
  

ČERVEN 2016 

XXIV. ročník  

1. červen –  
Mezinárodní den dětí 

 
Milé děti, přejeme Vám 
k vašemu svátku spoustu  
radosti, krásných dnů a   
dobrých kamarádů blízko  
sebe. 

pracovníci obecního úřadu 
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 Marta  Bárová   81  let 

 Jiřina  Marková  80  let 

 Jindřich Kalus   75  let 

 Jan  Raich   70  let 

 Anna  Hanzelková 70  let 

 Jiří   Petr   60  let 

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

Návštěva ministra Mariana Jurečky v naší obci. 

 Ve čtvrtek 19. května navštívil naší obec ministr zemědělství Marian Jurečka.     

Předmětem schůzky bylo jednání o moţné podpoře státu ve věci decentrálního čištění 

odpadních vod z domácností (tzv. podpora výstavby domovních čistíren odpadních 

vod). Současná dotační politika státu i Evropské unie je totiţ zaměřena pouze na       

výstavbu oddílné splaškové kanalizace s  čistírnou odpadních vod na jejím konci.      

Protoţe tento způsob výstavby je v naší obci neproveditelný (podobně jako v řadě    

dalších malých obcí), schválilo naše zastupitelstvo před cca 4 lety dotační podporu 

z rozpočtu obce na výstavbu domovních čistíren odpadních vod.  

 Před půl rokem jsme navázali spolupráci s firmou SATTURN z Holešova, která se 

zabývá unikátním monitorovacím a řídícím systémem domovních a skupinových čistíren 

odpadních vod. Tímto způsobem by pak byla činnost všech domovních čistíren v obci 

pod kontrolou a častý argument státních úředníků o nefunkčnosti domovních ČOV by 

tak pozbyl na svém významu. A právě s tímto novým způsobem kontroly funkčnosti   

domovních čistíren odpadních vod byl seznámen ministr zemědělství, pod jehoţ        

ministerstvo dotace na čištění odpadních vod patří. Na této schůzce jsme také jednali o 

dalším moţném vyuţití takto vyčištěných vod z domácností.  

Doufáme, ţe pana ministra téma naší schůzky zaujalo, padlo na úrodnou půdu a       

dočkáme se podpory výstavby domovních čistíren i ze strany státu. 

Hezké letní dny přeje Marie Janečková 
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PS: Za všechny obyvatelé, kteří mají před svými domy a zahradami umístěné kontejne-
ry na recyklaci, vás snad jiţ po sté prosím o ukládání odpadu pouze do připravených 
nádob. Pokud totiţ i oni chtějí mít před svým domem hezky jako ostatní občané obce, 
jsou často nuceni v okolí kontejnerů uklízet a třeba je to právě váš nepořádek.  
 

 I přesto, ţe odpad se v naší obci třídí jiţ cca dvacet let, některé moţnosti          
recyklovatelného odpadu jsou zavedeny poměrně nově. Proto si znovu společně        
připomeňme, kam můţeme odkládat většinu odpadů z našich domácností, tak abychom 
přispěli k jejich novému vyuţití a také zároveň co nejvíce šetřili peníze za vývoz odpadu 
sobě i obci.  
 
Do žlutého kontejneru na plasty odkládejte všechny 
druhy plastů, které jiţ v domácnosti nepotřebujete.      
Pro ty, kteří se chtějí třídění plastů více věnovat, máme 
k dispozici na obci žluté pytle (rozdáváme zdarma), do 
nich pak odkládejte průsvitné plasty, které se vykupují 
jako kvalitnější surovina (samozřejmě za vyšší cenu).  
Do modrého kontejneru na papír můţete odkládat   
kromě papíru i čisté tetrapakové obaly od mléka, dţusů 
apod. Tyto obaly se na třídících linkách dávají stranou a vyuţívají se k dalšímu zpraco-
vání. Znovu upozorňujeme také na moţnost odevzdávaní papíru do kontejnerů na 
školním dvoře. Za finanční odměnu získanou tímto sběrem je dětem hrazena doprava 
na školní výlety apod. Vyuţijte proto této moţnosti co nejvíce a podpořte tak základní 
školu v jejich sběru. 
Do bílých kontejnerů vkládejte pouze sklo (opět prázdné a čisté nádoby). 
 
Další moţností je sběr textilu do speciálních kontejnerů u sokolovny a na Jaškovém 
kopci. 
V loňském roce jsme započali také se sběrem potravinářských olejů do nádob, které 
jsou umístěny u sokolovny a u kovárny (naproti Věţičky). 
Jiţ několik let máte moţnost vyuţít odvoz bioodpadu společností OZO, kdy si kaţdý 
sám za sebe uzavírá smlouvu s touto společností (jen těţko lze pochopit hromádky     
bioodpadu na březích potoků a na jiných odlehlejších místech) 
U zastávky na fojtství a také u budovy sokolovny je umístěn kontejner na kov (je určen 
především na čisté konzervy z domácností).  
 V budově obecního úřadu máme také kontejnery na úsporné ţárovky, drobné          
spotřebiče a staré baterky. 
A nakonec připomínáme tolik důleţitý sběr hliníku a plastových vršků pro Nikolku,  
tyto materiály noste na obecní úřad.  
 
Moţností jak třídit odpad je zkrátka hodně, jen se zapojit.  

Marie Janečková, starostka 
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KLUB ŽEN  zve své členky  ve středu 1. června  do přísálí Besedy  v 17:00 hod. 

ZAPISOVÁNÍ  LÉKŮ se bude konat  v pondělí  6. 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  20. června 
ve stejnou dobu. 

Přijďte v sobotu 25. června ve 14:30 do Hospůdky u Milana, abychom společně       
přivítali čas prázdnin a dovolených. A tak znovu společně obnovíme starou tradici naší 
obce 

„TŘEŠŇOVÉ  SLAVNOSTI“ 
 

Napečte třešňové koláče, bublaniny. Připravte z třešní         
zavařeniny, šťávy, marmelády a doneste ochutnat také něco 
ostřejšího. 

5 vylosovaných dárců obdrţí reklamní předměty obce Rybí. 
 
Celým odpolednem nás bude provázet cimbálová muzika   
Slanina z Frenštátu pod Radhoštěm. 
 
Je také připraven zábavný program pro děti. Bude k dispozici  
i tolik oblíbený skákací hrad.                                                              Zve kulturní komise 

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

Milena Indráková 

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana Kopřivnice, 
pobočka Rybí  

Vás zve na 
ZÁVĚREČNÝ KONCERT 

v neděli 12. června  v 15:00 hod.  
v sále kulturního domu Beseda. 

Ředitelka místní mateřské školy oznamuje, ţe schůzka s rodiči nově přijatých dětí do MŠ 
na školní rok 2016/2017 se koná ve středu 15.6.2016 v 10.15 hod. v budově  MŠ Rybí. 
                                                                                                              Miroslava Gilarová 
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17. srpna – zájezd na Lysou horu 
 
27. srpna – traktoriádu 
 
18. září – pouť 
 
16. října – vítání občánků 
 
listopad – divadelní představení v Besedě    
 
4. prosince – jarmark – moţnost prodeje výrobků místních občanů, skautů           
a jiných  spolků. 
 
Zároveň děkujeme všem, kteří nám pomáhali při realizaci předchozích akcí          
a občanům za účast. 
 

Za kulturní komisi Ludmila Krausová 

Oprava našeho kostela pokračuje i v letošním roce 2016 
  
I v průběhu letošních prázdnin bude probíhat oprava Rybského kostela. Tentokrát se 
budou opravovat stropy v interiéru, které jsou napadeny houbou a hrozí tak jejich     
zborcení. S tím samozřejmě souvisí i rozebrání vnitřku varhan a opětné sloţení a       
vyladění.  A také se provede nová elektroinstalace a montáţ nového zabezpečovacího 
zařízení a práce na odstranění vlhkosti zdiva včetně výmalby kostela. Spoustu práce 
provedou sice dobrovolníci z řad farníků, ale i tak bude tato stavební akce stát celkem 
cirka 1 373 000 Kč.  
Farnost má nyní k dispozici přibliţně 400 000 Kč. A na kontě veřejné sbírky je nyní  asi 
67 000 Kč s tím, ţe tyto peníze se musí pouţít příští rok na nátěr střechy kostela, který 
jsme podle smlouvy po dvou létech povinní provést, pokud chceme, aby se na střechu 
vztahovala záruka.  
Z Moravskoslezského kraje dostaneme dotaci ve výši 280 000 Kč, ovšem aţ po          
profinancování a kontrole z Kraje.  
Z fondu Ministerstva kultury pak máme poţádáno o 200 000 Kč, ale nyní čekáme na  
odpověď, která můţe být kladná, ale i záporná, to nyní nelze s jistotou říci.  
Biskupství ostravsko – opavské nám přislíbilo bezúročnou půjčku ve výši 550 000 Kč 
s tím, ţe ji budeme splácet po dobu 55 měsíců po 10 000 Kč a také nám poskytlo dar ve 
výši 100 000,- Kč. 
Tak snad tolik pro přehled, drazí farníci a spoluobčané, a pokud byste i vy rádi přispěli 
na opravu Rybského kostela, můţete vloţit peníze do kasičky na obecním úřadě nebo 
v kostele a nebo přispět na účet veřejné sbírky č. 4135378359/0800. Za všechny dary 
předem děkujeme.  

 Za farnost Rybí o. Dušan Zelina  
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Ze zasedání rady obce  

V měsíci květnu rada obce schválila: 

 smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. NJ/76/d/2016/

Na mezi obcí Rybí a Moravskoslezským krajem (předmětem této smlouvy je zřízení 

věcného břemene pro uloţení bezpečnostního led osvětlení v přechodu pro      

chodce) 

 firmu SLUMEKO, s.r.o., Štefánikova 58/31, 742 21 Kopřivnice na realizaci veřejné 

zakázky „Oprava výtluků a povrchů na místních komunikacích 2016“ za celkovou 

nabídkovou cenu 137.819,- Kč včetně DPH.  

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

realizaci  veřejné zakázky „Obnova místní komunikace k fotbalovému hřišti“ za   

celkovou nabídkovou cenu 588.785,03 Kč včetně DPH. 

 přípravu projektu na opravu kanalizační stoky A (jedná se opravu kanalizace pod 

účelovou komunikaci ve vlastnictví obce u Hanzelkova rybníka) 

 poskytnutí finančního příspěvku ve výši 100,- Kč/dítě na nákup školních pomůcek 

pro ţáky nastupujících do 1. třídy ZŠ Adolfa Zábranského Rybí ve školním roce 

2016/2017. 

 

rada obce pověřuje: 

 starostku a místostarostu jednáním se zástupci nadačního fondu Qiido ve věci    
nového vyuţití areálu ţivočišné výroby v obci Rybí. 

rada obce neschválila: 

 nabídku Evropské policejní akademie na dodávku omalovánek jako výchovně  
osvětové akce na téma „Na výletě v přírodě – podzim“  

 

rada vzala na vědomí: 
 informaci o rozpisu přímých výdajů na vzdělávání a dalších přidělených prostředků 

ze státního rozpočtu pro oblast školství na rok 2016 pro ZŠ Adolfa Zábranského  
Rybí a MŠ Rybí 

 informaci o moţnosti vyuţití právních sluţeb advokátní kanceláře JUDr. Ondřeje 
Michny, MBA, LL.A. advokáta ČR, advokáta SR se sídlem Nový Jičín, Slovanská 
880/3 

 zprávu o provedení zpevnění krajnice místní komunikace 30 c – úpravy vjezdu před 
budovou hasičské zbrojnice. 
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                        Outdoor – dobrodružství v přírodě 
     Tato kniha je určena hlavně těm, kdo rádi proţívají pravé dobrodruţství ve volné přírodě. Pomůţe 
důkladně naplánovat výpravu do přírody, poskytne řadu uţitečných rad jak se v přírodě orientovat, jak 
si postavit úkryt nebo najít vodu a potravu. A pokud nevíte, co znamená geocaching, najdete odpověď 
také v této knize. 
 
     M. Černík     Pohádkové chvilky dětem do postýlky 
     Veršované pohádky tohoto autora mají děti rády a nejen ty nejmenší. Prvňáčkům se dobře čtou a 
rozumí jim. V knize najdete i jednoduchá říkadla a také obrázky Gabriela Filcíka, které dětem            
pomáhají objevit jejich nejbliţší svět. 
 
     P. Šrut     Lichožrouti se vracejí 
     Druhý díl příběhu ze skrytého ţivota lichoţroutů se odehrává i v Africe. Malý Hihlík se tam vydal 
hledat své rodiče, ale najde je aţ po překonání velkého nebezpečí. Naštěstí za ním přijedou i jeho  
věrní přátelé a pomohou mu. Tato kniha přináší dětem humor i dobrodruţství. 
 
     T. Brezina    Klub Tygrů – Pirátský poklad 
     Tři kamarádi Biggi, Luk a Patrik pomáhají vyklízet dům zemřelého podivína Paparizziho a najdou 
tajuplný pirátský deník. V něm se skrývá odkaz k nalezení pokladu pokladů. Toho se ovšem chtějí za 
kaţdou cenu zmocnit i další lidé, a tak se členové Klubu Tygrů ocitají v nebezpečí. 
 
     S. J. Maasová    Skleněný trůn 
     Osmnáctiletá dívka Celaena byla od dětství trénována k jednomu úkolu – stát se nejlepším           
zabijákem na světě. Ale byla chycena a odpykávala si doţivotní trest v solných dolech. Naděje na   
svobodu ji svitla, kdyţ ji korunní princ nabídl, aby jej reprezentovala v turnaji proti nejhorším vrahům 
celé země. Pokud zvítězí, bude volná. 
 
     A. Ježková    Tichá srdce (2) – příběhy míst a lidí 
     Po zmapování historie a současnosti šesti řeholních řádů v Čechách a na Moravě, přichází         
pokračování zaměřené na působení maltézských rytířů, templářů, augustiánů, karmelitánů, křiţovníků 
s červenou hvězdou, milosrdných bratrů, jezuitů a anglických panen. Prostřednictvím textů i             
působivých fotografií autoři odhalují skrytý ţivot zrušených i znovuobnovených klášterů. Pamětníci   
přinášejí svá svědectví o pronásledování za odlišný světonázor v době komunistické totality. 
 
     P. Taylor     Doktore, šťastný a veselý 
     Mladý doktor Barry Lavertay se těší na první Vánoce v útulné vesnici Ballybucklebo. Jeho           
přítelkyně Patricie však odmítá na svátky přijet, a tak jeho nálada je na bodu nula. Se svým starším 
kolegou mají plno práce s běţnými chorobami i s naléhavými případy, které vyţadují jejich plnou     
pozornost. Objeví se však závaţný problém – v blízkém okolí si otevře ordinaci nový doktor. Začne 
podvodně přetahovat pacienty k sobě, jeho léčba však zavání šarlatánstvím. Jak je ale pro oba       
doktory typické, vše zvládají a neopustí je ani jejich nevyčerpatelný humor.    
   
     J. Cimický    Ve stínu draka 
     Mordparta kriminální sluţby stojí před těţkým úkolem – ve Vltavě se objeví část lidského těla a   
bude těţké zjistit, o koho se jedná. V tu dobu přijíţdí na stáţ mladý vyšetřující soudce z Číny a        
seznamuje se s vyšetřováním tohoto případu. Ukáţe se, ţe některé nitky vedou právě do Číny. Obětí 
je totiţ podnikatel, který začal s touto zemí úspěšně obchodovat. Postupné prozkoumání stop vede 
k odhalení surové vraţdy, ale bude to cesta sloţitá. 
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Věrka Šustalová, knihovnice 

 B. Woodová     Dokonalá harmonie 
     Charlotta Lee čelí závaţné krizi. Po poţití bylinných přípravků vyrobených v její biotechnologické 
firmě zemřeli tři lidé. Důkazy začínají mluvit proti ní a ona se snaţí přijít věci na kloub dříve, neţ       
zemřou další nevinní lidé, a také aby zachránila pověst své firmy. 
 

     P.Braunová     Terezománie 
     Patnáctiletá Tereza se stala skutečnou začínající filmovou hvězdičkou. Ale brzy také poznává     
odvrácenou část šoubyznysu – svět bulváru. S tvrdou realitou tohoto světa se setkává i zamilovaný 
Michal, a tak se oba snílci musí vyrovnat s tvrdou realitou ţivota. 
 
 T. Keleová – Vasilková   Cukr a sůl 
     Manţelství Luboše a Nory zaznamenává trhliny v době, kdy jejich dcery jsou ve věku, kdy jiţ       
nepotřebují chůvu. Nora se proto chce vrátit do práce, ale její manţel je zásadně proti. Ona si tajně 
doplní potřebné vzdělání a uspěje v konkurzu na manaţerku. Ovšem Luboš toto nemůţe vydýchat, a 
tak je jejich vztah v troskách…     
 
               Já, senior – jak se chovat v krizových situacích 
     Tato publikace by měla pomoci při řešení různých situací, se kterými se senioři mohou kdykoliv  
setkat. Rady se týkají bezpečností doma, mimo domov, úrazy a dalšími problémy, které se vyskytují.   

Okresní kolo dorostu v poţárním 
sportu vyhráli ve svých kategori-
ích Lidka a Slávek Krausovi a   
vybojovali si postup do krajského 
kola. 

Gratulujeme a drţíme palce. 

  

Lidka Krausová vyhrála krajské 
kolo soutěţe „Poţární ochrana 
očima dětí“ v kategorii literární  
dílo a vybojovala si postup do    
republikového kola.  

Přejeme hodně úspěchů i 
v republikovém kole.  
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 V sobotu 21. 5. 2016 proběhlo na myslivecké chatě ve Vlkovicích okresní kolo 
myslivecké soutěže „Zlatá srnčí trofej“ (ZST) a „Mladý ochránce přírody“ (MOP). 
Soutěţ MOP je soutěţ tříčlenných hlídek s plněním úkolů na jednotlivých                
stanovištích, na tzv. Lovecké stezce, kde členové hlídky získávají body za provedené 
úkoly v oborech znalostí ochrany přírody, orientace v terénu, topografie, zoologie,   
myslivecké kynologie, botaniky, tábornických dovedností a zručnosti, zdravovědy a   
také různých sportovních disciplín (např. střelby z luku, ze vzduchovky, překonávání 
terénních překáţek apod.), jejichţ součet vytvoří pořadí.  
Soutěţí se ve dvou kategoriích:  mladší děti od 1. do 5. třídy  

   starší děti od 6. do 9. třídy  
Za Myslivecké sdruţení Rybí soutěţilo druţstvo mladších a to Rozálie Kudělková,  
Anastázie Kudělková a Prokop Kudělka. Umístili se na 4. místě z 10 soutěţících     
druţstev.  
V průběhu soutěţe probíhala souběţně soutěţ ve střelbě ze vzduchovky. V kategorii 
mladší obsadila Anastázie Kudělková 1. místo a Rozálie Kudělková 3. místo. 
Soutěţ ZST je specializovaná soutěţ jednotlivců, kde se vyţadují vyšší znalosti o 
myslivosti a zvěři, z myslivecké zoologie, z péče o zvěř, zdravovědy, botaniky, ochrany 
přírody, orientace a postřehu v terénu apod. Soutěţ se skládá z testu a Stezky           
poznávání, na které soutěţící plní další úkoly. Body z testu a Stezky poznávání se    
sčítají. Vítězové z jednotlivých kategorií postupují do národního kola.  
Do soutěţe ZST máme v plánu zapojit se v dalších letech, ale vše záleţí na tom, jak 
budeme pilní v přípravě.  

Svatava Kudělková 
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Máme zde opět červen, měsíc myslivosti a ochrany   přírody. Jen pro připomenutí, v tuto dobu se 
v přírodě probouzí nový ţivot zrodem mnohých mláďat a to nejen zvěře myslivecky obhospodařované, 
ale také ostatních volně ţijících ţivočichů. Právě v této době nejkratších nocí a nejbujnějšího růstu  
vegetace se rodí nový ţivot a současně je mladá zvěř nejvíce ohroţená. Jednak vlivem predátorů,      
toulavých psů a koček nebo  také  hospodářskými činnostmi člověka. Hospodářskou činností a stále 
více se rozšiřujícími pastevními pozemky je zvěř zatlačována, hlavně srnčí a drobná, do omezených 
lokalit, které jim poskytují ještě dostatek  klidu i potravy. S tímto stavem jsou obeznámeni více neţ kdo 
jiný myslivci a právě v té době směřují svoji  činnost k sledování a ochraně těchto lokalit. Úbytek zvěře 
není jen patrný u zvěře myslivecky obhospodařované, ale u všech dříve hojných ţivočichů. Proto i 
v tomto roce obracíme se na naše spoluobčany, aby zejména v tomto měsíci svým chováním v přírodě 
byli k ní ohleduplní. Jen pro připomenutí opakujeme. Při vycházkách pouţívejte jen cesty a vyšlapané 
chodníčky, při kontaktu s jakýmkoliv mládětem nedotýkejte se jej a pozorujte jen zpovzdálí, vyvarujte 
se nadměrného hluku, omezte pohyb jak motorových vozidel, tak i cyklistických výletů. Velkým       
problémem se stává přibývající počet volně pobíhajících psů v lesích a okolí. K tomu chceme snad jen 
připomenout. Zákon o myslivosti výslovně zakazuje majitelům psů je nechat volně pobíhat po honitbě 
s výjimkou psů sluţebních a mysliveckých. Nedodrţením tohoto zákona hrozí majiteli postih. V červnu 
probíhají také sklizně travních porostů, které jsou většinou vhodnou krytinou mladé zvěře. Myslivci se 
snaţí tyto travní porosty kontrolovat, ale přesto kaţdoročně dochází ke ztrátám. Při jejich kosení    
buďte proto velmi opatrní. V tomto měsíci probíhá jiţ také průběţný odlov srnců v honitbě. Jak jsme se 
jiţ dříve zmiňovali, účelem myslivosti není jen odlov zvěře, ale hlavně péče o ni. Myslivci se starají 
s přípravou sena a letnin, postupným dalším zajišťováním krmiva a uskladňováním v zásobnících pro 
zimní přikrmování. Mimo to starost o osazení a obhospodařování mysliveckých políček. K tomu je   
potřeba také mnoho finančních prostředků, které si většinou myslivci zajišťují sami různými kulturními 
akcemi. S potěšením zjišťujeme, ţe zájem o přírodu a dění v ní je i mezi dětmi, coţ  dokládá nedávná 
beseda v místní škole s našimi členy, která byla u dětí provázena s velkým zájmem. V závěru je jen 
třeba připomenout, chraňme si to, co tu ještě v naší krásné krajině se nachází a snaţme se ji zachovat 
i pro následující generace. Na jednom poselství řekl Papeţ František: „Bůh odpouští všem lidem,    
člověk někomu a příroda nikomu.“ Jestli budeme přírodu nadále tak devastovat, dočkáme se neblahé         
odměny. Zdá se, ţe v lidech se čím dále víc vytrácí úcta a pokora k přírodě. 
     Děkujeme za pochopení.                            Myslivecké sdružení Rybí 
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28.4.2016 16:30 2 Studénka B X 4 Rybí 8:13 tráva

8.5.2016 10:00 4 Rybí X 3 Štramberk 6:18 Rybí

12.5.2016 17:00 8 Tísek X 4 Rybí 4:9 Tísek

29.5.2016 10:00 4 Rybí X 6 ŠSK Bílovec B -- : -- Rybí

5.6.2016 10:00 7 Libhošť X 4 Rybí -- : -- tráva

12.6.2016 10:00 4 Rybí X 1 Kateřinice -- : -- Rybí

22.4.2016 16:30 8 Trojanovice Bystré X 12 Rybí 1:9 Bystré

1.5.2016 14:00 12 Rybí X 3 Hodslavice 4:4 Rybí

10.5.2016 17:00 12 Rybí X 2 Frenštát B 13:1 Rybí

15.5.2016 14:30 12 Rybí X 4 Lubina 32:1 Rybí

17.5.2016 16:30 9 AFC Veřovice X 12 Rybí 0:14 Ţenklava

24.5.2016 17:00 7 Tichá X 12 Rybí 5:10 tráva

29.5.2016 14:30 12 Rybí X 5 Štramberk -- : -- Rybí

3.6.2016 16:30 11 Lichnov X 12 Rybí -- : -- Lichnov

7.6.2016 17:00 12 Rybí X 1 Kateřinice -- : -- Rybí

12.6.2016 14:30 12 Rybí X 6 Trojanovice I. -- : -- Rybí

3.4.2016 15:30 14 Rybí X 3 Skotnice 1:2 Rybí

10.4.2016 15:30 10 Lichnov X 14 Rybí 1:1 Lichnov

17.4.2016 16:00 14 Rybí X 4 Vraţné 4:1 Rybí

23.4.2016 16:00 11 Suchdol X 14 Rybí 3:2 Suchdol

1.5.2016 16:30 14 Rybí X 5 Studénka 1:5 Rybí

7.5.2016 16:30 12 Příbor X 14 Rybí 1:4 Příbor

15.5.2016 17:00 14 Rybí X 6 Fulnek 1:1 Rybí

21.5.2016 14:00 13 Velké Albrechtice X 14 Rybí 2:3 V.Albrechtice

29.5.2016 17:00 14 Rybí X 7 Pustějov -- : -- Rybí

4.6.2016 17:00 9 Kunín X 14 Rybí -- : -- Kunín

12.6.2016 17:00 14 Rybí X 2 Bartošovice -- : -- Rybí

18.6.2016 17:00 8 Štramberk X 14 Rybí -- : -- Štramberk

OS NC Line mladší přípravka

OS NC Line starší přípravka A

OP muži
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Rok se s rokem sešel a opět se můţeme těšit na letní zábavu. Jiţ tradičně pořádá 
skautský oddíl Rybí letní tábor plný záţitků a kouzelných chvil. Tábor se uskuteční 
v termínu od 21.07.2016 – 30.07.2016. Dobrodruţství je potřeba zaţívat, ne jenom si o 
něm číst či ho vidět v televizi.  Je to příleţitost pro všechny děti, které mají zájem si    
tohle dobrodruţství vyzkoušet. Letos se vydáme do Valašské Polanky. Obec leţí 
v okrese Vsetín. Západní část katastru na levém břehu Senice je na úpatí Vizovických 
vrchů, pravý břeh je jiţ součástí Javorníků a patří do Chráněné krajinné oblasti         
Beskydy.   

Děti se podílí na chodu celého tábora, učí se pod vedením zkušených táborových 
vedoucích rozvíjet své schopnosti a dovednosti, poznávat 
přírodu a chovat se k ní s úctou a respektem. Program na  
táboře je zaloţen na osvědčených principech: výchova hrou, 
pobyt a činnosti v přírodě, skautská a tábornická praxe, 
sport, výuka k soběstačnosti i spolupráci ve skupině. 

V průběhu tábora uskutečníme výlety po okolí. Letošní 
celotáborová hra nás zavede do Indiánského prostředí. 
V půli tábora se uskuteční, jiţ jako kaţdoročně návštěvní 
den. Tímto Vás na něj srdečně zveme. Návštěvní den slouţí 
k seznámení rodičů s fungováním a vedením tábora, jeho 
okolím a naší činností. Další důleţité informace o táboře   
naleznete na našich webových stránkách www.skauti.rybi.cz. 
 
                   Za skautský oddíl Rybí 
                Martina Najzarová (Ťula) 

Děkujeme organizátorům a všem vystupujícím  prvého hudebního festivalu FishFest za 

příjemně strávené sobotní odpoledne a zároveň velmi děkujeme všem návštěvníkům za 

úhradu vstupného, které bylo převedeno na účet veřejné sbírky určený na rekonstrukci 

„Věţičky“. Bylo vybráno 20.320,- Kč. 

Za SC Věžička z.s. děkuje Radka Honešová 

Výbor TJ Rybí děkuje všem, kdo se podíleli na přípravě a organizaci 41. ročníku        

turistického pochodu Za pohledy z Rybí a přispěli tak k jeho bezproblémovému        

průběhu.  

Letos přišlo rekordních 1875 účastníků.  

Pavlína Havrlantová 

http://www.skauti.rybi.cz
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Zprávičky ze školičky 

Májová škola 
Měsíc květen byl především ve 
znamení svátku Dne matek, kdy 
jsme s dětmi pro maminky vyráběli 
přáníčka a ve čtvrtek 26.5.2016 
jsme se sešli na prostranství před 
školou. Zde jsme připravili nefor-
mální setkání s tvořením. Kaţdá 
maminka si mohla se svou ratolestí 
namalovat svou „pastelku“. Musím 
říci, ţe se všem podařily a budou 
vyuţity k výzdobě školy. Bylo také 
připraveno malé občerstvení.  

31. května se instalovaly dvě nové 
interaktivní tabule. Jedna do 1. třídy, 
druhá do učebny 2. ročníku se     
školní druţinou. V tento den jsme 
připravili pro děti výlet k jejich       
následujícímu svátku. Tentokrát 
jsme zvolili ZOO na Svatém          
kopečku u Olomouce. Jeli jsme  
spolu s dětmi z mateřské školy a 
moc jsme si to uţili. 
V červnu nás čeká uzavírání       
známek, škola v přírodě a pak to  
vytouţené vysvědčení. 

Nabídka 
ZŠ A. Zábranského nabízí 

k odkoupení nábytkovou sestavu  

skříní s počítačovým stolem (vhodné 

do dětského pokoje).  

Cena dohodou.  

V případě zájmu se informujte u        

ředitelky školy. 

Mgr. Hana Frydrychová 
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RYBSKÝ   ZPRAVODAJ   Periodický tisk územního samosprávného  celku  č. 6/2016 - měsíčník 

vydal  Obecní úřad Rybí,  Rybí č. p. 380  dne  31.5.2016 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. 

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

