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 Ludmila Křížková  80  let 

 Antonín Kohoutek  65  let 

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

Ve středu 25.6.2014 bude pošta Rybí z důvodu školení uzavřena. 
 
Další uzavření z důvodu čerpání dovolené je směřované na dny, kdy se   
nevyplácejí důchody: 

  25.7. –  31.7. 
26.8. –  1.9. 

 
Za Českou poštu Ing. Petra Vlachová 

Změna způsobu obsluhy v oblasti poštovních služeb v naší obci 
 

V minulých dnech Obec Rybí navštívila zástupkyně České pošty ve věci zajištění     
poštovních služeb v obci formou PARTNER I. Rada obce tuto nabídku projednala a 
schválila. K tomuto způsobu zajištění poštovních služeb v obci Rybí jsme přistoupili s 
tím, že o provozování této služby projevila vážný zájem firma Bc. Mileny Indrákové.   
Poskytované služby zůstanou na stejném místě (tj. poště) a ve stejném rozsahu jako 
doposud. To znamená, že občané i nadále mohou podávat a vyzvedávat uložené       
listovní i balíkové zásilky, budou prováděny peněžní služby, vypláceny důchody, vklady 
a výplaty z účtu, bezhotovostní platby za služby, prodej cenin a zboží. Na přepážce    
nebude možné pouze připisovat úroky z vkladů. Ale i tato služba bude prostřednictvím 
pracovníků přepážky řešena (v případě zájmu zajistí převoz vkladní knížky na poštovní 
úřad). Také rozsah hodin pro veřejnost zůstane zachován, tj. 3 hodiny denně. 
Doručování zásilek bude i nadále zajišťovat Česká pošta. Zásilky nedoručené z důvodu 
nezastižení adresáta nebo nemožnosti zaplatit dobírkovou částku, budou uloženy na 
provozovně Partner (tedy v prostorech současné pošty.) 
Služba Pošta Partner by měla začít fungovat od listopadu letošního roku, měla by nám 
klientům přinést větší stabilitu poskytovaných služeb (tedy žádné další omezování doby 
provozu) a pro zaměstnance firmy to bude jistě zajímavé rozšíření jejich pracovních  
činností. 

Hezké letní dny přeje Marie Janečková 
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KLUB ŽEN – zve své členky v úterý 3. června  do přísálí Besedy v 18. hod.  

 
ZAPISOVÁNÍ  LÉKŮ   se bude konat  v pondělí  9. června  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. června 
              ve stejnou dobu.    

Pozvánka na svěcení kapličky sv. Huberta 
 

V sobotu 21. června 2014 v 16:00 hodin Vás srdečně zveme  
NA VYSVĚCENÍ KAPLIČKY SV. HUBERTA,  

která už více než rok stojí při plynárenské cestě nad Makytim.  
Ke slavnostní atmosféře přijedou zahrát Trubači OMS Přerov pod      

vedením Martina Jakubíka. 
Zvou Myslivecké sdružení Rybí a Obec Rybí 

Ředitelka místní mateřské školy oznamuje, že schůzka s rodiči nově přijatých dětí do 
MŠ se koná v úterý 10.6.2014 v 10.00 hod. v budově  MŠ Rybí. 

Miroslava Gilarová 

TJ Sokol Rybí a Sportovní komise zvou všechny děti  

na SPORTOVNÍ ODPOLEDNE,  

které se koná v sobotu 28.6.2014 od 14.30  

v areálu fotbalového hřiště. 

Program - hry a soutěže pro děti, jízda zručnosti, diskotéka. 

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana Kopřivnice, 
pobočka Rybí  

Vás zve na 
ZÁVĚREČNÝ KONCERT 

ve středu 11.června  v 18:00 hod.  
v sále kulturního domu Beseda. 
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Upozornění na nedostatečné třídění. 
 

V kontejnerech na tříděný odpad se opět ve větší míře objevují věci, které do něj       
nepatří. Do kontejneru na sklo patří opravdu jen sklo, žádné uzávěry, zbytky potravin 
(sklenice s hořčicí, tatarskou omáčkou, zavařené klobásy apod.), do papíru vhazujte jen 
čistý papír  - žádné použité dětské pleny!! Stejně tak to platí i pro plasty – do kontejneru 
patří pouze čistý plast. Věřte, že na třídících linkách při třídění odpadů z Rybí padají na 
naši adresu různé výrazy a nejsou vůbec lichotivé. A konečně nekvalitně vytříděný     
odpad snižuje finanční odměny za třídění, které dostáváme do obecního rozpočtu.  

Anketa na výběr herních prvků na dětské hřiště do areálu Klimbach 
Stejně jako v loňském roce vyhlašujeme anketu na výběr herních prvků na dětském 
hřišti v areálu Klimbach. Anketu v průběhu června najdete na webových stránkách obce 
a také na nástěnce v hostinci na hřišti.  Můžete opět označit více herních prvků, které 
Vás zaujaly. Herní prvky, které získají nejvíce bodů, budou umístěny mezi stávající   
herní prvky na hřišti. Můžete hlasovat do 31. července. 
 
 

Srážkoměr v obci 
Na webových stránkách obce v levém sloupci ve třetím odstavci odshora (DPPO Rybí)
můžete sledovat množství srážek, které spadnou na území naší obce. Údaje se zapisují 
ve 24 hodinových intervalech (v době vysokých úhrnů srážek častěji). Obce na nižším 
toku tak mají přehled o množství srážek, které k nim dotečou z našeho katastru. 
 
Poznámka na okraj 
Víte, že v loňském roce vystupoval v obci Rybí v  programu komponovaného večera  
Na besedu do Besedy společně se svými sourozenci absolutní vítěz soutěže X Factor 
2014 Peter Bažík? 

starostka Marie Janečková 

Turistický oddíl TJ Sokol Rybí 
 

pořádá ve dnech 15. - 18. srpna 2014  
 

turistický zájezd na Slovensko 
 

Navštívíme:  Belanské Tatry, Pieniny, Dunajec - plavba na pltích, Slovenský raj. 

Ubytování v chatkách v kempu Tatranec u Tatranské Lomnice. 

Cena zájezdu:  2.500 Kč  členové TJ Sokol Rybí 

   2.600 Kč  ostatní 

V ceně zájezdu je doprava, ubytování a polopenze. 
 

     Přihlášky a záloha 1.000 Kč u Jiřího Honeše do 15.7.2014 

tel. 607 727 579 
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Ze zasedání  

 zastupitelstva obce 

Ve středu  21. května 2014 se v sále Besedy konalo 21. zasedání zastupitelstva obce, kterého se  
zúčastnilo 11 členů zastupitelstva a  2 občané. 
 

Zastupitelstvo na zasedání projednalo a přijalo toto usnesení: 

schvaluje doplnění programu o bod: Informace starostky                      (11-0-0) 
 
schvaluje program  21. zasedání Zastupitelstva obce Rybí;                            (11-0-0) 
  
schvaluje,  aby diskuse probíhala ke každému bodu programu zvlášť;              (11-0-0) 
 
bere  na  vědomí  plnění usnesení přijatých na 20. zasedání Zastupitelstva obce Rybí  dne 23.4.2014;    

                              (11-0-0) 

schvaluje návrhovou komisi ve složení:  Antonín Kudělka (předseda),          (11-0-0) 

   Jaromír Marek a Martin Lapčík (členové) 
 ověřovatele zápisu: Alena Kvitová a Martin Pospěch 
 zapisovatelku:  Jana Marková 
 

schvaluje přijetí Směrnice ke schválení účetní uzávěrky;                                   (11-0-0) 

 

bere na vědomí ukončení úvěrové smlouvy o úvěru č. 03708792409 mezi Obcí Rybí a Českou spoři-
telnou a.s. se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62 uzavřené dne   3. 7. 2013;          (11-0-0) 

 
bere na vědomí  informace starostky. 

Turistický oddíl TJ Sokol Rybí 
 

pořádá v sobotu 12. července 2014 cyklistický zájezd na 
 

LITOVELSKÉ POMORAVÍ 
 

       Budeme projíždět po cyklistických trasách v Lužních lesích podél řeky   

Moravy mezi Mohelnicí a Olomoucí. 

       NAVŠTÍVÍME:         Litovel - Hanácké Benátky 

     Loštice - Olomoucké tvarůžky 

     Arboretum v Bílé Lhotě 

Trasa je dlouhá okolo 50 km v převážně rovinatém terénu, vhodné pro treková 

a horská kola. Trasu si bude možno individuálně prodloužit nebo zkrátit. 
 

Doprava z Rybího autobusem s přívěsem na kola. 

 CENA:  členové TJ Sokol    280 Kč    ostatní 300 Kč 

 PŘIHLÁŠKY a peníze u Jiřího Honeše do konce měsíce června. 
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Ze zasedání rady obce  
Rada obce na svém 90. zasedání dne 28.4.2014 
projednala a při jala toto usnesení:  

souhlasí s uzavřením dohody o činnosti a 
umístění stavby v ochranném pásmu vodního dí-
la mezi obcí Rybí a společností SmVaK Ostrava 
a.s. se sídlem 28. října 1235/169 Mariánské    
Hory, Ostrava na provádění stavebních zásahů, 
oprav, rekonstrukcí na zpevněné ploše navržené 
na pozemku p. č. 208 a pověřuje  starostku jejím 
podpisem; 

 
souhlasí  se zřízením služby Partner při České 
poště s.p. v obci Rybí; 
 
schvaluje  poskytnutí finančního příspěvku na 
provoz střediska Karmel Tichá Slezské diakonie, 
742 74 Tichá 295 na kalendářní rok 2014, 
souhlasí  s uzavřením smlouvy o poskytnutí   
neinvestiční dotace z rozpočtu obce Rybí a     
pověřuje  starostku jejím podpisem;   
 
zamítla nabídku České spořitelny a.s. na poříze-
ní státních dluhopisů z finančních prostředků   
obce; 

pověřuje  starostku jednáním ve věci pořízení 
ozvučení na fotbalovém hřišti se zástupci TJ 
Sokol (pořízení více nabídek, zdůvodnění 
množství reproduktorů); 

 
bere na vědomí  výsledek zpracování energe-
tického štítku budovy ZŠ Adolfa Zábranského 
Rybí a souhlasí s oslovením Ing. Antonína  
Kutálka na provedení výpočtu úspor při        
zateplení stropu budovy ZŠ; 
 
bere na vědomí  informaci o konání valné  
hromady SmVaK Ostrava a.s. 

 
pověřuje  starostku a místostarostu sepsáním      
vyjádření ke zrušení veřejné zakázky 
„Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci    
Rybí“  adresované  společnosti Axma, Hukovi-
ce 56, Studénka. 

Rada obce na svém 91. zasedání dne 12.5.2014 
projednala a při jala toto usnesení:  

schvaluje  Pachtovní smlouvu (smlouvu o země-
dělském pachtu) mezi Obcí Rybí a společností   
Agrosumak a.s. se sídlem Komenského 211, 742 
01 Suchdol nad Odrou; 
 
bere na vědomí  rozpis rozpočtu přímých výdajů 
na vzdělávání na rok 2014, které jsou poskytová-
ny ZŠ Adolfa Zábranského Rybí a MŠ Rybí 
v souladu s § 161 písm. b) zákona č. 561/2004 
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon); 
 
schvaluje žádost o umístění znaku obce na     
webové stránky oddílu fotbalové přípravky Rybí 
a dále schvaluje příspěvek na provoz webových 
stránek ve výši 1.500,- Kč + DPH pro rok 2014; 
 

schvaluje  nabídku pana Karla Honeše na 
provedení vyčištění hasičské nádrže dle před-
ložených hodinových sazeb strojů a pověřuje 
starostku uzavřením objednávky; 
 
schvaluje   stanovení termínu konání 21.     
zasedání Zastupitelstva obce Rybí na středu 
21.5.2014  v sále Besedy a program: 

1.směrnice ke schválení účetní uzávěrky 
2.zrušení úvěrové smlouvy 
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Základní informace ke skautskému táboru 2014 
 

Kde:      Staré Město pod Sněžníkem – Andělské údolí 
 

Kdy:       2.8-13.8. 2014  
 
Cena:    registrovaní                     1 700 Kč  
              neregistrovaní                 2 000 Kč (volné kapacity  po naplnění  
               registrovanými členy Junáka) 
 

Přihlášky budou na internetových stránkách www.skauti.rybi.cz nebo v klubovnách.  
Přihlášky  + peníze odevzdat nejpozději do 30.6. 2014 oddílovým vedoucím ve 
schůzkách.  
               Radek Najzar 

http://www.skauti.rybi.cz
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Zprávičky z naší školičky 
Májová škola 

Uplynul další měsíc, který jsme prožili především sportovně. Ve středu 7.5. jsme s dětmi 
vyrazili na cvičení v přírodě. Ve středu 14.5. jsme připravili pro maminky a jejich děti 
sportovní odpoledne pod názvem „Pohádkový les“. Počasí nám nevyšlo, a tak se celá 
akce uskutečnila v prostorách školy. V úterý 20.5. vyrazily děti ze školní družiny na hrad 
Starý Jičín. Ve čtvrtek 22.5. nás žáci 4. a 5. ročníku reprezentovali na turnaji ve vybíje-
né „Lubinská střela“, kde obsadili 2. místo a přivezli pohár. V pátek 23.5. se žáci 5. roč-
níku utkali v zápasech v Miniházené, kde vybojovali také stříbro. No a měsíc jsme ukon-
čili společným výletem do ZOO Lešná, který jsme připravili pro děti k jejich nadcházejí-
címu svátku Dne dětí. Děkujeme tímto Obci Rybí, která dětem zaplatila dopravu. 
                           Mgr. Hana Frydrychová 

Den matek – pohádkový les 
Ve středu 14.5. jsme se ve škole sešli u příležitosti svátku matek. Pro maminky 
v doprovodu jejich dětí byl připravený program ve spolupráci s domem dětí v Kopřivnici. 
Odtud k nám přijely pohádkové postavy, které si pro všechny připravily úkoly. Když bylo 
vše splněné, čekala odměna, o kterou se postaraly paní učitelky. Pro maminky sladká 
roláda s kávou a kytička s přáníčkem k tomu. Děti si za splněné úkoly odnesly oplatek a 
pitíčko. A na posilněnou byly připravené špekáčky. Bohužel musely být pečené v troubě 
a ne na ohni, jak jsme původně předpokládali. Ale ani vítr a déšť nám dobrou náladu 
nepokazili. Myslím si, že bylo toto setkání opět velmi vydařené. Děkuji všem, kteří se 

podíleli na přípravě a   
také všem, kteří se  do 
Pohádkového lesa       
vypravili. 
   

Mgr. Hana Frydrychová 
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Ve čtvrtek 22. 5. jsme se zúčastnili turnaje ve vybíjené „LUBINSKÁ STŘELA“. Naši  
školu reprezentovalo družstvo žáků 4. a 5. třídy. Hned další den, v pátek 23.5., jsme jeli 
na turnaj v miniházené do Nového Jičína. Tentokrát jeli pouze žáci 5. třídy. V obou     
turnajích jsme obsadili krásné 2. místo. 

Mgr. Michal Veřmiřovský 

Výlet školní družiny 
 
Dne 22.5.2014 jsme s dětmi   
navštívili hrad Starý Jičín. Byl 
pro nás nachystaný program – 
Školní toulky středověkem na 
hradě. Děti si vyzkoušely ražení 
mincí, dále jsme si zastříleli 
z historických zbraní.  
Nejzajímavější část programu 
obsahovala informace o tom, jak 
vyrůstal a žil ve středověku rytíř.  
 
Celý program byl hezky připra-
vený a vzhledem k nádhernému 
letnímu počasí se nám výlet   
vydařil. 

 
Bc. Petra Chytílková, Mgr. Michal Veřmiřovský 
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Srdečně vás zveme  

na D E R N I S Á Ž 

výstavy obrazů 

P e t r a     K r y s y 

z cyklu  

P O C T A    Z E M I 

 Dernisáž se uskuteční ve středu 4. června 2014 v 19.00 hodin   

v knihovně Obecního úřadu Rybí,  č.p. 380                                                                           

 

Program:  

Zazpíváme si písně o Zemi s jejich autorkou Blankou Hrubou 

Něco si nakreslíme 

Společně sundáme obrázky 

 

Vstupné: dobrovolné – bude věnováno na rehabilitační péči Nikolky 

Bartlové z Rybího http://bartlovanikolka-cz.webnode.cz/ 

 

 

http://detiuniverza.cz/pocta-zemi-minigalerie/ 
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     M. Drijverová                             České pověsti pro malé děti 
     Praotec Čech, Král Ječmínek, Staroměstský orloj a další pověsti z minulosti našeho národa, 
jsou v této knize napsány tak, aby jim porozuměli malí školáci. A protože text doprovázejí         
půvabné ilustrace Dagmar Ježkové, bude se jim tato knížka určitě dobře číst. 
 
     I. Březinová                                Okno do komína 
     Co může být zajímavého na komíně staré cihelny? Kamarádi Lukáš, Dan a Tom vám to     
prozradí v této kouzelné knížce pro prvňáčky. 
 
     J. Foglar                                     Rychlé šípy 
     Je to první úplné vydání všech komiksových příběhů Rychlých šípů, které byly napsány a    
nakresleny. Romantická dobrodružství a veselé příběhy slavné chlapecké pětice zná již několik 
generací dětí a mnozí dospělí se rádi k této knize vracejí. Dozvíte se i mnoho zajímavostí o     
historii tohoto oblíbeného komiksu. 
 
     R. R. Russellová                       Deník mimoňky - Příběhy neoblíbený pařičky 
     Druhý stupeň základky je boj. Zvláště když ve třídě nejste oblíbená a nikdo vás nezve na   
žádné večírky. A vy by jste tak ráda okouzlila toho správného kluka! Trápení třináctileté Nikki je 
obsahem druhého dílu deníku s komiksovými ilustracemi. 
 
                                                         Příroda a krajina Moravskoslezského kraje 
     Moravskoslezsko dnešních dnů, to nejsou jenom doly a železárny, ale i krásná příroda,      
malebná zákoutí a neopakovatelné scenérie. V této knize najdete zajímavá místa našeho kraje, 
skvosty naší fauny a flóry. Nádherné fotografie vás určitě přesvědčí, že u nás je krásně. 
 
     D. Dugas                                     Bylinkový receptář 
     V této knize poznáte možnosti využití léčivých bylin v nejstarších dobách i v současné lidové 
medicíně. Asi 500 receptů pro domácí léčení vám umožní vybrat si ten správný na každou     
chorobu. Naučíte se jak léčivky sbírat, zpracovávat a uchovávat. 
      
 T. Keleová - Vasilková                Lži 
     Viola je úspěšná módní návrhářka a Viktor novinář. Pro své okolí jsou zajímavý pár a většina 
jim  závidí šťastné manželství. Trhliny nastanou když náhodou vyplavou napovrch Viktorovy lži a 
přetvářky. Viola je šokovaná, i když i ona má své dosud nepřiznané tajemství ... 
 
     H. Pawlowská                              Pravda o mém muži 
     Touto knihou zodpovídá na otázky svých čtenářek, divaček a redaktorů, kteří se chtěli      do-
zvědět něco o jejím manželovi. Začala ji psát po jeho smrti, v době, kdy byla nejvíc smutná, aby 
si připomněla mnohé veselé okamžiky svého manželství. 
 
     J. Cimický                                    Mladý Maigret 
     Mladý začínající francouzský kriminalista, který se skutečně jmenuje Maigret má s tímto    
jménem trošku problémy. Stává se terčem lepších i horších vtípků. Ale  při pátrání po pachatelích 
dvou vražd v divadelním prostředí osvědčí nemalý talent a intuici. 

     
Knihovnice Věrka Šustalová 
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Červen měsíc myslivosti a ochrany přírody. 
 

     V padesátých letech minulého století uvedla tehdejší Čes-
koslovenská myslivecká jednota v život velkou a významnou 
celostátní propagační akci a od té doby každoročně opakova-
nou pod názvem „červen měsíc myslivosti“. S uvědoměním si 
potřeby a přibývajícími ochranářskými tendencemi byl 
v sedmdesátých letech název rozšířen na „- a ochrany příro-
dy“. Měsíc červen nebyl vybrán náhodou. Právě v tomto obdo-
bí  nejkratších nocí a nejbujnějšího růstu vegetace se rodí nový 
život nejen myslivecký obhospodařované zvěře, ale také ostat-
ních volně žijících živočichů. Je to měsíc, v němž vše živé ve 
volnosti potřebuje nejvyšší péči a ochranu. Většina spárkaté 
zvěře klade mláďata, objevují se druhé vrhy zajíců. Na této 

mladé zvěři dovedou udělat citelné škody nejen toulaví psi, kočky a predátoři, ale také 
člověk svými hospodářskými aktivitami. Kdo si všímá dění v přírodě, nemůže mu zůstat 
bez povšimnutí úbytku volně žijících druhů a stále se zhoršující tendence. Dávno pryč 
je ta doba, kdy zdejší krajinu zdobily rozkvetlé louky, polička osázená a osetá různými 
zemědělskými plodinami, která jsou v dnešní době nahrazována monokulturou a ohrad-
níky s pasoucí se  dobytkem. 
Pro myslivce tento měsíc znamená novou aktivitu při zajišťování krmiva pro zimní     
období, sena a letnin, ale také ochraně mladé myslivecky obhospodařované zvěře 
v čas senoseče a v neposlední řadě průběžným odlovem. Při té příležitosti bychom 
chtěli opět připomenout, že odlov není samovolný a podléhá zákonu o myslivosti a je 
také státní správou kontrolován. Jeho účelem je předejít degenerací přemnožením a 
zajištění zdravé populace u zvěře srnčí, u divočáků zamezit škodám na zemědělských 
plodinách a vzniku prasečího moru, u lišek a kun nebezpečné vztekliny, u strak 
k likvidaci zpěvného ptactva, o jejichž významu nemůže být pochyb, atd. Nejohroženěj-
ším druhem v té době u nás jsou srnčata a mladí zajíci. Proto jako každým rokem i    
letos obracíme se na naše spoluobčany, aby zejména v tomto měsíci byli ohleduplní při 
pohybu v přírodě. Stačí jen dodržovat několik zásad. Při turistických vycházkách       
používejte pouze cesty a vyšlapané chodníčky, při kontaktu s jakýmkoliv mládětem se 
jej nikdy nedotýkejte, ale pozorujte pouze zpovzdálí. Vyvarujte se narušování nadměr-
ným hlukem. V posledních letech jsou velmi častým jevem procházky s volně puštěný-
mi psy, kteří často neovladatelně pobíhají po lese a loukách. Omezte alespoň v tomto 
měsíci jejich volný pohyb a mějte je na vodítku. Při kosení trávních porostů, které jsou 
pro mladou zvěř právě vhodnou krytinou, buďte opatrní a při nálezu se raději tomu mís-
tu vyhněte.  Jen pro informaci, srnčata se nevzdalují od místa kladení přibližně 10 dnů. 
Obracíme se rovněž na motoristy, nebuďte bezohlední, dopřejte klid v přírodě tím, že 
pro své vyjížďky budete využívat pouze veřejné komunikace. V letošním roce zvěř už 
byla dostatečně narušovaná intenzivní těžbou napadených stromů. Naší společnou 
snahou budiž zachovat pro další generace naší přírodu v této krásné krajině alespoň 
v dnešní podobě, i když podléhá stále většímu civilizačnímu tlaku. 
Děkujeme za pochopení. 

Myslivecké sdružení 
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Názory pisatele publikované ve výše uvedeném  textu nemusejí být v souladu s názory vydavatele. 
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Prodám 

keramickou dlažbu světle modré barvy 33 x 33 cm 

celkem 40 m2.   1 m2 za 200 Kč. 

Tel. 732 119 573 

V úterý 3. června od 7:30 do 15:00 hod.   

bude v celé obci Rybí vypnuta elektřina. 
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Letos jsme po dvou letech opustili naši rodnou vísku Rybí a jeli jsme na Sportovní      
víkend mládeže, pořádaný RC SPV Nový Jičín do nedalekých Hladkých Životic. Celkem 
se tohoto víkendu zúčastnilo 72 žáků a žákyň z Mošnova, Pustějova, Hladkých Životic, 
Kopřivnice a Rybí. 
Pátek 9. 5. 2014 jsme zahájili atletickým čtyřbojem a takto se naši atleti umístili 
v jednotlivých kategoriích: 
Mladší žáci I. 
1.místo – Václav Honeš, 2.místo – Vojtěch Šmiřák, 
4. místo – Adam Marek, 5. místo – Vojtěch Honeš 
Starší žáci III. 
2.místo – Bohuslav Kraus, 5.místo – Matěj Rýdel 
Starší žáci IV. 
3.místo – Luboš Kelnar 
Starší žákyně III. 
3.místo – Ludmila Krausová  
Starší žákyně IV. 
6.místo – Nikola Šimíčková 
Dorostenky 
1.místo – Františka Rýdlová 
 
Následovala hra brännball, ve kterém jsme se umístili na 4.místě.  
Večer si ještě naše děti prošly stezku odvahy. 
V sobotu 10. 5. 2014 jsme vyrazili do přírody na Medvědí stezku. Výsledné pořadí    
hlídek v kategoriích: 
Mladší žáci I. 
2.místo – Vojtěch Honeš a Šimon Kvita 
Starší žáci III. 
4.místo – Bohuslav Kraus a Ludmila 
Krausová  
Starší žáci IV. 
3.místo – Luboš Kelnar a Matěj Rýdel 
Starší žákyně IV. 
1.místo – Nikola Šimíčková a Tereza 
Marková 
Dorostenky 
2.místo – Františka Rýdlová a Marie   
Heraltová 
 
Při závěrečném vyhlašování výsledků a předávání medailí nám paní starostka Hladkých 
Životic předala obrovský koláč vyrobený pro všechny účastníky víkendu. Milé překvape-
ní a sladká tečka na závěr. 
Všem dětem děkuji za vzornou reprezentaci a blahopřeji k dosaženým výsledkům. 
 

                  Liba a Barča Mužíkovic 
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Velký úspěch Honzy Jermáře na evropském turnaji kategorie  1 v Piešťanech 
 
16.5.2014 dosáhl  Jan Jermář hráč TK DEZA Valašské Meziříčí  zatím svého největšího 

tenisového výsledku na evropské úrovni. Na turnaji ETA kategorie 1 vyhrál čtyřhru    

společně s hráčem I.ČLTK Praha Ondřejem Štylerem, kdy ve finále porazili dvojici Karol 

Paluch (Polsko) a Dominik Jedlička I.ČLTK Praha poměrem 4:6,6:1,10:2. Na cestě 

k triumfu dosáhli také významného skalpu dvojice Molleker (Německo) – 5.hráč  Evropy 

a Kravčenko (Ukrajina) – 40.hráč Evropy a to výsledkem 4:6,6:2,12:10. 

 

Plánujete zateplení vašeho rodinného domu, nová okna, 

vyměnit kotel, dát tepelné čerpadlo, nebo i solární systém ? 

 

Naše projekční skupina Vám k tomu pomůže a dále zajišťuje:  

 Kompletní projektovou dokumentaci 

 Energetický posudek 

 Podání žádosti 

 Naše cena od 15 000 Kč včetně DPH za celý projekt 

Stát Vám vrátí až 65% vynaložených nákladů 

VOLEJTE! PIŠTĚ! Dnes máte zelenou 

Projekční kancelář N-PES, Valašská Bystřice 181, www.npes.cz, e-mail npes.team@centrum.cz 

Tel  : 773 781 717, 604 678 464 (Stačí jen prozvonit) 
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Hubnete sami pořád dokola? 

Cvičíte sami? 

Dřete se a stále není viditelný výsledek? 

Máme pro Vás řešení. 14-ti týdenní kurz, kde se pomalu   

naučíte, jak se o své tělo starat a dát mu potřebné živiny, 

aby jste se i po zdravotní stránce cítili skvěle.  

Kurz je určen těm, kteří řeší váhu, chtějí přibrat do svalové 

hmoty nebo si zlepšit zdraví.  

 

Naučte se s námi cítit se skvěle a mít více radosti ze života  
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RYBSKÝ   ZPRAVODAJ   č. 6/2014 vydal  Obecní úřad Rybí,  Rybí č. p. 380  dne  30.5.2014 

v počtu  395 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. 

Fotbalová přípravka 
 

V sobotu 10. května se náš tým zúčastnil nejprestižnějšího turnaje pro mladé fotbalisty ročník 
2004 a mladší v České republice. Na tento turnaj jsme se přihlásili na doporučení kamaráda 
Kuby Bartuška z SK Slavie Třebovice přes Jiřinu Winterovou, oběma bych chtěl touto cestou 
poděkovat. I přes věkový handicap vůči ostatním družstvům, kdy nám vypomohli hráči z    
Mořkova (po vzájemné dohodě s pořadateli), kterým tímto děkujeme, jsme byli jedním z 
nejmladších týmů. Každý tým musel postavit dvě družstva, zápasy se hrály souběžně a       
výsledky se sčítaly do konečného skóre vzájemných zápasů. V silné konkurenci nejlepších  
severomoravských týmů se kluci neztratili a předvedli výborné  výkony. Z hlavní skupiny      
postoupili do nadstavbové části z 3. místa a s dalšími týmy, mezi kterými byl i vítěz celého   
turnaje družstvo Sigma Olomouc, bojovali ze všech sil. Suverénně nejlepší byli při nástupu na 

vyhlášení výsledků . Týmový duch zvítězil a ocenil ho i ambasador turnaje Milan Baroš, 

který nám podepsal vlajku a poskytl nám několik společných fotografování.   
Kluci i doprovod si turnaj užili, i díky ochotě našeho řidiče autobusu pana Miloše Veselého, 
který nás nejen odvezl, ale byl jedním z fanoušků a celý turnaj pečlivě sledoval. Odměnou pro 

všechny zúčastněné byl skvělý sportovní zážitek a ceny od sponzorů turnaje.  Míče Puma, 

které kluci dostali, už létají po hřišti v Rybím a každý má svůj podepsaný . Děkuji za skvělý 
přístup hráčů, rodičů a fanoušků během celého dne. 
Výsledky hlavní skupina: Rybí-Odry 3:1, Rybí-Brušperk 1:8, Rybí-Libhošť 7:3, Rybí-Krnov 1:4, 
Rybí-Bruntál 2:2 
Výsledky nadstavba: Rybí-Sigma Olomouc 0:15, Rybí-Slavia Orlová 3:8, Rybí-MFK Vítkovice 
0:8 
Zápas o 11. místo: Rybí-Jakubčovice nad Odrou 0:4                                           

          trenéři Josef a Petr 

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

