
  

 

      
           Hezký dobrý den a celý měsíc květen, milí spoluobčané 
 

 Jaro se konečně ujalo své zasloužené vlády. Mnoho z nás využívá svých volných 
chvil, aby nám letos  opravdu nic neuniklo a  my se stali svědky jarních zázraků. Těší nás 
přílet vlaštovek - jihoafričanek i rozkvetlé švestky na našich zahradách. Posloucháme 
skřivánčí písničky i růst trávy, měníme zimní kabáty za svetry, přezouváme zimní         
pneumatiky za letní, z garáží vytahujeme sekačky na trávníky a zahajujeme každoroční 
zahradní rallye. Jen nezapomeňte, že neděle je pro spoustu lidí dnem klidu a odpočinku 
a nerušte je zvukem motorů vašich strojů, byť by bylo sečení trávníku pro vás tou nejlepší 
relaxací po náročném pracovním týdnu. 

 
Od uplynulého měsíce firma opět pokračuje ve stavbě chodníku v dolní části obce a  

o prázdninách se už projdeme po celé jeho trase. Na tuto stavbu se obecnímu úřadu   
podařilo získat milionovou dotaci z finančních zdrojů Moravskoslezského kraje. I tak nás 
tato  stavba bude stát asi 2.500.000 Kč. 

 
V květnu nás čeká pokračování skoro již nekonečného seriálu přípravy projektové 

dokumentace na tlakovou kanalizaci. Dále pak výběr firem na opravu podlahy v Obecní 
besedě a oprav ve škole, výběr firmy na zpracování žádosti na získání peněz z fondů EU 
na zateplení mateřské školy a spousta jiných menších, ale potřebných úkolů.  

 
Nás ostatní, kromě důležitého shánění peněz na živobytí, čeká pochod Za pohledy 

z Rybí, zájezd na Dlouhé Stráně, vyjížďky na kolech, napouštění bazénů, první sklizně ze 
zahrad a radost z dlouhých krásných dnů. 

 
A na závěr slova Neila Postmana:  
 
„V ěci nevidíme takové, jaké jsou, vidíme je podle toho , jací jsme my sami.“  
 
Zkuste se nad tímto moudrem občas zamyslet. 
 

Petr Skalka a Marie Janečková 

XVII. ročník  

KVĚTEN 2009 
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Ze zasedání  

zastupitelstva obce 

  
V čtvrtek 26. března 2009 se v sále Besedy konalo 15. zasedání zastupitelstva 
obce, kterého se zúčastnilo 9 členů zastupitelstva a 9 občanů. 
 
Zastupitelstvo na zasedání projednalo a přijalo toto usnesení: 
 
schválilo  doplnění návrhu programu o body:   

- delegování zástupce obce na řádnou valnou hromadu společnosti 
ASOMPO, a.s. Životice u Nového Jičína 

-     schválení Smlouvy o převodu vlastnictví k majetku ČR na Obec Rybí 
 

schválilo   
 návrhovou komisi ve složení:  Zdenka Kvitová (předseda),  

 Pavel Bradáč a Miroslav Krpec 
ověřovatele zápisu: Ludmila Krausová a Josef Kudělka 
zapisovatelku:   Jana Marková; 

 

vzalo na v ědomí  plnění usnesení přijatých na 14. zasedání Zastupitelstva 
obce Rybí dne 9.3.2009; 

 
schválilo  podmínky Rozhodnutí o udělení dotace na modernizaci a rozšíření 

pracoviště Czech POINT; 
 
delegovalo   v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na řádnou valnou hromadu 
společnosti ASOMPO a.s., se sídlem Životice u Nového Jičína 194, PSČ 
742 72, IČ 25872826, konanou dne 29.5.2009, v níž má obec majetkovou 
účast pana Petra Skalku   
a zmocňuje  ho k tomu, aby na řádné valné hromadě jménem a 
v zastoupení obce Rybí jako akcionáře uplatňoval veškerá práva, aby hla-
soval o všech bodech pořadu jednání, jak jsou uvedeny v pozvánce, aby 
uplatňoval návrhy a protinávrhy a vykonával na valné hromadě bez ome-
zení všechna práva akcionáře vyplývající ze stanov a ze zákona; 

 
schválilo  Smlouvu o převodu vlastnictví k majetku České republiky  a 
přijalo   věcný dar v účetní ceně 44.250,15 Kč; 
 
souhlasilo,  aby výběrové řízení na akce Oprava podlahy na sále Besedy a 

Opravy topení, elektroinstalace, stropů a omítek ve škole prováděla 
rada obce a předseda stavební komise pan Antonín Kudělka. 
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Ze zasedání rady obce 

Rada obce na svém 61. zasedání dne 31.3.2009 
projednala a p ř i ja la toto usnesení:  

vyjad řuje   hluboké politování s tragickou  
událostí při konané Valašské rally dne 
28.3.2009; 

bere na v ědomí   zprávu o výsledku přezkou-
mání hospodaření obce Rybí za rok 
2008 s tímto výsledkem: „nebyly  zjišt ě-
ny chyby a  nedostatky dle § 10 odst. 
3 písm. a) zákona 420/2004 Sb. ; 

schvaluje   žádost paní P. Chytílkové, o 
zpevnění obecního pozemku 
(ostatní plocha – ostatní komuni-
kace) parc.č. 16/1. Na zpevnění 
této komunikace se použije štěrk.  

 

Rada obce na svém 62. zasedání dne 14.4.2009 
projednala a p ř i ja la toto usnesení:  

schvaluje   ponechat zůstatek účtu     
sdružených prostředků měst a obcí 
jako rezervu pro rok 2009, případně 
jako zálohu na rok 2010 ve smyslu 
„Smlouvy o spolupráci obcí, uzavře-
né k zajištění ostatní dopravní      
obslužnosti pro rok 2009; 

vyhlašuje   v souladu s § 39 zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích (obecní    
zřízení), ve znění pozdějších předpi-
sů, záměr obce – prodej obecních 
pozemků: 

  1) parc.č.  530/6  o výměře 316 m2  

  2) parc.č.  533/2  o výměře 900 m2 

  3) parc.č. 1633/4 o výměře   78 m2 

  Písemné žádosti lze podat do    
středy 13. května 2009 na adresu 
Obecního úřadu Rybí, prodej       
pozemků bude projednávat zastupi-
telstvo obce na svém zasedání; 

bere na v ědomí   žádost pana E. Urbana o 
záměru zhotovit bránu a vjezd na svůj 
pozemek a pověřuje   starostu dalším 
jednáním v této věci; 

vyhovuje   žádosti pana Marka Matuše 
z Veřovic o poskytnutí znaku obce 

  a souhlasí   s užitím znaku obce jen 
za účelem tvorby pozvánek na        
fotbalová utkání; 

pověřuje   starostu oslovením firem na 
opravu podlahy v sále Besedy a oprav 
v místní ZŠ; 

pověřuje  starostu (jako účastníka řízení) 
odvoláním proti zamítnutí pokácení 
lípy na  pozemku manželů             
Purmenských, Rybí 60; 

schvaluje   Smlouvu o zřízení věcného  
břemene mezi Obcí Rybí a obchodní 
společností ČEPRO, a.s. se sídlem 
Praha 7, Dělnická 12, č.p. 213.  
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 Adéla  Černá         83  let 

 Karel  Křížek   81  let 

 Jaroslava Vašenková  75  let 

 Alena  Fabiánová  70  let 

 Zdeňka Kvitová   65  let 

 Věra   Matušová  60  let 

  

Všem našim jubilantům přejeme k životnímu jubileu především 
dobré zdraví, spokojenost, pohodu a optimismus 

 

Co najdete na úřední desce  

K datu 25.4.2009: 
Oznámení o počtu a místě volebních okrsků - volby do Evropského parlamentu 
Prodej obecních pozemků - u dálnice 
Prodej obecního pozemku  
Nařízení Krajské veterinární správy Moravskoslezského kraje 
Nařízení Státní veterinární správy - mimořádné veterinární opatření 
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 
 

Život je jako houpačka - 
neustále nahoru a dolů. 

Je však krásné vědět, že je tu někdo, 
Kdo nás tím vším bude od malička provázet. 

 
Milé maminky,  
přijměte jménem mým a jménem členů zastupitelstva 
k SVÁTKU MATEK srdečné blahopřání. 

 Petr Skalka, starosta 
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  1.  května   TURISTICKÝ POCHOD ZA POHLEDY Z RYBÍ  - oddíl turistů TJ Sokol 
Rybí Vás zve na již 34. ročník tohoto tradičního turistického pochodu. 

            Letos v pátek !!! 
 
15.  května Žáci a učitelský sbor místní základní školy zvou všechny občany a     

především maminky na BESÍDKU KE DNI MATEK,  kterou pořádají v 
pátek v 16 hodin před budovou školy. 

 
21. května  Srdečně zveme všechny maminky, babičky, prababičky a tetičky ve     
      čtvrtek v 15.15 hod. do  mateřské školy na oslavu SVÁTKU MATEK . 
  
23.  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    

 
 

 
DEN DĚTÍ s premiérou pohádky Červená Karkulka . 
  

V pond ělí 1. 6. 2009 navštíví Rybí úspěšný ostravský vokální soubor  
The Czech  Ensemble Baroque, který v 8.30 hodin v sále Besedy  

předvede hudební zpracování  pohádky bratří Grimmů Červená Karkulka.  
Rybské publikum je první z plánované řady koncertů ve školách a školkách 
po celé Moravě a Čechách.  
  

Představení je určeno dětem předškolního věku, žákům prvního stupně ZŠ a všem 
příznivcům pohádkových příběhů.   
  
Příjemné a veselé pohádkové dopoledne a vše nejlepší dětem k jejich svátku přeje  
Josef Melnar a kulturní komise. 
  

 
KLUB ŽEN  – zve své členky v úterý 5. kv ětna do přísálí Besedy v 1800 hod.  
 
 
ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ A MĚŘENÍ TLAKU   se bude konat v pondělí 4. května 
     v přísálí Besedy  v  době   od 9:30 - 10:00. 
ZAPISOVÁNÍ  LÉK Ů  se bude konat   v pondělí  18. května ve stejnou dobu.
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V minulém měsíci jste prohledávali svoje knihovny a hledali publikace 
s ilustracemi Adolfa Zábranského.  

 
Zapůjčete, prosím, Vaše knížky, aby se výběr obrázků rozšířil. V současné době 

máme k dispozici 11 knih z místní a školní knihovny. 
 
Ve dnech 8. a 10. června proběhne v prostorách místní knihovny výběr ilustrací 

na leporelo, které se stane součástí pamětní síně tohoto slavného malíře.  
 
 Koho z Vás okouzlilo ilustrační umění Adolfa Zábranského, udělejte si v těchto 

dnech čas mezi 16 až 19 hodinou a přijďte vybrat své nejmilejší ilustrace do naší 
knihovny. 

Marie Janečková 

Srdečně Vás zveme na jednu z největších motoristických akcí na střední a severní Moravě: 
 

XIII. Podbeskydský autosalón 
 

pátek 1. a sobota 2.května 2009 
zimní stadion Nový Jičín 

Otevřeno denně od 9:00 do 17:00 
 

Lidové vstupné 
dospělí 40,- Kč ☺ děti do 15 let 20,- Kč 

děti do 6 let zdarma (v doprovodu rodičů) 
zdravotně postižení zdarma 

zdravotně postižené děti zdarma včetně doprovodu, navíc získají dárek od VZP ČR 
 

Akce je realizována s podporou města Nový Jičín. 
Zisk z této akce jde výhradně na podporu střediska dětského a mládežnického    

 hokeje a podporu Fondu pro opuštěné a handicapované děti. 
Moderuje: Vítězslav Černoch 

Humanitární sbírka proběhne v měsíci červnu .  
Bližší informace v příštím zpravodaji. 



7 

 
 
 
K zápisu do MŠ dne 15.4.2009 se dostavilo 21 d ětí.  
Do 1. třídy ZŠ odchází od zá ří tohoto roku 13 d ětí. 
 
Ředitelka MŠ žádá rodi če, kteří se zúčastnili zápisu d ětí do MŠ dne 15.4.2009  o  
doložení potvrzení  o zam ěstnání rodi čů, které p řiloží k "Žádosti o p řijetí dít ěte 
k předškolnímu vzd ělávání" a doru čí do 7. 5. 2009 do MŠ       

Miroslava  Gilarová 
 
 

Kritéria pro p řijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole  Rybí 
pro školní rok 2009/2010 

 
Ředitelka mateřské školy Rybí stanovuje následující kritéria, podle kterých bude        
postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole 
v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí    
stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu dle  § 34 školského 
zákona  č.561/2004 Sb.: 

 

1.  Do MŠ budou přijímány jen děti, jejichž zákonný zástupce doloží doklad od lékaře, že se dítě 
podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a je proti nákaze imunní (zák.č.561/2004 Sb.,    
§ 34, odst.5  zák. č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, § 50) 

2.  Ze zákona budou přednostně přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné  školní     
docházky a děti, kterým  byl udělen odklad školní docházky, mající trvalé bydliště v Rybí a     
rodiče se dostavili k zápisu v řádném termínu zápisu pro MŠ v uvedený rok 

3.  Přijímány budou děti starší 3 let obou zaměstnaných rodičů na pravidelnou docházku, mají-li 
trvalé bydliště v Rybí 

4.  Přijímány budou děti zaměstnaných rodičů, které do I. pololetí školního roku 2009/2010 dovrší 
věku 3 let na pravidelnou celodenní docházku, mají-li trvalé bydliště v Rybí 

5.  Přijímány budou děti starší 3 let nezaměstnaných rodičů ( i mateřská dovolená), přihlášených k 
pravidelné docházce, mající trvalé bydliště v Rybí. V tomto případě budou zařazeny dle  data 
narození  

6.  Děti s docházkou nepřevyšující 4 hodiny denně a mající trvalé bydliště  v Rybí 
7.  Děti s docházkou nepřevyšující 5 kalendářních dnů v měsíci a mající trvalé bydliště v Rybí 
8.  Děti s trvalým bydlištěm v jiných obcích  
9. V případě uvolněné kapacity lze umístit dítě i během školního roku – v tomto případě bude         

rozhodovat věk dítěte 
Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka MŠ brát 
v úvahu důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí. 

V době řádného zápisu do mate řské školy v p řípadě shody bude rozhodovat v ěk dítěte ( tzn. 
starší dít ě bude mít p řednost). Nerozhoduje po řadové číslo ani datum p řihlášky podané 
v řádném termínu.   
 Rybí dne 14.4.2009                                                                       Miroslava  Gilarová, ředitelka MŠ Rybí 
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           V měsíci dubnu jsme v obchodech a na obecním úřadě v Rybí    
rozmístili keramická kuřátka. Vyrobili jsme je jako malý dárek pro vás, za 
váš finanční příspěvek do kasiček na sbírku Kuře – pomozte dětem.  
     Po uvážení jsme se rozhodli do kostela pokladničku neumístit, neboť 
v době Velikonoc, se ve farnosti koná velké množství sbírek. 

Děkujeme všem, kteří jste „pomohli dětem“ a především paní Jarce Havrlantové, 
Draze Kvitové a Obecnímu úřadu za vstřícný přístup a ochotu při umísťování 
kasiček a kuřátek. Na zmíněných třech stanovištích jsme doposud vybrali celkem 
1638 Kč. 

     V sobotu 18. dubna jsme se vypravili do ostravské ZOO a planetária. Počasí nám 
přálo a taky díky tomu se výletu zúčastnilo 25 skautů. Hned na nádraží jsme viděli     
historické trolejbusy. V ZOO jsme kromě tradiční prohlídky viděli klauny a vyzkoušeli 
jsme si soutěže motivované opičkami. Ve 14.hod byl slavnostně otevřen nový pavilón          
drápkatých opiček. 
V planetáriu jsme viděli pořad o Uffíkovi, se kterým jsme pozorovali hvězdnou oblohu, 
tělesa sluneční soustavy a planetu Zemi z vesmíru. 
 

      Na měsíc květen 
plánujeme přespání na 
s k a u t s k é  c h a t ě 
s opékáním a večerem   
plným her.  
 
Skautští vedoucí také 
pomohou na stanoviš-
tích v pohádkovém   
lese. 
                                                                                                    
    

Markéta Kvitová 
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INFORMACE O ZÁKLADNÍCH ZÁSADÁCH HLASOVÁNÍ VE VOLBÁC H DO  

EVROPSKÉHO PARLAMENTU NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY 
konaných v pátek dne 5. června 2009 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu dne 6. června 2009 

od 8.00 do 14.00 hodin. 
 

Podmínky hlasování občanů jiných členských států EU ve volbách do Evropského parlamentu na  
území České republiky 

Občan jiného členského státu EU má právo volit ve volbách do Evropského parlamentu území České republiky, jestliže 
nejpozději druhý den voleb dosáhl věku 18 let je nejpozději od 22. dubna 2009 veden v evidenci obyvatel (má na území 
České republiky potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu) a je zapsán v seznamu voličů pro volby 
do Evropského parlamentu. 
Občan jiného členského státu EU může u obecního úřadu, v jehož správním obvodu je veden v evidenci obyvatel, požádat 
nejpozději do 26. dubna 2009 do 16.00 hodin o zápis do tohoto seznamu. Žádost je možno podat osobně i písemně. 
K žádosti musí být přiložena kopie potvrzení o přechodném pobytu nebo průkazu o povolení k trvalému pobytu a čestné 
prohlášení, ve kterém žadatel uvádí svoji státní příslušnost, místo pobytu, adresu volebního obvodu, kde byl doposud veden 
ve volební evidenci a to, že bude hlasovat jen na území České republiky.  
Občan jiného členského státu EU, který požádal na území České republiky o zápis do dodatku stálého seznamu voličů pro 
účely voleb do zastupitelstev obcí, může hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu, jestliže požádá u obecního úřadu, 
u kterého je v dodatku veden, nejpozději do 16.00 hodin dne 26. dubna 2009 o přenesení svých údajů do seznamu voličů 
pro volby do Evropského parlamentu. K žádosti je třeba rovněž přiložit čestné prohlášení. 
Ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky může hlasovat i ten občan jiného členského státu EU, 
který zde požádal o zápis do seznamu voličů pro tyto volby již při volbách do Evropského parlamentu v roce 2004 a od té 
doby nepožádal o své vyškrtnutí a stále splňuje podmínky výkonu volebního práva. 

Hlasování ve volební místnosti 
Volič k tomu, aby mohl hlasovat, prokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost a státní občanství. Skutečnost, 
že je na území České republiky veden v evidenci obyvatel se má za prokázanou již zápisem v seznamu voličů pro volby do 
Evropského parlamentu. Voliče, který není zapsán ve výpisu ze seznamu voličů, nelze již do tohoto seznamu ve dny voleb 
dopsat a umožnit mu tak hlasování. To neplatí, pokud volič hlasuje na voličský průkaz. 
Po záznamu ve výpisu ze seznamu voličů obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku. Na žádost voli-
če mu okrsková volební komise vydá nové hlasovací lístky. Ty jsou však voličům dodány nejpozději 3 dny přede dnem 
voleb na adresu místa jejich pobytu. 
Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. 
Po obdržení úřední obálky, popřípadě hlasovacích lístků, se musí volič odebrat do prostotu určeného k úpravě hlasovacích 
lístků, kde nesmí být nikdo přítomen zároveň voličem, a to ani člen okrskové volební komise. V tomto prostoru vloží volič 
do úřední obálky 1 hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku může přitom zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 2 kan-
didátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Jiné úpravy na hlasovacím líst-
ku se neprovádí. 
Volič hlasuje tak, že vhodí obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky. 
S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru 
určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič a hlasovací lístek za něho v souladu s jeho pokyny upravit,    
vložit do úřední obálky a vhodit do volební schránky. 

Hlasování na voličský průkaz 
Pokud volič nebude moci nebo nehodlá volit ve svém volebním okrsku, kde je zapsán v seznamu voličů pro volby do     
Evropského parlamentu, může nejpozději do 21. května 2009 požádat obecní úřad o vydání voličského průkazu, který ho 
opravňuje hlasovat v kterémkoli volebním okrsku na území České republiky. Volič, který se dostaví do volební místnosti 
s voličským průkazem, je povinen po prokázání shora uvedených skutečností tento průkaz odevzdat okrskové volební    
komisi, která jej přiloží k výpisu ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a voliče do tohoto výpisu dopíše. 
Zároveň mu vydá hlasovací lístky a úřední obálku. 

Hlasování mimo volební místnost do přenosné volební schránky 
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o 
to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková 
volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise  vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební 
schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. 
 
Další informace k volbám do Evropského parlamentu jsou zveřejněny na internetových stránkách Ministerstva vnitra: 
www.mvcr.cz, a zároveň se lze obrátit na obecní nebo krajský úřad. 
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Peníze lidem 2009 
Místo : Škvarové hřiště Kopřivnice 

 
Den:  15. 5. 2009 

 
Vystupující:  Martin Ševčík, Lukáš Javůrek, Dante, Za 5 dvanáct, Martina Brodská,      T
-MC, Hyperion, Jiří Schmitzer, One night band, The Hogs (IRS), Mandrage, Yvetta 
Blanarovičová, Chimera (SK), Leoš Mareš, Tom Malar, Rybičky 48, David Spilka 

 
Výtěžek:  Poputuje na konto denního stacionáře ve Vlčovicích 

 
Vstupné:  80Kč (v předprodeji přes Ticketpro) / 180Kč (na místě) –  

!!!POZOR!!! – dopolední část se platí zvlášť, a to přímo na místě částkou 50Kč - !!!POZOR!!! 

Program celé akce na hlavním stage:  

09:00 - 09:15 - Martin Ševčík 
09:20 - 09:40 - David Gránský 
09:45 - 10:00 - Dante & Eli 
10:05 - 10:20 - Naked Angels 
10:25 - 10:50 - Martina Brodská 
10:55 - 11:20 - T-MC 
 
14:00 - 15:00 - Hyperion 
15:00 - 16:00 - Jiří Schmitzer 
16:30 - 17:30 - One night band 
18:00 - 19:00 - Burana Orffchester 
19:30 - 20:30 - Chimera (SK) 
21:00 - 22:00 - Yvetta Blanarovičová 
22:30 - 23:30 - David Spilka 
00:00 - 01:00 - Tom Malar & Heady & DJ Lowa 

Program celé akce na DJ´s stage:  

16:00 – 04:00 – Dj´s + Hip hop 



11 

     OBČANSKÉ PORADENSTVÍ 
NA NOVOJIČÍNSKU 

 
Během naší pouti životem se ocitáme v situacích, které jsou nám příjemné, ze kterých 
máme radost, a nebo naopak v situacích, které nás trápí, a ve kterých si nevíme rady. 
V těch příjemných býváme obklopeni lidmi, v těch nepříjemných se často ocitáme sami.¨ 
Nabízíme Vám pomocnou ruku, hledejme společně řešení… 
 
Co je ob čanské poradenství?  
Naším posláním  je pomáhat lidem při řešení tíživých životních situací. 
Cílem  občanského poradenství je umožnit lidem řešit svou nepříznivou životní situaci 
prostřednictvím bezplatných, nestranných, nezávislých a diskrétních informací, rad a 
případné další pomoci.  
Naším cílem   je podporovat uživatele služby v tom, aby znali svá práva a povinnosti, 
uměli účinně vyjádřit své potřeby a znali dostupné služby potřebné k řešení jejich       
situace. 
 
Pro koho je odborné sociální poradenství ur čeno? 
Pro občany, kteří se dostali do obtížné životní situace a nedokáží ji řešit vlastními silami. 
 
Občanská poradna Vám poskytne poradenství v t ěchto oblastech:  
 
Sociální dávky a sociální pomoc 
Pracovněprávní vztahy a zaměstnanost 
Bydlení 
Rodina a mezilidské vztahy 
Majetkoprávní vztahy, právní úkony, náhrada škody a ochrana spotřebitele 
Finanční a rozpočtová problematika (vyjma daňového poradenství) 
a další… 
 
Kde získat více informací?  
Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s.,  
Detašované pracovišt ě Nový Ji čín  
Sokolovská 9, 741 01  Nový Ji čín, tel.:556 709 403, 777 735 555 
www.czp-msk.cz, e-mail: czp.novyjicin@centrum.cz 
 
Návšt ěvní hodiny: 
ST: 9:00 – 12:00      13:00 – 17:00 
ČT: 9:00 – 12:00      13:00 – 16:00      (pro objedn ané) 
 
Tento projekt je spolufinancován z prostředků města Nový Jičín. 
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 INFORMAČNÍ SERVIS PRO OBČANY  

NOVOJIČÍNSKA  

V dubnovém Informa čním servise najdete:  
-  Adresář jednotlivých útvarů i s emailovými adresami a novými názvy některých     

oddělení 
- Informace o předání Zlatého záchranářského kříže z rukou prezidenta republiky          

novojičínským policistům za profesionální zásah při vlakovém neštěstí ve Studénce  
-  Nebude chybět ani „Černá kronika“  

Adresy a telefonické kontakty na jednotlivá odd ělení v okrese  
Krajské ředitelství policie Severomoravského kraje  
Územní odbor vn ější služby  
Územní odbor Služby kriminální policie a vyšet řování  
Adresa: Svatopluka Čecha 11, 741 11 Nový Jičín  
Telefon: 974 735 111  
Fax: 974 735 900  
E-mail sekretariát vedení: ornj@mvcr.cz  
Pracovní dny a hodiny: pondělí aŃ pátek 7.00 - 15.00 hodin  
 
Preventivn ě informa ční skupina:  
Telefon: 974 735 207, 208  
Mobilní telefon: 602 161 739  
E-mail preventivně informační skupina: tisknj@mvcr.cz  
Pracovní dny a hodiny: pondělí aŃ pátek 7.00 - 15.00 hodin  
 
Oddělení vnit řní kontroly:  
Telefon: 974 735 200  
Fax: 974 735 900  
E-mail: ornj@mvcr.cz  
 
Dopravní inspektorát:  
ÚO VS  
Telefon: 974 735 259  
Fax: 974 735 928  
Úřední dny a hodiny:pondělí a středa 8.00-17 hod.  
E-mail: njdi@mvcr.cz  
 
Oddělení pro zbran ě a bezpečnostní materiál:  
Telefon: 974 735 302  
Fax: 974 735 902  
Email: njzbrane@mvcr.cz  
Úřední dny a hodiny: pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hodin  
Územní působnost: Policie České republiky obvodní oddělení Bílovec, Frenštát pod  
Radhoštěm, Fulnek,   Kopřivnice, Nový Jičín, Odry, Příbor, Studénka  
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Policie České republiky obvodní odd ělení Nový Ji čín  
ÚO VS  
Adresa: Vančurova 44, 741 11 Nový Jičín  
Telefon: 974 735 651  

Fax: 974 735 940  
E- mail: njoop@mvcr.cz  
Pracovní dny a hodiny: nepřetržitě  
Vyšší územní samosprávní celek: Moravskoslezský kraj  
Obec s rozšířenou působností: Nový Jičín  
Obec s pověřeným obecním úřadem: Nový Jičín  
Územní působnost: Bernartice nad Odrou, Blahutovice, Bludovice, Dub, Heřmanice u Polomi, Hodslavice, 
Hostašovice, Hrabětice, Hůrka, Janovice, Jeseník nad Odrou, Jičina, Kletné, Kojetín, Kunín, Libhošť, Loučka, 
Mořkov, Nový Jičín, Palačov, Petřkovice, Polouvsí, Rybí, Starojická Lhota,  Starý Jičín, Straník, Suchdol nad 
Odrou, Šenov, Vlčnov, Žilina, Životice  
 

Policie České republiky obvodní odd ělení Příbor  
ÚO VS  
Adresa: Masarykova 637, 742 58 Příbor  
Telefon: 556 722 224  
Fax: 556 713 927  
E-mail: njooppribo@mvcr.cz  
Pracovní dny a hodiny: nepřetržitě  
Vyšší územní samosprávní celek: Moravskoslezský kraj  
Obec s rozšířenou působností: Kopřivnice  
Obec s pověřeným obecním úřadem: Příbor  
Územní působnost: Hájov, Kateřinice, Mošnov, Petřvald, Petřvaldík, Prchalov, Příbor, Sedlnice, Skotnice,    
Trnávka  
 

Informace o po řizování obrazových záznam ů  
 
V souvislosti se zákonnou povinností zveřejnit místa, kde jsou provozovány kamerové systémy zabírající i 
místa veřejnosti přístupná, uvádíme seznam těchto míst v rámci OŘ PČR Nový Jičín.  
Bílovec: Městský kamerový systém je provozován Městskou policií Bílovec  
Kop řivnice: Městský kamerový systém je provozován Městskou policií Kopřivnice Kamera objektové    
bezpečnosti zabírající parkoviště před OO PČR  
Nový Ji čín: Městský kamerový systém je provozován Městskou policií Nový Jičín  
Studénka: 2x kamera objektové bezpečnosti zabírající prostor před vchodem a garáží OO PČR  

Policie České republiky obvodní odd ělení Kop řivnice  
ÚO VS  
Adresa: Štefánikova 370, 742 21 Kopřivnice  
Telefon: 556 880 251, 556 821 021  
Fax: 974 735 738  
E-mail: njoopkopri@mvcr.cz  
Pracovní dny a hodiny: nepřetržitě  
Vyšší územní samosprávní celek: Moravskoslezský kraj  
Obec s rozšířenou působností: Kopřivnice  
Obec s pověřeným obecním úřadem: Kopřivnice  
Územní působnost: Kopřivnice, Lubina, Mniší, Štramberk, Vlčovice, Závišice, Ženklava  
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Vyznamenaní policisté:  
 
z leva: por. Bc. Petr Londin  
 
plk. Mgr. Vlastimil Bordovský  
 
nprap. Martin Chrupka 
  
plk. Mgr. Tomáš Tuhý  
 
por. Bc. Miroslava Michálková 
Šálková  

Záštitu nad letošním ročníkem projektu poskytli prezident České republiky, předseda vlády ČR, ministr vnitra 
ČR, ministryně zdravotnictví ČR, policejní prezident ČR, generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR, 
1. náměstek ministra vnitra ČR, primátor hlavního města Prahy, hejtman Zlínského, Jihomoravského, Plzeňské-
ho, Ústeckého, Olomouckého kraje a kraje Vysočina.  
Zlatý záchranářský kříž se uděluje v sedmi kategoriích: záchranářský čin laiků, záchranářský čin profesionálů 
jednotlivců, záchranářský čin profesionálního týmu, nejkurióznější záchranářský čin roku, humanitární čin mimo 
území ČR, cena za výjimečný přínos pro záchranářství a cena mediálních partnerů. Každý rok se sejde      
množství návrhů na ocenění a je čím dál těžší vybrat jen jeden - ten nejlepší. Vždyť minimálně poděkování si 
zaslouží každý, kdo je ochoten v krizové situaci nezištně komukoliv pomoci. Do projektu bylo zapojeno více než 
450 odborníků všech záchranářských profesí, čtenáři časopisu RESCUE report, ale také široká veřejnost. Své 
nominace posílali prostřednictvím formuláře na internetových stránkách projektu i poštou. Redakce za rok 2008 
přijala přes sto laických a profesionálních nominací, z nichž rovných sto postoupilo k hodnocení do finále.  
 
Z rukou prezidenta České republiky Václava Klause p řevzal Zlatý záchraná řský k říž náměstek krajského 
ředitele plk. Mgr. Tomáš Tuhý. Ocen ění bylo ud ěleno policist ům, hasi čům a zdravotnickým záchraná řům 
za profesionální zvládnutí situace po pádu mostu p řed projížd ějící vlak.  
 
Tragédie u Studénky se objevila ve všech evropských médiích a není třeba ji popisovat. Je třeba ocenit ty, kteří 
se podíleli na její likvidaci. Všechny tři složky Integrovaného záchranného systému Moravskoslezského kraje se 
velmi aktivně podílely na záchraně, vyprošťování a ošetřování poraněných osob i vyproštění osob zemřelých. 
"Jedna věc je připravovat si něco v klidu, tichu, když se nic neděje, a druhá věc je zareagovat v té setině vteřiny, 
v té rozhodující minutě na místě, a vy jste to dokázali," řekl oceněným prezident Klaus.  

Zlatý záchraná řský k říž  
 
Devatenáctý b řeznový den se v sídle prezidenta republiky nesl v d uchu lidské pospolitosti. Již po       
desáté prob ěhlo v prostorách Pražského hradu slavnostní p ředávání Zlatého záchraná řského k říže.  
 
Ten je udělován za pohotovou a nezištnou pomoc, ať už profesionálům z řad složek integrovaného záchranné-
ho systému nebo členům dobrovolných a neziskových organizací působících v oblasti záchranářství a v         
neposlední řadě i občanům a to dospělým i dětem.  
Posláním Zlatého záchranářského kříže je ocenit výjimečné, profesionálně zvládnuté zásahy hasičů,            
zdravotníků, vojáků, policistů a jiných složek integrovaného záchranného systému, dobrovolníků i profesionálů, 
neziskových organizací působících v oblasti záchranářství, stejně jako obětavé činy první pomoci laiků - dětí i 
dospělých a podpořit význam záchranářské profese i stavovskou čest záchranářů všech oborů.  
Tento akt již od roku 1998 oceňuje a zdůrazňuje význam záchranářské profese i laické pomoci. Letošní ročník 
byl ročníkem jubilejním. Zlaté záchranářské kříže se udělovaly již po desáté.  
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Stalo se na Novoji čínsku…..  
Důvěřuj, ale prov ěřuj!!  
I takto může znít rada pro 42letou ženu z Kopřivnice. Dne 4.dubna 2009 okolo patnácté hodiny odpolední jí 
zazvonil telefon. Žena, která byla na telefonu, se představila jako lékařka, která má ordinaci ve stejné     
budově jako poškozená. Neznámá pachatelka ji přes telefon požádala, aby převzala balík adresovaný do 
její ordinace. Z telefonátu vyplynulo, že jej doveze muž a tomu má poškozená doplatit dobírku ve výši 
2.600,- Kč.  
Žena tak v dobré víře učinila vzhledem k dobrým vztahům s lékařkou. Druhý den ráno obdržela poškozená 
sms zprávu, ve které se jí údajná lékařka omlouvala, že si pro balík nepřišla. Jako důvod uvedla svou     
náhlou hospitalizaci po nehodě v nemocnici v Novém Jičíně. Krátce po poledni přišla další sms, ve které ji 
žádala o pomoc při vyplacení zálohy ve výši 5.000,-Kč pro její zdravotní sestřičku a tuto by si vyzvedla její 
zaměstnankyně kolem čtrnácté hodiny dne 5. dubna 2009. Důvěřivá žena tak během dvou dnů přišla o      
7 600 Kč.  
V pondělí 6. dubna 2009 pak poškozená po osobním kontaktu s lékařkou zjistila, že byla podvedena      
neznámými pachateli. Policisté celý případ šetří jako spáchání trestného činu podvod.  
 
!!!!! Důrazně také varujeme občany, kteří díky důvěřivosti přicházejí někdy o nemalé finanční částky před 
různými podvodníky a podomními prodejci.!!!!!  
 
Dopravní nehody si od ledna vyžádaly t ři ob ěti.  
Za první tři měsíce letošního roku šetřila novojičínská policie 222 nehod na pozemních komunikacích, při 
kterých byly usmrceny tři osoby. Další tři osoby utrpěly těžká zranění a 43 osob zranění lehkého           
charakteru. Výše hmotné škody odhadem přesáhla 17 miliónů korun.  
V porovnání se stejným obdobím roku 2008 zaznamenáváme pokles u všech základních ukazatelů nehod, 
klesl:  
· počet nehod o 286, tj. o 56%  
· počet usmrcených o 5 osob, tj. o 63%  
· počet těžce zraněných o 7 osob, tj. o 70%  
· počet lehce zraněných o 45 osob, tj. o 51%  

Nejčastější příčiny dopravních nehod: 

 

příčina  2009  2008  +/-  %  

nesprávný zp ůsob jízdy  102  282  -180  -64  

rychlost  77  106  -29  -27  

přednost  19  61  -42  -69  

předjížd ění  3  17  -14  -82  

alkohol  25  25    0    0  

Policisté p řistihli dv ě podnapilé ženy za volantem  
Jarní počasí vylákalo na silnice spousty řidičů. Někteří se před jízdou ale museli posilnit alkoholem. V    
hodně podroušeném stavu usedly v uplynulém víkendu za volant svých vozidel dvě ženy z Novojičínska. 
Obě řidičky nadýchaly přes dvě promile alkoholu.  
První řidičku vozidla Škoda Favorit kontrolovali policisté před obcí Rybí v sobotu 4. dubna krátce po desáté 
hodině dopoledne. Výsledek dechové zkoušky byl 2,85 promile alkoholu. Policisté při kontrole dále zjistili, 
že žena má vysloven zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel. Novojičínský okresní 
soud ženě vyměřil trest do srpna 2010. Policisté ženu podezřívají ze spáchání trestných činů maření      
výkonu úředního rozhodnutí, řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění a ohrožení pod vlivem 
návykové látky.  
Alkohol v krvi další řidičky osobního vozu Škoda Favorit zjistili v neděli 5. dubna ve večerních hodinách  
bílovečtí policisté. Přístroj ukázal 2,62 promile alkoholu v dechu. Policisté jí kontrolovali na silnici mezi    
obcemi Bravantice a Jistebník. Řidička na místě s naměřenou hladinou souhlasila a nežádala odběr krve. 
Také tato žena čelí podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.  



16 

Řidi čka nedala motocyklistovi p řednost  
Dopravní nehoda s fatálními následky se stala v pátek 3. dubna v odpoledních hodinách v Suchdole nad 
Odrou. Kolem půl šesté odpoledne řidička vozidla Fiat Marea přijížděla po vedlejší komunikaci z ulice Malá 
Strana a při odbočování vlevo, nedala přednost v jízdě motocyklu Honda NTV 650. S motocyklem jel řidič 
po hlavní komunikaci ulice Komenského ze směru od místní části Kletné. Následně došlo ke střetu levé 
přední části vozidla a přední části motocyklu. Při dopravní nehodě došlo k těžkému zranění řidiče           
motocyklu. Motocyklista byl ve vážném stavu přepraven na traumatologické oddělení Fakultní nemocnice 
Ostrava-Poruba. Řidička fiatu zraněna nebyla. Vzhledem k vážnému stavu řidiče motocyklu policisté      
nemohli provést dechovou zkoušku, řidička fiatu alkohol před jízdou nepila. Na vozidle a motocyklu vznikla 
předběžná škoda za 50 tisíc korun. Policisté zahájili úkony trestního řízení k objasnění a prověřování    
skutečností nasvědčujících spáchání trestného činu ublížení na zdraví, ze kterého je podezřelá řidička 
osobního vozidla.  

Rybá ř přišel o své pot řeby  
Vloupání do zahradní chatky v Polouvsí šetří v těchto dnech novojičínští policisté. Neznámý pachatel do 
dřevěné zahradní chatky vnikl v noci na 4. dubna letošního roku. Z chatky následně odcizil rybářské       
potřeby v hodnotě přes 27 tisíc korun. Policisté po pachateli krádeže intenzivně pátrají.  
 
Pachatel poškodil vitríny a odcizil z nich v ěci  
Škodu přes dvanáct tisíc korun způsobil v noci na 5. dubna neznámý pachatel, který poškodil skleněné  
vitríny ve Studénce na ulici Poštovní. Pachatel nejdříve vnikl do chodby objektu Centra obchodu a služeb, 
kde rozbil skleněná dvířka vitríny umístěné na zdi a dále vnikl i do další vitríny. Pachatel z nich poté odcizil 
několik kusů maket mobilních telefonů, přívěšků Swarowski, několik maket Bluetooth sluchátek, dvacet  
kusů krytů různých značek mobilních telefonů, stojánků na mobilní telefony a další věci. Způsobena škoda 
odcizením byla vyčíslena na téměř dvanáct a půl tisíce korun a poškozením za čtyři sta korun.  
 
Vloupání do v čelína  
Majitel policistům uvedl, že ve včelíně byl naposledy v sobotu 28. března, kdy zde nastavil dvě pasti na   
myši a včelín poté uzamkl. Policisté na místě zjistili, že došlo ke krádeži vloupáním, kdy neznámý pachatel 
nejdříve poškodil vstupní dveře do včelína. Po násilném vniknutí ze včelína poté odcizil včelařskou váhu, 
svítilnu a kuřák na včely. Pachatel dále před včelínem odcizil tři dřevěné úly s včelstvem. Celková škoda 
byla majitelem odhadnuta přes deset tisíc korun.  
 
Zjišt ění pachatelé vloupání do novinového stánku  
Bílovečtí policisté zjistili tento týden pachatele vloupání do novinového stánku v Bílovci na ulici Ostravská. 
Čtyři místní mladíci (18, 19, 20 a 24) se budou zodpovídat z krádeže vloupáním a poškozování cizí věci, 
kdy na počátku března letošního roku ukradl z regálu novinového stánku cigarety různých značek v      
hodnotě přes patnáct set korun. Na zařízení novinového stánku způsobili další škodu přes pět a půl tisíce 
korun. Mladíci se k činu doznali a vše provedli společně. Policistům dále uvedli, že odcizené cigarety      
použili pro vlastní potřebu.  

Pachatel odcizil autobus a havaroval  
V noci ze středy na čtvrtek 2. dubna odcizil neznámý pachatel autobus, se kterým následně havaroval.  
Doposud neznámý pachatel autobus Daf v hodnotě tři sta tisíc korun odcizil na parkovišti u obchodního  
domu v Odrách. Pachatel za pomocí ponechaného klíče v zapalování autobus nastartoval a z místa odjel. 
Následně s autobusem na silnici vedoucí z Oder na Veselí havaroval a z místa utekl. Škoda na autobuse 
po dopravní nehodě byla odhadnuta na částku 100 tisíc korun. Havarovaný autobus si převzal současný 
uživatel. Oderští policisté případ prošetřují pro trestný čin neoprávněné užívání cizí věci a havárie je        
šetřena novojičínskými dopravními policisty.  
 
Krádež sv ětlometu z kamiónu  
V noci na 2. dubna došlo na benzínové čerpací stanici v Libhošti ke krádeži světel na návěsu. Neznámý 
pachatel demontoval a následně odcizil ze zahraničního návěsu dva kusy zadních světel. Zahraniční firmě 
tak byla způsobena škoda odcizením ve výši dvanáct tisíc korun.  

por. Bc. Miroslava Michálková Šálková  
tisková mluvčí  



17 

Květnová likvidace autovraků zdarma 

 
 

Občané mohou již pátým rokem využít nabídky likvidace autovraků zdarma. 
 

Odevzdat lze motorové vozidlo kategorie M1 a N1   
(malé nákladní do 3,5t). Podmínkou bezplatného       
odevzdání autovraku na shromažďovací místo je předání           
kompletního vozidla. V případě nekompletního vozidla 
možného identifikace (VIN) dle dohody majitele 
s odběratelem. Při předání autovraku obdrží každý      
majitel  vozidla potvrzení o převzetí autovraků na       
ekologickou likvidaci. Toto potvrzení slouží jako doklad 
při trvalém vyřazení vozidla z provozu. Doprava všech  

autovraků do zařízení autovrakoviště bude zcela zdarma jak pro kompletní, tak i 
pro nekompletní autovraky. 

 
 

Akce se uskuteční :    
 

v sobotu dne 16. května 2009 od 8.00 do 12.00 hod., 
 

 

místo konání akce :   
 

parkoviště před areálem Technických služeb města Nového Jičína,                          
ul. Suvorovova 114, Nový Jičín 

 

požadované doklady:    

velký TP, majitel uvedený v tomto průkazu musí být přítomen s občanským           
průkazem; autovrak  lze předat i na základě plné moci od majitele, která nemusí 
být úředně ověřena. 

 

další požadavky:         
 

předání vyklizeného vozidla. 
  

Další informace Vám budou poskytnuty na Městském úřadu Nový Jičín, odboru   
životního prostředí, (kancelář č.306, kontaktní osoba : Bc. Dana Holubová,                
tel.: 556/768 365,   e-mail : dholubova@novyjicin-town.cz ). 
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RADEGASTŮV REJ na Pustevnách s MIG 21  

 
Sobota 30. kv ětna 2009, Pustevny!  

6. ročník tradi ční akce Radegast ův Rej se bude také letos konat v krásném pro-
středí na Pustevnách poslední sobotu v kv ětnu od 10 hodiny ranní.  

Vystoupí kapely MIG 21 , Timudej a Hrdza, zpěvák Wabi Daněk a David Kraus a     
revival skupina Sting ME band. Je zajištěný zábavný doprovodný program, zábavné 
Městečko Radegast a opět se můžete účastnit soutěží v pětiboji o ceny značky          
Radegast.  

Vstup je tradičně zdarma. 

 
Podrobný program akce, dostupnost, ubytování najdete na www.radegastuvrej.cz a 
www.beskydy.cz. 
 
Zveme na den plný zábavy a skvělé muziky 
pořadatel Beskydy.cz, InfoČesko 
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RYBSKÝ   ZPRAVODAJ    č. 5/2009  vydal  Obecní úřad Rybí,  Rybí č. p. 127  dne  25.4.2009   
v počtu  325 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 

NE   3.5.   10:00  žáci     Rybí        : Lubina 
    14:15  dorost    Rybí       : Petřvald n.M. 
    16:30  muži     Rybí  : Spálov 
ČT   7.5.   16:30  st. přípravka Pustějov : Rybí 
NE 10.5.   10:00  žáci     Libhošť      : Rybí 
    13:30  dorost  Libhošť : Rybí 
    16:30  muži   Bravinné : Rybí 
PÁ 15.5.   16:30  st. přípravka Rybí  : Kujavy  
NE 17.5.   10:00  žáci     Rybí       : Tichá 
    14:15  dorost    Rybí       : Spálov 
    16:30  muži     Rybí       : Zbyslavice 
PÁ 22.5.   16:30  st. přípravka V.Albrechtice  : Rybí 
SO 23.5.    14:15  dorost    Štramberk : Rybí   
    16:30  muži    Štramberk : Rybí 
PÁ 29.5.   16:30  st. přípravka   Rybí       : Jeseník n.O. 
NE 31.5.   10:00  žáci   Rybí  : Nový Jičín B 
    14:15  dorost  Rybí  : Jistebník n.O. 
    16:30  muži   Mořkov : Rybí  

  5.4.    muži    Rybí       : Kopřivnice  0   : 2 
11.4.    žáci    Kopřivnice B : Rybí   0   : 3 
12.4.    dorost   Žilina      : Rybí   0   : 0 
    muži    Tísek A      : Rybí   1   : 2 
19.4.    žáci    Rybí      : Straník  8   : 1 
  dorost   Rybí      : Straník  0   : 1 
  muži    Rybí      : Trojan.-Bystré 0   : 1 
25.4.    žáci    Hostašovice  : Rybí   9   :  0      
26.4.     dorost   Vražné      : Rybí    4   : 1 
  muži   Jeseník n.O.  : Rybí   6   : 1 

inzerce 

Firma „UNIVERZAL“ nabízí: práce všeho druhu 
(zámečnické, instalatérské, natěračské, domácí, práce v lese,  

sečení zahrad atd.) 
V případě zájmu volejte na tel.č.:  

777 307 692 nebo 605 830 430 
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Jednou, až budou moje děti dost velké na to, aby pochopily, co motivuje jejich rodiče, 
řeknu jim:  

Milovala jsem tě tolik, že jsem se tě vždy ptala kam a 
s kým jdeš a v kolik se vrátíš domů.  
Milovala jsem tě tolik, že jsem trvala na tom, aby sis i 
na nové kolo našetřila sama a to i přesto, že jsme ti ho 
mohli s tátou bez problémů koupit.  
Milovala jsem tě tak, že jsem tě nechala samotnou přijít 
na to, že tvůj nový nejlepší kamarád není zase tak    
dokonalý.  
Milovala jsem tě tak, že když jsem tě potrestala,        
nechala jsem tě uklidit svůj pokoj, což ti zabralo dvě   
hodiny. I když mě by to trvalo sotva patnáct minut.  
Milovala jsem tě tak, že jsem tě nechala poznat mé 
zklamání a slzy, abys pochopila, že ani tví rodiče 
nejsou perfektní.  
Milovala jsem tě tak, že jsem tě nechala převzít       
zodpovědnost za své činy, i když tresty byly mnohdy 
dost tvrdé, že mi skoro puklo srdce.  
Přesto jsem tě milovala tak, že jsem neváhala říci ne, 
přestože jsem věděla, že mě    nepochopíš a budeš mě 
za to odsuzovat. 

 
Byly to pro mě nejtěžší zápasy.  
Ale dnes jsem spokojená, neboť jsem v nich zvítězila. A vím, že   
zároveň si zvítězila i ty. 
Až jednou budou tvé děti dost velké na to, aby sami pochopili      
jednání rodičů, řekneš jim:  
Tvá maminka není zlá, má jen o tebe starost. Dnes vím, že ta moje 

byla nejlepší na světě, i když tehdy jsem si 
myslela, spíše opak. 
 
Když ostatní děti snídaly sladkosti, my jsme 
museli jíst ovoce, zeleninu, vajíčka, mléko, kakao, chléb a pečivo.  
Když ostatní děti měly k obědu sušenky a limonádu, my jsme měli 
brambory, maso a salát.  
A věřím, že i večeře jsme měli jiné a já jsem si myslela, že nám 
maminka nechce dát to, co máme rádi  
– čokolády, bonbóny, protože jsem věděla, že jiným dětem je       
rodiče dávají. 
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Moje maminka musela vždy vědět, kde trávíme náš volný čas.  
Musela vědět, s kým se kamarádíme a co spolu děláme.  
Myslela jsem si, že se mám hůře, než ve vězení.  
Dokonce nerespektovala ani žádné zákony na ochranu nezletilých 
- museli jsme umývat nádobí, vynášet smetí, starat se o psa,  
koupat a venčit ho, uklízet si pokoj a spoustu  jiných domácích 
prací.  
Myslela jsem si, že kvůli naší mámě jsme přišli o mnoho zážitků, 
které měli možnosti zažít ostatní děti. 
 

 
Vždy trvala na tom, abychom říkali pravdu, nic jen    
pravdu.  
Když jsme přišli do puberty, přísahám, že byla schopná 
číst nám myšlenky.  
Bylo to k uzoufání:  
Dohlížela na to, abychom se čistili zuby, koupali se a 
abychom se učili.  
Už máš udělané úkoly?  
Ach, jak otravné otázky!  
Někdy jsem dokonce uvažovala, ž uteču z domu.  
Myslela jsem si, že nám zbytečně a nesmyslně ztrpčuje 
život.  
Kvůli naší mámě jsme mimochodem přišli o spoustu    
zážitků:  
kvůli ní jsme nikdy nezkusili drogy, nikdy jsme neměli 
problémy s alkoholem, nestali se z nás vandalové.  
Kvůli ní jsme si nikdy nezranili tělo ani duši a poznali   
pohodu a radost.  

        Ano, to všechno kvůli ní. 
 
 
Teď už mám vlastní rodinu, jsem celkem dobře vychovaná, 
jsem čestná, s úctou přistupuji k člověku. Mámě se podařilo 
zachránit moje svědomí, jsem tolerantní, ale znám nebezpečí 
a proto vím, že správné zásady jsou moudrostí, proto se  
snažím dělat všechno co nejlépe i za cenu mnohých obětí.   
A to i za cenu toho, že riskuji, že si moje děti budou o mne 
myslet to, co jsem si já myslela o mojí mámě. Neboť už jsem 
konečně pochopila, co je to výchova s láskou a                
zodpovědností, za štěstí mých dětí. Pochopila jsem, že nová 
generace to hodně potřebuje. Ano, potřebuje víc takových 
maminek, jako je ta moje. 


