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 Růžena  Kvitová   86  let 

 Zdeňka Tománková  84  let 

 Věra  Marková  81  let 

 Bronislava Polehlová  60  let 

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

Těžba dřeva v obecním lese 

 Na doporučení lesního hospodáře se v letošním roce uskuteční 1. etapa těžby 

smrkového porostu. „Sklízíme“ tedy to, co před 90ti lety vysadili naši předkové.           

A musím říct, že máme v podstatě i štěstí. Smrky jsou dorostlé, můžeme je prodat za 

dobrou cenu. A také konečně nemusíme dále čekat, až budou stromy napadeny    

kůrovcem. V letošním roce jsme tedy vyhlásili výběrové řízení na práce v obecním   

lese. Součástí veřejné zakázky není jen těžba dřeva, ale i úklid klestu a zalesnění 

vzniklých pasek.  Tím se výnos z prodeje dřeva sice poníží, ale i tak půjde o zajímavý 

finanční přínos do obecní pokladny. 

 Vítězem veřejné zakázky se v letošním roce stala firma BML les s.r.o. z Veřovic, 

která za prodej stromů nastojato nabídla cenu 1550,- Kč/m
3
. 

  

 V příštím roce doporučuje lesní hospodář vytěžit zbytek dorostlé smrčiny a  její 

následné zalesnění bukem a jedlí. Snad vše proběhne úspěšně a podaří se vytvořit 

dobré podmínky pro růst nového zdravého lesa, který bude vhodným prostředím pro 

všechny lesní obyvatele. 

Hezké jarní dny Vám přeje Marie Janečková 

Nezapomeňte i v letošním roce fotit hezká místa v obci.  
Zachyťte naši obec ve všech ročních obdobích. 
Vybrané snímky použijeme na obecní kalendář 2015. 

Marie Janečková 
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Očkování psů proti vzteklině proběhne ve čtvrtek 10. dubna : 
 
 16

00 
- 16

30
   parkoviště u Besedy 

 16
45

 - 17
00

   u Fojtství 
 
S sebou očkovací průkaz psa a 100 Kč na poplatek. 

Kulturní komise zve občany na tradiční  
„VYNÁŠENÍ ZIMY ZE VSI",  

které se uskuteční v neděli 6. dubna.  
Průvod vyrazí od 14.30 hodin od Fojtství a zakončí se krátkým   

kulturním vystoupením na Polďáku.  
Pro děti připraveno překvapení.  
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KLUB ŽEN    zve své členky v úterý 1. dubna  do přísálí Besedy v 18:00 hod.   

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

Od dubna opět začne fungovat svoz bioodpadu, který zajišťuje firma OZO Ostrava. Kdo 

tedy máte uzavřenou smlouvu s firmou, můžete stejně jako v loňském roce připravit   

nádobu k vývozu, který začíná ve středu 2. dubna. Dále pak co 14 dní v sudé týdny ve 

středu. Jestliže však nemáte ještě žádný bioodpad připravený, můžete využít 

„pozastávku“ – zavoláte na kontaktní telefon 556 400 355 ze smlouvy nebo napíšete 

na email martanova@ozoostrava.cz a domluvíte si termín vývozu od vašeho domu. Do 

systému vývozu bioodpadu se samozřejmě mají možnost zapojit i další zájemci, stačí 

jen zavolat do firmy OZO na tel. č. 556 400 355. 

Ve čtvrtek dne  24. dubna 2014 od 10.00 do 16.00 hodin  

se koná v místní mateřské škole   

„ ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY „ 

Rodiče, nebo jejich zákonní zástupci přinesou s sebou rodný list dítěte. 
K zápisu se dostaví všechny děti, které chtějí navštěvovat MŠ ve    
školním  roce 2014/2015 a v této době dovrší věku nejméně 3 let. 
Pokud se nebudete moci dostavit k zápisu v tento den, domluvte si jiný 
termín telefonicky na čísle tel. 556 760 002 nejpozději do konce       
měsíce dubna 2014. 

Miroslava Gilarová, ředitelka MŠ 
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Změna programu – zájezd na divadelní představení Moravské divadlo v Olomouci. 
 

Dle oznámení Moravského divadla Olomouc se původní titul „Maryša“  
v sobotu 26. dubna, na který pořádá kulturní komise obce zájezd, neuskuteční a na 

programu bude náhradní představení  - komedie Rozbitý džbán.  
 

Odjezd autobusu v 17:30 hodin od restaurace na Fojtství, 
                       v cca17:35 hodin ze zastávky Rybí, Horní.  
Začátek představení je v 19. hodin.  
Přihlásit se můžete na OÚ tel. 556 760 181.  
Cenu 200 Kč je nutné uhradit nejpozději do 21. dubna.  

 
O komedii Rozbitý džbán:  
Na počátku této klasické komedie stojí vcelku banální událost: rozbitý džbán. Kdo a 
proč jej rozbil má vypátrat Adam, rychtář malého městečka nedaleko Utrechtu. Co 
všechno díky tomu vypluje na povrch o vztazích mezi místními obyvateli? A jak dlouho 
se před nimi podaří ututlat, že na vyšetřovaném případu nese nakonec největší vinu 
sám vyšetřující? Režie hry Heinricha von Kleista, od jehož úmrtí uplynulo loni 200 let, 
bude návratem Petera Gábora na jeviště Moravského divadla Olomouc, kde v letech 
1998-2004 coby umělecký šéf činohry vytvořil jednu z umělecky nejvýraznějších ér    
posledních desetiletí. 

Za kulturní komisi Pavel Lichnovský 

Informace pro občany České republiky o podmínkách 
hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území ČR 

Volby do Evropského parlamentu se budou na území České republiky konat  
ve dnech 23. a 24. května 2014.  

Dne 23. května 2014 (pátek) se bude hlasovat  od 14.00 hodin do 22.00 hodin a 
dne 24. května 2014 (sobota) se bude hlasovat od 8.00 hodin do 14.00 hodin. 

 
Volič hlasuje ve volební místnosti na území obce, u jejíhož obecního úřadu je zapsán v seznamu voličů pro 

volby do Evropského parlamentu. 

Volič může hlasovat v jakékoli volební místnosti na území České republiky, pokud hlasuje na voličský     

průkaz. Voličský průkaz vydává obecní úřad voliči, který je u tohoto obecního úřadu zapsán v seznamu     

voličů pro volby do Evropského parlamentu a nebude moci nebo nehodlá volit ve volebním okrsku, pro který 

je tento seznam veden. Volič, který je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, může 

požádat o vydání voličského průkazu nejdříve ode dne vyhlášení voleb, a to písemným podáním opatřeným 

ověřeným podpisem voliče, doručeným nejpozději 15 dnů přede dnem voleb, tj. do 8. května 2014, obecní-

mu úřadu. Obecní úřad nejdříve 15 dnů přede dnem voleb předá voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, 

která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej 

voliči zašle. 
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TJ Sokol Rybí zve  

 

  

 
 
 

na 39. ročník  turistického pochodu 

 

 
 

Start u sokolovny od 7.00-9.00 hod. 
 

Pohádkový les…a skupina „NaSoSka“…slosovatelné startovní listy…  bohaté 

občerstvení…  v cíli k tanci a poslechu hrají „ Cizinci “ 
 Krásné výhledy na Beskydy a do okolí 

 

Trasy : 12,5 a 25 km 

 

 

Srdečně zvou pořadatelé 
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Ukládání objemného odpadu z domácnosti a železného šrotu do 
velkoobjemových kontejnerů: 
 
          středa a  čtvrtek  !!! 

pro horní část obce   9. a 10. dubna     u Besedy 

pro dolní část obce 16. a 17. dubna     u Fojtství  

 
Součástí bude opět sběr hliníkových odpadů (hlin. plechovky od 
piv, energetických nápojů, měkkých obalů od paštik apod. - vše je 
nutné odložit čisté. 

Velkoobjemový odpad 
 

Co lze do nádoby umístit? 
Starý vyřazený nábytek, koberce, linolea, dřevěné, kovové a skleněné výrobky 
větších rozměrů pocházející z domácností apod. 
 

Co zde nepatří! 
 Stavební odpady (suť, cihly, beton, IPA, azbestové výrobky, sádrokartón, okna apod.), 

nebezpečné odpady (plechovky od barev, olejů apod.), elektrozařízení (ledničky, pračky, 

televizory a další vyřazené elektrospotřebiče), biologicky rozložitelný odpad (např.    

nevyužitelné ovoce, zelenina, větve apod.), obalový  materiál (např. kartónové krabice), 

pneumatiky. 

Sběr nebezpečného odpadu:  o sobotách 12. dubna a 19. dubna u obecního skladu  
 a to vždy v době od 8:00

 
 do 9:00 hod.  

 
                 Občané mohou odkládat nebezpečný odpad  BEZPLATNĚ. 
Můžete zde uložit:  
 -  staré televizory a zářivky    -  ledničky a mrazničky    
 -  mikrovlnné trouby a vysavače   -  sekačky a vrtačky 
 -  výpočetní technika (počítače, monitory)  
Staré barvy  za poplatek  - suché 7 Kč/1 kg  a tekuté 10 Kč/1 kg   
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V souvislosti s touto akcí očekáváme v obci výšenou návštěvnost motoristů. Abychom 
předešli nedorozumění při parkování aut návštěvníků na soukromých pozemcích,    
volejte do čtvrtku 3. dubna do 12

00
 hodin na telefonní číslo 734 433 993.           

Pořadatel zajistí zapáskování vašeho pozemku a tím i zamezení parkování. 
 
Na místní komunikaci směrem k Puntíku a na křižovatce ve směru na Štramberk bude 
v době konání rychlostní zkoušky tj. v sobotu 5. dubna umístěná dopravní značka    
zákaz vjezdu. V případě, že bydlíte v této části obce a musíte jet autem, vyzvedněte 
si na obecním úřadě do pátku 4. dubna do 14

00 
hodin samolepku – vjezd povolen,      

později si můžete vyzvednutí této samolepky zajistit na tel. číslech: 
Petr Purmenský  731 452 956 
Pavel Lichnovský  725 903 976 
Šmidloch   775 140 450 

Na tato výše uvedená telefonní čísla se obracejte v době konání rychlostní zkoušky i 

s případnými dalšími organizačními připomínkami souvisejícími s Valašskou rally. 

V sobotu 5. 4. 2014 proběhne v obci Rybí závod motoristického podniku Valašská rally  
Doba průjezdu RZ: 1. průjezd od 10:11 do 11:45 
                               2. průjezd od 12:18 do 13:50 

Seznamovací jízdy proběhnou v pátek 4. 4. 2014 v době od 8:00 do 12:00 hodin         
organizované. 
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Turistický zájezd do vojenského prostoru Libavá 

1. května 2014    pořádá turistický oddíl při TJ Sokol Rybí zájezd do          

    vojenského prostoru Libavá na akci Bílý kámen 2014. 

V tento den budou zpřístupněny pro turisty jinak uzavřené vojenské prostory. 

Cena zájezdu pro členy TJ Sokol Rybí je 120 Kč, pro nečleny 150 Kč. 

Zájemci se mohou hlásit do 21.4.2014. 

Přihlášky a bližší informace u Jiřího Honeše na tel. 607 727 579 

Vážení občané, 
rádi bychom Vás seznámili už nyní s akcemi a termíny jejich konání, které pro své 
členy a pro všechny občany, kteří mají rádi turistiku a poznávání zajímavých míst, 
připravuje na letošní rok výbor turistického oddílu při TJ Sokol Rybí. 
 
26. dubna 2014  39. ročník turistického pochodu „Za pohledy z Rybí“ 
 
1. května 2014  autobusový zájezd do vojenského prostoru Libavá na akci 
    Bílý kámen 
 
14. června 2014  autobusový zájezd na Javorový a Těšínské Beskydy 
 
12. července 2014 cyklo zájezd na Litovelské Pomoraví - doprava autobusem 
    s přívěsem na kola 
 
15.- 18. srpna 2014 turistický zájezd na Slovensko. Navštívíme Belanské Tatry, 
    Dunajec, Pieniny, Slovenský ráj 
 
4. října 2014  zájezd na pochod do Halenkova 
 
28. října 2014  autobusový zájezd na Hostýnské vrchy 
 
31. prosince 2014 silvestrovský výšlap na Svinec 
 
Podrobněji Vás budeme informovat o jednotlivých akcích prostřednictvím          
Rybského zpravodaje. 
Těšíme se, že využijete této bohaté nabídky zájezdů a vydáte se s námi za         
pohybem, poznáním a veselými zážitky.  

Za výbor oddílu turistiky 
Jiří Honeš 
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Ze zasedání  

 zastupitelstva obce 

Ve středu  5. března 2014 se v sále Besedy konalo 19. zasedání zastupitelstva obce, kterého 
se zúčastnilo 15 členů zastupitelstva a 16 občanů. 
 
Zastupitelstvo na zasedání projednalo a přijalo toto usnesení: 

schvaluje program  19. zasedání Zastupitelstva obce Rybí;                                (14-0-0) 
  

schvaluje  aby diskuse probíhala ke každému bodu programu zvlášť;                     (14-0-0) 
 

schvaluje návrhovou komisi ve složení:  Pavel Lichnovský (předseda),                   (14-0-0) 

   Martin Pospěch a Antonín Kudělka (členové) 
 ověřovatele zápisu: Petr Skalka a Libor Sopuch 
 zapisovatelku: Jana Marková 

 

bere na vědomí plnění usnesení přijatých na 18.zasedání Zastupitelstva obce Rybí dne 22.1.2014; 
                  

schvaluje povolení průjezdu motoristického podniku Valašská rally 2014 dle předložené žádosti  
AutoMotoKlubu Rallye Sport – Vsetín, Dolní Jasénka za podmínek projednaných na zastupitelstvu 
22.1.2014;                 (8-5-1) 
 

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 2014 - schodkový se zapoje-
ním finančních prostředků z loňského roku : 

 příjmy:  11 239 500,- Kč 
 financování:    1 553 000,- Kč 
 výdaje: 12 792 500,- Kč;                               (14-0-1) 
  
schvaluje   Povodňový plán obce Rybí;                           (14-0-1) 
 

volí do funkce přísedícího u Okresního soudu v Novém Jičíně pro funkční období 2014-2018 paní 
Františku Zábranskou, Rybí;                                 (15-0-0) 
 
neschvaluje  návrh k podání žaloby na určení vlastníka předmětné silnice u Okresního soudu 
v Novém Jičíně;              (1-11-3) 
 

schvaluje  odkoupení pozemku parc.č. 387 o výměře 31 m
2
 (pod stavbou kapličky křížové cesty –   

kulturní památky) od vlastníků M. a J. Šenkových, Rybí za cenu stanovenou znaleckým posudkem 
s tím, že znalecký posudek i návrh na vklad do katastru nemovitostí hradí obec;                       (15-0-0) 

   

schvaluje  odkoupení pozemku parc.č. 1823/1 od Ing. J. a L. Vašutových, Rybí za dohodnutou cenu  
10 Kč/m

2
 s tím, že náklady spojené s návrhem na vklad do katastru nemovitostí a vyhotovení geomet-

rického plánu pro zpřesnění hranice mezi pozemky 922/14 a 1823/2 hradí obec;                        (14-0-1) 
  

schvaluje  odkoupení pozemku parc.č. 887/4 o výměře 90 m
2
 od M. Rýdla, Rybí za dohodnutou cenu 

72,56 Kč/m
2
 s tím, že náklady spojené s návrhem na vklad do katastru nemovitostí  hradí obec;               

                                      (15-0-0) 
 

neschvaluje  zřízení věcného břemene příjezdové cesty pro manžely Lichnovské;                           (2-8-5) 
 

bere na vědomí  informace starostky. 
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Ze zasedání rady obce  

Rada obce na svém 86. zasedání dne 3.3.2014 
projednala a při jala toto usnesení:  

schvaluje  návrh smlouvy budoucí o    
zřízení věcného břemene a právu   
provést stavbu „zemního kabelového 
vedení, Holub“ na pozemku 1740/1 
mezi společností Arpex Morava s.r.o. 
Teslova 873/2 Ostrava Přívoz a obcí 
Rybí a pověřuje starostku podpisem 
smlouvy; 

 
schvaluje  Sazebník úhrad za poskytová-

ní informací na účetní období 2014; 
 
schvaluje  úpravu pravidel pro užívání 

sociálního bytu v bodě 3: 
K bytu pro sociálně potřebné občany 
bude      nájemní smlouva uzavírána 
na dobu určitou    jednoho roku za výši 
měsíčního nájmu 30 Kč/m

2
, společně 

užívané prostory 15 Kč/m
2 

+ služby 
spojené s užíváním bytu a 

schvaluje uzavření nájemní smlouvy 
s paní  Jiřinou Steinborn, Rybí a paní 
Marií Havrlantovou, Rybí a pověřuje 
starostku jejich podpisem; 

 
schvaluje  dokončení stavby - rozšíření 

veřejného osvětlení SO7 „pod Polďá-
kem“ správcem VO  firmou Vlastimil 
Zelenka a pověřuje starostku uzavře-
ním objednávky; 

 
schvaluje  podporu projektu „První       

pomoc není věda“ ve výši 4.900 Kč 
bez vytvořené inzerce  na  strán-
kách publikace, s tím že obec obdrží 
100 brožurek zdarma;  

schvaluje  žádost společnosti Reverge a.s.          
Dřevařská 1418/7, 680 01 Boskovice o 
umístění sběrného boxu na použitý    
textil, obuv a hračky u budovy sokolovny 
a pověřuje starostku uzavřením smlou-
vy s touto firmou; 

 
souhlasí  s účastí obce Rybí na projektu 

vzdělávání obyvatel – výzva 50 
z operačního programu  Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost. Cílem tohoto 
projektu je vzdělávání obyvatel v obcích 
do 2.000 obyvatel a to v oblastech      
výpočetní techniky, finanční a spotřebi-
telské gramotnosti, nového občanského 
zákoníku, základů podnikání; 

 
schvaluje  podmínky veřejné zakázky 

„Práce v  lese obce Rybí pro rok 2014“ 
s tím, že dřevo z těžby bude odkoupeno 
firmou na stojato a dále 

schvaluje  vyzvané uchazeče: 
Knopp Vladimír, těžba dřeva a přidru-
žené     služby, Osvobození 301, 747 
57 Slavkov; IČO 623 24 934 
Karel Kunčický, Guntramovice 34, 
747 87 Budišov nad Budišovkou; 
IČO 749 31 709 
Pila Hertice s.r.o. Hertice 41, 747 56 
Dolní  Životice, IČO 268 39 482 
BML les s.r.o., 742 73 Veřovice 56; 
IČ: 29393680; 

 



16 

V pondělí 7. 4. 2014 bude výpůjční doba knihovny zkrácena, a to od 16°° do 18°° hod. 
Poté následuje přednáška Mgr. Petry Milichové. 
 
     V. Čtvrtek                                       Kočičiny kocourka Damiána 
     Kocourka Damiána a jeho kamarády znají děti z večerníčků. Ale určitě si rády   znovu s nimi    
prožijí spoustu báječných kočičích dobrodružství. 
 
     V. Vančura                                      Kubula a Kuba Kubikula 
     Medvědář Kuba Kubikula si již neví rady se zlobivým medvědem Kubulou, a tak si vymyslí      
medvědí strašidlo Barbuchu. Již patnácté vydání tohoto roztomilého příběhu medvědáře svědčí o 
tom, že kouzlo, vtip a moudrost této knihy je stále oblíbené. 
 
     J. Friedrich                                    Čtyři a půl kamaráda a podezřelý ředitel 
     Kdosi se vloupal do sborovny,  moc toho neukradl, ale Kallova detektivní kancelář se pouští do 
pátrání. Brzy objeví podezřelého muže, ale ten byl velmi podobný řediteli školy. Jak se jim podaří  
vyřešit tuto záhadu se děti dozvědí v tomto dalším detektivním příběhu. 
 
     Robert de Groot                            Leonardo prostě geniální 
     Komiks Leonardo patří k nejúspěšnějším francouzským komiksům. Bláznivý vynálezce a jeho   
oddaný sluha tropí neuvěřitelné a ztřeštěné kousky, a tak je čemu se smát. 
 
     P. Šrámek                                      Nebe-peklo-ráj  -  tyglík české poezie pro děti 20. století 
     Že poezie není jen "čítanková" záležitost, se snaží dětským i dospělým čtenářům dokázat Petr 
Šrámek. Setkáme se s autory známými, ale také s těmi, které bychom si jako básníky ani              
nepředstavili. 
 
     I. Březinová                                    Bleděmodrá kafkárna 
     Holčičí parta se dostává k maturitě a mají s ní plno starostí. Slasti a strasti těchto maturantů opět 
nenásilně prostupuje osud spisovatele. Tentokrát Franze Kafky, autora, který je v zahraničí téměř 
synonymem Prahy, ale pro většinu českých teenagerů zůstal zatím neobjevený. Toto je sedmý,     
závěrečný díl cestovatelské série Ivony Březinové. 
 
 S. Collinsová                                   Hunger Games: Aréna smrti 
                                                                                          Vražedná pomsta 
                                                                                          Síla vzdoru 
     Napínavý příběh této románové trilogie pro mládež se odehrává v neupřesněném času v          
budoucnosti. V troskách země, kdysi známé jako Severní Amerika se rozkládá země Panem, kde 
vládne Kapitol. Krutou a tvrdou rukou, poslušnost si udržuje tím. že jednoročně pořádá Hladové hry - 
boj na život a na smrt. 
 
     V. Vondruška                                 Přemyslovská epopej III.  - Král Přemysl Otakar II. 
     Tento díl epopeje začíná v době mládí Přemysla II. Jeho otec Václav I. realizuje svůj politický sen 
- ovládnout prostřednictvím sňatku prvorozeného syna Vladislava rakouské země. Jenže Vladislav 
umírá a Přemysl se stává následníkem trůnu. Začíná další zajímavé období české země. 
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Věrka Šustalová, knihovnice   

Kulturní komise zve všechny občany na tradiční obecní zájezd tentokráte s podtitulem 
"JARO V JESENÍKÁCH".  

V sobotu 17. května se vypravíme na společné toulky do podhůří Jeseníků - do       
V e l k ý c h  L o s i n  a  n e d a l e k é h o  R a p o t í n a .  
 
 Významnou dominantou Velkých Losin  je krásný renesanční zámek s arkádami, 
freskami a sgrafity. V 17. století byl zámek rozšířen a v současné době je obklopen 
krásným parkem. Interiéry zámku nesou pečeť od renesance až po klasicismus.     
Opravdovým klenotem je Rytířský sál s renesančním stropem, který je ozdoben        
dřevěnými kazetami. Temným obdobím zámku jsou neslavně proslulé čarodějnické  
procesy, o kterých pojednává kniha Václava Kaplického „Kladivo na čarodějnice” 
a stejnojmenný film Otakara Vávry. V roce 1995 byl areál zámku prohlášen vládou   
České republiky za národní kulturní památku. Prohlídka zámku ve skupině.  

Dále pak můžete individuálně navštívit Ruční papírnu a muzeum papíru. Muzejní 
expozice jsou věnované dějinám manufakturní a počátkům strojní průmyslové výroby 
papíru jsou situovány v hlavních historických objektech. Odpolední siestu si můžete   
vychutnat ve zdejších termálních lázních. 
Při cestě zpět se zastavíme v obci Rapotín - v zemědělském skanzenu a zooparku. 
 
Cena zájezdu činí 250 Kč za dospělou osobu, dítě do 15 let 120 Kč.  
V ceně je zahrnuta doprava, vstupné do zámku Velké Losiny a skanzenu v Rapotíně.   
 

 W. P. Young                                        Křižovatky 
     Anthony Spencer je bezcitný boháč, kterého se všichni bojí. Po úrazu hlavy se ocitne v kómatu na 
JIP a zatímco je obklopen přístroji, jeho mysl se probouzí v krajině, která zrcadlí jeho dosavadní život - 
zarostlá, nehostinná, opuštěná. Křižovatky jsou určeny všem, kdo v kolotoči moderního světa hledají 
naplnění slov jako je víra, láska a odpuštění. 
 
     John J. Lamb                                     Smutný medvídek 
     Vysloužilý policejní důstojník ze San Franciska  Brad Lyon se usadil se svou ženou v horách ve   
Virginii, aby zde vedli poklidný život a věnovali se své největší zálibě - sbírání a výrobě plyšových 
medvídků. Ale i zde se setkává se zločinem a protože chce pomoci vypátrat pravdu, vrhá se do       
dobrodružného vyšetřování. 
 
     John J. Lamb                                     Proradný medvídek 
     V dalším díle této krimisérie Bradova manželka Asch pracuje na částečný úvazek  jako zástupkyně 
šerifa. Když najde místního farmáře se šípem v srdci, pustí se do vyšetřování. Má trochu jiné           
vyšetřovací metody než manžel, a tak se často dostávají do sporu. Ale přesto nepřestávají v pátrání. 
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Informace pro cestující, kteří jezdí hromadnou autobusovou dopravou společnosti 

Arriva Morava:  u linky 698 spoj 97 s odjezdem v 16.45 hodin z Nového Jičína AN,    
stanoviště č.8 – u tohoto spoje byla cca 3 roky poznámka, že spoj zastavuje v Rybím 
pouze „PRO NÁSTUP“. Tato poznámka byla již počínaje novým jízdním řádem z       
prosince loňského roku zrušena a tak tento spoj s odvoláním na informace mistra     
společnosti Arriva Pavla Roška standardně zastavuje v naší obci pro výstup i nástup. 
Pokud by se Vás řidiči pokoušeli odbýt, že máte jet linkou 646 spoj 12 s odjezdem také 
v 16.45 hodin z AN, stanoviště č. 11, nemají pravdu a musí Vás odbavit. Pokud ne,   
dejte mi vědět. 

Pavel Lichnovský 

Informace - Valašská rally 2014 
V sobotu 5. dubna pojede přes naši obec Valašská rally. V této souvislosti chci požádat 
Vás občany, ke shovívavosti a toleranci zejména při parkování aut návštěvníků tohoto 
motoristického podniku, kterých se sjedou stovky. Není v kapacitách pořadatelů zajistit 
všem vhodné parkování. není to možné ani v jiných obcích, naše není tedy výjimkou. 
Pokud se přece jen nějaké nevhodné parkování dotkne vašich práv a majetku, a osobní 
dohoda z jakýkoliv důvodů nebude možná, jediným, kdo je oprávněn konat v této věci je 
Policie ČR. Parkování společně s případnou způsobenou škodou na majetku, si nafoťte, 
natočte na video, mobil - zejména s viditelným označením registrační značky vozu a 
oznamte to policii ihned nebo i dodatečně. Jedině touto cestou se domůžete svých práv 
a případného zadostiučinění. Příznivcům rally přeji hezký sportovní zážitek! 

Pavel Lichnovský, zastupitel obce 

Pohřebné - jedním z mých návrhů, které jsem v minulém roce podal na pořad jednání 

zastupitelstva obce, byl i návrh na vyplácení pohřebného ve výši 5 000 Kč pro pozůsta-
lé. Týkal by se zesnulých, kteří měli v obci trvalý pobyt. Návrh neprošel. Ptáte se, co mě 
vedlo k myšlence zavést vyplácení pohřebného? Jednoduchost. Je-li někdo občanem 
obce, znamená to také po finanční stránce, že svým "občanstvím" přináší do obecního 
rozpočtu i část svých příjmů, které přerozděluje finanční úřad - jsou to např. část příjmů 
ze závislé činnosti, z podnikání, všichni vlastníci nemovitostí na území obce platí daň z 
nemovitosti, která je 100% příjmem obce apod. Pokud tedy občan za svůj produktivní 
život přispívá do rozpočtu i tímto způsobem, nebylo by na místě mu "na oplátku" přispět 
i na poslední cestu kromě smuteční kytice i finančním příspěvkem? Pro ilustraci ročně 
navždy opustí naši obec asi 10 občanů. Finanční náročnost není vysoká. Pro srovnání 
cca 50 000 Kč se v loňském roce "prohospodařilo" v odpadovém hospodářství a tyto 
peníze skončily obrazně řečeno na skládce.  
Jaký je Váš názor na pohřebné? Zajímá mě.          Pavel Lichnovský, zastupitel obce     
         pavellichnovsky@seznam.cz  

mailto:pavellichnovsky@seznam.cz
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Zprávičky ze školičky 

Firma Dřevo-uhlí Jerlochovice oznamuje, že právě probíhají jarní slevy. 

Kupte si včas hnědé uhlí, černé uhlí, koks, brikety a palivové dřevo.               

Uhlí je skladováno v kryté hale.  

Zvýhodněná doprava zajištěna.                    

Vážíme na digitální váze.  

Těšíme se na vaše zavolání po-pá od 8 do 16 hod. tel 737 089 812. 

Březen ve škole 
Měsíc březen jsme zahájili jarními prázdninami, které se dětem vydařily. V pátek        
14. března se děti naší školy reprezentovaly před občany obce, když vystoupily 
v Besedě na akci „Na besedu do Besedy“. Přes potíže s technikou se dětem vystoupení 
vydařilo. V dalším týdnu se  děti byly opět podívat v místní knihovně, kde pro ně paní 
Šustalová připravila besedy, tentokrát na téma poezie. 
V měsíci dubnu nás čeká hodnocení práce za třetí čtvrtletí. Rodiče budou mít příležitost 
se o všem dovědět na třídních schůzkách, které proběhnou 10. dubna 2014 v 15:30.  
Jako již tradičně budou schůzky rozděleny do dvou částí, kdy v první – společné části 

proběhnou volby do 
Školské rady. Ta by 
měla začít pracovat 
od 1. června 2014. 
 
 Duben bude 
především v duchu 
Velikonoc, aktuální 
informace o akcích 
najdete na stránkách 
školy. 

   

   

   Mgr. 

Hana Frydrychová 
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CHARITA  FRENŠTÁT  POD  RADHOŠTĚM, Kostelní 15, 744 01 Frenštát p.R. 
Bankovní spojení – KB exp. Frenštát p. R. 9492120287/0100, IČO: 49590588  
Telefon: 556 836 937, Email: frenstat@caritas.cz; www.frenstat.charita.cz 

 

Zajímá Vás, co je to pěstounská péče a jak pěstounská péče funguje?   

Chcete dát rodinu a štěstí dětem, které jsou samy bez mámy a táty?  

 

Pokud ano, přijměte pozvání na 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  
 

Místního klubu náhradních rodin 

 
 

v sobotu 12.4.2014 v době od 14:00 do 18:00 hodin 
 
 
 

V průběhu akce budete mít možnost informovat se o 
pěstounské péči a k Dohodám pěstounské péče.  

 
Zároveň si můžete prohlédnout prostory Místního 

klubu NR a jako doplňkový program je pro Vás 
připravena dílnička, kde si společně s dětmi 

Místního klubu NR můžete vyrobit velikonoční 
výzdobu. 

 
Zázemí MK náhradních rodin je v sídle Charity ve Frenštátě pod Radhoštěm, 
Kostelní 15 (1. patro nad cukrárnou u dolního kostela) 

 
Pro více informací kontaktujte paní Alenu Štefkovou, předsedu klubu. 

email.: alenastefkova@centrum.cz 
mob.: 773 167 585 

CHARITA  FRENŠTÁT  POD  RADHOŠTĚM, Kostelní 15, 744 01 Frenštát p.R. 

Bankovní spojení – KB exp. Frenštát p. R. 9492120287/0100, IČO: 49590588  

Telefon: 556 836 937, Email: frenstat@caritas.cz; www.frenstat.charita.cz 

mailto:frenstat@caritas.cz
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Čeká nás sucho? Až 600l/den kvalitní zálivky... 
„Pokud nebude jaro mimořádně deštivé, hrozí v tomto roce sucho. Sněhu je 40krát méně než loni, což 

se může negativně projevit na zásobách podzemních vod a vodnosti toků“ řekl hydrolog Českého  

hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) Jan Daňhelka. 

Čistička odpadních vod STMH5/8/10 využívá jako jediná v České republice moderní bezúdržbový 

třístupňový systém čištění a tím je pro provozovatele ideálním zdrojem až 600l/den kvalitní        

zálivkové vody. 

Prvním stupněm čištění je vždy využití předřazené usazovací jímky (vyrovnávací stupeň-návštěvy, 

dovolená, písek, kamínky, tuky, anaerobní předčištění apod.). Druhým stupněm čištění je čištění 

aerobními mikroorganismy ve vznosu (suspenzi) jako u většiny běžných jednostupňových čistíren 

avšak s tím rozdílem, že aktivovaný kal lépe sedimentuje (snáze se odděluje od vyčištěné vody).    

Třetím stupněm čištění je čištění aerobními mikroorganismy přisedlými na pevném nosiči biomasy 

(buňkovém kole – biokontaktoru), obdobně jako na zemním filtru avšak s výhodou, že těleso nosiče se 

nezanáší - nekolmatuje. Třetí stupeň tak výhodně zajišťuje to, co je na čistírně vždy nejcennější, dobře 

sedimentující aktivovaný kal. 

 

Takto přečištěná voda je vhodná pro zálivky okrasných zahrad,            

doplňování okrasných rybníků apod. 

 

Informujte se i vy na možnosti získat kvalitní zálivku i v době sucha a tím       

výrazně ušetřit náklady spojené se spotřebou vody či vyvážením septiku. 
 

Hellstein spol. s r.o., Vlčovice 11, Kopřivnice, +420 606 709 804, dec@hellstein.cz 
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Okresní soutěž sk.A muži 2013/2014 

Datum Kolo Domácí - Hosté Výsledek 

12.4.14 
16:00 

17 
98 

Hodslavice - Rybí - 

20.4.14 

16:00 

18 

108 
Rybí - Veřovice B 

- 

27.4.14 

16:00 

19 

109 
Rybí - Lubina 

- 

3.5.14 
16:30 

20 
120 

Mořkov B/ Životice - Rybí 
- 

11.5.14 
16:30 

21 
122 

Rybí - Vlčovice-Mniší B 
- 

18.5.14 
17:00 

22 
131 

Straník - Rybí 
- 

24.5.14 

17:00 

15 

87 
Tichá B - Rybí 

- 

1.6.14 
17:00 

14 
82 

Rybí - Hostašovice 
- 

7.6.14 

17:00 

13 

76 
Štramberk - Rybí 

- 

15.6.14 

17:00 

12 

69 
Rybí - Ženklava 

- 

 

Okresní soutěž mladší přípravka 2013/2014 

Datum Kolo Domácí - Hosté Výsledek 

20.4.14 

10:00 

16 

46 
Rybí - Starý Jičín - 

24.4.14 
17:00 

17 
49 

Mořkov - Rybí - 

4.5.14 
10:00 

18 
52 

Rybí - Kateřinice - 

6.5.14 
16:30 

19 
55 

Hodslavice - Rybí - 

8.5.14 
17:00 

15 
43 

Frenštát B B - Rybí - 

18.5.14 

10:00 

14 

40 
Rybí - Hodslavice - 

23.5.14 
16:30 

13 
37 

Kateřinice - Rybí - 

1.6.14 
10:00 

12 
34 

Rybí - Mořkov - 

7.6.14 

10:00 

11 

31 
Starý Jičín - Rybí - 

15.6.14 
10:00 

20 
58 

Rybí - Frenštát B  - 

 

                                                    Změna termínů utkání vyhrazena. 
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RYBSKÝ   ZPRAVODAJ   č. 4/2014 vydal  Obecní úřad Rybí,  Rybí č. p. 380  dne  28.3.2014 

v počtu  390 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 sobotu 1. března 

se zúčastnil náš tým 

mladších přípravek   

r. 2005 a mladší     

fotbalového turnaje 

v Ostravě, který pořá-

dal fotbalový oddíl TJ 

Třebovice. Tohoto tur-

naje se také zúčastnil 

tým FC Baník Ostra-

va ročník 2006 a 

mladší. Už před tur-

najem bylo vidět na 

hráčích, jak se moc 

těší na tento turnaj a 

hlavně na tým Baní-

ku. První zápas jsme 

odehráli s Darkovičkami a zápas skončil 0:0. Musím ale podotknout, že tolik šancí, kolik 

naší hráči nedali, se jen tak nevidí. Ve druhém utkání jsme porazili tým Pustkovce 1:0 

gólem z 6 sekundy utkání. Poté následoval zápas s Vřesinou, ve kterém jsme po celý 

zápas vedli 1:0, ale v předposlední minutě jsme dostali zbytečný gól z přímého kopu a 

zápas skončil remízou 1:1. Nutno podotknout, že to byl zároveň jediný gól, který jsme 

na turnaji obdrželi. V dalším zápase na nás čekal tým FC Baník Ostrava r. 2006 a   

mladší. Od prvních minut jsme tento tým přehrávali a zaslouženě vyhráli 2:0. Před     

posledním utkáním bylo jasné, že jestli vyhrajeme, tak se staneme vítězi celého turnaje. 

Utkání probíhalo z obou stran nervózně a bylo vidět, jak je to důležité utkání. Nakonec 

se nám podařilo vstřelit vítězný gól a radovali jsme se tak z vítězství 1:0 v zápase i na 

turnaji. Hráčům patří velké poděkování za předvedené výkony ve všech zápasech.   

Nejlepším hráčem turnaje byl zvolen Václav Honeš z našeho oddílu. Také bych chtěl 

poděkovat rodičům a fanouškům, kteří vytvořili skvělou atmosféru pro naše kluky. 

                         Trenéři Josef a Petr  

mailto:obec@rybi.cz
http://www.rybi.cz/
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Srdečně vás zveme  

na výstavu obrazů 

P e t r a     K r y s y 

z cyklu  

P O C T A    Z E M I 

  

 Vernisáž se uskuteční  30.4.2014 v 18.00 hodin   

v knihovně Obecního úřadu Rybí,  č.p. 380    

Hudebně ji prozní a své písně o Zemi zahraje a zazpívá 

Blanka Hrubá s přáteli. 

Výstava bude k vidění do 31.5.2014 

Otevřeno:   Po,St:    16:00 – 19:00 

Kontakt:   608 869 902    petrkrysa@seznam.cz   

www.detiuniverza.cz 


