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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.
Marie

Purmenská

Božena

Matlová

Marta

Šenková

František

Lokša

Irena

Geryková

Ludmila

Krpcová

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.

Poděkování

V měsíci červnu oslavil své půl kulaté narozeniny dlouholetý fanoušek
a aktuálně trenér žáků v Rybí Jiří Petr. Touto cestou chceme
poděkovat za jeho nadšení a úsilí, které věnuje ve svém volném čase našim dětem a
přejeme do dalších let hodně zdraví a pevné nervy.
Fotbal Rybí

Velké blahopřání k životnímu jubileu
paní Ludmile Krpcové
Naše Ludmila se už velmi dlouho věnuje sportovnímu vyžití obce
Rybí, jakož i oslazení našeho života zákusky či točenou zmrzlinou.
Lidko, za to, že už mnoho let dbáš na kondici rybských žen i mužů, Ti upřímně
děkujeme a doufáme, že nás čeká společně v tělocvičně ještě pořádná řádka let.
Všechno nejlepší přejeme ke krásným kulatým narozeninám hodně štěstí, pohody,
zdraví a lásky.
Všichni členové T.J. Rybí a SPV Rybí
2

Blahopřání všem školákům
Přejeme všem žákům, studentům hezké známky na
vysvědčeních i vysokoškolských diplomech, pedagogům
a ostatním školním pracovníkům pohodové ukončení
celoroční práce a všem dohromady co nejhezčí léto plné
odpočinku a pohody.

Oprava komunikace okolo Sirkových lázní
Rekonstrukce účelové komunikace kolem Sirkových lázní vyžaduje
úplnou uzavírku této komunikace (mimo vozidla BUS, IZS, SSMSK a
vozidla stavby).
Termín: od 30.6.2021 do 25.7.2021
Objízdná trasa: ve směru od obce Rybí a Libhošť na Nový Jičín objížďka po silnici I/48 a dálnici D48 směr Příbor, dále přes kruhový
objezd na silnici I/58 směr Nový Jičín opět po dálnici D48 a silnici I/48
do Nového Jičína.
- ve směru od Nového Jičína, od křižovatky ul. Hřbitovní a ul. Propojovací na silnici I/48
směr Příbor ke křižovatce se silnicí II/482 směr Rybí a Libhošť.
DÁRCI KRVE
POTŘEBUJEME VÁS VŠECHNY!
Krevní centrum FN Ostrava
vyzývá všechny zdravé dárce
krve – přijďte co nejdříve
k odběru!
Operace se opět rozjely naplno,
spotřeba krve je opravdu velká a
zásoby rychle ubývají. Navíc se
blíží léto a s ním každoročně i
mnoho úrazů. Akutně pro naše
pacienty
proto
potřebujeme
všechny krevní skupiny.
Darováním krve zachráníte život.

Děkujeme!
Objednejte se prosím předem telefonicky na čísle 800 260 004 nebo
e-mailem krevni.centrum@fno.cz nebo online přes webový formulář na konkrétní
datum a čas. Dárci, kteří se rozhodnou darovat poprvé, mohou přijít bez objednání.
Více informací na https://www.fno.cz/krevni-centrum.
Krevní centrum Fakultní nemocnice Ostrava
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Zájezd do Buchlovic a řeznického muzea v Krásnu
Obec Rybí, ve spolupráci s klubem
seniorů, pořádá v úterý 13. července
zájezd do zámku v Buchlovicích, kde
můžete kromě interiéru zámku
navštívit i stálou výstavu fuchsií
v zámecké zahradě.
V odpoledních hodinách si pak
prohlédneme Muzeum řeznictví ve
Valašském Meziříčí, Krásnu.
Prohlídka bude spojena
s ochutnávkou místních uzenářských
specialit.
Odjezd v 7.00 hod. od Fojtství s možností nástupu i Rybí - horní.
Cena zájezdu 200,- Kč dospělý, 100,- Kč dítě
Cena zájezdu zahrnuje vstupné do zámku a muzea řeznictví.
Přihlásit se můžete na obecním úřadě nebo na tel. č. 725 410 413

Ředitelka místní MŠ zve nově přijaté děti a jejich rodiče
na prohlídku mateřské školy a krátkou informativní schůzku,
která se koná v úterý 13.7.2021 v 10.00 hodin.

KLUB ŽEN

zve své členky ve středu 7. července do přísálí Besedy v 17:00 hod.

ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ A MĚŘENÍ TLAKU se bude konat v pondělí 19. července
v konzultační místnosti lékaře na obecním úřadě v době od 9:30 - 10:00.
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Z e z a se d á n í
z a stu p ite ls tv a o b c e
Ve středu 9. června 2021 se v sále Besedy konalo 14. zasedání zastupitelstva obce,
kterého se zúčastnilo 10 členů zastupitelstva a 6 občanů.
Zastupitelstvo na zasedání projednalo a přijalo toto usnesení:
schvaluje program 14. zasedání Zastupitelstva obce Rybí;

(10-0-0)

schvaluje, aby diskuse probíhala ke každému bodu programu zvlášť;

(10-0-0)

bere na vědomí usnesení přijaté na 13. zasedání Zastupitelstva obce Rybí dne 7.4.2021.
schvaluje

návrhovou komisi ve složení - předseda Andrea Tománková
další členové - Jiří Kudělka a Vladimír Pavelka
ověřovatelé zápisu – Alena Kvitová a Petr Pochyla
zapisovatelka
- Jana Marková

(10-0-0)

schvaluje poskytnutí dotace společnosti Profi-účetní.cz s.r.o. se sídlem Rybí čp. 357 ve výši 150.000,Kč na pokrytí části nákladů spojených s provozování služby Pošta Partner Rybí v roce 2021 a
uzavření veřejnoprávní smlouvy.
(10-0-0)
schvaluje rozpočtové opatření č. 4

(8-0-2)

schvaluje darovací smlouvu č. NJ/157/j/2021/Ja mezi obcí Rybí a Moravskoslezským krajem se
sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava. Předmětem smlouvy je bezúplatný převod pozemků
parcela č. 1707/10 (ostatní plocha, silnice) parcela č. 1717/5 (ostatní plocha, silnice) parcela
č. 1717/7 (ostatní plocha, silnice) v katastrálním území Rybí. Tyto pozemky jsou součástí
chodníkového tělesa ve směru na Štramberk.
(10-0-0)
schvaluje prodej pozemku parc. č. 934/1 (trvalý travní porost) o výměře 34 m 2 paní J.V., bytem Rybí.
Cena je stanovená dohodou ve výši 120,- Kč/ m2. Celková cena pozemku 4.080,- Kč. Kupující
hradí náklady spojené s návrhem na vklad.
(10-0-0)
schvaluje Závěrečný účet obce Rybí za rok 2020 včetně zprávy o výsledcích přezkoumání
hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok 2020 a to v souladu s § 17 zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a dále v souladu s § 43 zákona 128/2000
Sb. o obcích, a souhlasí s celoročním hospodařením bez výhrad.
(10-0-0)
schvaluje Účetní závěrku obce Rybí za rok 2020 v souladu s vyhláškou č. 563/1991 Sb. o účetnictví a
se zákonem 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)
(10-0-0)
bere na vědomí Účetní závěrku Sdružení Povodí Sedlnice za rok 2020.

(10-0-0)

bere na vědomí celoroční hospodaření DSO a Závěrečný účet DSO za rok 2020 včetně zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření Sdružení povodí Sedlnice, IČ 70237093, zpracované
kontrolní skupinou KÚ MSK v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, § 17, odst. 7, písm. . a) „bez výhrad“.
(10-0-0)
schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce Rybí na zajištění spolufinancování základní sítě
sociálních služeb ve správním obvodu obce s rozšířenou působností ORP Nový Jičín ve výši
113.296,- Kč a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy.
(10-0-0)
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schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce Rybí na stavbu domovní čistírny odpadních vod
k rodinnému domu panu L.H. bytem Rybí a to ve výši 28.175,- Kč a schvaluje uzavření smlouvy.
(10-0-0)

bere na vědomí posouzení a stanovisko pořizovatele dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební
zákon“) ve věci návrhu na pořízení změny územního plánu fyzických osob.
(10-0-0)
nebylo přijato usnesení ve smyslu § 84 odst. 2 písm. y) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní
zřízení) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 stavebního zákona
a také v návaznosti na § 44 písm. d) stavebního zákona o pořízení změny územního plánu vymezit plochu pro bydlení na pozemcích parc. č. 1592/7, 1592/11,1592/20, 1592/19.
(7-0-3)
bere na vědomí posouzení a stanovisko pořizovatele dle ustanovení § 46 odst. 2 a 3 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „stavební zákon“) ve věci návrhu na pořízení změny územního plánu fyzické
osoby.
(10-0-0)
nebylo přijato usnesení ve smyslu § 84 odst. 2 písm. y) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní
zřízení) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 stavebního zákona
a také v návaznosti na § 44 písm. d) stavebního zákona o pořízení změny územního plánu vymezit plochu pro bydlení na části pozemku parc. č. 1677/3 k.ú Rybí.
(2-2-6)
bere na vědomí posouzení a stanovisko pořizovatele dle ustanovení § 46 odst. 2 a 3 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „stavební zákon“) ve věci návrhu na pořízení změny územního plánu fyzické
osoby.
(10-0-0)
schvaluje ve smyslu § 84 odst. 2 písm. y) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění
pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 stavebního zákona a také
v návaznosti na § 44 písm. d) stavebního zákona o pořízení změny územního plánu - vymezit
plochu pro bydlení v rodinných domech na dílu „a“ a parcele č. 1693/4. Pozemky parc. č. 937/5 a
937/6 vymezit jako plochu veřejného prostranství.
Náklady na pořízení změny hradí obec.
(10-0-0)
bere na vědomí posouzení a stanovisko pořizovatele dle ustanovení § 46 odst. 2 a 3 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „stavební zákon“) ve věci návrhu na pořízení změny územního plánu fyzické
osoby.
(10-0-0)
schvaluje ve smyslu § 84 odst. 2 písm. y) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění
pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 stavebního zákona a také
v návaznosti na § 44 písm. d) stavebního zákona o pořízení změny územního plánu

Vymezit na pozemcích parc.č. st. 164/1, parc. č. st. 164/2 a parc.č. st. 166 a 1778 v k.ú Rybí
plochu SV- plochu smíšenou venkovskou

Vymezit plochu parc. č. 730 plochu ZS – zeleň - soukromá a vyhrazená
Náklady na pořízení změny hradí obec.
(8-0-2)
bere na vědomí Zprávu o likvidaci Dobrovolného svazku obcí SOMPO 2016 ke dni 25.3.2021.( 10-0-0)
bere na vědomí informace starostky.

(10-0-0)
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Z e z a se d á n í r a d y o b c e
V měsíci červnu rada obce
schválila:

smlouvu budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby IV-128021353/3 Rybí p.č. 850/96 mezi obcí Rybí a společností ČEZ Distribuce a.s. se
sídlem Teplická 874, Děčín – Podmokly (pro přípojku ke stavbě rodinného domku)

vyúčtování dotace ČSOP Nový Jičín 70/02 pro záchrannou stanici a Dům přírody
Poodří se sídlem Bartošovice 146 za rok 2020

vyúčtování dotace za rok 2020 – soc. služby Nový Jičín.

poskytnutí finančního daru na odstranění následků živelné pohromy ve výši 19.999,
-Kč osadě Pánov (místní části Hodonína) a pověřila starostku uzavřením darovací
smlouvy.

uzavření objednávky se společností V+V Saveko se sídlem Záhumenní 1346
Kopřivnice na provedení oprav na místních komunikací (asfaltování plochy po
vodovodním řadu na komunikaci č. 21 c) dle nabídky ze dne 18. 6. 2021
vzala na vědomí:

zprávu o podané žádosti o pořízení změny územního plánu Rybí od I.H., bytem
Kopřivnice. Žadatel žádá převedení parcel 1132/1 a 1132/2 do zóny soukromé
zeleně.

informaci o pořízení sociálního automobilu pro Charitu Kopřivnice, na který přispěla
obec Rybí z rozpočtu v roce 2020.
doporučuje zastupitelstvu ke schválení:

poskytnutí účelově vázané dotace pro stavbu DČOV panu D.K. ve výši 23.517,-Kč
a uzavření smlouvy

poskytnutí účelově vázané dotace pro stavbu DČOV panu A.R. ve výši 24.926,-Kč
a uzavření smlouvy.

Vyčistím koberce,
sedačky,
interiéry automobilů.
Dezinfekce místností, bytů,
automobilů
ozónovým generátorem

Sháním menší zahradu v Rybí.
tel. 604 357 704

(ničí plísně, viry, bakterie,
roztoče a eliminuje zápach)
Jiří Marek, Rybí 371
tel. 739 640 626
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Pomoc jižní Moravě
Obec Rybí ve spolupráci s centry humanitární pomoci v Hodoníně a Břeclavi pořádá od
7. do 9. července na obecním úřadě materiální sbírku na pomoc lidem v postižených
oblastech jižní Moravy.
Dle instrukcí z centra humanitární pomoci sbíráme:
stavební materiál, spojovací materiál, řezivo, latě, nářadí, elektrocentrály, baterky,
čelovky, rukavice, kolečka, partystany, plachty, powerbanky, dezinfekce.
Pokud chcete darovat do zasažených oblastí peníze formou finančního daru (můžete si
jej odpočíst ze svého základu daně), zavolejte na obecní úřad na tel číslo 606 127 321
nebo 556 760 181, návrh darovací smlouvy mezi vámi a postiženou obcí Vám zašleme.
Pokud chcete poslat peníze na účet obcím přímo, můžete také využít transparentní účty
obcí:

Zelené vize
Na konci dubna letošního roku proběhla v Olomouci konference krajinných architektů
zaměřená na změnu vztahu člověka k přírodě, volající po "rovnoprávnosti mezi přírodou
a člověkem".
Tornádo na jižní Moravě nám ukázalo, jaké extrémní výkyvy počasí nás v budoucnosti
také čekají, pokud budeme jen o potřebě změn v krajině mluvit, ale reálně nekonat.
Přeju si, aby velké neštěstí z jižní Moravy, už konečně urychlilo realizací projektů, které
vytvoří funkční a udržitelné životní prostředí pro nás pro všechny. Aby extrémní výkyvy
počasí, jak je známe z posledních let, a zvláště z posledních dnů, se staly minulostí.
Vždyť všichni dobře známe citát papeže Františka, že „Bůh vždycky odpustí, my
odpouštíme někdy, ale když je s přírodou špatně zacházeno, nikdy neodpouští“.
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Dobré zprávy ze společnosti EKO-KOM
V měsíci červnu jsme obdrželi zprávu od společnosti EKO-KOM o dosažených
výsledcích naší obce v systému EKO-KOM za rok 2020. V minulém roce bylo díky
recyklaci a využití papíru, plastů, skla, kovů, nápojových kartónů a dalších komodit
v rámci tříděného sběru v systému EKO-KOM u nás v Rybí uspořeno 1.240.423 MJ
energie, tedy zhruba tolik, kolik v průměru spotřebuje asi 20 rodinných domů. S tím
souvisí i snížení emisí CO2 o 50,679 tun ekvivalentu. To jsou rozhodně moc zajímavá a
povzbudivá čísla. Je to přece jen dobrá cesta, která vede ke zlepšení životního
prostředí a snížení uhlíkové stopy.
Vaše děti jednou tuto snahu určitě ocení.
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Informace z SPV Rybí
Málo kdo tomu věřil, ale povedlo se. A co ?
No přece uspořádat republikové kolo Medvědí stezky 12.6.2021 u nás v areálu kempu
u Kateřiny Štramberk.
V tak nepříznivé době a v tak krátkém čase, kdy jsme se to dozvěděli necelých čtrnáct
dní před konáním hlavního závodu, naše děti opět zabodovaly.
V konkurenci republikových krajů si vedly naprosto skvěle:
 hlídka mladších žákyň ve složení Havrlantová Andrea + Marková Jůlie se umístily na
3.místě
 hlídka starších žákyň Kvitová Veronika + Víchová Kristýna skončily na 8.místě
 hlídka dorostenců Honeš Václav + Honeš Vojtěch na úžasném 2.místě
Všem gratulujeme a přejeme spoustu dalších sportovních úspěchů.
Ještě v září nás totiž čeká krajské kolo atletického čtyřboje ve Stonavě a pokud děti
uspějí, tak ještě republikové kolo v Třebíči.
Krásné prázdniny přejí cvičitelky Liba + Katka
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MŠ

STŘÍPKY Z MATEŘINKY
ČERVEN

1.červen je dnem všech dětí na celém světě. My ve školce jsme ho oslavili jak se patří :
byl maškarní ples, soutěže a samozřejmě plno odměn. Tancovalo se a zpívalo, prostě
bylo veselo.
A pak nastal čas výletů. Autobus nás zavezl do Zooparku Horečky ve Frenštátě pod
Radhoštěm. Tam to bylo krásné! Přímo v přírodě byli k vidění pštrosi, pávi s krásným
zbarvením, klokani, oslíci a domácí zvířátka, morčata, perličky… A malé kozičky jsme si
mohli i nakrmit. Prozkoumali jsme techniku stavby týpí, chytali mýdlové bubliny a s
chutí posvačili ve stínu u lesíku. Druhý výlet, do minizoo ve Štramberku, byl nejkratší ze
všech našich výletů – od dveří k bráně. To nás vyhnala zpět do školky bouřka a liják. Ale
nevadí. Vždyť i ten déšť už byl potřeba…
Nás předškoláky čekalo spaní ve školce a bylo to fajn! Zašli jsme si na večeři Na
Prachárnu, pěšky tam i zpět, to aby nám vytrávilo. Hledali jsme po návratu na školní
zahradě poklad – malé svítící baterečky a ty se hned vyzkoušely. Všichni prosvítili
kdejaký tmavý kout. A v noci jsme spali jako dudci, protože s námi byly paní ředitelka a
paní učitelka Renča. Kdopak by se s nimi bál?
V měsíci červnu proběhlo 2x setkání se skvělou logopedkou paní Mgr. Kunzovou, která
rodičům a dětem mnohé vysvětlila a poradila, jak zlepšit dětskou výslovnost. Děti si
vyzkoušely mnoho logopedických pomůcek a praktik pomáhajících zlepšit výslovnost a
plynulost řeči.
Také se všichni vyfotili, aby měli vzpomínku na naši školičku a my, předškoláci, jsme
měli i jednu navíc. To proto, že 29.6.2021 proběhlo na naší zahradě rozloučení s dětmi,
které odcházejí do školy. Jako upomínku na MŠ jsme dostali mimo jiné i krásný hrneček
s fotem. O zábavu se postaralo Duo Ententýky s báječným programem, opékaly se
buřty, zpívalo se a byl príma den. I ten poklad se hledal – a
našel.
V úterý 13.7.2021 chystáme od 10,00 hodin „návštěvní“ den
pro nově přijaté děti a jejich rodiče. Tak mrňouskové, přijďte
se k nám podívat. Už teď se na vás těšíme!
Vaši školkoví kamarádi
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Bezpečnost dětí o letních prázdninách

V období letních prázdnin převážná většina z nás mění svůj obvyklý
denní režim, na který jsme zvyklí po zbývající rok. Více cestujeme,
vyrážíme na dovolené, posíláme děti na tábor. V tomto období, stejně
jako po celý rok, bychom neměli zapomínat na bezpečí našich dětí.
V následujícím textu připomeneme několik rad, jak dostatečně dbát
na zajištění dohledu nad dětmi.
Mějte přehled, s kým a kde děti tráví svůj volný čas

Domluvte si s dítětem, v jak velkém okruhu od domova se může
samo pohybovat a kam jít nesmí.

Ujistěte se, že dítě ví, ke komu může jít bez vás na návštěvu.

Pokud děti zůstávají samy doma, naučte je automaticky po
příchodu zamykat dveře a neotvírat nikomu, kdo na ně bude
zvonit.

Pokud nejste doma, informujte děti předem o tom, že někdo
přijde na návštěvu.

Zdůrazněte jim, ať nikomu nesdělují do telefonu, že jsou samy
doma.

Řekněte dětem, že nesmí chodit s cizími lidmi do jejich bytů, i
kdyby je lákali na nabídku sladkostí, nebo podívat se třeba na
štěňátko.

Učte je hlídat si své věci – nenechávat odloženy bez dozoru
klíče od domu nebo mobilní telefony při venkovních hrách.
Bezpečné sportování a koupání

Dbejte na to, aby si dítě zvyklo používat základní ochranné pomůcky
při sportování.

Při jízdě na jízdním kole, koloběžce, skateboardu či kolečkových
bruslích je nezbytné užití helmy, chráničů loktů, zápěstí a kolen.

Zopakujte dětem základní zásady bezpečného pohybu v silničním
provozu a používání reflexních prvků pro lepší viditelnost.

Při koupání v domácím bazénu nebo na koupališti nikdy nenechávejte
děti bez dozoru.

Děti poučte, aby nechodily k vodě samotné, nekoupaly se
v nebezpečných místech, jako jsou jezy, splavy, hráze.

V místech, kde neznají terén, tedy hloubku vody a členitost dna,
zdůraznit, aby do vody neskákaly.

Měly by znát své možnosti, nepřeceňovat své síly, nechodit do vody
příliš rozehřáté, zejména pokud je voda příliš studená.

Pokud se bude někdo ve vodě topit, je ideální záchrana ze břehu –
hodit větev, klacek, lano. Neskákat bezhlavě pro tonoucího, mohl by
zachránce stáhnout pod hladinu. Přivolat záchrannou službu.
Čas strávený u počítače

Dohodněte si s dětmi, kolik času u počítače či s mobilním telefonem mohou strávit. Pokud je to
možné, plánujte dětem venkovní pohybové aktivity.

Aby rodiče zajistili ochranu dětí v době, kdy tráví čas na internetu, mohou využít různých
mobilních aplikací a s jejich pomocí blokovat nevhodný obsah, nastavit limit pro čas strávený u
obrazovky nebo zobrazit polohu dítěte na mapě.

Připomeňte dětem, že při komunikaci v online světě je nutné dodržovat stejná pravidla, jaká
dodržují v reálném životě.

V kyberprostoru se k ostatním se chováme tak, jak bychom chtěli, aby se oni chovali k nám.

Učte děti vědomě posuzovat a vyhodnocovat informace, které se na internetu dozví. Je důležité
vyhledávat ověřená fakta.

Dítě musí vědět, že nesmí s nikým sdílet své intimní fotografie a videa, také že nemá odpovídat
na neslušné, vulgární nebo hrubé e-maily nebo vzkazy.

Poučte děti o tom, jak mají chránit své soukromí – nesdělovat svá telefonní čísla, rodná čísla,
adresu bydliště, kde se pohybují či zda s rodiči odjíždí na dovolenou.
Krajské ředitelství Moravskoslezského kraje
nprap. Bc. Marika Jeličová, vrchní inspektor oddělení prevence
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Evropský den proti vloupání

Letní měsíce a tedy dny dovolených bývají z hlediska kriminality nejrizikovějším obdobím roku. Mnoho
občanů tráví své volné dny mimo domov, například někde v zahraničí a jejich obydlí zůstává
opuštěné. Letos připadl „Evropský den proti vloupání“ na 16. června 2021. Cílem této informační
kampaně je zintenzivnit potírání zločinu vloupání do domovů, bytů a rekreačních objektů způsobem,
že veřejnost bude včas informována a budou jí poskytnuty rady, jak se před vloupání vhodně chránit.
Předmět zájmu pachatelů je neměnný, přetrvává zájem o finanční hotovost, šperky z drahých kovů a
drobná elektronika (mobilní telefony, tablety, notebooky a fotoaparáty).
Není reálné, aby policie uhlídala veškerá obydlí. Každý majitel může přispět k bezpečí svého majetku
zodpovědným přístupem. Určitě je neefektivní, řešit zabezpečení svého obydlí
před odjezdem na dovolenou, vhodné je mít na to větší časový prostor.
A jak se levně a bezpečně chránit před nežádoucím vniknutím do obydlí:
















Řádné uzamykání dveří (ujistit se, že jsou dveře skutečně uzamčeny).
Vhodné je kombinovat mechanické a elektronické prvky zabezpečení.
Pokud odcházíme z domova i krátkodobě, ujistit se, že jsou všechna okna
zajištěna a pokud balkón disponuje lodžiemi, i tyto uzamknout.
Klíče neschovávat pod rohožku nebo pod květináč (či jiné takto nápadité
místo).
Na zvonek, schránku a dveře uvádět pouze příjmení v množném čísle, bez
titulů
Požádat důvěryhodnou osobu, aby v době vaší nepřítomnosti dohlédla na
obydlí např. pravidelně vybírala poštovní schránku.
Nesdělujte svou nepřítomnost prostřednictvím sociálních sítí (pachatelé jsou stále více
sofistikovaní).
Zvážit možnost digitálních spínacích hodin, které v nastavených intervalech zapnou světla,
televizi nebo rádio. Vytvoříte zdání, že obydlí není opuštěné.
Nevystavujte zbytečně cenné předměty na odiv, pokud o ně nechcete přijít, zvažte možnost
bezpečnostních schránek, mnohdy můžou být levnější, než pojištění.
Připravte si soupis cenností, vytvořte fotodokumentaci,
a pokud je možnost, opište si výrobní čísla.
Uklízejte na pozemku, na zahradě nenechávejte volně
ležet žebřík, nářadí či sekačku, raději předmětné
uschovejte.
Udržujte dobré vztahy se sousedy, všímejte si
podezřelých osob a podezřelých vozidel v blízkosti
obydlí.
Pakliže se i přes bezpečné rady stanete oběti vloupání,
zavolejte na linku 158 nebo věc oznamte na nejbližší
policejní oddělení. Do objektu nevcházejte, neuklízejte
a vyčkejte příjezdu policie.

Více informací k zabezpečení svých objektů jsou pro všechny zájemce dostupné v mobilní aplikaci
„Zabezpečte se“ nebo na webových stránkách http://stopvloupani.cz.
Letáky k probíhající kampani naleznete zde:
https://prevencekriminality.cz/wp-content/uploads/2021/06/1_vecere_leto_2021.pdf
https://prevencekriminality.cz/wp-content/uploads/2021/06/2_dovolena_leto_2021.pdf
Letošní informace naleznete zde:
https://www.policie.cz/clanek/evropsky-den-proti-vloupani-2021.aspx
Krajské ředitelství Moravskoslezského kraje
por. Bc. Martina Jablońská, komisař oddělení prevence
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Al koholism u s v rodině
Alkohol je v naší společnosti nejen
tolerovaný, ale v mnohých rodinách je také
neodmyslitelně
spjat
s různými
významnými životními událostmi. Pije se
na zdraví při narození miminka nebo
oslavách narozenin, sklenkou sektu vítáme
nový rok, pije se na vítězství oblíbeného
týmu (i na případnou prohru). Lidé často
zapomínají na nebezpečí alkoholu. Kdy je
pití ještě normální a kdy už překračuje
hranici? A jaké to je žít s alkoholikem?
Alkoholismus: Kdy už je opravdu zle?
Závislost na alkoholu vzniká postupně.
V počáteční fázi přináší alkohol dotyčnému pocity radosti až euforie, postupně se zvyšuje jeho
tolerance (tzn. musí vypít více, aby pociťoval účinky). Za varovné stádium označujeme období, kdy
piják začne přecházet k tvrdší formě alkoholu a objevují se u něho první alkoholová okénka (epizody,
kdy si dotyčný nic nepamatuje). V další fázi se tolerance k alkoholu naopak snižuje, objevuje se
odvykací stav a dotyčný už nepije proto, aby cítil euforii a radost, ale musí pít, aby mu nebylo zle.
V poslední fázi už alkohol přebírá naprostou kontrolu nad osobností i chováním dotyčného, který už
pije naprosto cokoli, co obsahuje alkohol.
Mezi základní znaky alkoholismu patří: craving (bažení, silné nutkání a chuť pít alkohol), ztráta
kontroly nad pitím (když už začne pít, má problém přestat, nedokáže si alkohol odepřít), zvýšená
tolerance k alkoholu (musí vypít více, aby pocítil účinek), odvykací stav (nemá-li po ruce alkohol,
začnou se projevovat nepříjemné tělesné pocity), alkohol je centrem života (dotyčný postupně
zanedbává další aktivity a povinnosti) a pokračuje v pití i přes to, že to má zjevně negativní
důsledky.
Život s alkoholikem
Život se závislostí je náročný nejen pro dotyčného, ale často především pro jeho nejbližší okolí.
Alkoholismus v rodině je skrytým tajemstvím mnoha domácností. Život s alkoholikem je jako jízda na
horské dráze. Partneři k alkoholikovi chovají často smíšené pocity. Ve chvílích střízlivosti ho milují, pak
ale znovu přijde na scénu alkohol a milovaný člověk se mění před očima. Často se bohužel objevuje
také agresivní chování, a tak v rodině také může panovat neustálý strach a stres. Je to neustálý
kolotoč, ve kterém se střídá naděje, že se problém nějak zvládne překonat, alkoholikovy sliby, že
tentokrát už opravdu s pitím přestane a následné zklamání, když slib nedodrží…
Proč to alkoholik nezvládne sám?
Závislost na alkoholu je nemoc, patří tedy do rukou odborníků: psychologů, psychiatrů, adiktologů…
Závislý si svůj problém většinou neuvědomuje a nemá pocit, že by měl něco řešit. A ti, kteří si
problému přeci jen vědomi jsou, s pitím přestat nedokáží, ačkoli by třeba i chtěli. V případě závislosti
na alkoholu není na co čekat, čím dříve se závislému dostane odborné pomoci, tím lépe.
Kde hledat pomoc?
Co můžete udělat sami? Všímejte si varovných signálů, tak aby se vám závislost podařilo odhalit co
nejdříve. Nastavte doma jasné hranice a pravidla a buďte pevní a důslední v jejich dodržování.
Směřujte závislého k léčbě. Léčba závislostí probíhá nejčastěji v tzv. komunitních léčbách či
v psychiatrických nemocnicích. Aby byla léčba úspěšná, je potřeba, aby byl závislý k léčbě sám
odhodlaný a motivovaný. Léčba závislostí je během na dlouhou trať, buďte také připraveni na to, že
může dojít k relapsům a recidivám. Alkoholik se před alkoholem v naší společnosti v podstatě nemá
kam schovat, pomoci mu můžete alespoň tak, že před ním ani vy alkohol pít nebudete. V žádném
případě abstinujícího neponoukejte k tomu, aby se zkusil napít, že se přece nic nestane.
Pravděpodobně stane. V neposlední řadě nezapomínejte ani na sebe, jak už jsem psali výše, život po
boku závislého je náročný také pro jeho okolí – je-li to potřeba, vyhledejte odbornou pomoc také vy.
PhDr. Michaela Miechová
Psycholožka a majitelka poradny Mojra.cz
www.mojra.cz
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V červenci a srpnu bude knihovna otevřena
jen v pondělí od 16°° do 19°° hod.
K. Daynes
Proč potřebujeme včely?
Kde včely bydlí, jak žijí a co jedí? A čím jsou pro nás užitečné? Nejen tím, že vyrábí sladký med,
ale bez nich bychom neměli vlastně vůbec žádné ovoce a květiny. Jak je to možné? Odpovědi na tyto
otázky najdou děti v této ilustrované encyklopedii s odklápěcími okénky.
M. Gato
150 nejlepších her pro děti i dospělé
Kniha přináší 150 známých i méně známých her, které můžete hrát kdekoliv a ke kterým
nepotřebujete žádnou přípravu. Jsou zde hry na myšlení, hry pro povzbuzení smyslů i svalů, hry na
cesty, hry hazardní i hry pro nejmenší.
Z. Šiborová
Čáp Čenda
Čáp Čenda se svou Cecilkou mají hnízdo u Kuňkavého rybníka. Musí jej opravit tak, aby v něm
mohli vychovat čapí miminka. Ale Čenda je trošku líný a do práce se mu nechce. Kromě čápů děti
poznají i žabky Lenu a Apolenu a další obyvatele rybníka. Příběhy zvířátek jsou doplněny hezkými
ilustracemi Petry Tatíčkové.
D. J. Žák
Zmizení Edwina Lindy
Poslední rok byl pro Edwina jako zlý sen. Potom, co za podivných okolností zmizel ve skalách jeho
otec a málem přišel o maminku, začínají i na Edwina dorážet temné síly. Brzo si uvědomí, že se jim
musí postavit čelem a bojovat, stejně jako hrdinové jeho milovaných fantasy knížek. Spolu s kamarády
se rozhodne ochránit tajemství, které mu zanechal otec: mapu Šumavy a záhadný zápisník.
L. R. Culliová
Tohle léto říkám ano
Rachel Brooksová měla jasný cíl – po maturitě se dostat na vysněnou univerzitu. Podřídila tomu
celý svůj současný život – odmítala tancování, večírky, kluky. Ale teď jí nic nebrání bavit se, ale umí to
vůbec? Co se stane, když začne říkat ano novým zážitkům i vztahům.
B. Žárský
80 ostravských kuriozit
Netradiční výběr ostravských kuriozit popírá zavedené představy, že návštěva Ostravy je nudná.
Nabízí jedinečnou procházku městem všem zvídavým návštěvníkům, které zajímá historie i
současnost, skrytá zákoutí i místa pulzující životem. Krásnými fotografiemi přibližuje toto město Linda
Kořená.
A. Mornštajnová
Listopád
Ptali jste se někdy sami sebe, jaký by byl váš život, kdyby v listopadu 1989 dopadlo všechno jinak?
Nový román oblíbené spisovatelky je dramatickým příběhem obyčejné rodiny, kterou velké dějiny
jedné listopadové noci rozdělí a postaví proti sobě.
J. Kubáník
Herec
Hlavním hrdinou je Jan, známý, slávou zkažený i unavený herec. Když mu v telefonu omylem
přistane SMS z neznámého čísla, využije toho k nezávaznému klábosení s bystrou a vtipnou dívkou.
Příběh s téměř detektivní zápletkou vypráví autor netradičně, jen pomocí SMS a deníkových zápisků
Jana.
N. Horáková
Korálky z klokočí
V rámci doktorandské práce přijíždí Eliška uspořádat obecní archiv do místa svého dětství. Zdá se,
že její příjezd do vesnice probouzí k životu stará a téměř již zapomenutá tajemství. Navíc se Eliška
zamiluje do muže, který odporuje jejím dosavadním představám o princi na bílém koni. Je to tajemný
příběh s milostnou a detektivní zápletkou.
H. M. Körnerová
Znamení hada
Bývalý velitel hradu v Sarnaux markýz deBorbolla čeká v Bastile na soud. Za velezradu mu hrozí
smrt, ale začátek procesu se stále oddaluje. Jeho manželka Céline je pod královou ochranou a snaží
se ještě před procesem dosáhnout anulace manželství. Dramatický příběh, který ukazuje, že přežití je
někdy jen otázkou náhody.
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Věrka Šustalová, knihovnice

Zprávičky ze školičky
Konec školního
roku je tady. Přestože byl
jiný než ty předešlé,
musím s radostí
konstatovat, že jsme jej
zvládli se ctí. Děti
dostaly pěkná
vysvědčení a mohou si
užívat prázdnin. Ve škole
však prázdniny nejsou.
V budově školy probíhá
rekonstrukce vnitřních
omítek, a tak je tam
rušno.
Také je potřeba připravit se na další školní
rok. V tom nastane změna v pedagogickém
sboru. Odchází paní učitelka Jitka Goldová
a místo ní nastoupí paní učitelka Lenka
Michálková. A jak bude probíhat výuka?
Prvňáčky dostane na starost paní učitelka
Martina Bajerová, o II. třídu (2. + 4. ročník)
bude
pečovat
paní
učitelka Hana
Frydrychová a III. třídu (3. + 5. ročník)
převezme paní učitelka Lenka Michálková.
Pan učitel Jaromír Bílý si v následujícím
školním roce od třídnictví odpočine. Paní
vychovatelka
Monika
Petrová,
paní
asistentka Jana Kováčová i paní školnice
Jarmila Šimíčková budou pokračovat ve
své práci jako dosud.
Ve středu 23. června, když jsme si rozdali
vysvědčení, jsme se museli rozloučit
s páťáky, kteří od září nastupují do škol do
Nového Jičína. Loučení bylo ostatně jako
vždy smutné. Dětem mohu jen popřát, aby
přestup na 2. stupeň zvládly co nejlépe a
věřím, že se za námi přijdou brzy podívat.
Níže si můžete přečíst, na co budou
nejraději vzpomínat, přestože největší dojem teď mají z výletu do Prahy, který jsme stihli
na poslední chvíli. Výlet byl skvělý a kromě toho, že jsme viděli úžasné pražské
památky, střídání hradní stráže a jiné, jsme si užili spoustu legrace.
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Při této příležitosti bych
chtěla poděkovat všem
zaměstnancům školy za
práci, kterou odvedli
v uplynulém školním roce.
Rodičům a prarodičům za
skvělou spolupráci v době
uzavření školy a nejen to.
Dětem za jejich píli a
snahu, kterou při svém
učení prokázaly. A tak
všem přeji krásné
prázdniny plné pěkných
zážitků a odpočinku.
Mgr. Hana Frydrychová
PS: Fotky tříd, které
dorazily
pozdě,
jsou
připraveny k vyzvednutí
na Obecním úřadě Rybí.

Projektové vyučování
No konci školního roku
jsme pro děti připravili
projektové vyučování
„Letem světem“. Děti
pracovaly ve
smíšených skupinách.
Tématem bylo 5
světadílů – Evropa,
Asie, Amerika, Afrika,
Austrálie. Nejprve si
skupinka musela
vyluštit název světadílu.
Mapu světadílu
skládaly jako puzzle.
Ke každému byla
připravena hesla
z různých oblastí –
názvy měst, hor,
pohoří, řek, názvy
živočichů či rostlin
typických pro jednotlivý světadíl, názvy kulturních nebo přírodních památek apod. Děti
na základě těchto hesel vyhledávaly informace a zajímavosti buď v atlasech,
encyklopediích či na internetu (k dispozici měly tablety, které škola pořídila v rámci
projektu Šablony II.). Také měly připravené různé obrázky. Na závěr svou práci
prezentovaly ostatním.
Měli jsme velkou radost, jak si děti s úkoly poradily. Při této činnosti získaly nové
dovednosti i vědomosti. Jak se jim práce povedla a fotky z ostatních aktivit konce
školního roku můžete vidět na stránkách školy ve fotogalerii a na zsrybi.rajce.net.
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Mgr. Hana Frydrychová

Na co budu rád – ráda vzpomínat?

Anička: Na nejlepší učitelé pod sluncem, na tu nejlepší školu, na spolužáky, školní
výlety a školu v přírodě.
Kája: Budu vzpomínat na to, jak jsme si v 1. třídě před psaním rozcvičovali prstíky
s říkanou, kterou už si celou nepamatuju. Taky budu vzpomínat na výlet do Prahy s
„tetou Hankou, babi Monikou a prababi Mirkou“. Budu vzpomínat na nejlepší učitele na
světě a že nás hodně naučili i přes Corona vir.
Sam: Rád budu vzpomínat na módní přehlídku v 1. třídě, kdy jsme na dni matek
předváděli šaty. A taky na výlet do Prahy.
Adélka: Nejraději budu vzpomínat na naši módní přehlídku z 1. třídy. Bylo to tak, že
jsme namalovali hlavu naší maminky, vystřihli jsme oči, dali jsme tam gumu a maska
byla hotová. Potom jsme se mamky zeptali, jestli nám půjčí její šaty, ale neřekli jsme, na
co je chceme. Na Den matek to pro ně bylo příjemné překvapení.
Verča: Budu vzpomínat na první třídu. Byla to snad ta nejlepší třída v ZŠ Rybí, kterou
jsem kdy mohla mít. Byla to zábava, každý den jsme dělali něco zábavného.
Peťa: Já budu vzpomínat na první školu v přírodě na Bučině a taky na to, jak jsem
chodil do nápravy.
Mája: Ráda budu vzpomínat na paní učitelku ředitelku, jak nám zpívala srandovní
písničky. A na školu v přírodě, kdy jsme byli na výletě u vodní nádrže Šance.
Vojta: Vzpomínám na to, jak jsme hráli pohádku „Paleček a jeho kamarádi“, kde jsem
hrál Palečka. Taky na školu v přírodě a na výlet do Prahy, to bylo hodně dobré.
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