
  

Foto: Petra Heraltová 
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 Jan  Pavelka   

 Božena Najzarová 

 Josefa  Kvitová  

 Jiří   Šimíček 

 Oldřich Matl 

 Zdenka Šimíčková 

 Marta   Holubová 

 Josef  Bradáč 

 Ludmila Purmenská 

 Vlastimil  Heralt 

 Jaromír  Tománek 

 Pavel  Kvita 

 Miroslava Váňová 

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. 

 

Do Vašich schránek občas přicházejí nabídky na odkoupení pozemků ve Vašem 
vlastnictví.  
Prosím, případný prodej si vždy dobře promyslete a nejlépe se poraďte v rodině a také 

u znalců ve věci oceňování nemovitostí. Bohužel jsou známy případy, kdy oslovena 

osoba podlehla „nabídce“, ze které se však ve výsledku vyklubala velmi nevýhodná 

transakce (samozřejmě v neprospěch prodávajícího). Pak ovšem často bývá na 

nápravu pozdě. 

Marie Janečková 



3 

 

Odpady, odpady a zase odpady 
 

Od ledna letošního roku jsme zahájili nový způsob svozu komunálního odpadu. 
Přistavené popelnice se odečítají pomocí QR kódů.  
V programu, který máme na úřadě k dispozici se od nového roku objevuje nejen počet 
vyvezených popelnic, ale také jak byly naplněny. 
A věřte nebo ne, některé mají naplněnou kapacitu i ze 150 až 200 procent (popelnice 
byly obložené pytli s odpadem nebo přeplněny tak, že víko nešlo uzavřít).  Pokud Vám 
tedy počet popelnic u vašeho domu nestačí, objednejte si další, aby nebyl odpad 
vyvážen na úkor jiných. 
Přimlouvám se také, abyste se více věnovali třídění nepotřebných věcí z domácností. 
Myslím, že množství odpadu v popelnicích na komunální odpad nemusí pořád narůstat. 
Myslete prosím na generace, které přijdou po nás a budou se muset vypořádat s 
„bincem“, který jim tu zanecháme. Nebude to fakt žádná sranda. 
Upozorňujeme také Vás, kteří přistavujete popelnice k vývozu a jsou naplněny jen 
z poloviny, počítejte s tím, že při vyúčtování bude započtena celá její kapacita. Ale to asi 
víte i bez mého upozornění. 

Hezké jarní dny přeje Marie Janečková 

20. 3. 2022     Jarní vycházka  
                       Za krásami jarní přírody a přírodními zajímavostmi 
                       s geologem na Libhošťskou hůrku  
                       Sraz ve 14hodin u Sokolovny v Rybím. 
 
9. 4. 2022    zájezd na otvírání Moravice. 
                    Trasa z Podhradí do Hradce nad Moravicí. 
                    14 km dlouhá trasa údolím řeky Moravice.  
                    Zájezd pořádají turisti z Libhoště. 
                    Cena 170 Kč , 90 Kč děti. 
 
30. 4. 2022   45. ročník pochodu Za pohledy z Rybí 
                     Podrobnější informace budou v dubnovém zpravodaji. 
                   
21.5. 2022    zájezd na Vsetínské vrchy 
                     Pěší túra Bumbálka , Soláň , Rožnov pod Radhoštěm 
                     Túra po beskydských hřebenech v délce 13 případně 28 km.                  
                     Cena 130 Kč členové TJ Rybí 150 Kč ostatní. 
 
 
Na zájezdy se můžete přihlásit a bližší informace o akcích získáte u Jiřího Honeše    
na   tel. 607 727 579  nebo na emailu j.hones@seznam.cz 
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Hurá akce v sokolovně 

V sobotu 19. března od 14:00 hod. 

zveme všechny děti a jejich rodiče do sokolovny  

na odpoledne plné her a dobré zábavy.  

Program a  občerstvení bude zajištěno. 

ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ se bude konat v pondělí 14. března v konzultační místnosti 
lékaře na obecním úřadě v době od 9:30 - 10:00.      
        
ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ A MĚŘENÍ TLAKU  se bude konat v pondělí  28. března  ve 
stejnou dobu. 

 

Hospůdka u Milana pořádá v sobotu 19. března tradiční  

TURNAJ V KARETNÍ HŘE „VŮL“ o „PUTOVNÍHO VOLA“ 

Prezentace do 9:00 hod. Občerstvení zajištěno. 

Na hojnou účast se těší Milan 

KLUB ŽEN    zve své členky ve středu 2. března  do přísálí Besedy v 17:00 hod. 

V sobotu  12. března 2022 se koná  
VÝROČNÍ SCHŮZE VLEKAŘŮ   
v 18,00 hodin v hospodě Na hřišti.  

Účast žádoucí. 
 

ZŠ Rybí ve spolupráci s obcí Rybí 
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Vážení a milí klienti, 
  

v březnu letošního roku tomu bude již 10 let od otevření FyzioRelaxCentra ve 
Štramberku. Čas běží a ráda bych Vás nyní seznámila s několika většími i menšími 
změnami a novinkami, které se budou hodit i v Rybí. Tou hlavní je změna tel. čísla pro 
objednávky, změny termínů a další organizační záležitosti pro všechny klienty. Tento 
telefon bude k dispozici pouze ve všední dny a pokud se hned nedovoláte, Váš 
požadavek bude co nejdříve vyřízen. 
 

Nové telefonní číslo: 702 186 176 
 
Pokud se z objednaného termínu neomluvíte nejpozději 2 hodiny před jeho začátkem,  
bude Vám při další návštěvě účtováno 50 % z ceny neomluveného termínu. Je 
potěšující, že se náš tým rozrostl o novou kolegyni Anetu, díky níž se i nabídka našich 
služeb opět rozšířila a zároveň došlo i mírnému navýšení cen našich služeb, vše 
najdete v novém ceníku. 
Věřím, že budete s našimi službami i nadále spokojeni a děkujeme za Vaši přízeň. 
Osobně ještě děkuji za přízeň všem cvičenkám a cvičencům, se kterými jsme strávili 
snad zajímavé hodiny při dopoledním cvičení a věřím, že nebude dlouho trvat a zase se 
v Rybí pracovně objevím.  

Mgr. Petra Milichová 
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Ze zasedání rady obce  
V měsíci únoru rada obce  
schválila:  
 uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o kontrolní činnosti ze dne 14. 3. 2003 mezi obcí Rybí 

a firmou Jana Svobodová, stanovení látek a materiálů se sídlem u Tatry 1496. 
 uzavření smlouvy mezi obcí Rybí a společností DIMATEX, spol. s r.o. se sídlem Stará 

24, Svárov, Stráž nad Nežárkou (odvoz textilu z textilních kontejnerů) 
 uzavření smlouvy mezi obcí Rybí a společností Zásilkovna s.r.o. se sídlem Lihovarská 

1060/12, Praha 9 – Libeň, pro umístění Z-boxu. 
 uzavření smlouvy mezi obcí Rybí a Účetní cz. se sídlem Rybí čp. 357 o nakládání 

s komunálním odpadem na území obce při činnosti právnických a podnikajících 
fyzických osob 

 uzavření smlouvy mezi obcí Rybí a SC Věžička Rybí z.s. se sídlem Rybí čp. 102 o 
nakládání s komunálním odpadem na území obce při činnosti právnických a 
podnikajících fyzických osob 

 uzavření smlouvy mezi obcí Rybí a TJ Rybí z.s. se sídlem Rybí čp. 362 o nakládání 
s komunálním odpadem na území obce při činnosti právnických a podnikajících 
fyzických osob 

 podání žádosti o poskytnutí dotace u společnosti RWE Gastorage CZ s.r.o. (mobiliář pro 
sportovní areál v Klimbachu) 

 poskytnutí daru ve výši 20.000,-Kč spolku „Krok za Šimonka z.s. IČ: 14060874 a 
uzavření darovací smlouvy (viz článek v únorovém zpravodaji) a uzavření smlouvy 

 poskytnutí dotace ve výši 7.000 Kč spolku Fotbalgolf klub Rybí MSK z.s. se sídlem Rybí 
a uzavření smlouvy 

 odpisový plán na nově pořízený majetek ZŠ Rybí 
 vyhlášení veřejné zakázky na realizaci stavby Chodníky Rybí, Úsek I., Zastávka Horní 

a schvalují oslovení uchazečů: 
 SEMITA - DS s.r.o., Veřovice 582, IČ: 03829707 
 Aleš Brückner, Horní 1334 742 21 Kopřivnice, IČ: 74853015 
 Daniel Žálek, Josefa Lady 1728, Frýdek Místek, IČ: 63045907,  

 vyhlášení veřejné zakázky „Stavební úpravy objektu čp. 403 – rekonstrukce střechy a 
provedení zednických prací“ a oslovit VZ firmy: 
 Vladislav Šuvada IČ: 63687712, Zašová, Veselá 142 
 Martin Červený IČ: 70316431, Jeseník nad Odrou 9 
 Jiří Škandera IČ: 06820620, Jezernice 192 

 vítěze veřejné zakázky „Vodovodní řad Malá strana“ a to společnost V+V SAVEKO 
s.r.o., se sídlem Záhumenní 1346, Kopřivnice, IČ: 25818881 za celkovou nabídkovou 
cenou  1.808.944,42 Kč včetně DPH a uzavření smlouvy o dílo. 

 nabídku fa Michal Dostál se sídlem Dolní 217, Štramberk na pročištění propustků v 
Rybském potoku od nánosů ve výši 32.367,50 Kč včetně DPH a uzavření objednávky. 

 
doporučuje zastupitelstvu ke schválení: 
 poskytnutí účelově vázané dotace z rozpočtu obce Rybí na stavbu domovní čistírny 

odpadních vod panu J.Š. bytem Rybí v maximální výši 40.000,-Kč. 
 
vzala na vědomí:  
 ukončení smlouvy mezi obcí Rybí a společností TextilEco a.s. se sídlem Palackého 

715/15, Nové Město, Praha 1, PSČ 110 00 (vývoz textilu z obecních kontejnerů) 
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Ze zasedání  

 zastupitelstva obce 

Ve středu 16. února 2022 se v sále Besedy konalo 17. zasedání zastupitelstva obce, 
kterého se zúčastnilo 12 členů zastupitelstva a 7 občanů. 
 

Zastupitelstvo na zasedání projednalo a přijalo tato usnesení: 

schvaluje  doplnění programu o bod: Projednání žádosti o dotaci – TJ Rybí 
schvaluje  program  17. zasedání Zastupitelstva obce Rybí; 
schvaluje, aby diskuse probíhala ke každému bodu programu zvlášť; 
bere  na  vědomí   usnesení přijaté na 16. zasedání Zastupitelstva obce Rybí dne 8.12.2022 
Schvaluje       návrhovou komisi ve složení    -  předseda  Andrea Tománková 
                         další členové  -  Petr Skalka a Martin Lapčík 
   ověřovatelé zápisu – Jaromír Havrlant a Jaromír Marek 
     zapisovatelka -  Jana Marková                                    (12-0-0) 

schvaluje poskytnutí dotace TJ Rybí z.s. se sídlem Rybí čp. 362 ve výši 650.000,- Kč na náklady 
spojené s vypracováním dokumentací všech stupňů na chystanou stavební akci „Rekonstrukce 
objektu zázemí fotbalového oddílu TJ Rybí“ a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy.  (12-0-0) 

schvaluje  v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní 
zřízení) ve znění pozdějších předpisů rozpočet obce Rybí pro rok 2022 dle projednaného 
materiálu 

  příjmy:  19 485 900 Kč 
  financování:   2 887 000 Kč 
  výdaje: 22 372 900 Kč  
      Úplné znění rozpočtu obce Rybí na rok 2022 je nedílnou součástí tohoto usnesení.            (12-0-0) 
schvaluje  Obecně závaznou vyhlášku obce Rybí č. 1/2022 o nočním klidu.                                   (10-1-1) 

schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Rybí č. 2/2022 o stanovení obecního systému 
odpadového hospodářství.                            (12-0-0) 

schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce Rybí na stavbu domovní čistírny odpadních vod 
k rodinnému domu panu R.K., bytem Rybí  a to ve výši 10.292,- Kč a schvaluje uzavření 
smlouvy.                                        (12-0-0) 

schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce Rybí na stavbu domovní čistírny odpadních vod 
k rodinnému domu panu V. K. bytem Rybí a to ve výši 10.292,- Kč a schvaluje uzavření smlouvy.               
                 12-0-0) 

schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce Rybí na stavbu domovní čistírny odpadních vod 
k rodinnému domu panu L.K., bytem Rybí a to ve výši 19.965,- Kč a schvaluje uzavření smlouvy. 
                              (12-0-0) 

schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce Rybí na stavbu domovní čistírny odpadních vod 
k rodinnému domu čp. 21 panu M.M, bytem Havířov a to ve výši 20.963,- Kč a schvaluje 
uzavření smlouvy.                              (12-0-0) 

schvaluje prodej nově zaměřeného pozemku parc. č. 1671/5 o výměře 15 m
2
 paní S.H. bytem Nový 

Jičín za cenu dohodou ve výši 900,-Kč/m
2 

 a odkoupení nově zaměřeného pozemku parc. č. 224/2 o velikosti 72 m
2 
od paní S.H. bytem Nový 

Jičín za cenu stanovenou dohodou ve výši 900,-Kč/m
2
. 

 Náklady spojené s vkladem na katastrální úřad budou hrazeny 50% obec a 50% paní S.H.                  
                (12-0-0) 

schvaluje uzavření budoucí smlouvy darovací č. NJ/7/i/2022/Ja mezi obcí Rybí a Moravskoslezským 
krajem se sídlem 28. října 117, Ostrava. Jedná se o pozemek parc. č. 1671/1, jehož část bude 
umístěna pod chodníkem u zastávky Rybí-Horní.                                       (12-0-0) 

schvaluje Směrnici o sociálním fondu pro zaměstnance obce Rybí.                              (12-0-0) 

schvaluje  dohodu o podmínkách realizace vodovodní přípojky a úhradě nákladů za realizaci stavby 
mezi obcí Rybí a Z.K. a E.K., bytem Rybí                                  (12-0-0) 

Hlasování: pro – proti -  zdrželo se) 
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schvaluje  dohodu o podmínkách realizace vodovodní přípojky a úhradě nákladů za realizaci stavby 
mezi obcí Rybí a M.P., bytem Rybí                                          (12-0-0) 

schvaluje  dohodu o podmínkách realizace vodovodní přípojky a úhradě nákladů za realizaci stavby 
mezi obcí Rybí a L.H. a P.H., bytem Rybí                         (12-0-0) 

schvaluje  dohodu o podmínkách realizace vodovodní přípojky a úhradě nákladů za realizaci stavby 
mezi obcí Rybí a J.P., bytem Rybí                             (11-0-1) 

schvaluje  dohodu o podmínkách realizace vodovodní přípojky a úhradě nákladů za realizaci stavby 
mezi obcí Rybí a P.B., bytem Rybí                                  (12-0-0) 

schvaluje  dohodu o podmínkách realizace vodovodní přípojky a úhradě nákladů za realizaci stavby 
mezi obcí Rybí a M.R. a L.R., bytem Rybí         (12-0-0) 

schvaluje  dohodu o podmínkách realizace vodovodní přípojky a úhradě nákladů za realizaci stavby 
mezi obcí Rybí a Č.Ch. a B.Ch. bytem  Rybí                   (12-0-0) 

schvaluje  dohodu o podmínkách realizace vodovodní přípojky k domu Rybí č.p. 131 a úhradě 
nákladů za realizaci stavby mezi obcí Rybí a V.Š. bytem Kunovice                    (12-0-0) 

schvaluje dohodu o podmínkách realizace vodovodní přípojky k domu Rybí č.p. 101 a úhradě 
nákladů za realizaci stavby mezi obcí Rybí a Z.D., bytem Závišice              (12-0-0) 

bere na vědomí rozpočet DSO Sdružení povodí Sedlnice na rok 2022 dle přílohy podkladového 
materiálu.                             (12-0-0) 

bere na vědomí Zprávu revizní komise DSO Sdružení Povodí Sedlnice ze dne 17. 12. 2021 dle 
přílohy podkladového materiálu.                           (12-0-0) 

bere na vědomí informace starostky.                            (12-0-0) 

V posledních dnech nevěřícně sledujeme válečnou 
situaci na Ukrajině. Silně vnímáme, že se bohužel opět 
potvrdila dějinná zkušenost, že na konflikty mocných 
doplácejí nejvíce nevinní obyčejní lidé.  
 
Prostřednictvím národní sítě místních akčních skupin 
(jejímž členem je i obec Rybí), se snažíme pomoct s 
řešením uprchlické krize a to především ženám a 

dětem prchajícím z válečné zóny. V této chvíli jde o pomoc s krátkodobým 
ubytováním a transportem lidí prchajících k rodinným příslušníkům v ČR. V 
Rybí jsme prozatím vytipovali dvě místa pro rychlou a účinnou pomoc s 
ubytováním a to budovu fary a Věžičku.  
 
Pokud i Vy můžete nabídnout okamžitou pomoc s ubytováním (jak 
krátkodobým na jednu až několik nocí než si je vyzvednou rodinní 
příslušníci, tak dlouhodobější v řádech týdnů, než se situace stabilizuje a 
vytvoří se trvalejší struktury pomoci), dejte vědět na email obec@rybi.cz, 
popřípadě na telefon 606 127 321. Všechny Vaše nabídky přepošleme do 
databáze národní sítě místních akčních skupin.  

Marie Janečková 

mailto:obec@rybi.cz
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HUMANITÁRNÍ SBÍRKA PRO 

UKRAJINU 

Junák český skaut -  oddíl  Rybí 

                               
Pomáháme Ukrajině. 

V úterý dne 01.03.2022 a středu dne 02.03.2022  
od 13:00 hod – 17:00 hod. pořádáme materiální  sbírku pro 
válkou zasaženou Ukrajinu a to v naší klubovně pod 
restaurací Beseda.( Rybí č.p.127) 
Pokud se chcete připojit, noste tyto věci: 

PRO ŽENY A DĚTI NA HRANICÍCH: 

1. Spacáky a teplé deky, přikrývky, polštáře, termodeky, karimatky; 

 2. Hygienické prostředky pro ženy a děti (pleny, vložky, mycí prostředky, 

zubní pasty, kartáčky, ručníky atd.) 

3. - komunikační prostředky – mobilní telefonní přístroje, sim karty, 
nabíječky, nabité powerbanky 

4. Balené vody 

5. obvazový materiál, náplast 3cmx500cm, hemostatikum, rukavice 

lékařské, zaškrcovadla, nástroje pro stříhání oděvu (tupý konec), popisovač 
(černý, nosní vzduchovod, fixační elastická bandáž, sterilní materiál pro 

opatření proti popálení a ošetření povrchu rány, hydrogelové obvazy, zevní 
fixátory 

Veškeré věci následně budou odvezeny na soustředěná místa odkud dále 

poputují k potřebným lidem. Předem děkujeme za Vaši pomoc. Našim 
skautským posláním je být prospěšný a pomáhat jiným a být přítelem všech 

lidí dobré vůle. Věřím, že naše pomoc má smysl!!! 

Zastupitelský úřad Ukrajiny v ČR zřídil účet na okamžitou 

pomoc lidem na Ukrajině: 304452700/0300 
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Příměstský tábor na vesnici! 
 
Na vědomost se dává, že o letošních prázdninách opět budeme v Rybím pořádat dva 
turnusy příměstského tábora pro naše/Vaše děti.  
 
Cena:   750,-    v případě splnění podmínek a zapojení do projektu Zaměstnanost 
          1.500,-   ostatní 
 
Podmínky zapojení:  
- dítě navštěvující 1. až 5. třídu (o 
letních prázdninách má absolvovaný 
první ročník a nebo pátý ročník ZŠ) 
- oba rodiče jsou zaměstnaní (v 
případě MD/RD potvrzení o 
pracovním poměru v trvání na dobu 
neurčitou) 
- přednostně přijímáme děti z naší 
obce 
 
Co nabízíme: 
- tematicky zaměřený program od pondělí do pátku v čase od 6:30 do 16:30  
- stravování a pitný režim (svačina/oběd/svačina) 
- toulky krásnou přírodou v okolí naší obce 
- zázemí areálu u Sokolovny 
 
1. turnus 11. 7. - 15. 7. 2022 
(tel. kontakt: 737 767 439, Markéta Kvitová) 
2. turnus 22. 8. - 26. 8. 2022 
(tel. kontakt: 775 992 959, Martina Cochlarová) 
 
E-mail pro zasílání přihlášky: tabory.rybi@gmail.com 
Předběžně je možné přihlásit dítě/děti do 31. března 2022, abychom zjistili zájem.  
V e-mailu prosím uveďte jméno a příjmení dítěte/dětí, věk, bydliště, o jaký turnus máte 

zájem a zda jsou splněny podmínky zaměstnanosti. 
 

Kapacita je 20 dětí na jeden turnus. V případě nenaplnění se příměstský tábor nekoná.  
 

Pokud epidemiologická situace v ČR nedovolí, nebudou tábory pořádány.  
 
 

SKAUTI RYBÍ ve spolupráci s HASIČI pořádají také tradiční letní tábor  
v termínu 24. 7. - 31. 7. 2022 ve Valašské Polance.  

Bližší informace sdělí Radek Najzar (Baran). 
 

mailto:tabory.rybi@gmail.com
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Statistika z obecní knihovny za rok 2021 
K 31. 12. 2021 bylo v knihovně     3.151 knih          počet registrovaných čtenářů     116 
Z toho naučná literatura                   702                  z toho do 15-ti let                         22 
                           Beletrie               2.449 
Časopisy: Čtyřlístek, Mateřídouška, ABC, Květy, Burda, Rozmarýna, dTest 
 

     R. S. Bernerová     Noc 
     Co se děje v městečku za vlahé letní noci? Obrázkové příběhy ukáží, například hlídkující policisty, 
v knihovně si děti užívají noční čtení, návštěvníci parku obdivují ohňostroj. Díky této knize si děti spolu 
s rodiči prožijí hezké společné čtení. 
 

     J. Olivová     Statečný čáp 
     Lenka je na táboře v jižních Čechách, ale má strach, jestli si v novém prostředí zvykne. Obavy 
pominou, když pozná své nové kamarádky, oddílovou vedoucí a ostatní účastníky tábora. A když 
potom cestou do města objeví v komíně chátrající továrny poraněného čápa, je jí jasné, že na tohle 
dobrodružství nikdy nezapomene. 
 

     I. Hoňková     Příběh hasičské cisterny 
     Malý Jirka chodí sice teprve do první třídy, ale bydlí vedle hasičské zbrojnice, a tak může občas 
hasičům pomáhat. A jde mu to dobře. Jak by taky ne, když jeho nejlepší kamarádkou je hasičská 
cisterna. 
 

     R. Stevensová     Záhada zamčeného kupé 
     Daisy Wellsová a Hazel Wongová cestují na prázdniny slavným Orient Expresem. Od chvíle, kdy 
dívky nastoupily, je jasné, že každý cestující v tomto luxusním vlaku něco skrývá. A když je v jednom 
kupé nalezena mrtvola, začínají řešit svou první vraždu v zamčeném pokoji. 
 

     K. Westová     Okamžik pravdy 
     Šestnáctiletá Hadley přesně ví, kým je: plavkyní, která získá stipendium na univerzitě. A tomuto cíli 
obětuje vše. A když ji v tréninku rozhodí neznámý kluk v masce akčního hrdiny, vůbec ji to nepobaví. 
Začne pátrat po jeho identitě, aby ji nenarušoval přípravu na zkoušku na univerzitu. 
 

     K. Mildnerová     Černí sokoli 
       V roce 1985 přijalo Československo první skupinu namibijských dětí, aby jim poskytlo vzdělání 
jako výraz internacionální pomoci SWAPO, osvobozeneckému hnutí bojujícímu za nezávislost 
Namibie. Jedním z míst, kde děti pobývaly v letech 1985 – 1988 byl zámek v Bartošovicích. Tato kniha 
rekonstruuje dosud neznámou historii této skupiny „Afročechů“, snaží se popsat jejich další životní 
cesty. 
 

    P. Hartl      15 roků lásky 
     Aleš by do svých třiceti dvou let nevěřil, že jeho život bude vypadat takhle. Jednoho dubnového dne 
roku 2001 se zamiloval do ženy, která na něj naložila takovou porci lásky, že by to porazilo i vola. Je to 
příběh o výjimečném štěstí a radosti, který dlouho vypadá jako velký průser. 
 

     M. Jendruchová    Tlustá tak akorát 
     Květa moc dobře ví, co je to nízké sebevědomí. Od malička se potýká s nadváhou, kluci ji vždy brali 
jen jako dobrou kamarádku. Jakožto poslušná dcera místo vytoužené profese cukrářky skončí jako 
učitelka. Jediná babička ji rozumí. A tak když po její smrti nalezne odkaz v podobě ručně psané knihy 
jejich oblíbených sladkých receptů s výzvou, ať se hned pustí do pečení, poslechne a každý den 
přichystá jednu dobrotu. A začnou se dít divy.         
    
 

 

 
Věrka Šustalová, knihovnice 
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Je možné být SUPER mámou? 
Mateřství je pro každou ženu jedním 
z nejdůležitějších okamžiků života. Je to krásné, 
ale zároveň i poměrně náročné období, které je 
často spojené s velkým stresem a různými 
starostmi. Narození dítěte převrací náš svět 
vzhůru nohama a ne vždy víme, jak se s touto 
novou realitou, poznamenanou pláčem 
novorozence a špinavými plenkami, vypořádat. Každá žena chce být pro své dítě tou 
nejlepší mámou na světě. Nikdo ale není dokonalý a všichni děláme chyby. Je důležité 
si to uvědomit a nepropadat panice, zvláště při pohledu na mediální obraz dnešní 
ideální ženy-matky. Vídáváme jej většinou v reklamách či na sociálních sítích. Ideální 
matka je tam většinou prezentována vždy dokonale upravená, štíhlá, krásná a neustále 
vysmátá. O to víc nás frustruje střet s každodenní realitou.  
Zapomeňte na ideály 
Dokonale uklizený byt, dítě v čistém a nažehleném oblečení, bio oběd v troubě, 
perfektní make-up, k tomu absence výchovných problémů a manžel jako ze žurnálu. 
Která z nás o takovém životě někdy nesnila? Bez napětí, křiku s pocitem naplnění 
v každé životní roli. Víme, že ideály neexistují, ale podvědomě, více či méně o ně i 
přesto usilujeme. Jaká by měla být ideální matka? Odpočatá, usměvavá, kreativní, 
starostlivá, pečující o teplo domova i o dítě a ještě k tomu profesně zajištěna? 
Nepochybně se jedná o náročné požadavky, které je nesmírně obtížné splnit. 
Zapomeňte na ideály. Ideální matka je přeci každá, která miluje své dítě, to je to 
nejdůležitější. Šťastná matka znamená šťastné dítě. To je pravidlo, které si 
zapamatujte. Dokonale uklizený dům ani nejlepší hračky dítěti nenahradí matčinu 
pohodu. Děti jsou skvělí pozorovatelé a velmi dobře cítí naše emoce. Když jste 
vyčerpaná a frustrovaná, snáze to přenesete i na své dítě.  
Šťastný rodič – šťastné dítě 
Během péče o své dítě, nezapomínejte myslet i na své vlastní potřeby. Milujte své dítě, 
ale uvědomte si, že jste tu také vy. Je velmi důležité pamatovat nejen na potřeby 
vašeho dítěte, ale nezapomínat i na sebe. Ženy často během snahy přiblížit se ideálu 
SUPER mámy předstírají, jak je mateřství krásné a snadné. Potlačují své emoce a tiše 
trpí, což může vést k psychickým problémům. Dovolte si být občas unavené, protivné a 
bez nálady a dát přednost svým potřebám před potřebami dítěte. Hlavně si nic 
nevyčítejte a zbytečně nepřemítejte, co jste mohla udělat jinak či lépe. Děti nepotřebují 
dokonalé matky, potřebují, aby rodič dělal chyby, protože jinak se nenaučí pracovat 
s těmi vlastními. Každá žena touží být tou nejdokonalejší matkou na světě, je to 
pochopitelné, jedná se přeci o nejdůležitějšího člověka v jejím životě - její dítě. Chceme 
svému dítěti zajistit ten nejlepší život a při té snaze často zapomínáme, že to, co naše 
děti opravdu potřebují, se vždy neskrývá v podobě nejnovější hračky či naklizeného 
bytu, ale především v porozumění a lásce. Honba za tím být SUPER mámou často 
končí tím, že ženy jsou unavené, zahořklé, uštvané a rezignované.  
Být SUPER mámou neznamená být ideální za všech okolností 
Klíčem k tomu stát se SUPER mámou je nezatěžovat se snahou o ideál, protože ideál 
jednoduše neexistuje. Neznamená to ani být „všemohoucí“, nebojte se říct si o pomoc a 
podporu. Pamatujte, vaše emoční i duševní rovnováha ovlivňuje pohodu vašich dětí.  
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Na jeden litr recyklovaného oleje můžete jet  
až čtrnáct kilometrů bez emisí 

 
Spotřeba jedlých olejů a tuků v domácnostech i restauracích roste. 
Například v roce 2018 byla podle Českého statistického úřadu 
jejich spotřeba 17,7 kg na hlavu. Pro srovnání s rokem 1948 je to 
více, než 2,5 násobek. A logicky jich stále víc končí také v 
odpadech a zanáší kanalizace. I to je jeden z důvodů, proč obce 
musejí od loňského roku povinně zajišťovat sběr této 
podceňované suroviny. Jaké problémy musí radnice řešit, jak se 
jedlé oleje a tuky zpracovávají a proč je důležitá osvěta, i o tom 
jsme mluvili s Marcelou Skokanovou ze společnosti TrafinOil, která 
zajišťuje komplexní servis odpadních olejů. 

 
 
Co se děje s vysloužilým olejem od chvíle, kdy ho člověk vyhodí do 
popelnice na oleje? 
Vytříděný olej přivezeme do našeho provozu, kde se plastové/PET lahve vysypou 
na pás naší zpracovatelské linky. Linka pak PET lahve rozdrtí, aby z nich oleje a 
tuky vytekly, a připravily se pro další fáze zpracování. PET a plasty, nadrcené a 
opláchnuté pak také předáváme k recyklaci. Olej v našich strojích projde několika 
fázemi čištění a odstřeďování, kde se zbaví jemných zbytků plastů, vody a 
biologicky rozložitelných zbytků, jako je třeba strouhanka ze smažení nebo zbytky 
masa z konzerv. Tento bioodpad dále posíláme do bioplynové stanice. No a finální 
výsledek, kterým je vyčištěný a zpracovaný olej, pak dodáváme dalším 
zpracovatelům, kteří ho efektivně využijí. 
 

 
K čemu se nejčastěji olej využívá? 
Je určený pro petrochemický průmysl, které umí recyklované odpadní oleje nejefektivněji využít. Slouží 
jednak jako přísada do bionafty druhé generace nebo jako surovina pro výrobu stoprocentně 
recyklované nafty, či dokonce i k výrobě recyklovaného leteckého paliva. Dodáváme recyklovaný olej 
předním evropským ale i světovým výrobcům, kteří uvádějí na trh biopaliva jak pro automobilovou, tak i 
leteckou dopravu. 
 
Recykláty se ani v jednadvacátém století všeobecně netěší kdovíjak velké popularitě. Možná se 
ptám trochu hrubě, ale to ho v letectví někdo chce? 
Rozhodně. Oblast zpracování prošla za posledních několik let tak obrovským vývojem, že si firmy 
skutečně dovolí dodávat palivo i do leteckých motorů. Na recyklované letecké palivo již létají například 
letadla společností KLM, Lufthansa nebo Emirates. Letecká doprava patří k jedním z největších 
světových producentů CO2, což je téma, které dnešní společností velmi silně rezonuje. Stejně 
efektivní je ale i v automobilové dopravě, resp. ve snižování úspor emisí CO2. Tím, že využijete ten 
samý olej podruhé, výrazně snižujete uhlíkovou stopu. Spočítali jsme, že „záchranou“ a recyklací 1 litru 
odpadního oleje ujedou naše osobní dieselová auta 14 kilometrů zcela bez emisí. Každý si takto může 
spočítat a „vylepšovat“ svou vlastní uhlíkovou stopu. 
 
Od loňského roku obce sbírají olej povinně. Zaznamenali jste nějaký výrazný nárůst v 
kontejnerech? 
Neřekla bych. Je pravda, že řada obcí sbírala oleje už před zavedením povinného sběru. A také velmi 
záleží na tom, jak se sběr provádí. Pokud dáte jediný kontejner někam na sběrný dvůr nebo na kraj 
obce, tak je to samozřejmě málo, ale pro splnění zákonné povinnosti to stačí. Když ale nějaká obec 
má více sběrných míst, dává informace o třídění třeba do svého zpravodaje a snaží se to s lidmi dobře 
komunikovat, pak tam je nárůst hodně znát. Máme zkušenost, že čím blíž člověk má popelnici, tím 
lépe třídí. 
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Takže s olejem to funguje úplně stejně, jako s dalšími odpady, které se doma dají třídit… 
Jistě, sami to všichni známe třeba u žlutých kontejneru. Když je daleko, tak ani s těmi plasty, které 
jsme zvyklí třídit, se nám nechce. Stejně tak se nikomu nechce přes půl města, aby vyhodil jednu 
jednou lahev oleje. My třeba vytváříme sběrnou síť tak, aby to člověk neměl dále, než jeden kilometr, 
spíše je to mnohem méně. Ve srovnání s popelnicemi na papír, sklo a plast je to pořád ještě hodně, 
ale musíme si uvědomit, že olejů se pořád ještě netřídí tolik a člověk s nimi nechodí k popelnicím tak 
často. Spolupracujeme ale třeba s jednou menší obcí, kde starosta rozmístil své vlastní popelnice, 
které my jen obsluhujeme. Lidé to tak mají ještě blíž, a mají skutečně skvělé výsledky. 
 
Založili jste osvětovou iniciativu Třídímolej.cz. Jak radnicím pomáháte s informováním 
občanů? 
V první řadě tak, že po nich nechceme pro osvětu žádné peníze ani velkou aktivitu. Máme svoje 
obrazové i textové materiály a aktuálně vyrábíme i videa. Prostě vymýšlíme celou koncepci, jak 
občany informovat pravidelně, smysluplně a jednoduše. Samozřejmě pokud má obec nějaké zvláštní 
požadavky, tak všechny materiály upravujme na míru zvyklostem obyvatel. My samozřejmě 
chápeme, že olej je pro obce i pro řadu firem jen okrajovou záležitostí, a nemají kapacitu ani energii 
nad ním intenzivně přemýšlet. My se ale zabýváme výhradně olejem, a přemýšlíme nejen nad jeho 
recyklací a svozem, ale také právě nad tím, jak lidi naučit třídit, co jim v tom brání a jak mi to co 
nejvíce zjednodušit. 
 
Dají se ty výsledky porovnat? Třeba o kolik efektivnější je, když nasadíte všechny své síly, 
oproti tomu, když se olej sbírá na kraji obce do jediné popelnice? 
Z praxe víme, že když jsou popelnice rozmístěné po obci nedostatečně nebo špatně, tak se z nich dá 
vytřídit něco mezi dvěma až čtyřmi procenty jejich skutečného potenciálu. Když ovšem zapracujeme 
na síti popelnic a komunikaci s občany, tak dokážeme během roku zvýšit toto číslo v průměru na 
patnáct procent a výše. 
 
No a co lidem tedy nejvíce brání nebo znechucuje třídění olejů a tuků? 
Největším problémem je jistě nevědomost. Řada lidí vůbec neví, že se oleje dají a mají třídit. A ti, kdo 
je doma alespoň sbírají a nevylévají do dřezu, tak je stejně mnohdy vyhodí do komunálního odpadu, 
protože nevím, kam s ním. A další překážkou je dostupnost kontejnerů, o které jsem mluvila. Naučit 
se třídit plasty a další obaly nám trvalo asi dvacet let. My věříme, že to s oleji a tuky půjde mnohem 
rychleji, protože lidé už dneska třídí spoustu komodit, a tohle je pouze další položka, i když velmi 
specifická. 
 
„Já nemám friťák a vůbec nesmažím, takže nemám co třídit...“ Setkáváte se s touhle větou 
často? 
Ano. Lidé si často neuvědomují, že olej je v řadě potravin, jako třeba v nakládaných sýrech, rajčatech, 
masu nebo zálivkách. Velkou novinkou pro lidi také bývá, že třídit se dají i pevné tuky, jako máslo, 
sádlo, margaríny nebo ztužené tuky na smažení. Dokonce výpek z masa nebo mastnotu z polévky 
můžete sesbírat do PET lahve vyhodit do třídícího kontejneru. 
A to nejsou jediné omyly. Setkáváme se s tím, že občané často nevědí, co může olej a tuk způsobit v 
kanalizaci, na kompostu nebo v domácí čistírně odpadních vod. Nejen, že ucpává potrubí, ale 
nabaluje na sebe další nečistoty, kde se množí škodlivé bakterie.  V čističkách zase může přesytit 
některé mikroorganizmy, které už nebudou zpracovávat jiný odpad. A už vůbec nepatří do přírody, 
kde dusí důležité mikroorganizmy nebo drobné živočichy. 
 
Připravujete také vzdělávání dětí a mládeže. Co si tak pamatuji z dětství já, tak byla ekologie 
docela nuda. Jak je chcete oslovit? 
Máme to v plánu a zatím příliš nespěcháme, protože je právě taková situace, jaká je. Nicméně je fakt, 
že připravujeme vzdělávací aktivity formou soutěží, a aby školy fungovaly i jako sběrná místa. 
Chceme nejdřív otestovat, co bude děti bavit a jak jim to nejlépe vysvětlit, aby to právě nebyla jen 
další nudná ekologická výchova, ale aby to mělo smysl. 
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Zprávičky ze školičky 
 

  V únoru si děti užily pololetních a jarních prázdnin, kdy si po pololetí zaslouženě 
odpočinuly. V březnu už budeme vítat jaro a budeme se těšit a připravovat na 
Velikonoce. 
  Na březen jsme ve spolupráci s obecním úřadem připravili HURÁ AKCI 
V SOKOLOVNĚ. Tato akce proběhne v sobotu 19. března 2022 od 14 hodin 
v Sokolovně, kam zveme všechny děti s rodiči. Připraveno bude zábavné odpoledne se 
soutěžemi a skákacím hradem. Také budete mít možnost zazpívat si karaoke. Ve 
spolupráci s rodiči bude připraveno i drobné občerstvení. 

 
 Z grantu společnosti RWE Gas 
Storage CZ, s.r.o. byl pořízen na 
hřišti u školy nový herní prvek – 
domeček.  

Mgr. Hana Frydrychová 
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 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.   
Pro Rybjany zdarma jinak 5 Kč za jeden výtisk.     Tisk: Obecní úřad Rybí                    XXX. ročník          
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MŠ 
 

Přijmeme řidiče  
na plachtové dodávky a řidiče skupiny C, pro mezinárodní dopravu. 

Pro více info 777 811 222: Kalisia s.r.o. 

STŘÍPKY Z MATEŘINKY 
 

ÚNOR 
 

Tak nám ten měsíc rychle utekl. Školáci měli celý týden prázdniny a tak i u nás ve 
školce jsme v tom týdnu měli dětí o něco méně. 

Věnovali jsme se zimní olympiádě a tak máme vytvořené nejen hokejisty, krasobruslaře 
a rychlobruslaře, ale i lyžaře. 

Dali nám práci, ale výsledek stál za to. 
 Věnovali jsme se našim pohádkám. „Rybičky“ ztvárnily pohádku „O 

Popelce“. Děti  si vymalovaly a vyzdobily hrad vyrobený z krabice a také 
připravily Popelce krásné šaty a střevíčky. Máme v hradu i prince, to aby 

na plese měla Popelka s kým tancovat... Menší „Sluníčka“ pracovala 
s pohádkou „O třech prasátkách“. Modelovaly, nazdobily si domečky a 

nakonec se šly podívat na malá prasátka domů ke kamarádce Adélce. To 
se jim moc líbilo! 

Do MŠ za námi přijelo „Divadélko Ententýky“ 
s přestavením „O myšce, která se bála“. Plánovaný zájezd do „Divadla loutek“ v Ostravě 

byl odložen z důvodu karantény herců.   
Protože jaro už nám klepe na dveře, tak se třída „Rybiček“ pravidelně vypravuje na 

cyklostezku, aby posbírala odpad po zimě. Vždyť příroda si to zaslouží! Děti to berou 
opravdu vážně a odpad potom třídí. Jenom je těžké vysvětlovat, proč to lidé vyhazují 
nejen podél stezky, ale i do potoka a na pole... Možná by pomohly odpadkové koše? 
Nabízíme konzultační hodiny pro rodiče předškoláků – sledujte infonástěnku v šatně 

„Rybiček“. 
Těšíme se na maškarní ples, který se bude konat v dopoledních hodinách 3.3.2022. To 

bude zase veselo! 
Vaše „Rybičky“ a „Sluníčka“ z mateřinky 
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