
  

KVĚTEN 2016 

XXIV. ročník  

Zájezd  

do Olomouce 

dne  

23.4.2016 

 



2 

 Karel  Kříţek   88  let 

 Karla  Kelnarová  86  let 

 Boţena Janáčková  84  let 

 Miroslav Pavelka  75  let 

 Jiřina  Horutová  75  let 

 Zdeňka  Vojkůvková  75  let 

 Aneţka Havrlantová 65  let 

 Pavel  Havrlant  60  let 

 Karla  Šustková  60  let 

 Eliška Michálková  60  let 

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

 

Poděkování za pomoc při jarním úklidu  
 

V polovině dubna probíhá jiţ několik let celorepubliková akce „Ukliďme svět, ukliďme 

Česko“. V letošním roce se konala v sobotu 16. dubna. V naší obci jsme se sice do této 

akce doposud oficiálně nepřihlásili, ale i u nás v průběhu dubna více neţ kdy jindy    

uklízíme okolí svého bydliště. A stejně jako kaţdý rok nečekáte, aţ okolí vašeho domu 

uklidí zaměstnanci obce, ale spousta z vás pomáhá při zametání komunikací a         

chodníků, nebo sbírá odpadky na svých vycházkách po přírodě. 

O tom, ţe není lhostejné ţivotní prostředí ani významným osobnostem ţijícím v naší  

zemi svědčí jejich vyjádření k dobrovolným úklidovým akcím. Jejich slova mohou být 

dobrou inspirací i pro nás. 

Andrew Schapiro, velvyslanec USA v ČR: 

„Všem nám záleţí na zdravém ţivotním prostředí a čistých městech. Tím, ţe pečujeme 

o své okolí, demonstrujeme zájem nejen o naše bydliště a naši komunitu, ale i ţivočichy 

a rostliny, které s námi tento prostor sdílí. Máloco dokáţe člověka potěšit tak, jako    

procházka neponičenou krajinou nebo krásně udrţovanými ulicemi Prahy a dalších  

českých měst.“  

http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
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Obec Rybí se přihlásila do soutěţe o kalendář roku 2016.   

Podívejte se na webové stránky kalendarroku.cz  a podpořte náš obecní kalendář   

hlasováním. Kalendáři s nejvyšším počtem hlasů bude udělena Cena veřejnosti.     

 

Ve dnech 25. 4. - 5. 5. 2016 probíhá v záloţce „Přihlášené práce“ hlasování veřejnosti o 

nejlepší přihlášený kalendář roku 2016. Vedle vítězných kalendářů, které vybírá         

odborná porota, bude na základě vašich hlasů udělena i Cena veřejnosti. 

 

Pomalu se bude připravovat kalendář na rok 2017. Proto nezapomeňte fotit krásná   

místa v naší obci ve všech ročních obdobích a fotografie zasílejte na obecní úřad Rybí  

 

Leopold König, profesionální silniční cyklista, účastník Tour de France: 

„Nikdy jsem nepochopil, jak někdo můţe bez výčitek vyhodit odpadek do přírody.          

Z pohledu na les plný PET lahví, zrezivělých konzerv a papírků je mi smutno.“  

Christian Hoppe , velvyslanec Dánského království v ČR: 

„My všichni na Dánském velvyslanectví milujeme přírodu a krásná města. Je velká   

škoda, kdyţ jsou znečištěna různým odpadem bezohledně odhozeným kolemjdoucími.“  

 

 Akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“ jiţ sice v letošním roce proběhla, ale starat se o 

čistotu svého okolí můţeme celoročně.  

 A Vám všem, kteří jste se jakoukoli formou zapojili do jarního úklidu svého okolí a 

přispěli jste tak jednoduše a účelně ke zvýšení úrovně ţivota nás všech, velmi děkuji.  

 
Dny plné jarní pohody přeje Marie Janečková  

Ochotnický divadelní soubor „Pomněnka“ ze Ţenklavy  

Vás všechny zve na představení pohádky  

„JAK KUBA UČIL ČERTY ZPÍVAT“  

ve čtvrtek 5. května v 10:00 hod. do Besedy. 

http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
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 V naší obci ţije mnoho nadaných mladých lidí, kteří hrají v různých hudebních 
skupinách. 
Obec Rybí pořádá spolu s nimi hudební festival FischFest dne 28.5.2016 od 14.30 
v areálu fotbalového hřiště v Rybí. 
 
Program bude přibližně následující:  
15.00  Kudělka Family 
15.30  Bajeři z Makyti 
16.00  Michal Maléř 
17.00  PJ  HARVEY  TRIBUTE  BAND - hraje Šárka Hyklová, Marie Hyklová a další 
19.00  EMERALD  SHINE – hraje Lenka Jašková, Bivoj Kudělka a další 
20.30  BLOOD  MANACLE –  vystoupí Michal Pavelka a další 
 
Pitný reţim zajistí p. Petr Skalka  
Menu – hamburgery, grilované maso a jiné speciality  připraví p. Radek Friedel 
 
Vstupné 80 Kč bude věnováno na rekonstrukci „Věžičky“. Děti do 15 let zdarma. 
 
Přijďte si poslechnout své sousedy, spoluţáky, známé a podpořit dobrou věc. 
 

Zve kulturní komise a všichni účinkující. 

JARNÍ CYKLOTURISTICKÁ VYJÍŽĎKA 

Turistický oddíl TJ Rybí pořádá  

v neděli 8. května 2016 cyklistickou vyjížďku. 

Cílem bude zámek a park v Lešné u Valašského Meziříčí.  

Trasa dlouhá 45 km je vhodná pro silniční a treková kola.  

Vyjíţdíme v 9.30 hodin od sokolovny.       

 

Srdečně zveme všechny maminky,    

babičky, prababičky                           

a tetičky  

v úterý 17. května v 15:30 hod.  
do mateřské školy na besídku  

ke  DNI MATEK. 

http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
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KLUB ŽEN  zve své členky  ve středu 4. května  do přísálí Besedy  v 17:00 hod. 

ZAPISOVÁNÍ  LÉKŮ se bude konat  v pondělí  9. května v konzultační místnosti  
lékaře na obecním úřadě v době od 9:30 - 10:00.     
       
ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ A MĚŘENÍ TLAKU  se bude konat v pondělí  23. května 
ve stejnou dobu. 

 

Vţdy s nástupem teplého období roku můţeme očekávat v obci stejně jako kaţdoročně 

větší pohyb prodejců nejrůznějšího zboţí a sluţeb. Při jednání s nimi pamatujme 

vždy na to, že jim jde především o jejich prospěch. Abyste si ušetřili nepříjemnosti, 

které    bývají s jejich návštěvami spojené, prosím, neuzavírejte s nimi „velmi výhodné“ 

smlouvy ihned při prvním jednání. Pokud vás však přesto nějakým způsobem jejich na-

bídka    zaujme, domluvte se s nimi na dalším jednání třeba aţ po čtrnácti dnech, kdy si 

necháte vše projít hlavou, poradíte se se svoji rodinou, známými, popřípadě se svým 

současným dodavatelem energií.  

Máte plné právo jejich nabídku zcela odmítnout, nekomunikovat s nimi. A někdy se to 

opravdu vyplatí. 

Marie Janečková, starostka 

Základní umělecká škola - pobočka Rybí 

zve nové zájemce o hru na hudební nástroj  

k přijímací zkoušce, která se koná kaţdé Po, Út, St  

od 14:30 - 17:30 hod. v ZŠ Rybí. 

Bliţší informace u vedoucí pobočky p. Vyvialové 603 312 453. 

http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
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Aukce na energie v roce 2016.  
Jak se mohou další domácnosti a firmy zapojit do aukcí.  
Aukční společnost e CENTRE připravila pro zjednodušení procesů  řadu novinek. Jde o vývoj, který 

usnadňuje domácnostem přístup k velmi efektivnímu a levnému nákupu energií – k aukcím. 

Přihlásit se můžete kdykoli. Jiţ neorganizujeme hromadné sběry podkladů pro přihlášení se domác-

ností do aukcí na radnicích.  Aukce organizujeme v  ČR  pravidelně kaţdý měsíc. Nemusíte věc řešit 

osobně. Pro zjednodušení, zrychlení a odpovědi na otázku zda mohu do aukce a má to pro mne smy-

sl? Skutečně ušetřím? Stačí tyto kroky: 

Váš 1.krok  -  Kontaktujte  OP obchodního partnera eCENTRE ve Vašem regionu. Zašlete mu mailem 

podklady (platná smlouva a poslední roční fakturace), které zkontrolujeme, abychom prověřili, zda se 

Vám ceny a podmínky z aukce skutečně vyplatí! Obratem  Vás  informujeme kolik můţete ušetřit přes-

ně podle porovnání vašich cen, spotřeby a podmínek v porovnání s cenami v aukci. Nic neriskujete, 

jen si porovnáte ceny. 

Váš 2.krok – Vaše rozhodnutí zda nabídku využijete nebo ne. Pokud ANO, připravíme Vám smlou-

vu s vítězem poslední  aukce s cenami a podmínkami z aukce. 

Váš 3.krok -  Sejdete se s obchodním partnerem k doplnění informací a uzavření nové smlouvy. Váš 

nový dodavatel z aukce si sám převede Vaše odběrné místo od Vašeho stávajícího dodavatele, zajistí 

tedy změnu za Vás, a poté Vás kontaktuje, odkdy Vám zahajuje dodávky energií. 

Jaké jsou výhody změny dodavatele energií s eCENTRE? 
Předem znáte cenu i dodavatele z aukce. 
Smlouvu s novým dodavatelem uzavíráte jen, pokud s ním šetříte a rozhodnete se. 
Veškerý administrativní servis zajistíme za Vás. 
Jsme nezávislá e-Aukční síň. Nejsme v triku ţádného z dodavatelů a v aukci získáváme 

nejlepší ceny na trhu. 
Služba je pro Vás zcela ZDARMA. 
Chcete si energie řešit sami?  Další novinkou je, ţe se snadno můţete stát součástí eCEN-

TRE a zajišťovat si nákup energií v aukci v teple svého domu sami a bez zprostředkovatele. 

Velký počet domácností z celé ČR sdruţíme kaţdý měsíc do jednoho balíku a vyhlásíme elektronickou 

aukci. Pozveme prověřené dodavatele do aukce, kde tito soutěţí o velký počet klientů. Dodavatelé bo-

jují o klienty v e-aukci a sníží tak ceny energií v průměru o 20 – 40 %.  Dodavatel, který garantuje 

podmínky pro klienty a v aukci nabídne nejlepší ceny bez skrytých poplatků, se stává vítězem aukce. 

Elektronické aukce představují jednoduchý způsob, jak dosáhnout na nižší ceny energií, které 

odrážejí vývoj na energetických burzách. Proč čekat na zlevnění dodavatelů, kdyţ díky e-aukci mů-

ţete získat lepší cenu jednoduše, rychle a  ihned?  

Výsledky. 

Výsledky březnové elektronické aukce pro domácnosti z celé ČR opět potvrdily sílu tohoto jedinečného 

nástroje. Průměrné úspory v elektrické energie dosáhly na 34,96 % a v zemním plynu na neuvěřitel-

ných 42,31 %. Více na www.ecentre.cz  

 

Chcete si sníţit výdaje na energie? Nerozumíte něčemu, fakturaci, aukci, podmínkám, nejste si jisti. 

Chcete si sami nakupovat energie v aukci? Kontaktujte OP pro Váš region – poradí a pomůţe Vám:  

Ing.Karel Kozelský, T.732 355 964, M: karel.kozelsky@partnerecentre.cz 

 

http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
http://www.ecentre.cz/
mailto:karel.kozelsky@partnerecentre.cz
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 (Hlasování: pro – proti -  zdrţelo se) 

schvaluje   program  9. zasedání Zastupitelstva obce Rybí;                   (13-0-0) 
 

schvaluje, aby diskuse probíhala ke kaţdému bodu programu zvlášť;             (13-0-0) 
 

schvaluje návrhovou komisi ve sloţení:  předseda: Pavel Kotek 
               členové:  Jaromír Marek a Martin Lapčík   
  ověřovatele zápisu:   Ludmila Krausová a Petr Pochyla 
   zapisovatelka:  Jana Marková;                    (13-0-0) 
   

bere  na  vědomí  usnesení přijaté na 8. zasedání Zastupitelstva obce Rybí  ze dne 
17.2.2016;   
 

schvaluje  dle § 84 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění    pozdějších předpisů, spolupráce obcí formou dobrovolného svazku obcí. 

schvaluje dle § 84 odst. 2 písm. e) a p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní      

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zaloţení Dobrovolného svazku obcí SOMPO 

2016. 

schválení dle § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů, smlouvy o vytvoření Dobrovolného svazku obcí  

SOMPO 2016 a stanovy   tohoto svazku.                  (13-0-0) 
 

deleguje jakoţto člena Dobrovolného svazku obcí SOMPO 2016, se sídlem Ţivotice u 

Nového Jičína 194, 742 72 Ţivotice u Nového Jičína, jako zástupce obce pro výkon 

všech práv člena svazku paní Marii Janečkovou, Delegace zástupce obce, jakoţto 

zástupce člena svazku, je určena k výkonu všech práv člena svazku jménem člena 

svazku na všech zasedáních shromáţdění delegátů konaných v termínu do 

31.12.2018, a to k výkonu práv člena svazku na těchto shromáţděních   delegátů.  

 Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc ve shora uvedeném rozsahu jiné osobě, 

aby místo něho jednala za  zmocnitele, a to konkrétně a výhradně panu Martinovi 

Lapčíkovi.                                 (13-0-0) 
  

schvaluje Závěrečný účet obce Rybí za rok 2015 a to v souladu s § 17 zákona č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a souhlasí 

s celoročním hospodařením bez výhrad.                (13-0-0) 
 

Ze zasedání  

 zastupitelstva obce 

 Ve středu 13. dubna 2016 se v sále Besedy konalo 9. zasedání zastupitelstva ob-
ce, kterého se zúčastnilo 13 členů zastupitelstva a 3 občané. 
 
Zastupitelstvo na zasedání projednalo a přijalo toto usnesení: 

http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
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Ze zasedání rady obce  

V měsíci dubnu rada obce schválila: 
 

 poskytnutí finančního daru společnosti Babybox pro odloţené děti – Statim, z.s. se 

sídlem Pod Oborou 88, Praha 10 – Hájek ve výši 1.000 Kč na výměnu babyboxu 

v Městské nemocnici Ostrava. 

 vyřazení sekačky SECO AJ 102-18 z majetkové evidence obce Rybí.  

 převod zlepšeného hospodářského výsledku Mateřské školy v Rybí do rezervního 

fondu a to ve výši 134.305,67 Kč. 

 zadání opravy nátěru střechy hasičské zbrojnice čp. 220 včetně dalších opravných 

prací na střeše za celkovou nabídkovou cenu 72.559,- Kč včetně DPH  firmě     

Daniel Goršanov se sídlem Polní 1288, Kopřivnice  

 

schvaluje  Účetní závěrku obce Rybí za rok 2015 v souladu s vyhláškou č. 563/1991 

Sb. o účetnictví a se zákonem 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení);            (13-0-0) 
 

schvaluje  poskytnutí účelově vázané dotace ve výši 20.642,- Kč z rozpočtu obce Rybí 

na rok 2016 na stavbu domovní ČOV paní P.H. bytem Rybí;             (13-0-0) 

 
schvaluje  prodej částí pozemků p. č. 1711/1, 1710/3 a 1658/2 vše k.ú Rybí dle       

předloţeného situačního snímku ţadatelům E.L. bytem Rybí a A.L. bytem Rybí a to 
za cenu stanovenou znaleckým posudkem, s tím, ţe náklady spojené s vyhotovením 
geometrického plánu, vkladem na katastr a vyhotovením znaleckého posudku bude 
hradit 50% kupující 50% prodávající.                 (13-0-0) 

 

schvaluje  rozpočtové opatření č. 1 dle přílohy;                                 (13-0-0) 
 

zmocňuje  Radu obce Rybí schvalovat rozpočtová opatření takto: 

  v rámci jednoho ukazatele (převody mezi paragrafy) schváleného rozpočtu do výše 
200.000,- Kč na straně příjmů i výdajů 

  v případě obdrţení účelově vázaných prostředků (dotací) z jiných rozpočtů radě   

přísluší provést rozpočtové opatření v jakékoli výši na straně příjmů i výdajů (příjmy i 

výdaje se zapojí do rozpočtu podle stanoveného účelu)                        (13-0-0) 
 

schvaluje  doplnění usnesení č. 27/2/2014 ze dne 10. 12. 2014: 
 Měsíční odměna zastupiteli přísluší za nejvyšší funkci kterou zastává, jednotlivé   

odměny se nesčítají.                                (13-0-0) 
 

bere na vědomí informace starostky. 
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 dodávku instalace 2 křídlových hliníkových dveří s nadsvětlíkem od společnosti  

Vysot, s.r.o. se sídlem Kunín 105 za celkovou nabídkovou cenu 51.582,- Kč včetně 

DPH pro budovu základní školy v Rybí.  

 provedení rozšíření VO na víceúčelovém minihřišti správcem veřejného          

osvětlení  fa Plošiny – Zelenka se sídlem Svatopluka Čecha 13, Nový Jičín. 

 zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce budovy hasičské zbrojnice“ 

projektantem Ing. Janem Stuchlíkem bytem Kozina čp. 520, Štramberk za           

celkovou nabídkovou cenu 50.000,- Kč. 

 zadávací podmínky pro vyhlášení výzvy veřejné zakázky „Oprava výtluků a        

povrchů na místních komunikacích 2016“včetně zaslání výzvy 3 uchazečům: 

1. SLUMEKO, s.r.o., Štefánikova 58/31, 742 21 Kopřivnice  

2. FIRMA BAMED-Pavel BAJER, Dolní 790 742 66 Štramberk 

3. V+V SAVEKO s.r.o., Záhumenní 1346 742 21 Kopřivnice 

 zadávací podmínky pro vyhlášení výzvy veřejné zakázky „Obnova místní komuni-

kace k fotbalovému hřišti“ včetně zaslání výzvy 3 uchazečům: 

1.SWIETELSKY stavební s.r.o., Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína 

2.JANKOSTAV s.r.o., Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava – Kunčice  

3.Colas CZ, a.s., Sládkova 1920/14, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2 
 

rada obce neschválila 

 ţádost J.M. bytem Štramberk na posunutí zpomalovacího retardéru umístěného na 

komunikaci parc. č. 1705/1.  
 

rada vzala na vědomí 

 zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rybí za rok 2015. Při           

přezkoumání hospodaření nebyly dle § 10 odst. 3 písm. a) zjištěny chyby a        

nedostatky. 
 

rada doporučuje 

 zastupitelstvu zamítnutí ţádosti o prodej pozemku parc. č. 61/4 k.ú. Rybí  

 zastupitelstvu zamítnutí ţádosti o vynětí komunikace na pozemku p.č. 54 

z pasportu místní komunikací obce Rybí.  

 zastupitelstvu ke schválení ţádost paní E.M. bytem Rybí přidělení účelově vázané 

dotace ve výši 19.544,- Kč z rozpočtu obce Rybí na rok 2016 na stavbu domovní 

ČOV.  

 zastupitelstvu ke schválení ţádost paní R.J. bytem Rybí přidělení účelově vázané 

dotace ve výši 18.342,- Kč z rozpočtu obce Rybí na rok 2016 na stavbu domovní 

ČOV  
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 R. Chajda    Mladý technik  2 
     Tato kniha vás provede světem moderní techniky a díky ní porozumíte tomu, proč a jak věci kolem 
vás fungují, a budete schopni sledovat nejmodernější  trendy s porozuměním. Najdete také podrobné 
návody k výrobě jednoduchých funkčních modelů. K tomu budete potřebovat věci, které běţně najdete 
v domácnosti. 
 

     J. Lebeda    Medovníček na cestách 
      Skřítek Medovníček ţije u řeky Modrávky a má rád svou chaloupku a její okolí. Ale jednou se roz-
hodl, ţe se vydá na výlet proti proudu řeky. Potká divoké husy a s nimi se vydá aţ k severnímu moři. 
 

      V. Válková    Karel IV. – Příběh českého krále 
      O prázdninách se Bára s rodiči přestěhovala z Prahy do domku v malém městečku. Díky starému 
atlasu, který objevila na půdě, se najednou ocitla v roce 1330 na hradě krále Filipa Šestého v Paříţi. 
Setká se s čtrnáctiletým Karlem IV. A zaţije nečekaná dobrodruţství. 
 

     L. a S. Hawkingovi   Jirkův tajný klíč k vesmíru 
     Jirka se seznámí se svými sousedy – Aničkou a jejím otcem Erikem, který se zabývá vědou. Erik 
má nejvýkonnější počítač na světě a říká mu Kosmo. Ten dokáţe Jirku a jeho kamarády vyslat na ja-
kékoliv místo ve vesmíru. Díky tomu Jirka objeví zcela nový pohled na svět – pohled z kosmického 
prostoru. 
 

     A. K. Walgermo    Tlukot mého srdce 
     Čtrnáctileté Amanda a Jenny jsou nerozlučné kamarádky, které mají obyčejné holčičí starosti. Kdyţ 
se v jejich třídě objeví nový spoluţák David, Amanda se do něj zamiluje. Ale její náhlé onemocnění ob-
rací ţivoty všech naruby a nejdůleţitějším problémem je, aby se včas našlo nové srdce pro Amandu. 
 

     R. Riordan    Percy Jackson – Moře nestvůr 
Percy Jackson si uţ zvykl, ţe není jen tak obyčejný kluk, ale jako syn boha moří Poseidona patří do 
dvou světů, lidského i mytologického. Poznává však, ţe mnoho příšer, které znal jenom ze starých 
řeckých pověstí, mu teď usiluje o ţivot. A tak se s kamarády vydává na nebezpečnou výpravu. 
 

     K. Volná     Mámo, táto, cvičte se mnou 
     Kniha je plná zdravého pohybu, pohybových činností a aktivit, které jsou určené nejen pro volné 
chvíle dětí strávené s rodiči, ale také pro ty, kteří se věnují dětem, pracují s nimi, vychovávají je, vedou 
k pohybu. 
 

     Z. Hamerová    Klejinčino tajemství 
     Týna se znovu vdala a začíná nový ţivot s druhým manţelem Martinem a třemi syny. Koupili starou 
vilu, které místní lidé neřeknou jinak neţ Klejinka. Všichni jsou v ní šťastní, jen Týna ne. Trápí ji děsivé 
sny, stávají se jí úrazy a brzy si lidé kolem ní myslí, ţe je psychicky nemocná. Ona ale ví, ţe tomu tak 
není a začíná pátrat, co ji vlastně pronásleduje. 
 

     T. Kubátová    Štěpánka 
     Jedenatřicetiletá Štěpánka se spolu s rodiči a bratry podílí na chodu rodinné firmy, ale její hlavní 
profesí je genealogie. Dostává zajímavou zakázku, kdyţ potomkům kdysi slavného polského rodu má 
pomoci zdokumentovat jejich historii. Zjišťuje, ţe před více neţ sto lety se do této historie propletly i 
osudy její vlastní rodiny. 
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Prodejce Josef Milota oznamuje, že 

každé úterý a čtvrtek od 8:30 do 16:00 hod.  

bude před Fojtstvím prodávat 

ovoce, zeleninu, bylinky,  

muškátky, kytky,  

přísadby do zahrádky, na hroby atd.  
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   Klempířství    provádí práce klempířské,  

        Pokrývačství   pokrývačské, nátěry střech, 

      izolace plochých střech  

   JAROSLAV     lepenkové atd. 

    NEVRLÝ 

  Rybí 354   Provádíme i drobné opravy. 

 

      Volejte po 18. hodině 

 

      tel. 704 429 464 

         

     Ceny dohodou. 
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Hledám brigádníka 
na občasné pomocné 

práce na zahradě. 
 

Milan Matějek 

Rybí 300 

tel. 731 325 897 

Váţení spoluobčané,  

ţádáme Vás tímto, abyste vyuţívali veřejných komunikací a nepohybovali se 

na soukromém pozemku v areálu bývalého kravína.  

Apelujeme především na rodiče dětí, které vcházejí do dezolátních prostor 

budov, ţe zde hrozí úraz na zdraví.  

Havrlantovi 
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Zprávičky ze školičky 

Aprílová škola 

Tento měsíc byl především ve znamení příprav akce na podporu Verunky Fojtíko-

vé, o které Vás informuji v samostatném článku. 

Přesto jsme zvládli ještě něco navíc. Nejprve se uskutečnily schůzky pro rodiče, 

kde se rodiče mohli informovat o prospěchu a chování jejich ratolestí za 3. čtvrtletí.    

Výlet do Štramberku připravily pro děti navštěvující školní druţinu paní vychovatelky. 

Děti měly moţnost shlédnout výstavu keramiky paní učitelky Veroniky Horecké, na které 

se podílely svými obrázky. Pak ještě navštívily MiniZOO. 

Ve čtvrtek 14.4.2016 naši školu reprezentovalo 6 dětí pod vedením pana učitele 

Bílého na pěvecké soutěţi „Lubinský zpěváček“ v Kopřivnici. Všechny děti si přivezly 

umístění a odměnu. Byli to: sólisté Martin Bajer (2. ročník -1. místo), Katka Bajerová (4. 

ročník – 2. místo), Natálka Gapková (5. ročník – 3. místo) a trio děvčat 3. ročníku     

Agátka Pavelková, Patricie Kvitová a Kristýnka Víchová (1. místo). Všem dětem i panu 

učiteli gratulujeme. 

V pátek 22.4.2016, kdy si připomínáme Den Země, vyrazili ţáci 3. – 5. ročníku na 

exkurzi na skládku v Ţivoticích u Nového Jičína, kde byl pro ně připraven program na 

téma „Ekologie nám není lhostejná“. 

 

 Touto cestou bychom chtěli velice poděkovat učitelskému sboru, naší paní        

starostce, všem zúčastněným a všem, kteří se podíleli na projektu Run and Help (běhu 

pro Verunku). 

 

Nádherně zorganizovaná a úţasná akce. Jsme rádi, ţe se nám podařilo, aspoň na  

chvíli, se jí zúčastnit i s Verunkou. Byla nadšená a moc šťastná. 

Jsme hrdí na to, ţe ţijeme právě v obci RYBÍ. 

 

Všem moc děkujeme. 

Rodina Fojtíková 
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RYBSKÝ   ZPRAVODAJ   Periodický tisk územního samosprávného  celku  č. 5/2016 - měsíčník 

vydal  Obecní úřad Rybí,  Rybí č. p. 380  dne  29.4.2016 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. 

„Běh pro Verunku“ 
V pátek 15.4.2016 proběhla charitativní akce „Běh pro Verunku“, kterou připravili   

pedagogové Základní školy Adolfa Zábranského Rybí ve spolupráci s TJ Rybí, s Obecním 
úřadem Rybí, s rodiči, se Sdruţením rodičů a přátel školy a dalšími. Na přípravu jsme měli 
pouhé 3 týdny, kdy se nám podařilo zajistit sponzory, připravit uspořádání akce a            
doprovodný program. Pak uţ jsme si jen přáli, aby vyšlo počasí.  

Dopoledne se běhu zúčastnily děti naší školy, mateřské školy Rybí a přijely i děti ze 
ZŠ Závišice. Na hřišti byl k dispozici skákací hrad od společnosti Aquazorbing Příbor a  
další sportovní disciplíny. Připraven byl prodej upomínkových předmětů a občerstvení,   
které zajistili rodiče dětí a sponzoři. Na trati se objevilo více neţ 200 běţců, mezi nimiţ byli 
i členové Atletického klubu Emila Zátopka Kopřivnice a mnoho dalších.  

V tento den se nám podařilo pro Verunku vybrat krásnou částku ve výši 48.400,- Kč. 
Tyto prostředky budou pouţity na nákup speciálního vozíčku a na rehabilitační péči 
v lázních Klimkovice. 

Chtěla bych tímto poděkovat všem pedagogům školy, kteří se s vervou pustili do   
přípravy, za jejich čas a energii. Dále pak všem rodičům, kteří přispěli svými dobrotami.  
Děkuji všem, kteří nám pomáhali s prodejem i s hlídáním dětí. Nemalé poděkování patří 
sponzorům. Chci zkrátka poděkovat všem (jejich seznam by byl opravdu dlouhý), kteří    
jakýmkoli způsobem přispěli ke zdaru celé akce. A v neposlední řadě všem, kteří běhali a 
jiným způsobem Verunce finančně přispěli. 

Verunce přeji, aby jí naše finanční pomoc pomohla a uzdravovala se. 
        Mgr. Hana Frydrychová 
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