Přání žákům a studentům
Gratulujeme žákům a studentům k úspěšně
zakončenému školnímu roku a přejeme všem
krásně prožité dva nejdelší a nejlepší měsíce
v roce. Stejně tak přejeme klid a letní
pohodu kantorům, ostatním školským
pracovníkům a v neposlední řadě také všem
rodičům dětí školou povinných i nepovinných.
Pracovníci obecního úřadu

ČERVENEC 2016
XXIV. ročník

Všem našim jubilantům přejeme k životnímu jubileu především
dobré zdraví, hodně elánu, spokojenosti a radosti
Jindřiška

Kvitová

95 let

Marie

Pavelková

90 let

Jarmila

Hyvnarová

87 let

Ladislav

Kocián

85 let

Marie

Purmenská

81 let

František

Lokša

70 let

Libuše

Olajošová

60 let
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Červen byl měsícem plným událostí a zvratů
Na začátku června jsme nejvíce čekali na zprávu o získání dotace na podporu
materiálové a technické základny sportovních zařízení. Přece jenom uzavřená budova
sokolovny je pro sportovní a společenský život v naší obci, ale i v okolním regionu,
velmi omezující. V polovině června jsme se konečně dočkali a nebyla to dobrá zpráva.
Naše žádost nebyla podpořena, i přesto, že jsme splnili všechny podmínky. Dovede si
jistě představit naše zklamání.
Ale přece jenom nechceme déle čekat a nechat budovu dále uzavřenou. A tak, jak jsme
se již domluvili při schvalování rozpočtu na letošní rok, budeme o letošních prázdninách
opravovat alespoň havarijní stav střechy a stropu. Domlouváme se společně se
stavební firmou a projektantem, jak tuto svízelnou situaci co nejlépe vyřešit. O dalších
krocích vás budeme určitě včas informovat. Zatím tedy stále platí, že sokolovna je
z důvodu havarijního stavu uzavřená.
Další velká věc, která se dala do pohybu je možnost nového využití areálu „kravína“.
V květnu byl konečně vládou ČR schválen program, který řeší obnovu opuštěných
staveb pro jejich nové podnikatelské využití. Tím se otevírají obci možnosti na
odkoupení areálu a přípravu nového využití tohoto opuštěného místa. Výhodou je, že
obec může získat na realizaci projektu až 85% dotací. Protože však nejsme vlastníci ani
pozemků ani staveb, musíme jednat s majiteli a hledat nejlepší variantu, jak pro
současné vlastníky pozemků a budov, tak pro obyvatele okolo kravína. Zatím však
bohužel přesně nevíme, co nám dotační program vše dovolí na pozemcích areálu ŽV
vybudovat. Určitě vás budeme zvát na projednávání návrhů, a pokud nebudete mít
zrovna čas, přijďte se zeptat přímo na obecní úřad.
Mějme na paměti, že při regeneraci areálu kravína jde nejen o velké peníze a také
především o budoucnost této atraktivní lokality v obci.
V červenci nás čeká ještě jedna dost dlouho očekávaná stavební akce a to velká
oprava komunikace u fotbalového hřiště, buďte proto po dobu opravy v těchto místech
opatrní .
Hezký čas prázdnin a dovolených Vám přeje Marie Janečková
PS:
V červnu přišlo vyúčtování za spotřebovanou elektřinu nově rekonstruovaným veřejným
osvětlením technologií LED. I přesto, že jsme přidávali světla okolo hlavní silnice,
abychom splnili povinnou normu, dosáhli jsme roční úspory ve výši cca 50.000,- Kč.
Ušetřili jsme tak 1/3 spotřeby elektřiny oproti minulému období.
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Sbor dobrovolných hasičů Rybí pořádá ve středu 6. července 2016 ve 14 hodin
SPÁLENIŠTĚ 2016
Akce se uskuteční v areálu bývalého kravína.
Program: Soutěž družstev 1+3
Soutěž jednotlivců v TFA
dále
zábava pro malé u stříkaček
zábava pro velké u výčepu
Soutěže budou probíhat za každého počasí.
Občerstvení zajištěno.
TFA je zkratka z anglického „Toughest Firefighter
Alive“, volně přeloženo „Nejtvrdší hasič přežívá“

Přijďte se podívat a podpořit domácí družstva.

Zvou hasiči.

Hospůdka u Milana“ zve milovníky dobrého jídla
v sobotu 30. července
na tradiční ZVĚŘINOVÉ HODY.
Začátek od 12:00 hod.

KLUB ŽEN zve své členky ve středu 13. července do přísálí Besedy v 17:00
ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ se bude konat v pondělí 4. července v konzultační místnosti
lékaře na obecním úřadě v době od 9:30 - 10:00.
ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ A MĚŘENÍ TLAKU se bude konat v pondělí
18. července ve stejnou dobu.

Upozorňujeme, že bude uzavřena pošta v termínu:
11.7.-15.7.2016

Milena Indráková
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Ve středu 17. srpna – zájezd na Lysou horu
Zájezd na Lysou horu dne 17. srpna 2016 je určen především pro seniory.
Vyjedeme v 8 hod. od Fojtství a následně autobusové zastávky Horní. Autobusem se
dopravíme až na vrchol. Doufám, že nám bude počasí přát a užijeme si krásných
vyhlídek. Je zde vybudována nová chata. V 11.45 hod. sjedeme kolem přehrady Šance
do Starých Hamrů. Zavzpomínáme na školní léta a recitaci básně Maryčky Magdonové.
Po krátké prohlídce údolíčka s památníkem se vrátíme do Ostravice, kde se osvěžíme v
Beskydském pivovárku.
Předpokládaný návrat v 17 hod.
Doprava 150 Kč.

Kompostéry - vyhlášení výzvy v srpnu
V loňském roce jsme dělali společně s ostatními obcemi Sdružení povodí Sedlnice
poptávku mezi občany na možnost získání kompostérů do zahrad (stejně jako přede
dvěma lety). Na základě výsledku průzkumu jsme nahlásili požadavek na 100 ks nových
kompostérů. 1. září letošního roku bude konečně vyhlášená výzva na získání kompostérů do zahrad. Předpokládáme tedy, že v příštím roce na jaře již se konečně dočkáme.
Zkrátka u takových dotací musíme počítat s tím, že „kdo si počká, ten se dočká“
Marie Janečková

Upozornění na povinnost uhrazení finanční daně z nemovitosti na rok 2016.
Finanční úřad v Novém Jičíně upozorňuje občany na povinnost uhradit daň
z nemovitostí na rok 2016. Daň měla být uhrazena do 31. 5. 2016. Z evidence daní je
však zřejmé, že řada občanů z vaší obce daň ještě neuhradila.
Daň můžete uhradit

složenkou, která vám byla zaslána (bez poštovného) na poště

na pokladně Územního pracoviště v Novém Jičíně v pondělí a středu v těchto
úředních hodinách 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00,

převodem z účtu na účet číslo: 7755 – 77621761/0710, variabilní symbol je vaše
rodné číslo.
V případě nejasností volejte na tel: 556 788 111 a chtějte příslušného správce daní
z nemovitosti. Spojovatelka vás přepojí.
V případě neuhrazení daně se vystavujete možnosti vymáhání exekucí.
Vymáhací oddělení Finančního úřadu v Novém Jičíně
5

6

Turistický oddíl TJ Rybí
pořádá ve dnech 3. - 4. září 2016 cykloturistický zájezd
do podhůří Malých Karpat na Slovensku.
Program :
1. Den - Hrady Smolenice a Červený Kameň a vinařská městečka Modrá a Pezinok.
2. Den - Štefanikova mohyla v Brezové pod Bradlom, hrad Čachtice a hrad Beckov.

Trasy jsou dlouhé asi 60 km s malým převýšením, a jsou vhodné pro horská a treková
kola.
Ubytování s polopenzí v apartmánech v Senci.
Cena zájezdu - 1150,- Kč pro členy TJ Rybí
1250,- Kč pro nečleny TJ Rybí
Přihlášky a další informace u Jiřího Honeše do 28.7.2016 na tel. 607 727 579 nebo na
emailu j.hones@seznam.cz
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Ze zasedání
zastupitelstva obce
Ve středu 22. června 2016 se v sále Besedy konalo 10. zasedání zastupitelstva
obce, kterého se zúčastnilo 11 členů zastupitelstva a 5 občanů.
Zastupitelstvo na zasedání projednalo a přijalo toto usnesení:
schvaluje program 10. zasedání Zastupitelstva obce Rybí;

(10-0-0)

schvaluje,

aby diskuse probíhala ke každému bodu programu zvlášť;

(10-0-0)

schvaluje

návrhovou komisi ve složení:
předseda: Antonín Kudělka
členové: Josef Kudělka a Jiří Kudělka
ověřovatele zápisu:
Petr Skalka a Pavel Kotek
zapisovatelka:
Jaroslava Honešová;

(10-0-0)

bere na vědomí

usnesení přijaté na 9. zasedání Zastupitelstva obce Rybí

dne 13.4.2016;
(10-0-0)

schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy na nemovitost
uzavřené dne 1. 10. 2014 mezi obcí Rybí a společností Agrosumak a.s. se sídlem Komenského 211,
Suchdol nad Odrou;
(10-0-0)
pověřuje radu obce k jednání a přípravě kupní smlouvy na odkoupení objektů a technické infrastruktury areálu ŽV Rybí se společností Agrosumak a.s. se sídlem Komenského 211, Suchdol nad Odrou;
(10-0-0)

pověřuje radu obce k jednání a přípravě podkladů k majetkoprávnímu vypořádání se s vlastníkem
pozemků v areálu ŽV Rybí panem P.H., bytem Rybí;
(11-0-0)
pověřuje radu obce k jednání s Agenturou pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST za
účelem přípravy a prověření podkladů v programu Regenerace a podnikatelského využití brownfieldů
pro obce;
(11-0-0)
pověřuje radu obce k jednání s Qiido, nadační fond k zjištění možnosti a přípravou podkladů k
umístění vzdělávacího zařízení v areálu bývalé ŽV Rybí;
(11-0-0)
schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo mezi obcí Rybí a společností STAMONT –
POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. se sídlem Mostárenská 1140/48 Vítkovice, Ostrava;
(11-0-0)
schvaluje přidělení účelově vázané dotace ve výši 19.544,- Kč z rozpočtu obce Rybí na rok 2016 na
stavbu domovní ČOV paní E.M. bytem Rybí;
(11-0-0)
schvaluje přidělení účelově vázané dotace ve výši 18.342,- Kč z rozpočtu obce Rybí na rok 2016 na
stavbu domovní ČOV paní R.J. bytem Rybí;
(11-0-0)
bere na vědomí účetní závěrku DSO Sdružení Povodí Sedlnice za rok 2015;

(11-0-0)

bere na vědomí celoroční hospodaření DSO a Závěrečný účet DSO za rok 2015 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“;
(11-0-0)
neschvaluje žádost paní J.O., bytem Jablunkov o odkoupení pozemku parc. č. 61/4 k.ú. Rybí;
(0-11-0)

neschvaluje žádost paní J.O., bytem Jablunkov o vynětí účelové komunikace na pozemku parc. č.
54 z pasportu místních komunikací obce Rybí;
(0-10-1)
bere na vědomí informace starostky.
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Ze zasedání rady obce
V měsíci červnu rada obce schválila:

pro výkon technického dozoru investora při rekonstrukci budovy sokolovny Rybí čp.
176 pana Martina Lapčíka, bytem Rybí a zároveň schvaluje uzavření smlouvy mezi
obcí Rybí a panem Martinem Lapčíkem ve věci výkonu technického dozoru
investora budovy sokolovny.


uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi obcí Rybí a panem Z.H. bytem
Rybí, jejímž předmětem je stavba kanalizační přípojky na pozemku parc. č. 25



zadávací podmínky pro výběr koordinátora BOZP na realizaci projektu rekonstrukce budovy sokolovny a dále schvalují vyzvat k podání nabídky tyto uchazeče:
1.Pavel Palát, Bezpečnost práce a požární ochrana, se sídlem Zašová 716, Zašová
2.Ing. Tomáš Hejzlar se sídlem 1. máje 844, Rožnov pod Radhoštěm
3.Ing. Vladimír Skácal se sídlem firmy Semetín 1424,Vsetín



poskytnutí finančního daru Středisku sociálních služeb města Kopřivnice, p.o. se
sídlem Česká 320, 742 21 Kopřivnice ve výši 3.415,- Kč na úhradu nákladů
spojených s poskytnutím odlehčovací služby občanovi obce Rybí v roce 2015



vyřazení učitelských skříní inv. č. 280010014, 280010015 a 280010016 z majetku
ZŠ A. Zábranského



rozšíření VO v lokalitě:
 u RD čp. 27 za nabídkovou cenu 19.234,- Kč bez DPH
 u RD čp. 193 za nabídkovou cenu 19.477,- Kč bez DPH
Stavbu provede správce veřejného osvětlení firma Plošiny – Zelenka se sídlem Sv.
Čecha 13, Nový Jičín.

rada obce neschválila:

nabídku na vytvoření mobilní aplikace pro obec Rybí pomocí programu PepiApp
společností TRIPON MOBILE s.r.o. se sídlem Vratimovská 624/11 Ostrava.


nabídku společnosti KLAPETECH Image s.r.o. se sídlem Komorní Lhotka č. ev.
160, Komorní Lhotka na vytvoření propagačního snímku obce pomocí bezpilotního
letadla.

rada vzala na vědomí

informaci o hostování Moravského lunaparku Haná se sídlem Na Zábraní 1,
Olomouc – Holice na Rybské pouti dne 18. 9. 2016.


o množství a výši poskytovaných sociálních služeb občanům obce Rybí v roce
2015 organizacemi působících na území města Kopřivnice
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Již počátkem léta se uskuteční velký sen Pepy Kvity z Rybí nadšeného koloběžce a
dobrodruha, a to přejezd Kanady ze západu na východ na koloběžce. Na své cestě
nebude sám, přidali se koloběžkáři Frédéric Benoist z Francie, Guido Pfeiffermann z
Rakouska a Petr Kulpa z ČR.
„ Zdravím všechny z kanadského Edmontonu, kde žiji skoro 3 roky, už za pár
dnů se postavím na start mého dlouho očekávaného a připravovaného snu. Můj
sen je jako první na světě přejet Kanadu ze západního pobřeží na východní na
koloběžce.
Start je 9. července 2016 ve Vancouveru. Máme jen 42 dní jízdy + 5 dni na
odpočinek na více jak 5100 km, což je v průměru 125 km na den a více jak 21000
nastoupaných výškových metrů do cíle na druhé straně Kanady v Quebec City.
Druhým velkým snem je pomoci někomu dalšímu, díky koloběžkování. Pomoci
někomu, kdo nemá takové štěstí jaky my a chce mít také šťastný život. Náš
projekt Footbike Crossing Canada 2016 se snaží plnit sny malé Nikolce a projektu
SOLIBAD”.
Vybíráme pár řádek o
tomto jeho projektu
(rozhovor použit
z internetových stránek)
Kdy a kdo přišel s
nápadem vydat se na
tak
obtížnou cestu
napříč Kanadou?
Už si přesně nepamatuji
ten moment, kdy mě to
napadlo, ale myslím, že
to bylo po úžasných
dvou
etapách
na
projektu Kick France
2013, kde jsem si řekl,
že tohle jsou emoce a
zážitky, kterých bych
chtěl v budoucnu vyhledávat. Jednu etapu jsme ujeli 255 km za den a byla to nejdelší
etapa 100. ročníku Tour de France. Znovu jsem o tom začal přemýšlet při cestování po
Aljašce minulý rok, po návratu naší malé expedice, kdy někdy šlo o zdraví. Zase jsem
posunul hranici toho, co jsem schopen dokázat. To mi jen ukázalo, že extrémní přejezd
je můj směr.
Kolik času zabere plánování a příprava takové akce?
Nemám to spočítáno, kolik času jsem se tomu věnoval, ale určitě nejvíc času zabere
fyzická příprava. Momentálně jezdím tři dny za týden , denně cca 100 km a dva dny
posilování. Spoustu času zabralo plánování tras. Další je komunikace se sponzory
nebo řešení dresu, výstroje.
Co vše si berete na cestu sebou, a kolik počítáte, že povezete na jednotlivých
strojích?
Většinu věcí co budu brát sebou jsem si kupoval speciálně pro tento přejezd .
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Pojedeme na velkých silničních koloběžkách s koly o velikosti 28 palců, sebou náhradní
plášťovky, náhradní díly, až po oblečení do teplot rostoucích k 40°C, ale také klesajících
k 5°C , které se mohou vyskytnout v horách (místní údolí jsou ve výšce někdy až 1680
metrů). Povezeme věci na spaní (spacák, stan), zdravotní zajištění, druhé boty, jídlo a
vodu. Pojedeme na lehko, jak jen to půjde. Povezeme jen to potřebné, a to v té nejlepší
kvalitě a co nejmenší váze. I tak ale odhaduji, že vše co povezeme, bude mít kolem
20kg + 10kg koloběžka.
Očekáváte po cestě nějaké problémy, nástrahy?
Těším se na to, jak to budu zvládat, jak po fyzické stránce tak po psychické. Jedna z
výzev také bude, jak to ustojíme jako tým, Nikdy jsme se neviděli, rozdílný věk, rozdílné
národnosti, ale jedná silná věc nás všechny spojuje a to koloběžka a společný cíl.
Největší obavy mám z matky přírody. První je počasí a to hlavně protivítr a déšť, oba
vezmou dost sil. Druhým jsou zvířátka, třeba takoví medvědi, kteří jsou skoro po celé
Kanadě volně v přírodě a my pojedeme mezi nimi a budeme spát ve stanech. Kromě
medvědů by mohli být nebezpeční i pumy a vlci. Ale my nechceme přírodě ublížit, tak si
myslím, že ona nám pomůže.
Nejedete jen sami za sebe, ale cestou propagujete kromě koloběhu i dobrou věc.
Už na Aljašce jsem chtěl spojit koloběžkovou akci s pomoci někomu druhému. Nemusel
jsem moc hledat daleko, protože v mojí rodné vesnici Rybí žije holčička Nikolka, která
má velké zdravotní problémy už od narození. Aby se její stav zlepšoval, potřebuje
chodit na spoustu rehabilitací, které zdravotní pojišťovna nehradí. Proto bych chtěl
požádat všechny co chtějí pomoci, o zaslání finančních prostředků na transparentní
účet pro Nikolku, nebo pomoci můžete také sběrem petkových víček. Dalším projektem,
který propagujeme je Solibad. Jde o francouzský projekt, který pomáhá chudým dětem
v rozvojových zemích.
Když by některý ze čtenářů chtěl něco
podobného uskutečnit na vlastní pěst, co mu
poradíte?
Nevzdat se svého snu a pracovat na něm!!!.
Představy vypadají úplně suprově a hlavně
jednoduše, ale nakonec realita je úplně tvrdá. Já
jsem sice ještě Kanadu nepřejel, ale hrozně moc
nových věcí jsem se naučil cestou na cíl mého
velkého snu. Pro mě je už úspěch, že se můj
nápad líbil. Dokonce se přidali koloběžkáři
světového koloběžkového věhlasu. Ukončil bych to
citátem mého velkého idolu Terryho Foxe:
“Přeji lidem uvědomit si, že je všechno možné,
sny se stanou možnými, jestliže to zkusíš”
Více informací o této cestě najdete na mém blogu:
https://footbike4everyonecom.wordpress.com/
PS: Takže Pepo přejeme šťastnou cestu, ve zdraví
dojeď do cíle a už se moc těšíme, až nám o tom
všem budeš osobně vyprávět.
Zdraví tě tvoji kamarádi a sousedé z Polďáku
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FOTBALOVÝ TURNAJ MLADŠÍCH PŘÍPRAVEK
"O POHÁR OBCE RYBÍ"
V sobotu 18.6.2016 se uskutečnil na našem hřišti v Rybím již 4.ročník fotbalového
turnaje mladších přípravek. Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 5 týmů hráčů
mladších přípravek. Za krásného počasí bylo odehráno celkem 10 kvalitních zápasů a
bonusem bylo pro kluky dovednostní soutěže. O vítězi na tomto turnaji se utkaly ve
vzájemném utkání týmy Starého Jičína a Mořkova. Ve vyrovnaném a pohledném
zápase, které nabídlo spoustu branek, nakonec rozhodla o vítězi poslední minuta, ve
které Mořkov skóroval a upravil tím skóre na konečných 6:5 ve svůj prospěch. Náš tým
předvedl ve všech zápasech bojovný a týmový výkon a nakonec se umístil na pěkném
3. místě. Za zmínku také stojí, že kluci z TJ Rybí na tomto turnaji vyhráli celkem 3 ze 4
dovednostních soutěží.
Konečné pořadí:
1. TJ MOŘKOV
2. TJ STARÝ JIČÍN
3. TJ RYBÍ
4. FC LIBHOŠŤ
5. SPARTAK LUBINA
Dovednostní soutěže:
Nejlepší hráč v přesnosti střelby: Tadeáš Straka, TJ Rybí
Nejlepší hráč v přesnosti přihrávky: Adam Kuběna, TJ Rybí
Nejlepší brankář v chytání penalt: Mikuláš Sasín, TJ Starý Jičín
Nejlepší hráč ve slalomu s míčem: Šimon Baar, TJ Rybí
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FOTBALOVÝ TURNAJ STARŠÍCH PŘÍPRAVEK
"O POHÁR OBCE RYBÍ"
V sobotu 25.6.2016 se uskutečnil na našem hřišti v Rybím již 4.ročník fotbalového
turnaje starších přípravek. Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 6 týmů (systém
každý s každým) a na turnaji se za krásného počasí odehrálo celkem 15 kvalitních
fotbalových utkání. Domácí tým TJ Rybí od prvního zápasu své soupeře přehrával a ve
všech zápasech si vytvořil hned několik brankových příležitostí. Kluci, společně s
výborně chytajícím brankářem, během turnaje předvedli několik pěkných fotbalových
akcí, za které byli vždy odměněni potleskem od přihlížejících diváků. Na závěr turnaje
sehráli nejlepší zápas celého turnaje proti svému rivalovi ze Starého Jičína, který
porazili 6:1 a bez ztráty bodu vyhráli celý turnaj.
Konečné pořadí:
1. TJ RYBÍ
2. TJ STARÝ JIČÍN
3. KOTOUČ ŠTRAMBERK
4. FC LIBHOŠŤ
5. TJ MOŘKOV
6. AFC VEŘOVICE
Dovednostní soutěže:
Nejlepší hráč v přesnosti přihrávky: Rostislav Jančálek, TJ Mořkov
Nejlepší brankář v chytání penalt: Adéla Špačková, AFC Veřovice
Nejlepší hráč ve slalomu s míčem: Patrik Pochyla, TJ Rybí

Děkujeme obci Rybí a všem dalším sponzorům za ceny pro malé fotbalisty
a divákům za skvělou atmosféru při fotbalových utkáních.
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Spolek Věžička Rybí vás zve na sousedský festival jídla.
Znáte nějaký originální recept? Máte nějaký tradiční rodinný recept nebo naopak umíte
připravit něco netradičního? Rádi se bavíte o jídle a vyměňujete si recepty se svými
známými? Možná jste už také navštívili Restaurant Day v okolí a říkali jste si, co byste
připravili vy sami. V neděli 14. srpna máte možnost si to všechno vyzkoušet v naší obci.
Milovníci dobrého jídla si mohou otevřít své jednodenní improvizované „restaurace“ ve
Věžičce. Každý z vás, bez omezení věku, má možnost užít si den s dobrým jídlem v příjemné
atmosféře s lidmi z Vašeho sousedství.
Pokud jste o takové akci ještě nikdy neslyšeli, pročtěte si pár následujících řádků:
Restaurant Day je mezinárodním festivalem jídla, jehož cílem je umožnit lidem, kteří mají rádi
jídlo a jeho přípravu, vytvořit si na jeden den svou vlastní improvizovanou restauraci a
pohostit tak své známé nebo kolemjdoucí.
Nápad vznikl v roce 2011 v Helsinkách a rychle se rozšířil do celého světa. V současnosti je
Restaurant Day největší celosvětovou událostí týkající se jídla. Během pěti let bylo otevřeno
více než 26 000 jednodenních restaurací v 75 státech světa a obslouženo bylo přibližně
3 miliony návštěvníků.
V Česku se Restaurant Day šíří od města k městu a oživuje ulice, různá městská zákoutí a
zajímavé prostory. Tuto akci už jste měli možnost navštívit v Kopřivnici, Příboře nebo Novém
Jičíně. V srpnu se poprvé uskuteční také v Rybí, kde jednodenní restaurace oživí prostor před
Věžičkou.
Myšlenkou Restaurant Day je podpora komunikace mezi lidmi (…a nejlépe se přece lidé baví
u dobrého jídla a pití), sdílení „kuchařských“ zkušeností a zážitků a užívání si atmosféry
společných míst, kde žijeme. Přijďte něco nabídnout nebo se jen podívat, popovídat
a ochutnat delikatesy sousedského festivalu jídla. Akce podporuje kreativitu a činorodost lidí
všech generací. Je příležitostí, jak smysluplně strávit volný čas a zároveň způsobem, jak
oživit atmosféru místa.
Restaurant Day se může uskutečnit kdekoliv a kdykoliv. Celosvětově se Restaurant Day
oslaví jednou ročně a to vždy třetí sobotu v květnu. Fantazii se meze nekladou! Je však třeba
pamatovat na to, že Restaurant Day je komunitního charakteru. Jde o událost, která je
dobrovolná a nezisková. Není řízená nikým shora – naopak – vytvářejí ji sami účastníci,
jednodenní restauratéři a hosté. Jeho podobu tedy můžete ovlivnit i Vy!
Z naší Věžičky se tedy v neděli 14. srpna od 10:00 do 17:00 hodin stane restaurace a vy
máte jedinečnou možnost být při tom. Současně část výtěžku z prodaných specialit bude
věnována na účet veřejné sbírky.
Chcete se o akci dozvědět více informací, zapojit se jako restauratér nebo jen přijít ochutnat
připravené dobroty? Tak neváhejte, podívejte se na internetové stránky akce a zapojte se www.vezickarybi.cz nebo akce na facebookových stránkách Věžičky.
A kdo už teď ví, že by se chtěl s námi podělit o dobrý recept, volejte na telefonní číslo
606 127 321, pište na mailovou adresu info@vezickarybi.cz, dejte zprávu na Facebook
Společenské centrum Věžička Rybí nebo se jednoduše přihlašte na obecním úřadě. Na akci
budete mít k dispozici stoleček a ostatní už je na vás, fantazii se meze nekladou.
Těšíme se na Vás!
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SC Věžička

MŠ

Ve školním roce 2015/2016 jsme přivítali 49 dětí a ve vzdělávacím
programu „Putovali s veverkou Lískulkou“. Všechny děti se svými rodiči si maskota
vyrobili a po celý školní rok byly veverky s námi.
Hned počátkem školního roku jsme společně s žáky místní ZŠ shlédli vystoupení
s dravými ptáky a nejvíce se nám líbila sova Rozárka z pohádky o Popelce.
V říjnu starší děti svým vystoupením přivítaly nové občánky Rybí, v listopadu
následoval již tradiční „ Lucerničkový pochod“, kdy děti s rodiči po stopách lucerniček
došly k cíli a společně si u ohně zazpívaly a opekly špekáčky .
V prosinci nás navštívil Mikuláš s čertem a andělem. Starší děti si roli čertů svým
vystoupením také vyzkoušely, mladší děti si zahrály na sněhové vločky. To už jsme se
těšili na Vánoce a tak jsme s rodiči vyráběli adventní věnce a vánoční ozdoby. Starší
děti navštívily Žerotínský zámek s programem „ Vánoce ve městě“, kde si vyrobily svou
skleněnou vánoční baňku.
V novém roce nás navštívili myslivci, kteří nám popovídali spoustu zajímavostí z
lesního světa. V únoru jsme si užili maškarní ples, kdy soutěže, tanečky a reje nám
zpestřil „Balónkový klaun“. Děti si domů kromě dojmů a zážitků odnášely i výhry z
tomboly a balónkový dárek od klauna.
V dubnu jsme podpořili svým během Verunku Fojtíkovou a přejeme jí, aby se brzy
uzdravila. Také jsme si udělali výlet do Dětského světa techniky v Ostravě, kde se nám
velice líbilo. Děti si vyzkoušely spoustu profesí a dokázaly hodně odvahy, statečnosti a
zdatnosti. Poslední dubnový den byl ve znamení čarodějnic – kouzlili jsme, čarovali a
také proletěli vesnicí.
Květen byl věnovaný maminkám. Starší děti se při svém vystoupení proměnily v
kočičky a kocourky, mladší děti v myšičky a po krásném programu předaly svým
maminkám přáníčko s kytičkou. Maminky si u kávy pochutnaly na moučníku.
Společně se ZŠ jsme se jeli podívat na zvířata do ZOO Olomouc. Tento výlet byl
věnován dětem k jejich svátku. Oslavy jsme doplnili ještě následující den soutěžemi na
školní zahradě se sladkou odměnou.
V červnu jsme navštívili Záchrannou stanici živočichů v Bartošovicích, zadováděli si na
Skalkách v N. Jičíně a společnou vycházkou s rodiči s plněním různých úkolů jsme se
rozloučili s našimi 17 budoucími školáky a popřáli jim mnoho úspěchů a radosti ve
škole.
V průběhu roku děti vyráběly a tvořily v keramickém kroužku, navštěvovaly
předplavecký kurz, shlédly filmová představení v novojičínském kině, divadelní
představení v Beskydském divadle a v ostravském Divadle loutek. Líbila se nám
pohádka dětského ochotnického kroužku ze Ženklavy v Besedě, kde si jednoho z čertů
zahrál náš kamarád Míša Gapko. Do MŠ zavítalo také divadélko Myška se svým
programem.
Přejeme všem dětem hezké prázdniny plné zážitků bez úrazů a dospělým klidnou
bezstarostnou dovolenou .
V září opět na shledanou v naší mateřince .
15

V červenci a srpnu
bude knihovna otevřena
jen v pondělí od 16.°° do 19.°° hod.
J. Lebeda
Nové pohádky skřítka Medovníčka
Oblíbený skřítek Medovníček se tentokrát vypraví s kukačkou k moři. Zpátky domů se vrací sám a
cestou zažije i velké dobrodružství. Je rád, že se opět setká se svými kamarády – nezbedným
strakapoudem, myškou Eliškou nebo se čmelákem Bzundíkem.
R. Kipling
Kniha džunglí
Tento komiks přináší příběh chlapce Mauglího, který jako malé batole unikne ze spárů lidožravého tygra
Šér Chána. Je zachráněn rodinou vlků a později je přijat i za člena vlčí smečky. Jeho další zvířecí přátelé
jej učí životu v džungli a pomáhají mu bojovat proti Šér Chánovi. Časem si ale Mauglí začne hledat cestu
k lidem.
V. Válková
Rudolf II. – spiknutí na císařském dvoře
Život na dvoře císaře Rudolfa II. se točí kolem astronomů a alchymistů. Bára to může poznat na vlastní
kůži, protože ji kouzelný atlas přenese právě sem. Zjistí, že někdo usiluje císaři o život, a spolu s novými
přáteli se snaží spiknutí odhalit.
R. Riordan
Percy Jackson – Prokletí titánů
Na další výpravu do mytologického světa se vydává Percy Jackson. Je synem boha moří Poseidona a
spolu se svými přáteli řeší zmizení bohyně Artemis. Byla snad na stopě nebezpečné a záhadné příšeře?
R. Gerstmeier
Motýli
Motýli nás těší svou barevností a rozmanitostí, Avšak poznáme všechny druhy, které poletují na našich
zahradách, loukách a v lesích? Tato kniha popisuje ty nejznámější, jejich identifikaci usnadňují detailní
fotografie a ilustrace.
J. Fleetwood
Med – včelí produkty v praxi
S touto publikací se naučíte využívat pozoruhodných vlastností medu ve své domácí lékárně,
v domácnosti, při péči o tělo i v kuchyni. Najdete zde i popisy nejrůznějších druhů a typů medu.
M. Doležalová
Kafe a cigárko
Kniha je vlastně sbírkou blogových příspěvků, které Marie Doležalová publikovala na svém blogu Kafe a
cigárko, na téma herecký svět a vše, co se kolem toho točí. Otvírá čtenářům dveře do hereckého zákulisního světa a osvětluje některé momenty, které si asi diváci vykládají jinak, než jak je herci ve skutečnosti vidí.
M. Mlynářová
V padesáti na začátku
Autorka svým typickým humorem vypráví o porevoluční době, kdy jako žena za požadovanou věkovou
hranicí solidního uplatnění hledala způsob, jak uživit své tři děti. Knížka je určena především čtenářkám,
které hledají povzbuzení, pobavení a odreagování od každodenních starostí.
Z. Galuška
Slovácko sa súdí aj nesúdí
Po dlouhé době vyšla znovu tato kniha plná ryzího humoru z Moravského Slovácka. Nechejte na sebe
působit osobitý humor strýců a tetek, vesnických furiantů a ostatních obyvatel slovácké dědiny. A kdybyste
si nevěděli rady s některými slovíčky, na konci knížky je malý slovácký slovníček.
P. Hawkins
Dívka ve vlaku
Rachel dojíždí ranním vlakem do Londýna a po cestě si prohlíží útulné předměstské domky. Představuje si, že zná mladé lidi, kteří v jednom z nich bydlí. Jednou ale zahlédne něco, co ji šokuje a rozhodne se
obrátit na policii. Zaplete se do neuvěřitelného příběhu, který obrátí život naruby všem zúčastněným.
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Věrka Šustalová, knihovnice

Zdravé a bezpečné léto!
Opět se blíží prázdniny a s nimi spousta volného času pro děti. A aby děti tento svůj
volný čas využily bezpečně a ve zdraví, je hlavně na rodičích, aby svým ratolestem (a
také sobě) připomněli pravidla, jak se chovat nejen v přírodě, ale i doma.
Důležité jsou např. zásady pro rozdělávání ohně nejen na „vyhrazeném tábořišti“:
- oheň rozdělávat pouze za přítomnosti dospělé osoby,
- nikdy nezapalovat oheň v blízkosti lesa (50 m),
- nikdy nerozdělávat oheň za extrémního počasí, např. za silného větru nebo extrémního sucha,
- nikdy neponechávat oheň bez dozoru,
- mít k dispozici dostatečné množství vlastní vody k uhašení ohně pro případ, že je oheň
rozdělán v místě, kde není žádný vodní zdroj,
- nenechávat mladší sourozence a kamarády, aby si hráli nebo seděli v blízkosti ohně
(nebezpečí vznícení šatstva),
- do ohně niky neházet jakékoliv výbušné předměty (zábavná pyrotechnika, nádoby od
sprejů apod.),
- oheň neroznášet po okolí (např. na zapálené větvi),
- oheň vždy pečlivě uhasit dostatečným množstvím vody a ujistit se, že nehrozí jeho
samovolné rozhoření.
Ale nejen oheň je příčinou zásahu hasičů. Děti se rovněž na svých prázdninových
toulkách přírodou často dostanou do blízkosti okrajů skal nebo různých jeskyní a
opuštěných štol, ve městech pak na ně čekají lákadla ve formě lešení, komínů,
kanalizace apod., kde hrozí nebezpečí pádu, závalu, ztráty orientace nebo k zaklínění
v úzkých prostorách. V nejhorších případech může dojít i k nečekanému zaplavení
prostor nebo přítomnosti nebezpečných plynů. Rovněž před hrátkami v takovýchto
místech by měli rodiče své děti důrazně varovat.
Velkou letní nástrahou je i koupání na řekách a různých přírodních koupalištích.
Skákání do vody, kdy neznáme její hloubku a přeceňování plaveckých schopností je
pravidelnou příčinou prázdninových tragédií.
Rodiče by si měli také uvědomit, že nejenom v přírodě čekají na vaše děti různé
nástrahy. Proto neponechávat zbytečně v dosahu dětí zápalky, zapalovače, zábavnou
pyrotechniku, svíčky nebo různé chemické přípravky. Upozornit děti, že plynové
a elektrické sporáky a jiné elektrické spotřebiče nejsou určeny ke hraní a k pokusům a
experimentům! Rovněž dětem připomínat, že při odchodu z domu nesmí zapomenout
klíče a dále překontrolovat všechny spotřebiče (sporák, světla, žehlička, varná konvice
apod.), ověřit si, zda jsou zavřená okna a že jsou uzavřeny všechny vodovodní
kohoutky.
Tento výčet možných nebezpečí, která číhají na naše děti o prázdninách, kdy mají
nadbytek volného času, není zdaleka úplný a mnohdy nastanou i těžko předvídatelné
situace. Ale pokud se jako rodiče pokusíme alespoň trochu děti na výše uvedená
nebezpečí připravit a varovat je před nimi, můžeme očekávat, že letošní léto proběhne
bez úrazů, požárů a jiných mimořádných událostí.
nprap. Dagmar Benešová
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
územní odbor Nový Jičín
Zborovská 5, 741 11 Nový Jičín
pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení
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Nejdříve jsme absolvovali víkend mládeže v Mošnově. Tímto vždy tradičně odstartujeme
peloton všech květnových soutěží, které se skoro vždy protáhnou až do měsíce června.
Je to tím, že sice na okresní úrovni zvládáme atletiku i orientační běh „Medvědí
stezkou“ v jednom, ale krajská a republiková kola obou soutěží jsou následně vždy
zvlášť a jdou si svým směrem. Pokaždé jsou totiž pod záštitou jiných organizátorů a
v jiných městech. S dětmi se tedy po republice najezdíme až až! Škoda jen, že ve městech nezůstáváme déle, abychom je stihli malinko poznat. Nebudu Vás napínat a tady
jsou už výsledky zmiňovaných soutěží:
Výsledky z atletiky v Mošnově (okresní soutěž) 6. 5. 2016
Mladší žákyně l.
1. místo
Veronika Kvitová
8. místo
Anežka Purmenská
12. místo Veronika Šprlová
Mladší žákyně ll.
1. místo
Šárka Krausová
3. místo
Aneta Marková
Starší žákyně lll.
2. místo
Kateřina Honešová

Mladší žáci ll.
1. místo
Jakub Havrlant
2. místo
Vojtěch Honeš
3. místo
Václav Honeš
6. místo
Vojtěch Šmiřák
7. místo
Adrian Tomšík
Starší žáci lV.
1. místo
Bohuslav Kraus
3. místo
Rostislav Červenka

Starší žákyně lV.
1. místo
Lidka Krausová
3. místo
Barbora Šmiřáková
Výsledky z Medvědí stezky v Mošnově (okresní soutěž) 7. 5. 2016
Žáci II.

1. místo

Honeš Vojtěch + Kvitová Veronika

Žáci IV.

1. místo

Červenka Rostislav + Kraus Bohuslav

Žákyně II. 3. místo
8. místo

Krausová Šárka + Marková Aneta
Šprlová Veronika + Purmenská Anežka

Žákyně IV. 4. místo

Krausová Lidka + Nohlová Kamila (Bílovec)

Výsledky z atletického čtyřboje ve Stonavě (krajská soutěž) 8. 6. 2016
Mladší žákyně I.
2. místo
Kvitová Veronika

Mladší žáci II.
1. místo
Havrlant Jakub

Mladší žákyně II.
1. místo
Krausová Šárka
3. místo
Marková Aneta
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Výsledky z Medvědí stezky v Kunčicích pod Ondřejníkem (krajská soutěž) 28. 5.
Mladší žákyně II.
3. místo
Marková Aneta +
Krausová Šárka
Starší žákyně IV.
2. místo
Krausová Lidka +
Červenková Marie
Mladší žáci II.
6. místo
Honeš Vojtěch +
Kvitová Veronika
Starší žáci IV.
2. místo
Červenka Rostislav + Kraus Bohuslav
Dorostenci
6. místo
Kelnar Luboš
Výsledky z atletického čtyřboje v Třebíči (republiková soutěž) 11. 6. 2016
Mladší žákyně II.
23. místo Krausová Šárka
26. místo Marková Aneta
Starší žákyně IV.
24. místo Krausová Lidka
Mladší žáci II.
15. místo Havrlant Jakub
20. místo Honeš Václav
Starší žáci III.
15. místo Vašenda Pavel
Starší žáci IV.
11. místo Kraus Bohuslav
Moravskoslezský kraj se umístil na 7. místě z celkového počtu 13 zúčastněných
krajů.
Výsledky z Medvědí stezky v Dolu u Blatné (republiková soutěž) 18. 6. 2016
Mladší žákyně II.
11. místo Marková Aneta + Krausová Šárka
12. místo Kvitová Veronika + Říhová Kristýna (Mošnov)
Moravskoslezský kraj se umístil na 1. místě z celkového počtu 11 zúčastněných
krajů.
Děkujeme všem dětem za jejich čas a sportovní nadšení, vzornou reprezentaci jak
obce, tak i Moravskoslezského kraje a přejeme jim krásné prázdniny!
Liba a Barča Mužíkovy
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Zprávičky ze školičky
Soutěž s panem Popelou
I v uplynulém školním roce jsme se zapojili do soutěže ve sběru starého papíru
„Soutěž s panem Popelou. V kategorii množství papíru podle průměru na žáka
v Moravskoslezském kraji jsme se umístili na krásném 3. místě. Letos jsme nasbírali
téměř 20 000 kg. A to vůbec netušíme, jak moc přispěli i ostatní občané obce. Moc
děkujeme.
Největší zásluhu z
dětí má Šárka Krausová
z 5. ročníku, která každoročně přináší největší
množství starého papíru.
Letos to bylo 1 525 kg.
Proto jsem jí s radostí
udělila pochvalu ředitelky
školy a za peníze získané
právě sběrem papíru jsme
jí koupili hodnotný věcný
dárek – koloběžku. Chtěla
bych Šárce a všem, kteří
jí pomáhali, poděkovat a
popřát jí hodně kilometrů
ve zdraví.
Na druhém místě se
umístila Verunka Pavlíčková s množstvím 1 201
kg a na třetím Natálka
Klugová s 945 kg.
Nejlepších 12 „sběračů“
jsme odměnili věcnými
dárky a pochvalami,
ostatní dostali alespoň
sladkou odměnu.
Je smutné, že se najdou i
tací, kteří se do soutěže
nezapojili.
Mgr. Hana Frydrychová
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Červen ve škole
Tak tady máme konec školního roku. Červen byl ve znamení závěrečných
písemných prací a uzavírání známek na vysvědčení. Během měsíce byly děti na
dopravním hřišti. Čtvrťáci a páťáci reprezentovali školu v turnajích v miniházené, odkud
přivezli druhé místo.
Předposlední týden
jsme si užívali na škole
v přírodě. Stejně jako
loni jsme byli na Rekreačním středisku Bučina.
Letos jsme připravili
program ve znamení
Olympijských her. Děti
plnily úkoly jak sportovní
tak
vědomostní.
Ve
středu jsme uskutečnili
celodenní
výlet
na
Radhošť. Věřím, že si
děti celý týden užily a
kromě odměn si přivezly
i spoustu zážitků.
Také jsme se dočkali i instalace dvou interaktivních tabulí, o kterých jsem psala již
v květnu.
V pátek 30.6. dostaly děti svá závěrečná vysvědčení. Při této příležitosti jsme
odměnili děti, které si vysloužily pochvaly za reprezentaci školy v různých soutěžích a
také za sběr starého papíru. Také jsme se (ač neradi) rozloučili s dětmi z pátého ročníku
a s některými z ročníků nižších.
Vytoužené prázdniny mohou začít. Dětem přeji, aby si je naplno užily a od školní
práce si odpočinuly. Pedagogům pak děkuji za jejich celoroční práci a přeji jim
příjemnou dovolenou, při které načerpají nové síly pro další školní rok. S dětmi se pak
těším 1. září 2016 na shledanou.
Mgr. Hana Frydrychová
RYBSKÝ ZPRAVODAJ Periodický tisk územního samosprávného celku č. 7/2016 - měsíčník
vydal Obecní úřad Rybí, Rybí č. p. 380 dne 30.6.2016 v počtu 405 výtisků. Připravila Jana Marková.
Telefon / fax: 556 760 181. IČ: 00600741.
E-mail adresa: obec@rybi.cz. Webové stránky obce: www.rybi.cz.
Evidenční číslo zpravodaje: MK ČR E 10143.
Pro Rybjany zdarma jinak 5 Kč za jeden výtisk. Tisk: Obecní úřad Rybí
.
Obecní úřad si vyhrazuje právo výběru příspěvků do zpravodaje.
Uzávěrka každého čísla:
25. den v měsíci.
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