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 Anna  Kvitová   93  let 

 Josef  Janýška  88  let 

 Jan  Pavelka  83  let 

 Vlasta Hanzelková 82  let 

 Josef  Šimíček  81  let 

 Boţena Najzarová  80  let 

 Josefa Kvitová   80  let 

 Marie  Geryková  60  let 

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

KLUB ŽEN   zve své členky výjimečně v pondělí 14. března  do přísálí Besedy      

v 17:00 hod.   

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 úterý  29. března 
ve stejnou dobu. 

Výbor TJ Rybí, z.s.  zve všechny členy na výroční členské schůze,  
které se budou konat v restauraci Na hřišti: 
 
 - oddíl SPV (Sport pro všechny) - v pátek 11.3.2016 v 18.00 
 - vlekařský oddíl - v sobotu 12.3.2016 v 17.00 
 - fotbalový oddíl - v sobotu 19.3.2016 v 17.00 
 

Zároveň všechny srdečně zveme na VALNOU HROMADU celé TJ, 
která se koná v restauraci Na hřišti v sobotu 26.3.2016 od 17.00. 

Přijďte se s námi podělit o vaše nápady a připomínky ohledně činnosti TJ! 
 

TJ Rybí,z.s. informuje, ţe  41. ročník turistického pochodu Za pohledy z Rybí  

se bude konat v sobotu 30.4.2016. 
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Opět něco málo o odpadech 

Motto:  
Podle některých zdrojů se na světě spotřebuje za rok aţ 1000 miliard jednorázových 
plastových tašek a sáčků. V Evropě by to mělo být kolem 100 miliard. To v teoretickém 
přepočtu vydá na 12 milionů barelů ropy. 

Co nás trápí víc. Ty plasty nebo ty barely? 

V úvodu chci poděkovat Vám všem, kdo poctivě třídíte a dáváte tak vytříděnému       
materiálu šanci na jeho nové vyuţití.  

O tom, ţe je náš systém svozu odpadu motivační, nemusíme vést po létech praxe   
ţádné diskuse. Jen pro ilustraci uvádím, ţe v České republice průměrné mnoţství 
směsného komunálního odpadu uloţeného na skládku činí 198 kg/občan/rok. V naší 
obci pak ročně na skládce končí 105 kg/občan (82 kg popelnice + 23 kg objemný       
odpad). Předpokládám, ţe většina z nás třídí nejen proto, ţe ušetří za vývoz popelnic, 
ale ţe odpady, které vynášíme z domu, bereme také jako dobrou surovinu pro její nové     
vyuţití. Třídění odpadu snad většina z nás tak bere jako malý příspěvek pro ochranu 
ţivotního prostředí nejen našeho, ale především budoucích generací. A konečně tato 
třídící praxe se nám vyplatí i do budoucna, kdy za necelých 10 let uţ nebude moţné 
ukládat na skládky odpady, které se dají recyklovat. 

Pro odpadové hospodářství v obci má třídění ještě jeden nemalý význam a to, ţe obec 
dostává za vytříděný odpad odměnu od společnosti Eko-kom. V loňském roce tato    
odměna činila 151.551,- Kč, za ní jsme pak uhradili platbu za vývoz velkoobjemového 
odpadu a úhradu tříděného odpadu Z obecního rozpočtu jsme v loňském roce dopláceli 
za odpady 30.856,- Kč. 

Protoţe je stále co zlepšovat, přidávám na závěr ke třídění pár připomínek: 

 odkládejte tříděný odpad pouze do kontejnerů, nikdy vedle. Papíry a plasty pak 
rozfoukává vítr po komunikacích a zahradách. Neposílejte proto s vytříděným     
odpadem děti, které tuto práci samy nezvládnou.  (Asi by se vám také nelíbilo     
sbírat stále nepořádek. Jen se zeptejte lidí, kteří bydlí poblíţ kontejnerů na tříděný 
odpad, jak často po někom uklízejí). 

 Do kontejnerů na ţelezný odpad neodkládejte obaly od sprejů, i kdyţ jsou z kovu. 
Prázdné spreje jsou nebezpečným odpadem, stejně jako znečištěné konzervy 
od barev apod. 

 Do kontejnerů na olej patří pouze olej z domácností. Ţádný motorový olej nebo 
pevné rostlinné a živočišné tuky do těchto kontejnerů nepatří. Při odkládání 
olejů nádoby dobře uzavírejte, uzavření jednoduchým víčkem nestačí, olej se     
rozlije do popelnice. 

 

Asi půl roku nabízíme v obci také moţnost třídění plastů do ţlutých pytlů, které si      
můţete vyzvednout přímo na obecním úřadě. Takto vytříděný plast pak kaţdý poslední 
čtvrtek v měsíci odvezou pracovníci obce z místa, kam běţně přistavujete popelnice na 
komunální odpad. Cílem tohoto sběru je samozřejmě podpora zvýšení třídění plastů a 
tím i dosaţení vyšší odměny od společnosti Eko-kom. 
 

Hezké březnové dny Vám přeje Marie Janečková 
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Kulturní komise zve všechny občany na tradiční 

„VYNÁŠENÍ ZIMY ZE VSI“,  

které se uskuteční na Smrtnou neděli 13. března.  

Průvod vyrazí ve 14:30 od Fojtství a zakončí se krátkým 

kulturním vystoupením na Polďáku.  

Pro děti je připraveno sladké překvapení. 

Hudba zkracuje vzdálenosti a přibližuje člověka. 

音楽は人と人の距離を近づけ通い合わせる。 

Kulturní komise Vás zve v neděli 20. března 2016 od 15 hodin  

do sálu kulturního domu Beseda na společenské odpoledne  

„DO BESEDY NA BESEDU“ 

tentokrát s milými japonskými přáteli.  

 V programu vystoupí klavíristka Yukiko Sawa, sopranistka Nao Higano a Komorní       
orchestr Kopřivnice s dirigentem Petrem Lichnovským. 
Společně si vyposlechneme skladby Vítězslava Nováka, Akira Ifukube, Rafaela         
Kubelika, Benjamina Brittena, Josepha Haydna, Wolfganga A. Mozarta a také světovou 
premiéru skladeb Kuniho Somy : Dvě japonské lidové písně (2016) pro soprán, klavír a 
orchestr. 
 

 Po tomto kulturním vystoupení bude připravena pro všechny návštěvníky malá 
ochutnávka japonské kuchyně. 
 Na závěr programu se opět můţeme těšit na vystoupení paní Nao Higano s    
uměním japonské kaligrafie. Tato malá umělecká dílka si budete moci odnést také do 
svých domovů. 
 

Výbor základní organizace Českého zahrádkářského svazu zve členy  

na  ČLENSKOU SCHŮZI, která se koná  

ve středu 16. března od 17:00 v Besedě.  

Hospůdka u Milana pořádá v sobotu 19. března tradiční  

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

Prezentace do 8:30 hod. Občerstvení zajištěno. 

Hrající Josefové = 10% sleva na útratu. 

Vstupné dobrovolné bude věnováno na rehabilitaci Verunky Fojtíkové po úraze. 
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Pár slov o účinkujících: 
 

Sopranistka Nao Higano pochází z Chiby. Studovala operní a 

koncertní zpěv na Univerzitě Seitoku v rodném Japonsku. Ve   

studiu zpěvu pokračovala na VŠMU v Bratislavě, kde ukončila 

doktorandské studium u Prof. P. Mikuláša a získala titul ArtD.  

Absolvovala pěvecké kurzy u G. Baňačkové, D. Iordachesca, S. 

Kopčáka, P. Dvorského, Z. Livorové atd.  

Získala 1. cenu Yamaha Foudation, vícenásobné granty za     

koncertní činnost ve Slovenském hudebním fondu. Byla stálým hostem v opeře SND, 

SO B. Bystrice, opeře ND Brno a v SKO  Ţilina, jako sólistka hostovala v mnoha           

profesionálních orchestrálních souborech. 

Představila se vícekrát v praţském Rudolfinu i v amsterdamském Concertgebouwe.  

V současnosti ţije v Kroměříţi, vyučovala zpěv na Konzervatoři P. J. Vejvanovského a 

na Konzervatoř Ţilina.  

Japonská klavíristka Yukiko Sawa pochází z Tokia. Vystudovala 

hru na klavír na Hudební akademii Musashino v Tokiu a jako      

stipendistka československé vlády na AMU ve třídě Prof. 

J. Páleníčka. Yukiko Sawa patří k předním propagátorkám české 

hudby, koncertovala v Praze, Plzni, Hradci Králové, Jindřichové 

Hradci, Kroměříţi, Jeseníku, Olomouci atd.  

Vystoupila v rozhlasových a televizních pořadech, natočila své profilové CD s              

Janáčkovou klavírní skladbou. Ke 150. výročí  narození L. Janáčka uspořádala svůj   

recitál v Tokiu. Je aktivní členkou asociace B. Martinů a L. Janáčka v Japonsku.          

Od roku 2005 je organizátorkou koncertního turné Jablúčko a sakura v Čechách a v        

Japonsku. 

V současnosti vyučuje hře na klavír na Univerzitě Seitoku a ţije v Yokohame. Jako   

překladatelka z českého do japonského jazyka vydala libreto Janáčkové opery Káťa   

Kabanová. Se sopranistkou Nao Higano spolupracuje od roku 1998. 

 

 



6 

 23. dubna společně navštívíme historické město Olomouc včetně výstavy Flóra 
 
 18. května pojedeme opět do Prahy, tentokrát na výstavu korunovačních klenotů 
 
 28. května pořádáme hudební festival místních umělců „Fischfest― 
 
 25. června se pokusíme obnovit Třešňové slavnosti, nezapomeňte proto si         

připravit třešňové dobroty všeho druhu.  
 
 28. srpna se opět uskuteční setkání traktorkářů a jejich příznivců 
 
 18. září na rybskou pouť můţete v naší obci navštívit planetárium 
 

O všech těchto akcích Vás budeme podrobněji informovat v dalších zpravodajích. 
 

Ludmila Krausová 

Kulturní komise zjišťuje zájem o zájezd do Prahy  

na výstavu Českých korunovačních klenotů. 

Jedná se o jednodenní zájezd dne 18.5.2016. Odjezd ve 3 hod., příjezd cca 21 hodin.  

Cena za dopravu 450 Kč/účastník, děti a mládeţ do 18 let 200 Kč. 

 

Výstava českých korunovačních klenotů bude zpřístupněna zdarma ve Vladislavském 

sále Praţského hradu od  9.00 do 18. hodin. 

Ţádné rezervace nebudou moţné.  Předpokládaná doba čekání 4 hodiny.  K dispozici 

bude občerstvení a toalety. 

Návštěvníci budou moci přicházet od stanice metra Malostranská po Starých               

zámeckých schodech k jiţním zahradám Hradu odtud po Býčím schodišti na 3. nádvoří 

aţ ke Starému královskému paláci.  

Soubor korunovačních klenotů tvoří svatováclavská koruna z doby před rokem 1346, 

korunovační ţezlo a jablko z druhé třetiny 17. století, korunovační kříţ ze 70. let         

14. století, korunovační meč ze 13. století a korunovační ţezlo z poloviny 17. století. 

Svatováclavskou korunu nechal zhotovit Karel IV. a byl s ní v r. 1347 jako první            

korunován českým králem. 

Prosím, přihlaste se do 15. března, abychom mohli zajistit autobus. 
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Březen 

20.3.  Otvírání studánek –vycházka po libotínských studánkách –  

                  sraz ve 14.00hodin na fotbalovém hřišti                                     

 

Duben 

16.4.  Vycházka Odry – Pohoř – Fulnek – doprava  vlakem 

30.4.  41. Ročník pochodu Za pohledy z Rybí                                          

 

Květen 

7.5.  Okolo Mořkova - 42. ročník 

15.5.  Cyklovýlet zámek Lešná u Valašského Meziříčí 

21.5.  Palackého stezka 45. ročník 

 

Červen 

11.6.  Autobusový zájezd Bílé Karpaty 

 

Červenec – Srpen 

30.7. – 7.8. Autobusový zájezd Slovinsko – Julské Alpy 

 

Září 

3.- 4.9.  Autobusový cyklo zájezd Považské hrady a Malé  

  Karpaty 

 

Říjen 

1.10.    Pochod Kolem Halenkova 33. ročník 

28.10.        Autobusový zájezd na Turzovku 

 

Prosinec 

31.12. Rozloučení s rokem 2016 na Svinci 

 

Bližší informace ve Zpravodaji  a u Jiřího Honeše -  tel. 607 727 579 

 

 

Vydejte se s námi za krásami přírody i za poznáním. 
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Ze zasedání rady obce  
V měsíci únoru rada obce schválila: 
 

 poskytnutí finančního daru ve výši 1.000,- Kč na náklady spojené s tiskem a distribucí  
publikace „Senior v bezpečí― společnosti Antišmejdi s.r.o. se sídlem Úzká 308, 563 01 
Lanškroun.  

 Provedení vzduchotechniky v restauraci Beseda firmou Erik Blaţek – prodej a    servis 
elektrotechniky se sídlem Libhošť 409 za nabídkovou cenu 177.898 Kč bez DPH. 

 Provedení rekonstrukce elektroinstalace v restauraci Beseda firmou Machy – Jiří Macha-
tanz se sídlem Na Nivách 1069, Příbor za nabídkovou cenu 78.435.71 Kč 

 Provedení podhledu v restauraci Beseda panem Alešem Purmenským bytem Rybí čp. 45 
za nabídkovou cenu 36.710,- Kč 

 zakoupení zahradního traktoru typu Starjet Exlusive UJ 102-21  u prodejce  Lipka HQ 
s.r.o. U Siberie 960, Frenštát p. R.  za nabídkovou cenu 112.000,- Kč včetně DPH. 

 
rada doporučuje zastupitelstvu ke schválení 

 ţádost pana P B bytem Rybí k přidělení účelově vázané dotace ve výši 20.961,- Kč 
z rozpočtu obce Rybí na rok 2016 na rekonstrukci domovní ČOV  

 

Ze zasedání  

 zastupitelstva obce 
 Ve středu 17. února 2016 se v sále Besedy konalo 8. zasedání zastupitelstva obce, kterého se 
zúčastnilo 13 členů zastupitelstva a 6 občanů. 
 

Zastupitelstvo na zasedání projednalo a přijalo toto usnesení: 

(Hlasování: pro - proti - zdrţelo se) 

schvaluje  program  8. zasedání Zastupitelstva obce Rybí;              (13-0-0) 
schvaluje, aby diskuse probíhala ke kaţdému bodu programu zvlášť;     (13-0-0) 

schvaluje návrhovou komisi ve sloţení:  předsedkyně: Ludmila Krausová 

               členové:  Josef Kudělka a Miroslav Šimíček 

    ověřovatele zápisu:   Petr Skalka a Pavel Kotek 

    zapisovatelka:  Jana Marková;                         (13-0-0) 
 

bere  na  vědomí  usnesení přijaté na 7. zasedání Zastupitelstva obce Rybí  dne 2.12.2015;   (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 2016 – schodkový se zapojením finančních           

prostředků z loňského roku: 

 příjmy:   12.855.300 Kč 

 financování:   2.486.000 Kč 

  výdaje:  15.341.300 Kč                             (13-0-0) 
 

schvaluje poskytnutí účelově vázané dotace ve výši 21.505,- Kč z rozpočtu obce Rybí na rok 2016 na stavbu 

domovní ČOV panu Z.P. bytem Rybí;                      (13-0-0) 
 

schvaluje poskytnutí účelově vázané dotace ve výši 21.505,- Kč z rozpočtu obce Rybí na rok 2016 na stavbu 

domovní ČOV A. a R. P., bytem Rybí;                      (13-0-0) 
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schvaluje  poskytnutí účelově vázané dotace ve výši 16.962,- Kč z rozpočtu obce Rybí na rok 2016 na stavbu 

domovní ČOV paní M.K. bytem Rybí;                      (12-0-1) 
 

schvaluje  poskytnutí účelově vázané dotace ve výši 22.264,- Kč z rozpočtu obce Rybí na rok 2016 na stavbu 

domovní ČOV paní F.H. bytem Rybí;                     (13-0-0) 
 

schvaluje  poskytnutí účelově vázané dotace ve výši 20.961,- Kč z rozpočtu obce Rybí na rok 2016 na         

rekonstrukci domovní ČOV panu P.B. bytem Rybí;                   (13-0-0) 
 

bere na vědomí rozpočet DSO Sdruţení Povodí Sedlnice na rok 2016 dle přílohy podkladového materiálu;  
               

bere na vědomí  Zprávu revizní komise DSO Sdruţení Povodí Sedlnice ze dne 21. 12. 2015 dle přílohy  
 

schvaluje  odkoupení pozemku parc. č. 1707/11 k.ú Rybí (ostatní plocha) o velikosti 273 m2 od paní  B. Z.,   

bytem Praha 3 - Ţiţkov za cenu stanovenou znaleckým posudkem, s tím ţe obec uhradí náklady spojené 

s vyhotovením znaleckého posudku a návrhem na vklad;                       (13-0-0) 
 

schvaluje prodej části pozemku p.č. 245/1 k.ú Rybí dle přiloţeného situačního snímku ţadatelům J. H. a M.H. 

bytem Rybí za cenu stanovenou znaleckým posudkem, s tím ţe náklady spojené s vyhotovením geometric-

kého plánu hradí ţadatelé. Vyhotovení znaleckého posudku a návrh na vklad hradí 50% kupující a 50% 

prodávající;              (12-0-1) 

schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obcí Rybí a J.M. bytem Rybí pro pozemek parc. 

č. 859/6 k.ú. Rybí;                          (13-0-0) 

schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obcí Rybí a M.M. bytem Rybí pro pozemek parc. 

č. 252/1 k.ú. Rybí;                          (13-0-0) 

schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obcí Rybí a L.H. bytem Kopřivnice a F.H. bytem 

Rybí pro pozemek parc.č. 636/5 k.ú Rybí;                      (13-0-0) 
 

schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obcí Rybí a M.H., Š.H. a R.H. bytem Rybí pro 

pozemek parc.č. St. 180 k.ú. Rybí;                       (13-0-0) 
 

schvaluje uzavření budoucí kupní smlouvy a smlouvy o právu provést stavbu mezi obcí Rybí a P.P. a Z.P.   

bytem Rybí na odkoupení části pozemku parc. č. 43 (zahrada) o výměře 9,2 m2;             (13-0-0) 
 

schvaluje uzavření budoucí kupní smlouvy a smlouvy o právu provést stavbu mezi obcí Rybí  a Římskokatolic-

kou farností Rybí se sídlem Rybí čp. 100 na odkoupení části pozemku parc. č. 44 (zahrada) o výměře 

103,4 m2;                               (13-0-0) 

schvaluje uzavření budoucí kupní smlouvy a smlouvy o právu provést stavbu mezi obcí Rybí a J.C. bytem Rybí 

na odkoupení části pozemku parc. č. 206 (zastavěna plocha a nádvoří) o výměře 3,4 m2;      (13-0-0) 
 

schvaluje uzavření budoucí kupní smlouvy a smlouvy o právu provést stavbu mezi obcí Rybí a P.P. bytem Rybí 

na odkoupení části pozemku parc. č. 1717/6 (ostatní plocha) o výměře 78 m2;     (13-0-0) 
 

schvaluje uzavření budoucí kupní smlouvy a smlouvy o právu provést stavbu mezi obcí Rybí a J.Š. a B.Š.    

bytem Rybí na odkoupení části pozemku parc. č. 1717/8 (ostatní plocha) o výměře 23,3 m2;       (13-0-0) 
 

schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu mezi obcí 

Rybí a M.P. bytem Rybí na části pozemku parc. č. 1615/1 (zahrada) o výměře 59,4 m2 ;        (13-0-0) 
 

schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy darovací č. NJ/33/i/2016/Ja mezi obcí Rybí a Moravskoslez-

ským krajem zastoupeným Správou silnic MSK, p.o., střediskem Nový Jičín, Suvorovova 525, Nový Jičín;                

               (13-0-0) 

schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 20.000,- Kč N.B. bytem Bařiny, Štramberk na uhrazení nákladů 

spojených s léčbou;                        (13-0-0) 

schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 20.000,- Kč V.F. bytem Rybí na uhrazení nákladů spojených 

s rehabilitací po úraze;                            (13-0-0) 

bere na vědomí informace starostky. 
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Statistika z obecní knihovny za rok 2015 
 

K 31. 12. 2015 je v knihovně        3.518 knih  počet výpůjček celkem                    3.731 
        z toho nauč. lit. dospělým                   541 
z toho naučná literatura                  968                                    beletrie dospělým                 1.674 
                         beletrie                2.550                                    nauč.  lit. dětem                       123 
počet odebíraných časopisů               8                                    beletrie dětem                          652 
 

Počet registrovaných uţivatelů     132                                přírůstek knih za rok 2015            233 
z toho uţivatelů do 15 let                42                                 z toho naučná dospělých             150 
návštěvníci vyuţívající internet     181                                            beletrie dospělých               16 
vyuţití on-line katalogu                   42                                             naučná lit. pro mládeţ          7 
                             beletrie pro mládeţ             60 
 

 W. a Ch. Awdry     O mašince Tomášovi 2 
 V další knize o uţitečných mašinkách vystupují silná mašinka Henry, pásový traktor           
Terence a další jejich kamarádi. Oblíbené příběhy udělají radost malým čtenářům. 

 
     J. Žáček       Krysáci 
     Na malém smetišti, v zásuvkách starého šicího stroje ţijí dva krysáci – Hubert a Hodan – a 
sádrový trpaslík Ludvík. Ţijí klidně a spokojeně, ale jen do chvíle, kdy se na smetišti objeví 
dobrodruh, potkan Eda. Proţijí dobrodruţné a legrační příhody, které čtenáře určitě dobře    
pobaví. 
 

     O. Neff       Pán moří 

     V třetím svazku románového cyklu Tajemství pěti světadílů vrcholí zápas dobra a zla. Virgil 
Adrian se snaţí získat konečnou vládu nad celým světem a pro své úmysly získal do svých 
sluţeb nejlepší vynálezce své doby. Proti němu stojí skupinka odváţlivců, kteří se nebojí se 
s ním pustit do kříţku. Dobrodruţná kniha, v které není nouze o překvapení. 

 
     J. Green       Příliš mnoho Kateřin 
Colin byl vţdycky mimořádně chytrý. Jenţe genialita mu moc nepomáhá k tomu, aby se dočkal 

štěstí v lásce. Jeho dívky se vţdy jmenovaly  Kateřina a kaţdá se s ním brzy rozešla. Naštěstí 

má kamaráda, který jej nenechá utopit se v sebelítosti. A prázdniny po maturitě moţná           

přinesou novou úţasnou příleţitost navázat vztah s krásnou dívkou. 

 

  P. Jackson      Percy Jackson – Zloděj blesku 
     Kolem dvanáctiletého kluka Percyho Jacksona začínají oţívat bytosti ze starých řeckých 
bájí. Zjistí, ţe jeho otcem je jeden z olympských bohů. Percy je v podezření, ţe ukradl mocnou 
zbraň boha Dia – blesk. Se svými přáteli má jen 10 dnů na to, aby blesk našli, vrátili a zabránili 
válce bohů. Tato kniha je prvním dílem úspěšné fantasy edice. 
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Věrka Šustalová, knihovnice 

 V. Válková      Husité – Ve znamení kalicha 
     Kouzelný atlas přenese tentokrát Báru přímo na Vítkov, kde se právě schyluje k bitvě.      
Spřátelí se s Borkem a podnikne s ním dobrodruţnou cestu do husitského města Tábor. 

 

      P. Dvořáček      To nejzajímavější z měst a obcí 
     Historická města a obce jsou vedle hradů a zámků nejcennější součástí našeho kulturního 
dědictví. Tato kniha chce čtenáře provázet slovem i obrazem nejkrásnějšími městy a            
vybranými obcemi České republiky a inspirovat je k cestám za krásami naší země. 

 

     J. Volfová      Smlouva s osudem 
     Ve třetím pokračování oslaví Eva s Adamem šesté výročí svatby. Adamovi se blíţí           
čtyřicítka a Eva najednou cítí, ţe se něco děje, ţe jí něco tají. Nedorozumění mezi nimi se   
snaţí vyuţít jeden jejich přítel – uspěje? Také v rodinách jejich kamarádů se odehrávají           
zajímavé zápletky. Všichni zjišťují, ţe není jednoduché splnit si své sny z mládí. 

 

 J. Picoultová Nejsem jako vy 
     Osmnáctiletý Jacob je zdánlivě obyčejný teenager – exceluje v matematice, má hodně   
černý smysl pro humor a nenávidí nepořádek. To, co má navíc, je Aspergerův syndrom, formu 
autistické poruchy. Jeho ţivot je občas nezvyklý, ale má pevný řád. Násilná smrt jeho mladé 
lektorky sociálních dovedností však vše změní. V podezření je i Jacob. Byl by schopen       
vraţdy? 

 

     J. Cimický  Noční pacient 
     Stráţníci naleznou na předjarním poli těţce poraněného starého muţe, který po převozu do 

nemocnice umírá. A kriminalisté se snaţí objevit pachatele, který jej krutě mučil. Mordparta 

vrchního kriminálního rady Hladíka řeší i další podobně krutý případ. Významnou roli ve        

vyšetřování bude hrát psychiatr Petr a mladá posila kriminalistického týmu Jiřina. 

 

Mám zájem o pronájem zemědělské půdy  

v katastru obce Rybí (cena dohodou). 

Šimíček Miroslav, Rybí čp. 77 

tel: 604 301 254 

 

Přijmu brigádníka(ci) - od 18 let — na točení zmrzliny 

2 dny v týdnu, přibliţně od měsíce května do poloviny září. 

Bliţší informace v cukrárně u p. Krpcové  
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   Farnost:   RYBÍ   
     Program   ve   SVATÉM  TÝDNU   -   2016 

 

 
MOŽNOSTI – ZPOVĚDI před VELIKONOCEMI 

 
FARNOST  RYBÍ: 
 
 Do ÚT 15.3.  vždy 30. minut přede mši svatou, po domluvě i po mši svaté. 

 
 V ÚTERÝ 15.3. – od 15:00 – 16:50 hod. bude zpovídat -  P. Michal Petr. 

 
 V ÚT 15.3.   a ve  ČT 17.3.  – od 15:00 – 16:50 hod., po domluvě i po mši svaté. 

 
 

DEN SLAVNOST / SVÁTEK 
PAMÁTKA 

BARVA HOD. MŠE   SVATÉ   a   POBOŽNOSTI 

Neděle 
20.3. 

KVĚTNÁ NEDĚLE 
 
(Pašijová neděle) 

 

 
Č 
 
 

8:00 
 

PO MŠI 
SVATÉ 

MŠE SVATÁ 
 
 

POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTY 
Pondělí 

21.3. 
Svatého týdne 

Úterý 
22.3. 

Svatého týdne  
F 

16 – 17 
17:00 

ZPOVĚĎ 
MŠE SVATÁ 

Středa 
23.3. 

Svatého týdne 

Čtvrtek 
24.3. 

ZELENÝ ČTVRTEK 
 

B 
 
 

18:30 MŠE SVATÁ 
 

Pátek 
25.3. 

VELKÝ PÁTEK 
 

Sbírka (z Božího hrobu) 
na opravu chrámu ve 

Svaté zemi 

Č 
 

Státní 
svátek 

18:00 
 

18:30 

POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTY 
 

VELKOPÁTEČNÍ   OBŘADY 
 
 

Sobota 
26.3. 

BÍLÁ SOBOTA 
 

Sbírka (z Božího hrobu) 
na opravu chrámu ve 

Svaté zemi 

B 
 

20:30 MŠE SVATÁ 

Neděle 
27.3. 

SLAVNOST 
Zmrtvýchvstání Páně 

 

Sbírka 
na kněžský seminář 

B 
 
 

 

8:00 
 
 

 

MŠE SVATÁ 
ŽEHNÁNÍ - Velikonočních pokrmů 

 
 
 

LETNÍ ČAS 

Pondělí 
28.3. 

Pondělí 
VELIKONOČNÍHO 

OKTÁVU 

B 
 
 

8:00 
 
 

MŠE SVATÁ 
 
 

o. Dušan Zelina 
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 Verunka ráda sportuje a ze všeho nejvíce miluje 
lyţování. Lyţuje od sedmi let a od svých devíti se       
lyţování věnuje závodně. 
Tento sport se jí ale bohuţel stal osudným, kdyţ se jí při 
lyţování v Rakousku, kde byla na soustředění s         
lyţařským oddílem, stal velice váţný úraz páteře s     
poraněním míchy. 

Byla letecky transportována do úrazové nemocnice v   
Klagenfurtu, kde proběhla čtyřhodinová operace. 
V Klagenfurtu strávila dvanáct dní na oddělení JIP a poté 
byla letecky transportována do Fakultní nemocnice     
Ostrava na oddělení spinální jednotky.  
10.2. nastoupila pobyt v Hamzově odborné léčebně v  
Košumberku a termín ukončení léčby zatím neznáme. 
Po návratu z Košumberka bychom chtěli umístit Verunku 
do Sanatoria v Klimkovicích, 
kde měsíční pobyt stojí zhruba 95 000 Kč. 
Byli bychom nesmírně rádi za kaţdou finanční podporu, 
která by nám dala naději, ţe by se Verunka mohla znovu 
postavit na noţky. 
To je její největší přání, aby všechno bylo zase jako dřív. 
Po tom všem, čím uţ si musela projít, je stále optimistic-
ká, pozitivně naladěná a odhodlaná bojovat. 

 

   Verunka je silná a statečná osobnost a všichni věříme, ţe svůj největší závod vyhraje. 

 

Kdyby měl někdo zájem nám pomoci, budeme za to moc 

vděčni. 

Verunka má vytvořený podúčet u nadačního fondu  

Konto Bariéry,  

č.ú. 777 777 222/0800 a v.s. 0361175375 

Ze srdce velice všem děkujeme za jakýkoliv  

finanční příspěvek. 

 

Příběh Verunky si můţete přečíst na nadačním fondu 

Modrý hroch. 

www.modryhroch.cz/pomahame-v-ostrave/pribehy/o-verunce 

rodiče Fojtíkovi 
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Periodický tisk územního správního celku  RYBSKÝ   ZPRAVODAJ   č. 3/2016 - měsíčník 

vydal  Obecní úřad Rybí,  Rybí č. p. 380  dne  29.2.2016 v počtu  400 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. 

Zprávičky ze školičky 
Říká se: „Únor bílý – pole sílí.― V únoru jsme si sněhu moc neuţili, a 
kdyţ tak jen krátce. Ale nám ve škole to náladu nepokazilo. 
Zkraje měsíce jsme si uţívali „jarních― prázdnin, a pak jsme se   

pustili zase do  práce. Ve čtvrtek 11. února jsme ve škole přivítali naše předškoláčky. Ti 
nám ukázali, jak jsou na 
školu připraveni. Z dvaceti 
dětí  bylo 15 přijato, pěti   
dětem byl navrţen odklad.  

V pátek 19.2. jsme pro 
děti připravili programové   
vyučování „Rej masek―. Děti 
přišly do školy v kostýmech, 
ve kterých plnily soutěţní 
úkoly ve smíšených druţ-
stvech. Během dopoledne 
tvořily výzdobu, kterou si 
můţete ve škole prohléd-
nout. Vyráběly si dort a     
ozdoby na něj, sportovaly a 
plnily i vědomostní úkoly   
nejen na interaktivní tabuli. 
Den se ohromně vyvedl, 
všechna druţstva pracovala bezvadně a byla za to náleţitě odměněna. 

V neposlední řadě jsme se ve čtvrtek 25.2. pobavili při „Artistic Magic Show―, při 
které mohly děti naší školy i školy mateřské vidět kouzelnické i artistické vystoupení. 

V následujícím měsíci nás čekají divadelní představení, velikonoční výstava se 
soutěţí a prodejem dekorativních výtvorů, na kterou všechny srdečně zveme, a 
v závěru měsíce se můţeme těšit na svátky jara – Velikonoce. Všem tímto přeji          
příjemné proţití těchto svátků a bohatou pomlázku. 

       Mgr. Hana Frydrychová 
 

Žádost školní družiny 
 

Paní vychovatelky ze školní druţiny ţádají všechny, kteří mají moţnost věnovat škole 
materiál pro výtvarnou tvorbu – zbytky vlny zbytky látek, staré knoflíky, pytlovinu, starou 
ţehličku (funkční), starý mixér (taky funkční). Předem děkujeme za přinesený materiál. 

        Mgr. Veronika Horecká 

mailto:obec@rybi.cz
http://www.rybi.cz/

