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Upozorňujeme, že pokud nemáte zájem o zveřejnění svého jubilea ve zpravodaji, volejte 
na číslo obecního úřadu 556 760 181, a dále upozorňujeme, že pokud nemáte zájem o 
návštěvu zástupců obce u příležitosti 80. a víceletých narozenin, opět dejte vědět na 
obecním úřadě. 

Přáním obce je respektovat a chránit soukromí všech obyvatel obce. 

K Vašim narozeninám, které právě slavíte, Vám upřímně blahopřejeme a 
přejeme Vám do dalších let pevné zdraví, štěstí, pohodu a mnoho 

spokojenosti ve vašem osobním životě. 

 Petr  Holub  

 Cecilie Kvitová   

 Vlastimil Kelnar    

 Ludmila  Šimíčková  

 Jiřina  Horutová 

 Miroslav Pavelka 

 Zdeňka Vojkůvková 

 Anežka Havrlantová  

 Karla  Šustková 

 Eliška Michálková 

 Věra   Petřeková 

 

Děkujeme za účast a květinové dary při 
posledním rozloučení s panem 

Josefem Hanzelkou. 
 

Rodina Hanzelkova 
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Cyklostezka 
 

 Od začátku dubna se po zimní přestávce opět vrátila dodavatelská firma k dostavbě 
cyklostezky ve směru do Nového Jičína. Pokud si ještě vzpomenete, byla stavba 
v loňském roce z důvodu deštivého počasí několikrát přerušena. Na delší stavební 
přestávce jsme se dohodli také po dobu zimních měsíců.  
Na konci března jsme vyzvali firmu k opětovnému zahájení prací. Podle dohodnutého 
harmonogramu by měla být stavba do letních prázdnin hotová. Tak si budeme držet 
palce, ať se vše podaří. Vždyť se na ní tolik těšíme!! 

  Hezké květnové dny přeje Marie Janečková 

      Velká rada moudrých pro očistu těla i duše nejen v této náročné době: 
„Pamatujte, že hudba čistí emoce a pohyb čistí tělo.“  

 
Zpráva o akci „Ukliďme svět, ukliďme Česko“ 

 
Týden po Velikonocích se opět pustila skupina dobrovolníků do 
úklidu odpadků v naší obci i v jejím okolí. Skoro všechny odpadky byly 

odhozené obaly z rychlého 
občerstvení (kelímky, hliníkové 
konzervy od nápojů, sáčky 
všeho druhu a PET láhve). 
Těžce uvěřitelné, že ještě stále 
mezi námi žijí taková čuňata, 
která neví, kam patří 
nepotřebné obaly.  
Celkem se nám podařilo 
sesbírat 15 pytlů tohoto 
odpadu. 

Všem dobrovolníkům 
děkujeme, za to, že je u nás 

zase pěkněji. 
 

Členové spolku Věžička 

Kdo se ještě nezúčastnil povinného Sčítání 2021, tak 
připomínáme, že  končí už 11. května. Vaše účast je důležitá. 
Právě vaše odpovědi totiž mohou mít vliv na plánování rozvoje 
obce a regionu.  
Nejjednodušší je sečíst se do 11. května online na webové 
stránce scitani.cz. 
V obci Rybí bylo k 27.4.2021 sečteno online 66,4 % osob.  
Pokud je to možné, pomozte prosím se sčítáním i rodině nebo 

sousedům, kteří to sami nezvládnou, abychom se v Rybí sečetli opravdu všichni na 
jedničku. Kdo se nesečte online, musí vyplnit listinný formulář a odeslat do 11. května 
zdarma poštou v odpovědní obálce.   
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Pochod v čase koronaviru 
Vážení přátelé turistiky a pohybu v jarní přírodě,  
už druhý rok nám pandemie Covidu 19 a s ním spojená 
opatření znemožňuje uspořádat, v minulosti  velice oblíbený 
pochod Za pohledy z Rybí. 
Trynčky, pivo a jiné občerstvení vám nenabídneme, ale na 
příjemnou túru s krásnými výhledy na okolí naší obce vás 
pozvat můžeme.  
 

Nejdelší 25km trasa našeho pochodu je vyznačena trvale jako místní 
turistické značení.  
 
Trasa začíná i končí v Rybím na fotbalovém hřišti. Trasa vás povede 
kolem Sokolovny na konec obce, hřebenem Libhošťské hůrky do 
Závišic, Závišickými pasekami až na Štramberskou trúbu. Odtud musíte 
po modré a červené turistické značce na koupaliště Libotín. Tady opět najdete značku 
pochodu, která vás provede libotínskými lesy až na Puntík, Kocmínek a zpět na rybské  
fotbalové  hřiště. 
 
Tuto trasu, nebo její část, můžete absolvovat kdykoli, kdy vám to bude vyhovovat, 
individuálně se svou rodinou nebo přáteli, tak jak to budou umožňovat aktuální 
protiepidemická opatření. 
 
Těm, kteří se na trasu pochodu vydají přeji mnoho hezkých zážitků na trase a doufám, 
že příští rok už budeme mít pochod se vším, co k němu patří. 

Za oddíl turistiky Jiří Honeš  

Očkování psů proti vzteklině  proběhne v úterý 11. května : 
 

 15
30 

- 16
00

  u hasičárny 
 16

15
 - 16

45  
  u Fojtství 

 

S sebou očkovací průkaz psa a 150 Kč na poplatek za očkování. 
                                                    

Očkuje se od 3 měsíců stáří psa.  
 

Upozorňujeme, že z hygienických opatření mějte s sebou roušky 
a dodržujte rozestupy.  
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ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ se bude konat  v pondělí 10. května v konzultační místnosti 
lékaře na obecním úřadě v době od 9:30 - 10:00.      
      
ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ A MĚŘENÍ TLAKU  se bude konat v pondělí  24. května  
 ve stejnou dobu. 

 

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana Kopřivnice, pobočka Rybí  
 

zve všechny zájemce o studium na naší škole k přijímacím zkouškám,  
 

které se budou konat v pondělí 17.května a ve středu 19.května 2021  
vždy od 15:30 - 17:30 v ZŠ Rybí.  

 
Bližší informace u p. uč. Jany Vyvialové - tel. 603 312 453 
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ZÁPIS  DO  MATEŘSKÉ  ŠKOLY  RYBÍ 
 

Ředitelka MŠ Rybí po dohodě se zřizovatelem stanovila termín a místo  zápisu      
k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok 2021 / 2022  

 

od 2. 5. 2021  -  16. 5. 2021 v MŠ Rybí 
 
Vzhledem k mimořádné epidemiologické situaci proběhne zápis k předškolnímu vzdělávání bez 
osobní přítomnosti dětí a minimalizací osobní účasti zákonných zástupců. 
 
Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022, 
které do 31.8.2021 dosáhne věku pěti let. Zápis se netýká dětí, které MŠ již navštěvují. 
 
Náležitosti žádosti : 
všechny potřebné dokumenty naleznete na webových stránkách MŠ Rybí – www.msrybi.cz 
 
- Vyplněná a podepsaná žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 
- Kopie rodného listu dítěte 
- Kopie očkovacího průkazu ( v případě, že dítě nebylo očkováno dle očkovacího kalendáře, 
 musí zákonný zástupce doložit potvrzení od lékaře, že je dítě proti nákaze imunní nebo se 
 nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci) 
- Čestné prohlášení k očkování 
- Podepsané prohlášení zákonných zástupců 
 
 
Odevzdání žádosti a dalších příloh : 
 
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné 
vyplněnou a podepsanou žádost doručit následujícími způsoby : 
 
1. do datové schránky školy :  5xckyrs 
2. e-mailem s uznaným elektronickým podpisem  :  msrybi@gmail.com 
3. poštou : MŠ Rybí okres Nový Jičín, příspěvková organizace 742 65 Rybí 318 
4. osobní podání na MŠ Rybí :  úterý 5. 5. a  12. 5  od  8.00  -  13.00 hodin  
 V případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat 
 příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách 
 MŠ, proto je nutná telefonická domluva na tel. čísle  721 674 415 
 

Postup vyřizování žádostí : 
 
O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhodne ředitelka MŠ ve správním řízení. Podle 
novely školského zákona č. 561/2004 Sb. rozhodnutí o přijetí nebude zasíláno poštou, ale bude 
oznámeno prostřednictvím webových stránek MŠ Rybí – www.msrybi.cz a také vyvěšeným 
seznamem na hlavních dveřích MŠ ( předpokládaný termín zveřejnění – 2. června 2020) 
V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly. Toto 
číslo Vám bude přiděleno e- mailem po obdržení žádosti. 
Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zasláno písemně. 
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Hledáme účetní do našeho týmu v Rybí.  

I na zkrácený pracovní úvazek.  

Ideálně znalost alespoň základů účetnictví. 

 

Kontakt: Milena Indráková, tel: 775 868 131, 

milena.indrakova@profi-ucetni.cz 

 

Oznamujeme, že se letní skautský tábor  
bude konat  

(pokud epidemiologická situace v ČR dovolí)  
 

od 31. července do 7. srpna 2021 
ve Valašské Polance. 

 
Přihlášky budou během měsíce května na 

www.skaut.rybi.cz 
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Ze zasedání  

 zastupitelstva obce 

Ve středu 7. dubna 2021 se v sále Besedy konalo 13. zasedání zastupitelstva obce, 
kterého se zúčastnilo 13 členů zastupitelstva a 4 občané. 
 

Zastupitelstvo na zasedání projednalo a přijalo toto usnesení: 

(Hlasování: pro - proti - zdrželo se) 

197. schvaluje  program  13. zasedání Zastupitelstva obce Rybí;                                      (12-0-0) 

   

198. schvaluje, aby diskuse probíhala ke každému bodu programu zvlášť;                (12-0-0) 

 
199. bere na vědomí usnesení přijaté na 12. zasedání Zastupitelstva obce Rybí dne 

17.2.2021. 
 

200. schvaluje návrhovou komisi ve složení    -  předseda  Martin Lapčík 
   další členové  -  Petr Skalka a Jana Kovaříková 
          ověřovatelé zápisu – Jaromír Marek a Pavel Kotek 

       zapisovatelka -  Jaroslava Honešová                      (13-0-0) 

 

201. schvaluje  investiční záměr na akci „Rybí - Úprava interiéru prostor, výměna 
osvětlení a kotlů v základní škole v obci Rybí č.p. 110“ a podání žádosti o dotaci 
z Programu MF ČR 29822 (podprogram 298D2280 – Podpora obnovy a rozvoje 
materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí).“           (13-0-0) 

 

202. schvaluje prohlášení: „Zastupitelstvo obce Rybí prohlašuje, že má zajištěny 
finanční prostředky na dofinancování projektu „Rybí - Úprava interiéru prostor, 
výměna osvětlení a kotlů v základní škole v obci Rybí č.p. 110“.            (13-0-0) 

 

203. bere na vědomí informace starostky.                     (13-0-0) 

Společnost ČEZ ukončuje informování veřejnosti o 
odstávkách el. energie prostřednictvím letáků a 
přechází na elektronickou formu. 
 
Každý odběratel si může na  
www.cezdistribuce.cz/sluzba bezplatně zvolit 
formu informování prostřednictvím SMS nebo 
emailu. 
 
Na webových  obce www.rybi.cz je už nyní 
umístěn banner, který zobrazuje informace o 
plánovaných odstávkách. 
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Ze zasedání rady obce  

V měsíci dubnu rada obce  

schválila: 

 uzavření smlouvy č. 1376/C1/2021 mezi obcí Rybí a Státním fondem dopravní 

infrastruktury se sídlem Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9 (na dostavbu 

cyklostezky v roce 2021) 

 uzavření smlouvy o dílo mezi obcí Rybí a společnosti Digis, spol. s r.o. se sídlem 

Výstavní 292/13, Moravská Ostrava. (digitální server obce Rybí - aktualizace 

katastru nemovitostí, vytvoření nové vrstvy kanalizace, DČOV, ortofotomapa, 

zákaznická podpora, systémová podpora) 

 uzavření smlouvy o dodávkách elektřiny mezi obcí Rybí a společností ČEZ ESCO, 

a.s. se sídlem Praha, Duhová 1444/2 pro roky 2022 až 2024 (pro všechny 

nemovitosti v majetku obce Rybí)  

 uzavření dodatku č. 1 ke  smlouvě o dílo 09/2020 mezi obcí Rybí a projekční 

kanceláří Ing. Lubomír Novák – AVONA se sídlem Divadelní 2087/14, Nový Jičín 

(propojení vodovodního řadu pod hlavní silnici k Malé straně) 

 uzavření dodatku č. 2 k Obstaravatelské smlouvě č. 6/2011 uzavřený mezi obcí 

Rybí a Technickými službami města Nový Jičín, p.o. se sídlem Suvorovova 

909/114, Nový Jičín (úprava cen za odpady na území obce Rybí) 

 darovací smlouvu s Linkou bezpečí z.s. se sídlem Ústavní, 181 02 Praha 8 – 

Bohnice o poskytnutí podpory ve výši 2.000,-Kč na provoz dětské krizové linky pro 

rok 2021. 

 vítěze veřejné zakázky NH stavby s.r.o., IČ 28980697 se sídlem Palkovice čp. 158 

739 41 Palkovice, pavel@nhstavby.cz za celkovou nabídkovou cenu 2.776.999,09 

Kč bez DPH a uzavření SoD s touto firmou na rekonstrukci interiéru základní školy 

(vnitřní omítky, rekonstrukce kotelny, výměna osvětlení na LED)  

 převod zlepšeného hospodářského výsledku v ZŠ do rezervního fondu.  

 

doporučuje zastupitelstvu ke schválení: 

 žádost společnosti Profi-účetní.cz s.r.o. se sídlem Rybí čp. 357 o poskytnutí dotace 

z rozpočtu obce ve výši 150.000,- Kč (částečné pokrytí nákladů na zajištění 

poštovních služeb v obci Rybí) 

 žádost o poskytnutí dotace městu Nový Jičín se sídlem Masarykovo nám. 1, Nový 

Jičín na spolufinancování Sítě sociálních služeb Novojičínska  

 

vzala na vědomí: 

 zprávu o postoupení žádosti o poskytnutí finančních prostředků z Programu péče o 

krajinu pro rok 2021 

 hospodářský výsledek ZŠ Adolfa Zábranského Rybí   
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Věrka Šustalová, knihovnice 

 

      D. Mrázková      Byla jedna moucha 
     Rudolfína je moudrá moucha, která už ledacos prožila. Helenka je veselá a podnikavá holčička, 
zvědavá na celý svět. Ptá se na spoustu věcí, které by dospělému mohly připadat nepodstatné – ale 
mouše naštěstí ne. A tak Rudolfína odpovídá Helence na její zvídavé otázky a vypráví jí spoustu 
příběhů dětí a dospělých. 
 

     J. Bauerová      Lily a já 
     Dvanáctiletá Olive nemá lehký život. Maminka jí umřela už dávno a teď ztratila i tatínka. 
Nastěhuje se proto k dospělé nevlastní sestře Maudie. Mají se rády a pomalu si vytvářejí nový 
domov. Jen v jedné věci si nerozumí - Olive miluje psy, ale Maudie o nich nechce ani slyšet, protože 
se bojí, jaké problémy by to přineslo. Pak se ale Olive naskytne příležitost starat se o štěně, ze 
kterého se má stát asistenční pes. Maudie podlehne kouzlu malé Lily a pomáhá s jejím výcvikem. 
 

     N. Reviláková       Deník Dory Grayové 
     Když rodiče Hance oznámí, že se budou stěhovat z města na venkov, vůbec se jí to nelíbí. 
Nesnáší starý domek, v kterém bydlí až do chvíle, kdy na půdě nejde tajemný starý zápisník. Co se 
s jeho autorkou a její židovskou kamarádkou stalo? Hanka se pustí do pátrání a úplně ji to zaujme. 
Poznává nejen dávný příběh, ale i nové sousedy. 
 

     P. Burianová      Cesta z těsta 
     České tradice a jídla s nimi spojená jsou bezednou studnicí inspirace. Své o tom ví i historicky 
první vítězka televizní soutěže amatérských pekařů Petra Buriánová. Nahlédněte do její kuchyně a 
nechte se zlákat jedinečnými recepty vycházejícími z přirozeného koloběhu české přírody. 
 

     R. Kvarnström – Jonesová    Pekárna s vůní skořice 
     Lovisa během jednoho dne přijde o práci i o snoubence a vrací se do rodného Švédska. V malém 
městečku Halleholm zdědila po prarodičích bývalé pekařství na náměstí a protože sama nasbírala 
zkušenosti coby pekařka, rozhodne se, že rodinný podnik opět otevře. Ale kromě domu zdědila také 
hořké nepřátelství mezi dvěma větvemi své rodiny. A tak musí čelit mnoha intrikám, které ji mají 
přimět, aby své podnikání ukončila. 
 

     E. Boček       Aristokratka u královského dvora 
     Obraz, který nalezli na zámku „Portrét služebné“ je navrácen do Nizozemska a Její Veličenstvo 
královna Beatrix posílá na Kostku dopis s poděkováním a pozvánku do královského paláce. Kdo se 
výpravy zúčastní? Na kolik přijde taková audience u královny a kdo to zaplatí? I v této již páté knize o 
„poslední aristokratce“ najdeme humor a pohodu. 
 

     L. Hlavinková      Apatykář 
     Po studiích a dvouleté praxi v otcově pražské lékárně se František vydal za prací do Štramberka. 
Tíží ho zdravotní problémy a tajemství, které mu nedají spát. I ve zdánlivě poklidném městečku, kde 
se chtěl věnovat studiu přírody a zotavit se, však narazí na znepokojivou záhadu. Pronásleduje 
místní bohatou rodinu kletba nebo jde o zločin? 
 

 K. Lednická      Šikmý kostel 2 
     Románová kronika ztraceného města pokračuje událostmi v období 1921 – 1945. Dvacátá léta 
jsou pro obyvatele Karviné dobou významných společenských změn a hospodářského rozmachu. Vše 
končí nástupem hospodářské krize a nacionalistických nálad. Rodiny našich hrdinů rozštěpují rozdílné 
názory: zatímco jedni se nadcházející hrozby obávají nebo mezi prvními nesou její ničivé důsledky, 
jiní probíhající změny vítají jako šanci k odčinění utrpěných křivd. Příběh je také tentokrát vystavěn na 
skutečných událostech a čtenář s překvapením zjišťuje, že mnohé z toho, co se ve druhém díle 
Šikmého kostela odehrává, zůstávalo po dlouhá desetiletí skryto ve třinácté komnatě dějin. 
 
      

Knihovna je opět otevřena 

v pondělí a středu  od 16:00 do 19:00 hod.  

http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html


12 

 

Sčítání lidu, aneb jak to bylo před sto lety 
Po 10 letech probíhá v letošním roce opět sčítání lidu. Mnohým z nás to může připadat 
zbytečné a jako zásah do soukromí. Z hlediska historického má však sčítání význam 
pro studium demografie, hospodářských dějin a zejména genealogie. 
Obyvatelstvo se v různých podobách „sčítalo“ už od starověku po celém světě. Na 
území Čech a Moravy jsou známy berní rejstříky a seznamy poddaných ze 14. až 17. 
století. Pravidelná sčítání lidu byla stanovena reskriptem, který 13. října 1753 vydala 
Marie Terezie, na jehož základě byl první soupis proveden v roce 1754 - první svého 
druhu v Evropě. V roce 1770 vydala Marie Terezie patent nařizující provádění soupisu 
lidu, tažného dobytka a domů v českých, dolnorakouských a vnitřních rakouských 
dědičných zemí. V tomtéž roce bylo zavedeno také číslování domů. 

Jako přechod mezi výše uvedenými soupisy obyvatel a moderním sčítáním lidu bývá 
označováno sčítání lidu z roku 1857. Dalším důležitým mezníkem byl rok 1869, kdy v 
Rakousko-Uhersku došlo k prvnímu modernímu sčítání lidu, definujícímu podrobně 
znaky zjišťované u obyvatelstva, tedy státní příslušnost, rodinný stav, náboženské 
vyznání, a dále bylo stanoveno, že se sčítání bude od té doby opakovat pravidelně 
každých 10 let. Od tohoto roku jsou také data ze sčítání veřejně publikována. Další 
sčítání byla provedena v letech 1880, 1890, 1900, 1910 a 1921. Sčítání z roku 1930 a 
mladší jsou uložena v Národním archivu v Praze a nejsou veřejně přístupná. 

V roce 1921 byla povinnost do sčítacího archu uvést příjmení, jméno, příbuzenský 
poměr k majiteli bytu, pohlaví, rodinný stav, datum narození, rodiště, datum příchodu do 
obce, domovská obec, dále národnost (mateřský jazyk), náboženské vyznání, znalost 
čtení a psaní, druh povolání, postavení v povolání, bližší označení „podniku“, v němž 
daná osoba pracuje, a zda měla sčítaná osoba ke dni 16. 7. 1914 nějaké zaměstnání.  
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Před 100 lety bylo v Rybím sečteno 1.045 osob – 495 mužů a 550 žen, z toho 220 
chlapců a 217 dívek do 18 let. Do sčítání byli zahrnuti také čeledíni, děvečky a sloužící 
v domácnostech. Napočítáno bylo 148 domů s 214 byty. Dva domy byly neobydleny. 
Nejstarším občanem v obci byl Josef Havrlant (79 let), čp. 91, nejstarší občankou byla 
Markéta Horečková (77 let), čp 33. Nejčetnější příjmení bylo Purmenský, Kvita, Havrlant
(d), Kelnar a Bartoň. Mezi muži byla nejčastější křestní jména Josef, František a Jan. U 
žen dominovala jména Marie, Anežka a Terezie.  
Ve Státním okresním archivu v Novém Jičíně jsou uloženy sčítací archy pro obce, které 
v letech 1869 – 1921 byly součástí bývalých okresů Nový Jičín a Bílovec. Sčítací archy 
pro obce, které byly součástí bývalých okresů Místek a Vítkov jsou uloženy ve Státním 
okresním archivu Frýdek-Místek a ve Státním okresním archivu v Opavě. Tyto sčítací 
operáty jsou již zveřejněny na webových stránkách Zemského archivu v Opavě:  
digi.archives.cz. Pro vyhledání je potřeba označit databázi „sčítací operáty“ a označit 
archiv „NJ“. Do řádku pro vyhledání se uvede obec, která je předmětem zájmu, např. 
Rybí. Vyhledávač zobrazí všechna sčítání podle jednotlivých let, ve kterých proběhlo 
sčítání lidu. Od loňského roku provádějí zaměstnanci archivu další práce na 
zjednodušení vyhledávání, a to podle jednotlivých domů a osob. V tomto případě se po 
označení databáze a archivu může do řádku pro vyhledávání zapsat jméno hledané 
osoby a vyhledávač zobrazí všechny osoby daného jména pro celý zadaný archiv – 
zobrazí tedy všechny osoby napříč všemi obcemi okresu. Vyhledávání podle osob je 
však zatím možné pouze pro „sčítací“ rok 1921. Seznam takto „upravených“ obcí je 
aktualizován 
na 
stránkách 
archivu. Na 
webu 
archivu je 
k dispozici 
také 
nápověda, 
která 
zájemce 
provede 
celým 
digitálním 
archivem. 

V posledních letech se spousta lidí snaží sestavit rodokmen svého rodu a sčítání 
obyvatel je dobrým prvním krokem, pokud nejsou známá alespoň data narození, podle 
nichž by se daly vyhledávat osoby v matrikách. Bohužel se data narození uvedená ve 
sčítání a v matrikách mohou lišit – někdy je špatně uveden den narození, někdy měsíc 
a mnohdy i rok narození. Pro přibližnou orientaci jsou však data ze sčítání dostačující 
pro další pátrání po předcích.  
Sčítání není tedy jen obtěžujícím zásahem do soukromí, ale má význam zejména pro 
budoucí generace, aby poznaly něco málo ze života předků. 

      Petra Heraltová – archivářka SOkA Nový Jičín 
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Cyklistická sezóna začíná 
 
Mrazivé dny jsou snad za námi. Sníh ze silnic je  pryč a 
ranní teploty jsou také stále příjemnější. Není divu, že 
cyklisté jsou na cestách stále častějším jevem.  
Ale i o kolo je třeba řádně pečovat. Před první jarní 
vyjížďkou po dlouhé zimě by každý cyklista měl navštívit 
nejprve specializovaný servis, kde kolo řádně zkontrolují a 
uvedou do stavu, ve kterém může bezpečně vyjet na cestu. 
Někteří cyklisté si své kolo servisují sami, a tak je třeba po 
zimě připomenout povinnou výbavu jízdního kola: 
 přední odrazka bílé barvy 
 zadní odrazka červené barvy 
 dvě na sobě nezávislé brzdy 
 oranžové odrazky ve výpletu kol 
 oranžové odrazky na obou stranách pedálů 

Přestože toto je povinná výbava jízdního kola, kolo doplňujeme také o: 
 světlomet s bílým světlem 
 zadní svítilnu červené barvy 

 

A to zejména za snížené viditelnosti, tedy pokud vyjíždíme časně z rána, k večeru, za 
mlhy nebo deště. Při snížené viditelnosti je vhodné použít také reflexní prvky.  
Mladší cyklisté by neměli zapomínat na povinnost užívat za jízdy ochrannou přilbu. Tuto 
povinnost ukládá cyklistům do 18 let zákon. Přesto, i pokud jste starší, používejte při 
jízdě ochrannou přilbu, může Vám zachránit život.  
 A závěrem pár připomenutí: 
 cyklisté smějí jet jen jednotlivě za sebou 
 cyklista nesmí vozit předměty, které by 

znesnadňovaly řízení jízdního kola nebo 
ohrožovaly jiné účastníky silničního provozu 

 na jízdním kole se na vozovce jezdí při pravém 
okraji vozovky, jen jednotlivě za sebou 

 jízdním kolem se rozumí i koloběžka, pro kterou 
tak platí stejná pravidla jako pro jízdu na jízdním 
kole 

 je-li zřízen jízdní pruh pro cyklisty, stezka pro 
cyklisty nebo je-li na křižovatce s řízeným 
provozem zřízen pruh pro cyklisty a vymezený 
prostor pro cyklisty, je cyklista povinen jich užít 

 cyklista jedoucí na jízdním kole je také považován 
za řidiče a platí pro něj stejná pravidla jako pro 
řidiče motorových vozidel, takže tak jako nepatří 
alkohol za volant, nepatří ani za řídítka jízdního 
kola  

 
Cyklistická sezóna tedy může začít……nezapomínejte však, že i cyklista je účastníkem 
silničního provozu a proto je třeba být obezřetný a dodržovat dopravní předpisy.  

 

http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html


15 

 

Motorkáři na cestách  
(aneb dobrej gang) 

 
Každoročně na českých silnicích zemře 
několik desítek motorkářů, kteří podcení svůj 
stroj nebo nejsou dostatečně zkušení 
k řízení silnějších motorek. Co bychom měli 
vědět a na co si dát pozor před a při jízdě? 
 
 Jeden z důležitých bodů je dobrý 

technický stav motorky. S tímto je 
provázaná hustota vzduchu 
v pneumatice a dezén. Než vyjedete na cestu, ujistěte se, že dezén předního kola 
je rovnoměrný po celé délce kola. Pokud si všimnete, že boční strana je tzv. sjetá 
a dezén ubývá, zhoršují se jízdní vlastnosti. Tlak v pneumatice je zpravidla 
uvedený na nálepce umístěné na rámu stroje. 

 Opomíjeným prvkem bývá vybavení. Zkušený motorkář nevyjíždí bez speciálního 
motocyklového oblečení a vybavení.  

 Znalost svého stroje je pro motorkáře zásadní. Obecně platí, že motorka má o 
poznání delší brzdnou dráhu než vozidlo a tudíž by měl dodržovat bezpečné 
rozestupy.  

 Dalším neméně podstatným faktorem jízdy, je včas a adekvátně reagovat na 
krizové momenty, které mohou přijít. V hustém městském provozu se často stává, 
že řidič zaparkovaného vozidla přehlédne přijíždějícího motoristu ve zpětném 
zrcátku a otevře dveře, čímž dojde ke kolizi. Výborné je osvojit si úhybný manévr.  

 Asi každý motorkář již zažil náhle odbočení automobilů doleva v momentě, kdy to 
chtěl pořádně rozjet rovně. Tato situace je považována za jednu 
z nejnebezpečnějších situací. Řidič vozidla motorkáře nevidí a motorkář může 
lehce přehlídnout blikající blinkr = PŘEDVÍDAVOST!!! 

 Mezi nejčastější příčiny dopravních nehod patří nepřiměřená rychlost. Motorka 
sama o sobě vybízí k svižné jízdě, vždyť právě dynamika je největším lákadlem. 
V tomto směru je velmi krátkozraké jezdit na hraně možností (tzv. nadoraz).  

 Důležitou součástí bezpečné jízdy je koncentrace. Radost z jízdy, adrenalin, 
veškeré chemické procesy, které v průběhu jízdy zažíváte, je nutné adekvátně 

ovládat. Ze stejného důvodu není vhodné 
sedat na motorku rozzuřený nebo jinak 
psychický rozhozený. 

Mnoho šťastných kilometrů bez nehod a 
slunce nad hlavou 
 

Krajské ředitelství policie 
Moravskoslezského kraje 

por. Bc. Martina Jablońská 
komisař oddělení prevence 
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Děti a závislost na telefonu:     
Co je normální a co už je moc? 

Ať se nám to líbí nebo ne, digitální 
technologie začínají být nedílnou 
součástí našich životů. Zejména pro děti 
jsou už něčím naprosto samozřejmým. 
Přinášejí mnoho dobrého, v mnoha 
ohledech dokáží ulehčit naše životy, ale 
stejně jako jinde, i tady platí, že všeho 
moc škodí. 
Spousta dětí před obrazovkou telefonu 
nebo počítače tráví celé dny. Všechnu 
jejich aktivitu ale samozřejmě 

nemůžeme házet do jednoho pytle. V současné době jsou počítače hojně zapojovány 
do výuky, vrstevnické konverzace se přesouvají do online prostředí a internet může být 
zdrojem užitečných informací. Na druhé straně bezcílné scrollování a pasivní 
konzumování obsahu není rozhodně ideální náplní všedních dní. 
Pozor na varovné signály! 
Na smartphonech, sociálních sítí, počítačových hrách i internetu jako takovém si lze 
vypěstovat závislost. Měli byste zpozornět, pokud si u svého dítěte všímáte toho, že 
jeho online aktivity jsou centrem veškerého dění a všechny ostatní zájmy, koníčky a 
přátelé jdou stranou. Varovným signálem také je, pokud se vaše dítě na čas strávený u 
počítače/telefonu vysloveně těší, nemyslí na nic jiného a zároveň je velmi podrážděné 
v případě, že je mu tato kratochvíle odepřena. 
Tráví-li dítě celý den sezením před počítačem, mobilem nebo tabletem, je to obrovský 
nápor pro oči i pohybový aparát. Stejně jako se dospělým doporučuje vybalancovat 
sedavý způsob zaměstnání pohybem, ani děti by na fyzickou aktivitu rozhodně neměly 
zapomínat. Celodenní působení modrého světla může také narušit spánkový režim 
dítěte. 
Jak nastavit pravidla? 
Nabízí se otázka, jak se něčemu takovému vyvarovat?  Rodiče mají mnohdy mylnou 
představu, že řešením je absolutní zákaz telefonu i počítače. Bohužel to obvykle příliš 
nefunguje, ba naopak. Pravidla a hranice jsou sice namístě, ale měly by být reálné. 
Velmi pomáhá, pokud jsou výsledkem vzájemné diskuze mezi vámi a dítětem. 
Z dlouhodobého hlediska daleko lépe funguje, když jsou dítěti pravidla vysvětlena a 
dostane třeba také na výběr z více možností. Prosté příkazy a zákazy nejsou 
dostačující. 
Dospěláci, buďte svému dítěti vzorem 
Na závěr je potřeba připomenout ještě jednu věc: děti už od mala dospělé rády 
napodobují a přejímají vzorce chování svých rodičů. A tak když dítě u svého rodiče 
vidí, že je telefon příjemný zdrojem odpočinku, že maminka nebo tatínek věnují té 
malé barevné blikající věcičce spoustu pozornosti, nebude chtít zůstávat pozadu.  
Chytré telefony i počítače jsou dobrými sluhy, ale špatnými pány. Není nic 
špatného využívat výhody, které s sebou nové technologie přinášejí, neměly by 
se ale stát jedinou aktivitou dětí ani rodičů. 

 PhDr. Michaela Miechová 
Psycholožka a majitelka poradny Mojra.cz 

                                         www.mojra.cz 
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Virtuální exkurze v elektrárnách: Díky obřímu zájmu připravil ČEZ nové studio i 
program 
V době covidové distanční výuky 
se staly virtuální výpravy do 
nejstřeženějších prostor Česka 
doslova hitem, energetici je proto 
ještě vylepšili a nabízejí show, 
jaká tu ještě nebyla! Elektrárny 
Skupiny ČEZ mohou nyní zájemci 
navštívit ze speciálního 
interaktivního TV studia. Během 
virtuálního výletu do jaderných 
elektráren Dukovany a Temelín 
nebo k zeleným obnovitelným 
zdrojům čekají účastníky unikátní 
pokusy, praktické ukázky a 
soutěže o ceny. Prohlídky „Virtuálně v elektrárně“ absolvovalo z pohodlí domova už přes 31 
tisíc školáků i dospělých zájemců. 
Proč nosí jaderníci žluté kombinézy? Kolik nožiček má chladicí věž? A jak dlouhý je list větrné 
elektrárny? To je jen drobná ochutnávka bohatého energetického menu, který začali ve 
virtuálním televizním studiu ČEZ servírovat profesionální moderátoři, zkušení elektrárenští 
průvodci a experti na telefonu. Zbrusu nový formát exkurzí do ekologických energetických 
provozů oživuje distanční výuku na školách a zpestřuje lidem jednotvárné dny bez zábavy.  
Na co ještě se mohou účastníci vylepšeného formátu on-line prohlídek elektráren těšit? Špičková 
technika interaktivního TV studia umožňuje propojit unikátní 3D modely, animace a videa ze zákulisí. 
Další novinkou jsou fyzikální pokusy, originální rekvizity dovezené přímo z elektráren a prostor pro 
divácké dotazy. Někteří z virtuální show neodejdou s prázdnou, mají totiž možnost vyhrát v soutěžích 
o ceny. „Hosté se s námi podívají i tam, kam se při běžných exkurzích nedostanou. Hravou a 
názornou formou jim ukážeme, jak se rodí bezemisní energie a kam se ubírá moderní energetika 21. 
století. Doufám, že v létě budeme moci naše infocentra a elektrárny znovu otevřít, aby si u nás naši 
virtuální návštěvníci získané znalosti ověřili. On-line prohlídky ale v určité podobě plánujeme 
zachovat i nadále,“ říká Kateřina Bartůšková. 
Zájem o on-line prohlídky je obrovský, od jejich spuštění na konci loňského roku se k do elektráren 
virtuálně podívalo už přes 31 tisíc návštěvníků. „A to nemluvím o pozitivních ohlasech, kterých přišlo 
nepočítaně. Tohle všechno nás přivedlo na myšlenku posunout hranice ještě o kousek dál a 
nabídnout lidem v této nelehké době zážitek, na který opravdu nezapomenou. Vymysleli jsme pro ně 
program, který je ještě rozmanitější, interaktivnější a zábavnější. Těší nás, že touto cestou 
pomáháme studentům i učitelům zpestřit distanční výuku a umožňujeme lidem alespoň virtuálně 
cestovat. Věříme, že je zbrusu nová podoba našeho on-line bádání v zákulisí elektráren nabije nejen 
poznáním, ale i pozitivní energií,“ vysvětluje vedoucí infocenter Skupiny ČEZ Kateřina 
Bartůšková. 

Účast na prohlídkách bezemisních elektráren si 
zájemci zajistí jednoduše na webu 
www.virtualnevelektrarne.cz. On-line přenos 
z televizního studia bude probíhat až do konce 
školního roku. Na každý všední den je vypsáno 
až 8 termínů hodinových exkurzí – dopoledne 
pro školy, odpoledne i pro veřejnost. Připojení 
probíhá přes platformu MS Teams. Všechny 
exkurze jsou zdarma. 
Projekt „Virtuálně v elektrárně“ doplňuje pestrou 
nabídku vzdělávacích aktivit, které Skupina ČEZ 
nabízí dětem i učitelům navzdory epidemii. V on
-line prostředí například pokračují interaktivní 
besedy Energie – budoucnost lidstva, týdně 
také přibývají novinky a zajímavosti na 
vzdělávacím portálu www.svetenergie.cz 
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STŘÍPKY Z MATEŘINKY 
 

DUBEN 
 

 

I když se naše školka konečně po delší době otevřela, tak stejně 

nenastoupily všechny děti. Máme tu pouze předškoláky a děti 

rodičů, kteří pracují například ve zdravotnictví, sociálních službách, 

u hasičů… 

Tolik potřebujeme hezké počasí na hry na školní zahradě a vycházky do přírody. To, aby 

děti moc nestrádaly nedostatkem kamarádů. I jim se po nich stýská. 

Připomněli jsme si Den Země a 

moc si přejeme, aby byla zase 

zdravá a krásná. 

Procházky po okolí naší vesnice 

jsou na jaře opravdu velice krásné. 

Příroda už je dávno vzhůru a 

všechno to tak krásně kvete a 

člověk jenom žasne, co je na světě 

odstínů zelené barvy! Rádi chodíme 

po nové cyklostezce, koukáme, jak 

teče voda po poli i v potůčku a jak 

rychle vykvetly sasanky. Sem tam v 

blátě kontrolujeme stopy zvěře. 

Samozřejmě i ty naše, protože každý správný kluk i holka kaluže rádi vyzkouší… 

Poslední dubnový týden se chystáme na páteční čarodějnický den. To bude vzrůšo! 

Budeme mít kostýmy, košťata a čarodějnické klobouky. No a jestli nám paní kuchařky 

půjčí nějaký ten hrnec, tak uvaříme i pár kouzelnických lektvarů. Jenom jestli najdeme 

všechny potřebné přísady...Takové babské ucho se 

těžko shání...Vyrobili jsme si i pár krásných 

čarodějnic a ježibab. Docela se nám povedly. 

Přejeme Vám všem hezké jaro a našim malým 

kamarádům, kteří ještě nemohou chodit do školky, 

vzkazujeme: „Kamarádi, máme Vás rádi a už se 

těšíme, až zase budeme všichni spolu!“ 

MŠ 
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Zprávičky ze školičky 
 

Duben už proběhl ve škole zvesela. Velikonoce jsme sice ještě 
slavili „online“, ale od pondělí 12. dubna jsme již všichni ve škole. 

Testování, které bylo tolik obávané, zvládají děti úplně v pohodě. 
Velkou pomoc nám poskytla paní Petra Kusáková, která pro nás 
vymyslela a vyrobila „stojánek“ (viz obrázek), díky němuž děti 
nepotřebují žádnou asistenci dospělého. Paní Kusákové bych 
chtěla za tento dar moc poděkovat. A nošení roušek také 
zvládáme. Výuka je přizpůsobená tak, abychom dodržovali 
všechna doporučená opatření. 
V dubnu také proběhl zápis předškoláků do 1. třídy ZŠ. Rodiče 
měli možnost formou individuální konzultace školu navštívit a děti 
tak mohly projít zápisem osobně. Této možnosti využilo 7 
budoucích prvňáčků, kteří měli možnost ukázat, jak jsou 
připraveni k nástupu 
do školy. Všechny 

děti byly moc šikovné a my se můžeme na 
nové prvňáčky jenom těšit. V září 
nastoupí 9 dětí, 3 děti požádaly 
prostřednictvím svých rodičů o odklad 
školní docházky o jeden rok. 
V dubnu se nám podařilo připravit také 
dva projektové dny v rámci projektu 
Šablony II. O prvním ke „Dni Země“ si 
můžete přečíst v následujícím příspěvku. 
Ten druhý se uskutečnil až v pátek 30. 
dubna a podrobnosti si můžete přečíst na 
stránkách školy nebo v příštím čísle 
zpravodaje. 

Mgr. Hana Frydrychová 

Projektový den – Den Země 
24. dubna si každoročně připomínáme 
Den Země. Letos jsme u této příležitosti 
připravili pro děti projektový den. Pozvali 
jsme mezi sebe i paní starostku Marušku 
Janečkovou, které na ochraně životního 
prostředí záleží. S dětmi probírala 
především problematiku odpadů, které 
naši planetu zatěžují. A hlavně způsob, 
jak tomuto mohou děti bránit. Téma 
ochrany životního prostředí prolínalo 
celým vyučováním. Děti práce bavila, a 
jak to vypadalo, si můžete prohlédnout 
ve fotogalerii na stránkách školy. 

 Mgr. Hana Frydrychová 
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TERÉNNÍ ÚPRAVY 
 
Provádíme  
 terénní úpravy pozemků 
 založení trávníku  
 rekultivaci starého trávníku 
 

V případě zájmu volejte 

Tel.: 736 645 744 

Vyčistím koberce, sedačky, 
interiéry automobilů. 

 

Dezinfekce místností, bytů, 
automobilů  

ozónovým generátorem 
 

(ničí plísně, viry, bakterie, roztoče  
a eliminuje zápach) 

  

Jiří Marek, Rybí 371,  
tel. 739 640 626 
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