
  
Foto: Petra Heraltová 
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 Jan  Pavelka   

 Josefa  Kvitová  

 Jiří   Šimíček 

 Oldřich Matl 

 Zdenka Šimíčková 

 Marta   Holubová 

 Josef  Bradáč 

 Marie  Sopuchová 

 Josef  Valušek 

 Emil    Šimíček 

 Milan  Matějek 

 Marta  Čípová 

 Jiřina  Kraftová 

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. 

 

Cvičení pro seniory 

 

Ve středu 1. března  opět začíná cvičení pro seniory.  

Přijďte si protáhnout svá těla od 9:00 hod. do sokolovny.  

Těší se na Vás Lidka Krpcová 
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Milé Rybjanky, milí Rybjané, 

v únorovém Zpravodaji jsme vyhlásili soutěž, jejímž záměrem bylo zamyslet se 

zábavnou formou nad tím, jak vlastně u nás v Rybí mluvíme. Je vědecky dokázáno, že 

místní nářečí se sice obecně pomalu vytrácí, ale podle průběhu soutěže můžeme s 

klidným srdcem říct, že u nás je tradiční nářečí naštěstí dobře zakořeněno.  

Ze všech Vašich příspěvků, které jste nám doručili do pátku 24. 2. 2023, jsme vylosovali 

jednu výherkyni a tou se stala paní Jiřina Marková. Moc jí blahopřejeme a děkujeme 

Vám všem, kteří jste se soutěže zúčastnili. Moc si vážím toho, s jakým elánem jste se 

do soutěžení pustili a díky Vaší snaze mohla vzniknout první verze Příručního slovníčku 

rybského nářečí. Nejspíš se nestane významným jazykovědným dílem, ale snad potěší, 

pobaví nebo přinese vzpomínky na naše prarodiče. Tož tak. 

A protože už se nám rok překulil do března, nejde nezmínit tři krásné svátky, které se v 

březnu slaví. 

8. března slavíme Mezinárodní den žen. Místo přání všem ženám si opět vypůjčím 

moudrá slova Jana Wericha, který řekl, že: "Jedna ženská vidí často dál, než pět 

mužských dalekohledem." Pánové jistě odpustí. 

28. března pak slavíme Den učitelů. Ráda bych při této příležitosti poděkovala všem 

pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům naší mateřské a základní školy za jejich 

trpělivost, pochopení a empatii při výchově našich dětí. To, že svoji práci odvádějí na 

výbornou dokládají mj. výsledky školních inspekcí, které v měsíci únoru v obou školních 

zařízeních proběhly.  

A ještě jeden krásný svátek spadá do března. Březen je měsíc knihy a knihy si zaslouží 

být oslavovány. Nemáte-li právě teď něco hezkého na přečtení po ruce, u nás 

v knihovně určitě něco zajímavého nejdete. 

             Krásné březnové dny, 

              Andrea Tománková 

Prosíme řidiče, aby neparkovali svá vozidla na příjezdové cestě k prodejně COOP a 

Poště Partner v pondělky a čtvrtky v dopoledních hodinách.  

V této době se provádí zásobovaní místní prodejny COOP a velká nákladní auta mají 

problém s příjezdem k zásobovací rampě.  

Využijte prosím volná parkovací místa před OÚ.  

                                                        Děkujeme. 
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Z DIÁŘE OBECNÍHO ÚŘADU aneb co zajímavého se u nás v únoru dělo 
6. února 
 se starostka zúčastnila jednání se Školským odborem města Nový Jičín. Hlavními 

tématy byly problematika hospodaření škol a sestavování jejich rozpočtu, 
spolupráce obce (jako zřizovatele) a školy či aktuální informace o výukových 
programech v novojičínských školách.  

 
7. února 
 se starostka a místostarostka zúčastnily prezentace firmy Savee Energy, která 

představila projekt chytrého veřejného osvětlení 
 
20. února 
 se starostka zúčastnila setkání starostů ORP (obec s rozšířenou působností) Nový 

Jičín. Hlavním záměrem tohoto setkání byla spolupráce obcí s Odborem sociálních 
věcí, Odborem přestupkových agend, Odborem správních agend (matrika) a také 
možnosti propagace obcí novojičínským turistickým Informačním centrem  

 
21. února 
 se starostka setkala s obchodní zástupkyní firmy Galileo, která mj. vyrábí a dodává 

elektronické úřední desky 
 
22. února 
 proběhla kontrola ze SFŽP na systém ČOV v obci Rybí 
 proběhlo výběrové řízení na projekt „Nákup kalolisu pro obec Rybí“ 
 proběhlo 8. zasedání rady obce 
 proběhlo 3. zasedání zastupitelstva obce 
 
24. února 
 v únoru zaměstnanci obce svépomocí vyrobili a dokončili kompletní instalaci 

zábradlí kolem nově opraveného mostu na křižovatce u Fojtství. V rozpočtu obce 
opět ušetřili desítky tisíc korun. 

Informace úřadu 
Kotlíkové dotace 
V návaznosti na 5. výzvu kotlíkových dotací Ministerstva životního prostředí v rámci 
Operačního programu Životní prostředí 2021 – 2027 bude Moravskoslezský kraj 
podávat ve druhém čtvrtletí tohoto roku projekt na další kolo kotlíkové dotace na 
výměnu starých zdrojů vytápění domácností za ekologičtější. Vyhlášení výzvy pro 
občany se předpokládá do konce června 2023. 
 

Opotřebované pneumatiky už jen do pneuservisů 
Opotřebované pneumatiky nejsou komunálním odpadem a jejich likvidace 
je možná jen odevzdáním přiměřeného množství v nově vytvořené síti 
pneuservisů se zpětným odběrem. Přehlednou mapu těchto míst najdete 
na stránkách www.eltma.cz. V nejbližším okolí můžete pneumatiky 
ZDARMA odevzdávat např. v Pneuservisu Hanzelka, Alma Pneu nebo 
AUTORENT SERVIS v Novém Jičíně. Prosíme, využívejte tohoto legálního 
způsobu likvidace pneumatik. 

http://www.eltma.cz
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ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ se bude konat v pondělí 13. 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  27. března  ve 
stejnou dobu. 

 

KLUB ŽEN    zve své členky ve středu 1. března  do přísálí Besedy v 16:00 hod. 

Turistický oddíl Rybí  
zve širokou veřejnost  

na JARNÍ VYCHÁZKU S GEOLOGEM, 
která se uskuteční v neděli 19. března 2023. 

 
Tentokrát se vypravíme za geologickými 

zajímavostmi a útvary, které se nacházejí v oblasti 
Puntíku a Kocmínku. 

Sraz bude ve 14:00 hodin u sokolovny v Rybím, 
případně ve 14:20 hodin na rozcestí u Křížků pod Puntíkem.  

Hospůdka u Milana pořádá v sobotu 18. března tradiční  

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

Prezentace do 8:30 hod. Občerstvení zajištěno. 

Hrající Eduard 20 % sleva na útratu.  

Nehrající Eduard a hrající a nehrající Josef 10 % sleva na útratu. 

Na hojnou účast se těší Milan. 

V sobotu  18. března 2023 se koná  
VÝROČNÍ SCHŮZE VLEKAŘŮ   

v 18,00 hodin v restauraci Na hřišti.  
Účast žádoucí. 

Výbor TJ Rybí, z.s. zve všechny členy TJ 
 na VALNOU HROMADU,  

která se koná v pátek 31.3.2023 v 18.00 hodin  
v restauraci Na hřišti. 
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Nabízím k pronájmu  
prostory v objektu  

bývalé potraviny Hruška Rybí 107 
Jedná se pouze o skladové prostory s rampou  

o velikosti 75 m² 
Bližší informace: Dagmar Horáková 777257250 

HLEDÁME  
zahradu, pozemek či starší dům v Rybí  

pro vybudování našeho vysněného rodinného domku.  
Budeme rádi za každou nabídku.  

S pozdravem, Lenka Janýšková z panelky  
(ljanyskova@seznam.cz nebo +420 724 827 084) 

V neděli 26. 2. 2023 
zvítězil tým mladší 
přípravky na 
fotbalovém turnaji 
Zimní ligy mistrů, 
když porazili týmy 
Lichnova, Bílovce B  
a Velkých Albrechtic  
s celkovým skóre 
 24 : 8.  
Klukům gratulujeme 
ke skvělému výkonu. 
 

J. Krpec a M. 
Oborný 

Změna otevírací doby  
Čt - Pá na objednání  

Pro objednání volejte na: 728 544 654  
Těším se na vás Natálie Hanzelková. 

mailto:ljanyskova@seznam.cz
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Psí radosti i starosti 
Pokud jste majitelé chlupatého čtyřnohého nejlepšího přítele člověka,  pak jistě také 
řešíte otázku úklidu psích exkrementů. A bohužel společně s vámi tento problém často 
nedobrovolně řeší i  ostatní obyvatelé obce. Samozřejmě, že mluvím o „zapomenutých“ 
exkrementech na veřejných prostranstvích (chodníky, komunikace, hřiště, trávníky 
apod.) 
Výmluvy, proč psí trus nesbírat, všichni známe. Třeba že bobky jsou tak malé, že 
vlastně nemá cenu je sbírat. Nebo jsou tak tekuté, že se ani nabrat nedají. A konečně, 
není úklid spíš povinností rychlé roty? Tak to tedy ale opravdu není. Sběr psích (ale i 
ostatních zvířecích) exkrementů je jen vaše povinnost. A taky slušnost. 
Sbírat a uklízet nepořádek po pejskovi, ať už je to čivava nebo irský vlkodav, prostě 
musíme.  
A nejde tu samozřejmě jen o estetické hledisko nebo o „voňavý“ přívěsek na podrážce 
bot nepozorných chodců. Ani bakterie, viry, hlístice, tasemnice a další cestující v psím 
trusu nemůžeme jen tak brát na lehkou váhu. 
Rozhodli jsme se proto, že pro podporu úklidu psích exkrementů v obci, pořídíme 
na veřejně přístupných místech zásobníky na sáčky (v areálu Klimbach, u 
zastávek autobusů, u dubů a u sokolovny). Na frekventovaných psích trasách (tj. 
u dubů a u sokolovny) umístíme také odpadkové koše. K odložení naplněných 
sáčků můžete využít také obecní koše, byli bychom však raději, kdybyste si 
poklad vašeho mazlíčka donesli domů a uklidili do své popelnice. 
Snad se nám tímto společným úsilím podaří zpříjemnit společná prostranství naší obce. 

Komise životního prostředí 

ŠTĚPKOVÁNÍ V RYBÍ 
 
V naší obci nově zkoušíme zajistit novou službu občanům, a to 
hromadné štěpkování větví ze zahrad. Větve mohou občané 
sami dovážet na vymezenou skladovou plochu k hasičské nádrži 
(Palkův rybník) a to do 30. dubna. Poté dohodnutá firma materiál 
naštěpkuje a odveze do průmyslových spaloven.  
 
 

CO LZE ŠTĚPKOVAT: větve (i větší) ze stromů a keřů; listnatých i jehličnatých 
 
CO KE ŠTĚPKOVÁNÍ NEPATŘÍ: tráva, listí, pařezy, okrasné vysoké trávy („rákosy“) 
Na vymezenou skladovací plochu nepatří také žádné stavební sutě, betony, kameny, 
plasty ani železný sběr (vím, že i právě říkáte, to je přece jasné. Ale máme bohužel 
informace, že se i tento materiál v hromadách klestu nachází – hrozí samozřejmě 
zničení štěpkovače). 
 
Vzniklá štěpka se mimo spalování v průmyslových kotlích hodí pro mulčování na 
zahradě (zejména z ovocných stromů a keřů), kde chrání půdu před růstem plevele, 
vytváří postupně organický humus a hlavně zadržuje vodu a brání vysychání půdy. 
Naopak pálení větví, i když uschlých, znečišťuje ovzduší, nehledě na místo, které 
větve na zahradě zabírají, než proschnou. 

Komise pro životní prostředí 
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Skauti Rybí ve spolupráci s Charitou Ostrava pořádají humanitární sbírku pro lidi postižené 
válkou na Ukrajině.  
Sbírají se pouze tyto věci:  
 trvanlivé potraviny (rýže, těstoviny, oleje, konzervy, instantní polévky), 
 základní léky (ibalginy, paraleny, léky proti bolesti v krku, nachlazení, hotdrinky, dětské 
léky apod.) 
 hygiena a drogerie (kartáčky na zuby, pasty, mýdla, vlhčené ubrousky, toaletní papír, 
deodoranty, šampóny, prací prášky, mýdla na ruční praní, jar 
 pleny pro děti 
 pleny pro dospělé, dámské vložky 
 dětské výživy (sunary, kašičky, přesnídávky) 
 deky, spacáky, karimatky (nové či zánovní) 
 desinfekce 
 obvazový materiál, zaškrcovadla, stomické pomůcky 
 elektrocentrály, baterie, powerbanky 
 nové ponožky, čepice, rukavice 
 

Pokud byste se rádi této sbírky zúčastnili, doneste požadované věci na obecní úřad  
ve středu a ve čtvrtek dne 8. a 10. března od 8 do 17 hodin.  
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Ze zasedání rady obce  
V měsíci únoru rada obce  
schválila:  
 poskytnutí finančního daru ve výši 20.000,- Kč spolku Krok za Šimonka z.s., IČ: 14060876, 

který bude použit na náklady spojené s léčbou a schvaluje  uzavření darovací smlouvy. 
 poskytnutí finančního daru ve výši 2.000,- Kč neziskové organizaci Zdravotní klaun o.p.s., IČ: 

26547953, který spolupracuje s 63 nemocnicemi, 10 domovy pro seniory a 1 hospicem a 
schvaluje uzavření darovací smlouvy 

 poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,- Kč příspěvkové organizaci Domov Vítkov,  který 
poskytuje pobytové sociální služby pro osoby se stařeckou, Alzheimerovou chorobou a 
ostatními typy demencí a schvaluje uzavření darovací smlouvy 

 vyhlášení veřejné zakázky „Nákup kalolisu pro obec Rybí“ a pověřuje zpracovatele veřejné 
zakázky společnost STILT PROJECTS s.r.o. oslovením firem: 
 ASIO NEW, spol. s r.o., Kšírová 552/45, 619 00 Brno, IČ: 29303125 
 EKOČOV s.r.o., Černochova 1291, 158 00 Praha 5 – Košíře, IČ: 04899563 
 ABPLAST s.r.o., 569 56 Čistá č.p. 421, IČ: 27531813 

 prominutí poplatku za pronájem sálu Beseda pro konání charitativní akce Rybí Outdoor Fest, 
konané dne 20.1.2022 

 Smlouvu o nájmu nebytových prostor mezi ZŠ Adolfa Zábranského Rybí a ZUŠ Zdeňka 
Buriana Kopřivnice, IČ: 62330322 a pověřuje starostku podpisem smlouvy. 

 vyúčtování čerpání neinvestiční dotace z rozpočtu obce FotbalGolfu Rybí MSK. Výše dotace 
činila 7.000,- Kč. Prostředky byly použity na startovné 9 členů a část na licenci gScore na rok 
2022. 

 termín a program 3. zasedání Zastupitelstva obce Rybí ve středu dne 22.2.3023 v 18:00 hod. 
v sále kulturního domu Beseda. 
 Projednání rozpočtu obce Rybí na rok 2023 
 Projednání poskytnutí dotace na ČOV z rozpočtu obce Rybí 
 Projednání žádosti o dotaci – Pošta Partner 
 Projednání možnosti zhodnocení volných finančních prostředků termínovaným vkladem 
 Projednání Strategického plánu rozvoje sportu pro obec Rybí na období 2023 – 2030 
 Projednání Strategického plánu rozvoje obce Rybí na období 2023 – 2030 
 Projednání rozpočtu DSO Sdružení povodí Sedlnice na rok 2022 
 Zpráva revizní komise DSO Sdružení povodí Sedlnice 
  Informace starostky 

 zapojení Mateřské školy Rybí, p.o. do projektu výzva č. 02_22 v rámci Operačního programu 
Jan Amos Komenský „Šablony pro MŠ a ZŠ I“, realizaci projektu v případě schválení žádosti 
o dotaci a přijetí dotace v případě schválení žádosti o dotaci. 

 darovací smlouvu mezi obcí Rybí a paní A.K., bytem Rybí. Předmětem smlouvy je úhrada 
nákladů za zapůjčení polohovacího zdravotního křesla ve výši 3.650,-Kč. 

 uzavření darovací smlouvy mezi obcí Rybí a Společenským centrem Věžička Rybí z.s. se 
sídlem Rybí čp. 102 na úhradu nákladů spojených s konáním prezidentských voleb v lednu 
2023 ve výši 5.000,-Kč. 

 navýšení finančního příspěvku místním činným složkám (a to: TJ Rybí se sídlem Rybí čp. 
362, SDH Rybí se sídlem Rybí čp. 220 a Mysliveckému spolku Rybí se sídlem Rybí čp. 346) 
na podporu organizování společenských akcí na 15.000,-Kč na jednu organizovanou akci 
v kalendářním roce. 

 
doporučuje zastupitelstvu ke schválení: 
 doporučuje zastupitelstvu ke schválení poskytnutí účelově vázané dotace z rozpočtu obce 

Rybí na stavbu domovní čistírny odpadních vod k rodinnému domu panu J.V., bytem Rybí ve 
výši 30.000,- Kč 

 zhodnocení volných finančních prostředků termínovaným vkladem na 3 měsíce. 
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Hlasování: pro – proti -  zdrželo se) 

vzala na vědomí:  
 informaci o probíhající aktualizaci Povodňového plánu obce Rybí. 
 informaci o inspekční činnosti České školní inspekce v MŠ Rybí a v ZŠ Adolfa Zábranského 

Rybí 
 informaci žádosti obce Rybí o podporu Ministerstva kultury ve věci uchování sociální paměti 

díla Adolfa Zábranského. 
 

zamítla  
 účast na projektu publikace „Podivuhodná dobrodružství rodiny Vojtíškovy aneb co vše se může 

stát o prázdninách“ 
 
 
 Ze zasedání  

 zastupitelstva obce 
Ve středu 22. února 2023 se v sále Besedy konalo 3. zasedání Zastupitelstva obce, kterého se 
zúčastnilo 13 členů zastupitelstva a 11 občanů. 
 

Zastupitelstvo na zasedání projednalo a přijalo tato usnesení: 

schvaluje  program  3. zasedání Zastupitelstva obce Rybí; 
schvaluje, aby diskuse probíhala ke každému bodu programu zvlášť; 
bere  na  vědomí   usnesení přijaté na 2. zasedání Zastupitelstva obce Rybí dne 23.11.2022 
schvaluje       návrhovou komisi ve složení    -  předseda  Jana Kovaříková 
                         další členové  -  Alena Kvitová a Oldřich Pěnkava 
   ověřovatelé zápisu – Dominik Skalka a Petr Pochyla 
     zapisovatelka -  Jana Marková                                 (13-0-0) 

 

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 2023 dle projednaného materiálu 

  příjmy:  23 813 100 Kč 
  financování:   3 650 000 Kč 
  výdaje: 27 463 100 Kč  
 Úplné znění rozpočtu obce Rybí na rok 2023 je nedílnou součástí tohoto usnesení.   (13-0-0) 

 
schvaluje poskytnutí účelově vázané dotace z rozpočtu obce Rybí na rok 2023 na stavbu domovní 

ČOV panu J.V., bytem Rybí  ve výši 30.000,- Kč a uzavření smlouvy.                    (13-0-0) 

 
schvaluje poskytnutí dotace společnosti Profi-účetní.cz s.r.o. se sídlem Rybí čp. 357 ve výši 300.000,- 

Kč na pokrytí části nákladů spojených s provozování služby Pošta Partner Rybí v roce 2022 a 
2023 a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy.                   (13-0-0) 

 

schvaluje zhodnocení volných fin. prostředků (3 000 000,-Kč) 3 měsíčním termínovaným vkladem 
v KB a pověřuje starostku podpisem smlouvy.             (13-0-0) 

 
schvaluje  Strategický plán rozvoje sportu pro obec Rybí na období 2023 – 2030         (12-0-1) 

schvaluje  Program rozvoje obce Rybí na období 2023 – 2030                (12-0-1) 

 
bere na vědomí rozpočet DSO Sdružení povodí Sedlnice na rok 2023 dle přílohy podkladového 

materiálu.                          (13-0-0) 

 
bere na vědomí Zprávu revizní komise DSO Sdružení povodí Sedlnice ze dne 23.9.2022 dle přílohy 

podkladového materiálu                     (13-0-0) 
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Věrka Šustalová, knihovnice 

 

Statistika z obecní knihovny za rok 2022 
 
K 31. 12. 2022 bylo v knihovně        3.113 knih        počet registrovaných čtenářů     115 
Z toho naučná literatura                      706                z toho do 15-ti let                         23 
            Beletrie                                 2.407 
 
Časopisy: Čtyřlístek, Mateřídouška, ABC, Květy, Burda, Rozmarýna, dTest 

     J. Němeček     4 prázdninové příběhy Čtyřlístku 
     Nová komiksová knížka z oblíbené edice čtyř příběhů přináší další dobrodružství veselé party 
ze Čtyřlístku. Fifinka, Bobík, Pinďa a Myšpulín v ní zažijí příběhy tentokrát na prázdninové téma. 
 
     A. M. Rissiová     Katka, Ťapka a kamarádství v ohrožení 
     Katka slaví s rodinou, nejlepší kamarádkou Julií a psem Ťapkou své narozeniny. Ale během 
oslavy se kámošky pohádají. Následující dny ve škole se spolu vůbec nebaví a Katka si najde 
dokonce novou kamarádku. Je přátelství mezi Katkou a Julií opravdu konec, nebo se dívky znovu 
usmíří? 
 
     O. Stehlíková     Mojenka 
     Silný příběh dívky, která se musí vyrovnávat se situací, kdy do úzkého rodinného kruhu 
zasáhne nemoc a otřese zdánlivými jistotami. Díky vřelému humoru a pevným vztahům mezi 
nejbližšími se podaří vyžehlit i Mojenčiny „telecí“ nápady. Autorka citlivě představuje téma, jemuž 
se česká literatura pro malé čtenáře dosud spíš vyhýbala. 
 
     D. J. Žák      Tleskač 
     Jan Tleskač vyrůstá ve stínadelském sirotčinci na Rváčově. Jeho jedinou památkou na rodiče 
je kovový hlavolam ježek v kleci a v něm ukrytý medailonek s portrétem maminky. Chlapec se 
svými kamarády Bertou a Vojtou musí svádět boj s partou místních výrostků a dvěma dospělými 
podivíny. 
 
     M. Šalanda     Slovácko sa nenudí 
     Tato kniha, volně inspirovaná kultovním galuškovským cyklem popisuje putování cestovatele 
Marka Šalandy po kouzelném vinařském kraji. Pobavte se nad neobvyklým dobrodružstvím, které 
je plné slováckého humoru a rozverných příhod.  
 
     V. Dušková     Třinácté okno 
     Albína se narodila jako dcera bohatého a oblíbeného sedláka, ale brzy ztratila maminku a 
nová macecha jí udělala ze života peklo. Dohodla jí manželství bez lásky a připravila ji o rodinné 
dědictví. Ale Albína se nikdy nevzdala a snažila se udržet svou novou rodinu pohromadě a 
šťastnou. 
 
     T. Keleová-Vasilková    Manželky po letech 
     Čtyři kamarádky – Diana, Martina, Michaele a Iva – se k autorce po dvaadvaceti letech vrátily, 
jejich život v průběhu let prošel nevyhnutelnou proměnou. Jejich sny a touhy zůstaly podobné těm 
z doby před dvěma desítkami let, jen občas musely něco přehodnotit, vyřešit, změnit. 
 
     F. Niedl      Světla na pobřeží 
     Čtyřicátník Dabert, nájemný žoldák a bezpečnostní expert, se už poněkolikáté pokouší 
odstřihnout od své minulosti. Tentokrát si při útěku před  vlastní identitou zvolí Kalifornii, brzy však 
zjišťuje, že se svého předchozího života jen tak nezbaví…   
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STŘÍPKY Z MATEŘINKY 
ÚNOR 

 

No, co si 
budeme 

povídat, sníh nám opravdu moc 
chyběl. A tak jsme museli hledat 

zábavu jinde. A kde ji nejlépe 
najít? Přece v pohádkách! Tam je 

totiž úplně 
všechno...Kamarádství, podaná 

pomocná ruka, krásní princové a 
princezny, veselá prasátka, zlý 
vlk, čarodějnice i ježibaba. A 

hlavně – dobro vždycky vyhraje 
nad zlem! A tak to má být. 

 

Předškoláci skončili s kurzy 
plavání, jenom je ještě čekají 2 náhradní termíny. Ten první by měl být 10.března. 

Termín druhého včas upřesníme. 
Na bazénu se nám hrozně líbilo, škoda, že to bylo takové krátké. 

 

Procházky okolím vesnice a přírodou nám daly na ukázku spoustu stop 
zvěře ve zbytcích sněhu a později v blátě. Poznali jsme stopy srnčí a zaječí, kočičí a 
psí. Dokonce jsme měli jednoho zajíčka i na naší zahradě! A také nám tu po větvích 
skotačí černá veverka a je hodně legrační. „Rybičky“ vyrobily ptačí dřevěné krmítko 

a na  projektovém dni také krmítka ze starých hrnečků. Ta se plnila zobáním v 
roztopeném kokosovém tuku. Pověsili jsme si i budku na trám v zahradě, teď 

budeme čekat, který ptáček se v ní zahnízdí. 
 

 
 
 
 
 
 

A na závěr – čeká nás 1.3.2023 
maškarní dopoledne. Tak si 

nesmíme zapomenout masky a 
převleky, protože to bude 

paráda! 
 

Vaši školkoví kamarádi 
 

MŠ 
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Zprávičky ze školičky 
 

Měsíc únor jsme zahájili zpěvem krásných písní v duchu disca a 
to 2.2. v Novém Jičíně na hudebním koncertě v DDM Fokus pod 

názvem „Písničky a jejich úkoly“.   
Děti si ještě především ve školní družině užili poslední centimetry sněhu, vytvořili 
skluzavku a věřte, že to na sáčku jezdilo nejlépe. 
3. února si děti odpočinuly doma o pololetních prázdninách.  
Před jarními prázdninami proběhlo školní kolo recitační soutěže ve dvou kategoriích – 
mladší a starší žáci. A tak víme, že jsou mezi námi talentovaní recitátoři, kteří pojedou 
reprezentovat naši školu.  
Od 13. do 17. února jsme si užili jarních prázdnin.  
Taky jsme ukončili plaveckou výuku a už se zase těšíme na cvičení v sokolovně.  
A co nás čeká v měsíci březnu? Určitě vyneseme zimu, přivítáme jaro a společně 
s rodiči si 30. března v odpoledních hodinách vyrobíme velikonoční dekorace. 

Mgr. Martina Bajerová a Mgr. Lenka Michálková 
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Bezpečný internet  
 
Dnes už si většina z nás neumí představit 
život bez internetu, který nabízí úžasné 
příležitosti k získávání informací, 
komunikaci, tvorbě a v neposlední řadě 
zábavě. Virtuální svět je skvělým 
pomocníkem, ale je potřeba vnímat skryté nástrahy a s tím spojená i rizika. Mnoho 
uživatelů podceňuje zabezpečení, tedy nevolí silná hesla nebo sděluje identifikační 
údaje cizí osobě, se kterou komunikuje mailem nebo telefonicky. V posledních měsících 
bylo zaznamenáno velké množství podvodů, ať už nabouráním se do soukromých 
komunikačních účtů nebo úniků citlivých informací v kyberprostoru. Jelikož jsou 
pachatelé stále sofistikovanější, připravili jsme preventivní rady, jak se před nimi chránit. 
 
 Bezpečný prodej přes internetové bazary je možný jen v případě, že kupujícímu 

nesdělíte identifikační údaje k platební kartě nebo přihlašovací údaje 
k  internetovému bankovnictví.  

 Na internet se připojujte pouze z důvěryhodného zdroje. 
 Používejte silná hesla do internetového bankovnictví, sociálních sítí i ostatních účtů 

na internetu. Při vytváření hesel využívejte velkých a malých písmen, číslic a 
speciálních znaků například +AsiVitrMachale+158. Svá hesla nikomu nesdělujte! 

 Dávejte si pozor na falešného bankéře (pracovníka banky), který od Vás pod 
smyšlenou a nepravdivou legendou napadení vašeho bankovního účtu, požaduje 
okamžitý výběr hotovosti s následným vložením do bitcoinmatu. 

 Buďte obezřetní, pokud Vám někdo nabízí zboží za nezvykle nízkou cenu, může se 
jednat o podvodníka, který Vás chce na koupi nalákat. 

 Nenechte se zlákat rychlými a snadnými investicemi. Nabídka podezřele vysokých 
a rychlých zisků může být pouze lákadlem, jak Vás obrat o peníze. 

 Neotvírejte přílohy emailů, nebo jiných zpráv obdržených přes různé sociální sítě 
z neznámých cizích adres a čísel. Může v nich být vir. 

 Střežte si své soukromí, nesdílejte intimní fotografie a informace o sobě přes 
internet. 

 Pravidelně aktualizujte operační systém a používejte antivirový software. 
 Na sociálních sítích může docházet ke kyberšikaně dětí. Stejně jako u klasické 

šikany se jedná o úmyslné chování, kdy je oběť dlouhodobě a opakovaně 
napadána jedním, či více agresory a závažnost jednotlivých útoků se stále 
stupňuje. Různé formy útoků a napadání, převážně verbálního charakteru, se však 
odehrávají skrze sociální sítě. Je důležité zmínit, že v kybersvětě jsou důsledky pro 
oběť mnohém rychlejší, než při normální šikaně a mohou být skutečně zdrcující. 

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje vytvořilo několik videí, kde 
prostřednictvím příběhů poukazuje na protiprávní jednání páchané prostřednictvím 
internetu. 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL7q4z0ZRpaLBLvhCrDvKKnEO-TAtCVoHx 
 

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje 
oddělení prevence 

por. Bc. Martina Jablońská 
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RYBSKÝ   ZPRAVODAJ    č. 3/2023. Periodický tisk územního samosprávného celku.   
Vychází 1x měsíčně v nákladu 450 výtisků. Vydal  Obecní úřad Rybí,  Rybí č. p. 380  dne  28.2.2023 

 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                    XXXI. ročník          

Obecní úřad si vyhrazuje právo výběru příspěvků do zpravodaje.      
 Uzávěrka každého čísla: 25. den v měsíci 

 

mailto:obec@rybi.cz
http://www.rybi.cz/
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A 
aj  -  i 

B 
baj, ba, tož baj  -  ano (souhlas) 
bandury  -  velké teplé papuče 

banděro  -  velké břicho 

bebechy  -  různé věci 
bechnuť  -  spadnout 
bida  -  žemlovka 

biglovať  -  žehlit, leštit 
bifla/bichla  -  velká kniha 

bloncať se  -  potulovat se, procházet se 

bluť  -  blinkat, zvracet 
blyštiť se  -  blýskat se, lesknout se 

bo  -  neboť, protože 

boží dřévko  -  polokeř 
bravek  -  prase, vepř 
břuch  -  břicho 

buděmy  -  budeme 

buk  -  ovád 

byvať  -  bydlet 

C 
carek  -  ohrada pro husy 

ciganiť  -  lhát 
cosyk  -  něco 

crcať se (s něčím)  -  babrat se, piplat se 

cukle  -  nazouváky 

cumel  -  dudlík 

cychy  -  povlečení 
cypakus  -  blbec 

Č 
čagan  -  hůl, hůlka 

čapnuť  -  chytnout (někoho), dřepnout si 
čemu  -  proč 

čepaně  -  špinavé nádobí 
čiko  -  cigareta 

čmajznuť  -  ukrást 
čmrňa  -  kořalka 

čurkem  -  tenkým proudem 

D 
deprem  -  teprve 

děvča, děvčica  -  dívka, holka 

dlabiť  -  mačkat, dusit, škrtit 
dlažka  -  dlaždice, dlážděná plocha 

dosmyčiť  -  přinést, přitáhnout 
dodžigany  -  dopíchaný (např. včelami) 
drapnuť  -  chytnout 
dremcyť  -  přešlapovat 

držčiť  -  nadávat 
drveno  -  polínko 

dupa  -  zadek, zadnice 

Ď 
ďura  -  díra 

E 
esli  -  jestli 

F 
fajer  -  oheň 

fajsel  -  kladivo 

fčil  -  teď, nyní 
fifak  -  nos 

firhaňky  -  záclonky 

flaga  -  virus 

fligr  -  límec 

frflať  -  nespokojeně brblat, stěžovat si 
frňák  -  nos 

furt  - stále, pořád 

fusakle  -  ponožky 

G 
galan/galanka – nápadník/nápadnice, milenec/
milenka 

gatě  -  kalhoty 

gerš  -  Bršvice kozí noha (rostlina) 
glajzy  -  koleje 

gořalka  -  kořalka 

grcať  -  blinkat, zvracet 
gramlavé (ruky)  -  neobratné (ruce) 
gřamat  -  nahlas kousat (např. jablko) 
gyzd  -  zlobivé dítě, darebák 

CH 
chrobak  -  brouk 

H 
hafery  -  borůvky 

hajzel  -  záchod, dareba, lump 

hamovať sa  -  ovládat se 

haluz  -  větev 

he  -  hle, hele, podívej 
hen  -  tam 

hnipať  -  nic nedělat 
hňapnuť někeho  -  udeřit někoho 

hňapnuť sebu  -  spadnout 
hemovat se  -  kontrolovat se 

honem  -  rychle 

hrab  -  habr 
hrča  -  boule 

hrkat  -  jezdit tam a zpět 

Příruční slovníček rybského nářečí 
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hura  -  půda 

hurdať  -  houpat, kolébat 
hušák  -  houpačka 

hyc  -  horko, vedro 

I 
inači  -  jiný 
 

J 
jezť  -  jíst (Un i.  -  On jí. – 3. os., j.č.) 
ježinery  -  zvoláni při překvapení 
jizba  -  pokoj 

K 
kadlubek  -  korýtko 

kalupem  -  rychle 

kastrol  -  hrnec 

kelňa  -  zednická lžíce 

kisňa  -  skříň 

kobzole  -  brambory 

kobzolanka  -  bramboračka 

kolco  -  kolo 

křidlica  -  střešní taška 

křikopka  -  příkop 

kura  -  slepice 

kybel  -  kbelík 

L 
lacne  -  levné 

latník  -  květináč 

lištit kehosi  -  uhodit někoho 

lištit sebu  -  upadnout 
loziť  -  lézt 
lužica  -  lžíce 

lyžka  -  lžíce 

M 
majtky  -  kalhotky (pozn. Vem si majtky, ať tu nechodiš 

s holu řiťu.) 
mantl  -  plášť 
matěřanka  -  mateřídouška 

mišek  -  košík na peníze 

N 
narypať se  -  nabourat se 

nascipaný  -  nachlazený 

ni  -  ne 

Ň 
ňamčet  -  plakat, brečet 

O 
ofuňat se  -  opovrhovat něčím, ofrňovat se 

ogar  -  hoch, kluk 

ogrňat  -  ofrňovat se 

olačka  -  prezervativ 

osa  -  vosa 

P 
pagáče  -  koláče 

padol  -  rokle 

pančochy  -  punčochy 

paskudit  -  zlobit (děti) 
pazury  -  drápy, ruce 

pec  -  sporák 

pekarčák  -  pec 

peň  -  pařez 

pevny  -  statný 

piřica  -  velké kruhové síto 

pjagať  -  mačkat, míchat, patlat 
plezmero  -  zvláštní člověk, nešikovný v práci 
počastovať  -  pohostit, nalít štamprlky 

pochraniť  -  uklidit 
pomňagané  -  špinavé 

popěstovat  -  pomazlit, vzít do náruče (dítě) 
pořezat  -  pokácet (stom) 
prubovat  -  vyzkoušet 
pšnivý  -  vybíravý 

pudlo  -  dóza, krabička 

pydlit  -  běžet, utíkat 

R 
rozgajdaná  -  neupravená 

rožnut  -  rozsvítit 
runtit  -  skotačit (děti) 
rybizle  -  rybíz 

rygol  -  příkop 

ryna  -  okap 

Ř 
řeziny  -  piliny 

řizňa  -  kůlna  

S 
scanky  -  moč 

smažené slivky  -  povidla 

starý sýr  -  tvaroh 

stolek  -  židle 

stručí  -  fazolky na kyselo 

stružoch  -  slamník 

synek  -  syn, kluk 

Š 
šak  -  vždyť 
šalek  -  šál, šála 

ščeřiť se  -  smát se 

ščur  -  krysa, potkan 

ščuřit se  -  šklebit se 

šikovná  -  hezká 

šklebit  -  plakat 
škobrtnuť  -  zavrávorat, zakopnout 
škňuřit se  -  mračit se 

škrobačka  -  škrabka 
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škrpály  -  boty 

šlajfka  -  kravata 

šlep  -  šaty, zástěra 

šlus  -  konec 

šmatlať  -  chodit s námahou 

šmetrola  -  trubička 

šmigrust  -  velikonoční pomlázka, velikonoční 
nadílka od kmotrů nebo prarodičů 

šmrdolit  -  vytvářet, kutit 
šmuryn  -  šmudla, špinavý/á 

šnuptychl  -  kapesník 

šopa  -  kůlna 

špajzka  -  spíž, spižírna 

špica  -  vrchol 
špigl  -  zrcátko 

šporhet  -  pec 

šrajtofla  -  peněženka 

šraky  -  šle 

šrubek  -  šroub 

štamprla  -  kalíšek, štamprle 

štelář  -  regál 
štekel  -  kolík, západka 

štekle  -  podpatky 

štěrgat  -  chrastit 
štokrla  -  stolička 

štrample  -  punčocháče 

šufanek  -  naběračka 

švigra  -  sestra 

švrdlák  -  kvedlačka 

T 
tadyk  -  tady 

tačky  -  kolečka 

tatka  -  táta, tatínek 

tepich  -  koberec 

těla  -  tele 

tihlička  -  žehlička 

tlemit  -  neslušně zírat 
trajdať  -  potloukat se, toulat se, cestovat, 
jezdit 
trepky  -  tenisky, papuče 

tretuar  -  chodník 

trynčka  -  bramborák 

Ť 
ťaparia  -  jídlo mazlavé konzistence 

ťapala  -  ten který hodně mluví a mluví 
nesmysly 

ťapať  -  jíst, mluvit nesmysly 

V 
vajco  -  vejce 

vikslajvant  -  plastový ubrus 

vincek  -  kamínka 

vpysk  -  hodně, spousta 

vyrochat se  -  upadnout 
vyzungat  -  vypít 

Z 
zaplantať  -  zamotat 
záhumenek  -  menší pozemek za stodolou 

zblyňat  -  toulat se, courat se 

zhlavec  -  polštář 
ze pět  -  pár, několik, alespoň pět 

Ž 
žblura  -  nechutná polévka, míchaný nápoj 
žblurat  -  žbluňkat, kručet v břiše 

žbrďolek  -  kalíšek, štamprle 

žgarať  -  šprtat do něčeho 

 

 

 

 

Větné perličky nakonec… 
He, un i.  -  Podívej, on jí. 
Či mě není?  -  Copak tohle nezvládnu? Mám na to. 
Kde ideš?  -  Kam jdeš? 

Idu škrknut do šporheta.  -  Jdu zatopit. 
Tož také kolo!  -  překvapené zvolání 
Val!  -  Pospěš si! Utíkej! 
Šmaruj!  -  Pospěš si! 
Vemu si ich paru!  -  Pár si jich vezmu. 
Idem spolem?  -  Půjdeme spolu? 

 

 

 

 

 

Tento Příruční slovníček rybského nářečí byl 
sestaven na základě soutěže vyhlášené v Rybském 
zpravodaji z února 2023. 
Nemá ambice být jazykovědným dílem. Jeho 
hlavním záměrem je potěšit a pobavit. 
 


