ukončení platnosti osvědčení profesní 
způsobilosti řidiče, podat obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností písemnou 
žádost o vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče. Obecní úřad obce s rozšířenou 
působností vydá na základě této žádosti řidiči průkaz profesní způsobilosti řidiče podle 
zákona č. 247/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 
Zjednodušeně: 
Držitelé Osvědčení profesní způsobilosti řidiče skupin C,D si musí podat obecnímu úřadu 
obce s rozšířenou působností písemnou žádost o vydání průkazu profesní způsobilosti 
řidiče. 
Termín: 1.4.2008 – 30.9.2008. 
V den podání žádosti musí být osvědčení profesní způsobilosti řidiče platné. 
Mít sebou: fotografii, občanský průkaz, řidičský průkaz a osvědčení profesní způsobilosti 
řidiče. 
Při nedodržení výše uvedeného platnost osvědčení profesní způsobilosti řidiče končí 
dnem vyznačeným v osvědčení a výměna za profesní průkaz nebude možná.    
 

R E K A P I T U L A C E  T U R I S T I C K É H O  P O C H O D U   
 
Výbor TJ Sokol Rybí děkuje všem organizátorům za přípravu 33. ročníku turistického 
pochodu „Za pohledy z Rybí“, který se konal v sobotu 26. dubna 2008 a kterého se 
zúčastnilo 1331 lidí. 
A odkud k nám přijeli ? 
420  - Rybí  
205 – Nový Jičín 
198 – Kopřivnice 
57 – Ostrava 
46 – Závišice 
41 – Libhošť 
32 – Těrlicko 
28 – Štramberk 
22 – Příbor 
15 -  Frenštát p.R. 
14 – Šenov u NJ, Uherské Hradiště 
12 -  Havířov, Kunín 
11 – Frýdek-Místek, Sedlnice 
10 – Ženklava 
9 – Zlín 
8 – Lubina 
7 – Odry, Opava 
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6 – Horní Bludovice, Žilina 
5 – Janovice, Jeseník n.O., Kunčice p.Ondř., Brno 
4 – Miloňov, Němčice na Hané, Malá Bystřice, Pakonín, Horní Domaslavice, Paskov 
3 – Bohumín, Trnávka, Bruntál, Šumperk, Valašská Bystřice, Bílovec, Studénka,  
       Bordovice, Prostějov, Vrchy, Suchdol n.O.  
2 – Kunovice, Veřovice, Starý Jičín, Hodslavice, Bělotín, Karviná, Halenkov, Hl.Životice,  
       Kateřinice, Valašské Meziříčí, Rožnov p.R. 
1 – Krnov, Čeladná, Hať, Hukovice, Fryčovice, Přerov, Loučky, Sloup, Olomouc,  
       Prchalov, Děrné, Krmelín, Mošnov, Hostašovice, Životice, Nové Veselí, Škornice,  
       Bartošovice, Karlovy Vary, Vsetín, Vlčnov, Vřesina, Stará Ves, Stachovice, Praha 
 
Cizinci : 
1 – Anglie – Londýn 
1 – Slovensko – Dubnica nad. Váhom 
1 – Slovensko - Uchov  
 

V Ý Z V A  K  J AR N Í MU  Ú K L I D U   

 
OÚ vyzývá vlastníky nemovitostí, aby při provádění jarního úklidu venkovních prostor 
kolem vlastních domů věnovali pozornost též vzhledu veřejných prostor před svými 
domy. Vyhrabáním trávníku, očištěním cesty od zimního posypu a sesbíráním 
případných odpadků zlepšíte vzhled svého okolí i obce. Všem kdo se svou prací budou 
podílet na zajištění pěkného vzhledu okolí svého bydliště OÚ děkuje. 
 

P R O G R A M  B E S K Y D S K É H O  D I V A D L A  N O V Ý  J IČ Í N   

 
KVĚTEN - ČERVEN 2008 

 
Pondělí 5. května v 18,00 
Akademie ZŠ Nový Jičín Jubilejní 3  
 
Úterý 6. května v 19,00 
Gabriela Preissová: GAZDINA ROBA 
Jedno z největších českých divadelních dramat pojednává o vášni, snech a touze, které díky tlaku různých 
okolností není možné naplnit. Nedílnou součástí inscenace je i hudba Dalibora Štrunce volně vycházející 
z moravské tradice. 
V režii Petra Kracika hrají: Jitka Čvančarová, Jan Teplý/ Petr Štěpán, Rostislav Čtvrtník/ Radek Zima, Marcela 
Nohýnková/ Zdena Herfortová, Barbora Valentová, Kateřina Macháčková, Zuzana Slavíková, Rudolf Jelínek a 
další. 
Divadlo Pod Palmovkou Praha 
Předplatné sk. B, vstupné 270,- 250,- 220,- 
 
Středa 7. května v 19,00 
VYKLENUTÉ KLY 
Další originální kousek z dílny divadla Vizita. Jaroslav Dušek pronáší, co mu jeho plodná slina na jazyk přinese, a 
dále vyřčené rozvíjí do neuvěřitelných konstrukcí. V tom mu napomáhá Pjér la Šéz a Zdeněk Konopásek. Světelný 
design zajišťuje Viktor Zborník. 
Divadlo Vizita Praha, vstupné 180,- 160,- 120,- 
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Pondělí 12. května v 19,00 
KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY 
ZDENĚK ŠEDIVÝ - trubka 
ALEŠ BÁRTA - varhany 
Aleš Bárta patří mezi špičkové české varhaníky. Samostatně koncertoval v desítkách světových velkoměst. Jako 
sólista účinkuje s nejvýznamnějšími českými orchestry. Na svém kontě má 30 CD.  
Zdeněk Šedivý je 1. trumpetistou České filharmonie a zároveň profesorem na AMU v Praze. Má 4 sólové desky a 
řadu dalších natočil s několika komorními soubory. 
 
Úterý 13. května v 19,00 
Stanislav Štepka: VELKÉ ILUZIE 
Táto hra nás zavedie do legendárneho roku 1968, teda v čomsi aj do obdobia neopakovateľných šesťdesiatych 
rokov, keď si na chvíľu ľudia vo vtedajšom Česko-Slovensku začali naivne myslieť, že aj socializmus môže mať 
„ľudskú tvár“. 
Radošinské naivné divadlo Bratislava 
Předplatné sk. P,   vstupné 270,- 250,- 220,- 
 
Středa 14. května v 19,00 
Robert Thomas: TURECKÁ KAVÁRNA 
Tři komické skoro detektivky z Paříže s nečekanou pointou a postavami plnými humoru a lidskosti. 
Hrají : Václav Vydra, Jana Boušková, Naďa Konvalinková, Matěj Hádek/ Martin Kubačák. 
Agentura Harlekýn Praha 
Předplatné sk. S,     vstupné 220,- 200,- 160,- 
 
Čtvrtek 15. května v  16,30  
AKADEMIE SVČ FOKUS Nový Jičín 
Předprodej od 6. 5. 
Vstupné 50,- 50,- 30,- 
 
Pátek 16. května v 20,00 
MÁJOVÁ MERENDA 
Vystoupí SESTRY HAVELKOVY s doprovodným kvartetem. 
Pořádá Klub rodáků a přátel města Nového Jičína ve spolupráci s Beskydským divadlem. 
Kavárna hotelu Praha Nový Jičín 
Předprodej od 28. 4. ve Starožitnostech Miloš Lossman 
 
Pondělí 19. května v 11,00 
Felix Mitterer: NÁVŠTĚVNÍ DOBA 
Člověk už ničemu nerozumí – Vražednice – Pšenice na dálnici 
Výběr tří jednoaktových her z tetralogie Návštěvní doba, které jsou o míjení lidí na místech k tomu určených.  
DS Na Štaci Němčice nad Hanou 
Malý sál   ( zadáno pro školy) 
 
Čtvrtek 22. května v 18,00  
AKADEMIE  
ZŠ Tyršova 1, Nový Jičín 
Předprodej vstupenek na sekretariátu školy od 24. dubna 2008.  
Bližší informace na tel. č. 556 706 688. 
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Pátek 23. května v 19,00 
MARIE ROTTROVÁ  A SKUPINA NEŘEŽ 
Marie Rottrová patří mezi stálice české popové scény. Pravidelně se umisťovala v první desítce Zlatého a později 
Českého slavíka. Mezi její hity patří písně s názvy Řeka lásky, Zřejmě letos nikde nejsou kytky, Lásko voníš 
deštěm či S tím bláznem si nic nezačínej.  
Předprodej od  6. 5., vstupné 390,- 370,- 340,- 
 
Neděle 25. května v 15,00 
Irena Křehlíková: MAŘENKA A JENÍČEK a SMOLÍČEK PACHOLÍČEK 
Dvě známé a oblíbené klasické pohádky překvapí diváky především svým výtvarným půvabem, který splňuje 
dětské představy o loutkové pohádce. 
Divadlo loutek Ostrava 
Malý sál, předplatné sk. Rolnička 
Předprodej od 6. 5., vstupné 80,- 
 
Pondělí 26. května v 9,00 a v 10,30 
Irena Křehlíková: MAŘENKA A JENÍČEK a SMOLÍČEK PACHOLÍČEK 
Divadlo loutek Ostrava ( zadáno pro školy) 
 
Čtvrtek 29. května v 17,00 
AKADEMIE  
ZŠ Nový Jičín, Komenského 68 
Předprodej od 5. 5. v ZŠ 
Informace tel. 556 708 124 
 
Pátek 30. května v 19,00 
Jacques Offenbach: KRÁSNÁ HELENA 
Výtečné libreto zpracovává známou antickou zápletku, milostný vztah královny Heleny  
a  trojského prince Parida. Krásná Helena představuje v operetním repertoáru ideální vyváženost mezi náročným, 
přitom posluchačsky vděčným hudebním partem a inteligentní předlohou s velkou dávkou humoru. 
Moravské divadlo Olomouc 
Předplatné sk. A 
Předprodej od 6. 5., vstupné 250,- 230,- 190,- 
 
ČERVEN 
 
Středa 4. června v  8,30 a v 10,00 
HODINA ZPÍVÁNÍ – ZKOUŠENÍ S JAROSLAVEM UHLÍŘEM 
Komponovaný program určený pro malé i velké uši , ve kterém si děti mohou s Jaroslavem Uhlířem a za jeho 
klavírního doprovodu zazpívat známé písně  s texty Zdeňka Svěráka. 
Agentura Aurapont Praha  
(zadáno pro školy) 
 
 
Čtvrtek 5. června v 19,00 
Noel Coward: LÍBÁNKY aneb LÁSKA AŤ JDE K ČERTU 
Nejúspěšnější autorova komedie  přináší vtipnou zápletku - dvojice bývalých manželů se po letech setkává v 
drahém francouzském hotelu, kam oba přijeli trávit líbánky se svými novými a mladšími partnery. Následuje to, 
co by oba bývalé manžele ani ve snu nenapadlo, opět se do sebe zamilují.  
Hrají: Jiří Langmajer, Ivana Jirešová, Michal Slaný, Kristina Frejová. 
Agentura AP PROSPER Praha 
Před představením proběhne slavnostní ocenění zasloužilých pracovníků kulturní a sociální oblasti za rok 2007 
starostou města. 
Předprodej od 6. 5., vstupné 250,- 220,- 190,- 
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Pátek 6. června v 19,00 
SEXTET + SE VŠÍM VŠUDY 
Koncert všech bývalých, současných i budoucích členů chlapeckého vokálního seskupení. Jako host vystoupí 
Detašé. 
Gymnázium Nový Jičín 
Vstupenky – inf. Gymnázium Nový Jičín tel. 556 701 044 
 
Pondělí 9. června v 19,00 
Peter Quilter: JE ÚCHVATNÁ 
Komedie vypráví pravdivý životní příběh madam Florence Foster Jenkinsové, bezkonkurenčně nejhorší pěvkyně 
na světě. Velkou hereckou příležitost v hlavní postavě nachází Jaroslava Kretschmerová.  
V režii Jany Kališové dále hrají: Ladislav Potměšil, Naďa Konvalinková, Lumír Olšovský, Jan Maxián a další. 
Divadlo Kalich Praha 
Předplatné sk. D, vyprodáno v předplatném 
 
Výstava ve foyer 6. 5. – 9. 6. 
ZAHRADA SNŮ 
Akvarely na hedvábí vystavuje Marie Slavíková Lesniaková. 
 
Připravujeme: 
Pátek 12. září v 19,00 
HANA A PETR ULRYCHOVI  A JAVORY BEAT 
Sourozenci Ulrychovi představí novou kapelu JAVORY BEAT. 
Uslyšíte v ní mimo jiné elektrickou kytaru, hoboj a saxofon nebo i příčnou flétnu spolu s klávesami, baskytarou a 
perkusy. Na koncertě zaznějí staré beatové „pecky“, ale taky známé javorovské písničky v jiném kabátě. A možná 
sem tam i nějaké překvapení. 
Brno 
Předprodej od 13. 5. 
Vstupné 250,- 230,- 190,- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Předprodej vstupenek: 
Datum předprodeje je uvedeno u každé akce 
Pondělí   zavřeno 
Úterý  14,00 – 17,00 
Středa  14,00 – 17,00 
Čtvrtek             14,00 – 17,00 
Pátek  10,00 – 14,00 
Doprodej hodinu před představením 
Telefonické rezervace přijímáme a objednávky vyřizujeme druhý den předprodeje. 
Pokladna tel. 556 770 145 
Informace tel. 556 770 142 
http://divadlo.novy-jicin.cz 
změna programu vyhrazena 
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Petr Škrobánek 

Pohřební služba st. AGNES 
se sídlem v Příboře, Freudova 118 

pod náměstím, naproti rodnému domu S. Freuda  
nabízí občanům tyto služby : 

 
Ø komplexní zajištění pohřbu  

(zajistíme smutečního řečníka, kněze, smuteční obřad v kostele, smuteční síni, domu 
smutku a krematoriu, hudbu a zpěv, dechovou hudbu, varhaníka a zpěvačky v kostele,  
zhotovení smutečního oznámení na počkání, věnce a kytice k pohřbu, vykopání hrobu 
a jeho dekoraci, průvod pohřebním vozidlem, obléknutí zemřelého, nosiče rakve a 
květin, oznámení o úmrtí v novinách, fotografa nebo videozáznam, převoz zemřelého 
do zahraničí, vyřízení úmrtního listu, paragraf pro zaměstnavatele, sjednání pohřbu ve 
vašem bytě) 
 

Ø zhotovení fotoporcelánu 
(černobílé i barevné fotografie na pomníky  dle Vašeho přání – oválky, obdélníky, stojánky i 
dvoustojánky) 
 

Ø zprostředkování kamenosochařských prací 
 

Ø prodej náhrobních doplňků 
(obaly na urny, náhrobní lampy a vázy, petrolejky, oleje, vložky do váz, náhrobní skla, svíce a      
další sortiment) 

 

Ø prodej křestních svíc a křestních roušek 
 
 

Provozní doba v kanceláři 
Pondělí – Pátek    8 - 12    13 - 16                                  

 
Tel. 556 722 608, 737 629 969  - Londinová Hana 

 
Pohotovostní služba 24 hodin denně 

Bezplatná linka   800 111 202 
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P O Z V Á N Í  P R O  V Š E C H N Y  Ř I D IČE  A  PŘ Í Z N I V C E  M O T O R I S M U  

     V sobotu 3. a v neděli 4. května se uskuteční v prostorách Zimního stadionu a před ním již 12. 
ročník Podbeskydského autosalónu. Otevřeno bude od 9.00 do 17.00 hod. Na této největší motoristické 
akci na střední Moravě bude svá auta prezentovat celkem jedenáct světových značek výrobců, uvidíte 
také netradiční motoristické lahůdky- pro návštěvníky je zdarma připraven velmi bohatý doprovodný 
program, jehož součástí budou zdarma ochutnávky piv, vína, kávy, Coca Coly a čokolády. Uskuteční se 
prodej domácích koláčů, uzenářských výrobků, pravé valašské medoviny, proběhnou soutěže v pití piva 
na čas o ceny, je připraveno kolo štěstí, prodej autokosmetiky, motoristické literatury, pro ženy je 
připraven kosmetický koutek. Policie ČR bude provádět preventivní prohlídky aut bez pokut, uskuteční 
se výstavka nejmodernější hasičské techniky, zdarma budou prováděny testy stavu pneumatik a 
fotografování dětí s rodiči, pro děti jsou připraveny soutěže o ceny, skákací hrad, vystoupení 
Čárymáryfuka. Autosalón bude moderovat Vítězslav Černoch. Zdarma je připravena tombola, která se 
bude losovat každou celou hodinu, hlavní tombola bude slosována na konci akce, její hodnota je 
50.000,- Kč hlavní cena je zahraniční dovolená. Pro návštěvníky je připraveno také občerstvení domácí 
kuchyně a další. Na autosalón přijede na 300 motorkářů z ČR i zahraničí.  
Vstupné je lidové: dospělí 30,- Kč, děti 20,- Kč, děti do 6 let v doprovodu rodičů mají vstup zdarma, 
zdarma mají vstup všichni zdravotně postižení včetně nutného doprovodu – zdravotně postižené děti 
navíc dostanou dárek od Fondu Heidi Janků a Rostislava Klesly. Nad autosalónem převzal záštitu 
hejtman Moravskoslezského kraje Ing. Evžen Tošenovský, akce je pořádána ve spolupráci s Městem 
Nový Jičín, očekávaná návštěvnost 15 000 osob, výtěžek z akce bude věnován na rozvoj 
mládežnického hokeje. 
                                                                                       Srdečně Vás zvou organizátoři: HC 2000 s.r.o.  
                                                                                  a Podbeskydská agentura dr. Vítězslava Černocha 
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Z P R Á V Y  O D D Í L U  K O P A N É    

 
FOTBALOVÉ VÝSLEDKY: 
  6.4.   muži      Rybí                  -    Štramberk         1 :  1 
13.4.  muži      Zbyslavice           -    Rybí                  5 :  0 
  dorost      Mořkov                -    Rybí          3 :  1 
  žáci      Libhošť                -    Rybí          1 :  2 
18.4.  st.přípravka  Rybí                  -    Lichnov         1 :  3   
20.4.  muži      Rybí                     -    Trojanovice Bystré     1 :  0 
  dorost      Rybí                     -    Trojanovice Bystré     0 :  2 
  žáci      Rybí                  -    Trojanovice Bystré     1 :  0  
25.4.  st.přípravka  Rybí                  -  Kopřivnice C        1 :  1 
27.4.  muži      Hl. Životice           -  Rybí          0 :  4 
  dorost      Vlčovice MnišíB   -   Rybí          0 :  7 
  žáci      Lubina                  -  Rybí          4 :  1 

 
FOTBALOVÁ  UTKÁNÍ: 
ČT 1.5. 14:15 žáci Kopřivnice B  - Rybí 
  16:30 muži Straník  - Rybí  
SO 3.5. 14:15 žáci Hostašovice  - Rybí 
  16:30 dorost Lichnov  - Rybí                        
NE 4.5. 16:30 muži Tísek A  - Rybí 
ST 7.5. 16:30 st.přípravka Lichnov  - Rybí 
ČT 8.5. 10:00 žáci Rybí  - Trojanovice 1 
  16:30 muži Veřovice  - Rybí 
NE 11.5. 10:00 žáci Rybí  - Štramberk 
  14:15 dorost Rybí   - Lubina 
  16:30 muži Rybí  - Jeseník n./O. 
ÚT  13.5. 16:30 st.přípravka Kopřivnice C  - Rybí 
PÁ 16.5. 16:30 st.přípravka Rybí  - Vlčovice-Mniší 
SO 17.5. 16:30 muži Stachovice     - Rybí 
NE  18.5. 10:00 žáci Veřovice   - Rybí 
  14:15 dorost Rybí   -  Štramberk 
PÁ 23.5. 16:30 st.přípravka Lubina  - Rybí 
NE 25.5. 10:00 žáci Rybí   - Kopřivnice B 
  14:00 dorost Straník  - Rybí 
  16:30 muži Rybí  - Veřovice 
PÁ 30.5. 16:30 st.přípravka Rybí  - Veřovice 
SO 31.5. 17:00 muži Kopřivnice  - Rybí  

   

 RYBSKÝ   ZPRAVODAJ   č. 5/2008 vydal Obecní úřad Rybí, Rybí č. p. 127, dne  28.3.2008  
      v počtu  315 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: Tiskárna             
Olgy Michálkové, Nový Jičín.                             Uzávěrka každého čísla: 25. den v měsíci. 


