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 Jindřiška   Kvitová   91  let 

 Marie   Pavelková  86  let 

 Jarmila Hyvnarová  83  let 

 Ladislav Kocián   81  let 

 Jiřina  Gawlowská  75  let 

 Libor   Stuchlík  70  let 

 Ludmila Pavlisková  70  let 

 Pavla  Purmenská  65  let 

 Anna   Šimíčková  60  let 

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

Děkujeme všem pedagogům a školským pracovníkům, kteří s nadšením a   

zanícením po celý školní rok se snažili rozšířit všestranné vzdělání našich 

dětí a starali se o jejich dobrou pohodu.  

Děkujeme všem dětem a mládeži, která se ve školních lavicích snažila ku 

prospěchu svému a ku prospěchu společnosti získat co nejvíce znalostí a 

dovedností a přejeme všem hezké a příjemné prázdniny. 

Zároveň gratulujeme všem maturantům ke složení zkoušky z dospělosti a 

všem studentům, kteří v letošním akademickém roce dosáhli na tituly      

diplomových specialistů, bakalářů, inženýrů, magistrů nebo svá studia     

završili doktorátem.        

Marie Janečková 
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Letní úvodník.  
  
Protoţe k létu neodmyslitelně patří voda a kopání, budu se i v úvodníku tohoto měsíce 

zabývat vodou protékající rybskými potoky a taky vším tím, co do nich vypouštíme a 

vhazujeme. 

 

 Minule jsem psala o tom, ţe zatím je výstavba splaškové kanalizace nad finanční 

moţnosti naší obce. Proto řešíme vypouštění odpadních vod přes jednotnou kanalizaci, 

kterou kromě splaškové vody protéká i voda dešťová. V obci máme v současné době  

5,64 km této jednotné kanalizace. Je na ni připojeno asi 800 obyvatel.  Podle propočtu 

jí proteče z domácností cca 1000 m
3
 denně. Protoţe vypouštěná voda končí v potoku, 

necháváme na všech výústních otvorech měřit znečištění vypouštěné vody.  Výsledky 

měřené odpadní vody nedopadají nejhůř. Protoţe však přes Rybí protékají pouze malé 

potůčky, představuje i malé znečištění pro vodu v toku dost velkou zátěţ. Pouţívejme 

proto v domácnostech saponáty, prací prášky a vůbec všechny čistící prostředky     

obezřetně, abychom vypouštěnou vodu zbytečně nezatěţovali balastními látkami. 

 

 Dalším velkým problémem je, ţe někteří z nás se rozhodli do potoka vypouštět 

obsah ze svých ţump. Chci věřit tomu, ţe moţná jen nemají kontakty na firmy, které 

mají oprávnění k nakládání s odpadní vodou. Jsou proto uvedeny na konci dnešního 

úvodníku.  A protoţe jsem nenapravitelný optimista, věřím, ţe se tato situace zlepší a 

vyhneme se tak pro obě strany nepříjemnému správnímu řízení.   

 

 A konečně dlouhodobě zakořeněným zvykem je sypání odpadu na břehy potoka. 

Věřte tomu, ţe stavební suť, kterou občas sypete na břehy toku, za čas končí ve vodě 

a působí škodu dalšímu majiteli pozemku níţe po proudu. Dochází k zanášení koryta a 

ucpávání propustků. Věřte tomu, ţe ne všechny věci, které se vţdycky dělaly, se dělaly 

dobře. 

Hezké prázdniny a dovolenou u čistých potoků, řek i moří Vám všem přeje  

Marie Janečková 

Kontakty na firmy, které mají oprávnění k nakládání s odpadními vodami: 

fa Pavel 608 211 122  

fa Slumeko, Kopřivnice 556 802 100 

 



4 

KLUB ŢEN   zve své členky v úterý 3. července  do přísálí Besedy v 18:00 hod. 

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

Kulturní komise a Restaurace na Fojtství – Michal Bortel,  

si Vás dovolují v rámci rybského kulturního léta, pozvat na 

„OBECNÍ GRILOVAČKU“.  

Sobota 28. července na Fojtství od 18. hodin. 

Zajištěno pivo, colalokova limonáda, víno, maso, chleba  

a také 

 „když ji miluješ, není co řešit“.  

Po setmění jedinečná ohňová show.  
 

Za pořadatele Pavel Lichnovský a Michal Bortel  

 

Sbor dobrovolných hasičů Rybí zve občany  

na 2. ročník pohárové soutěţe poţárních druţstev  

SPÁLENIŠTĚ  2012, 

která se koná v pátek  6 .července 2012 od 14:00 hodin  

v areálu rybského kravína. 

Přijďte se podívat na netradiční soutěţ,  

podpořit místní druţstvo a seznámit se s jednou z mnoha činností hasičů. 

Občerstvení zajištěno. 
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 V uplynulých dvou měsících byl v Rybí omezen provoz po hlavní silnici. Firma  
Saveko Kopřivnice opravila chodníky u Besedy a postavila nový chodník před obecním 
úřadem s přechodem pro chodce. Protoţe v místě přechodu je v současné době        
povolená délka max. 7 metrů, bylo i na stávajícím chodníku před obchodem vysunuté 
místo. Na základě poţadavku ze strany správy silnic byla dobudována mírnější          
náběhová hrana. Toto nové místo je zasypáno štěrkem, není tedy určeno pro chodce. 
Vytváří bariéru pro bezpečnější přístup chodců k přechodu. 
 

 Vodorovné značení přechodu i zpevnění okrajů chodníků asfaltem bude           
provedeno aţ po opravě silnice, která se uskuteční o letošních prázdninách. 
 

 Za výstavbu a opravu chodníků zaplatila obec celkem  870.000,- Kč, z to na      
výstavbu nového obdrţela dotaci ve výši 445.000,- Kč . 

 V průběhu letních prázdnin začnou stavební úpravy a udrţovací práce na silnici 
II/482 (od křiţovatky v Sirných lázních aţ do Kopřivnice). Protoţe nemáme přesné      
informace, v jakém časovém horizontu bude oprava probíhat, budeme vás o opravách 
v jednotlivých úsecích obce průběţně informovat pomocí SMS zpráv. V zastavěné části 
obce se kromě povrchu bude opravovat i podloţní vrstva (celkem cca 25cm vrstva),   
počítejte, proto s omezenou moţností pohybu motorových vozidel i po místních          
komunikacích. Dopravní omezení bude probíhat za částečné uzávěry s pouţitím        
semaforů a přenosného dopravního značení. 

Ve středu dne 11. července mezi 10 a 17 hodinou  

vyuţijte příleţitosti a přijďte si před budovu základní školy vybrat     

nepotřebný majetek školy např. lavice, ţidličky a další drobnosti, které 

se Vám moţná budou hodit domů nebo na zahradu.   

Na obecním úřadě máme k dispozici smlouvy na vývoz bioodpadu. 
Jestliţe máte zájem o vývoz bioodpadu firmou OZO, přijďte si         
vyzvednout smlouvu na úřad. 

Marie Janečková 



6 

Máte doma nepotřebné "funkční" jízdní kolo, 
které Vám překáţí?  
Zní-li Vaše odpověď ANO, darujte jej na         
humanitární sbírku "KOLA PRO AFRIKU".  
Co pro to udělat? Jednoduchou věc- kontaktujte 
mou osobu a já se uţ s Vámi domluvím na jeho 
odvozu a předání na sběrné místo. 
 

Heslo: "SPOLEČNĚ POMÁHÁME" 
 

Pavel Lichnovský, tel 556 760 005. 

   MUDr. Jana Machovská oznamuje rodičům: 
 termíny poradny v Rybí:    26. července v době od 13:00 - 14:00 hod. 
          23. srpna  v době od 13:00 - 14:00 hod. 
                 
  termíny své dovolené:    9. července - 13. července 
     30. července - 10. srpna 
       6. září - 14. září 2012. 

V době čerpání dovolené zajištěn zástup  
v ordinačních hodinách MUDr. Sýkory v Novém Jičíně.  

PO 7 - 13 hod. 
ÚT  8 - 10 a 13 - 18 
ST 7 - 12 hod. 
ČT 7 - 11 hod. 
PÁ 7 - 13 hod. 

Vzhledem k vyuţívání hodin pro veřejnost pošty Rybí bude s účinností od 1.9.2012 
provedena úprava hodin pro veřejnost následovně: 
 

Pondělí  13:30 - 16:30 hodin 
Úterý 13:30 - 16:30 hodin 
Středa 13:30 - 16:30 hodin 
Čtvrtek  13:30 - 16:30 hodin 
Pátek 13:30 - 16:30 hodin 
Sobota   9:00 - 11:00 hodin. 
 
Ing. Romana Hlavicová - vedoucí řídící pošty Kopřivnice 1 
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Rybí „Fojtství“ a „Horní“ 7.30 
Pustevny příjezd    9.00 

 
Mše sv. za farníky Rybí,  Libhoště, Závišic a Albrechtiček v 11:00 h.  
 
Program dle vlastního výběru 
 
1. návrh  
Přesun lanovkou do Ráztoky 
cena lanovky:  nad 140 cm výšky 68 Kč 
    děti do 140 cm  42 Kč 
   nad 65 let    61 Kč 
   děti do 5 let zdarma 
   kočárky   zdarma 
Tarzánie 
výška účastníka min. pro ţlutou a zelenou trasu 140 cm-dospělý 330 Kč 
trasa junior                minimální  výška 120 cm   170 Kč 
trasa dětská            minimální výška  100 cm   140 Kč 
Pro děti od 3-10 let dětský park Tarzánek zdarma 
 
2. návrh 
Sejití do Ráztoky po trase označené turistickými značkami. 
 
3. návrh : 
Sejití do Ráztoky po Kníţecí cestě 6,5 km dlouhé, zbudované v roce 1910-1911. 
 
4. návrh 
Pobyt na Radhošti. Na Pustevnách prohlídka Libušína s malbami Mikoláše Alše. 
 
5. návrh 
Moţná budou i borůvky. 
 

Odjezd autobusu z Pusteven v 15.30 hod. do Ráztoky. 
Odjezd autobusu z Ráztoky   v 16.30 hod. 
Předpokládaný návrat do Rybí 17.30 hod. 

 
Cena zahrnuje jen dopravu na Pustevny a zpět z Pusteven nebo Ráztoky 
Dospělí    150 Kč 
Děti          100 Kč   (pokud budou mít samostatné sedadlo) 
 

 

Za farní radu zve Otec Rafael  Wala a Ludmila Krausová, mobil 606 893 211 
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Ze zasedání rady obce  

Rada obce na svém 42. zasedání dne 29.5.2012 
projednala a při jala toto usnesení:  

schvaluje  zadání veřejné zakázky     
Dětské hřiště – areál MŠ,  

souhlasí  s jeho zadávacími podmínkami 
k podání nabídky,  
souhlasí  se     seznamem vyzvaných do-
davatelů veřejné zakázky Dětské hřiště – 
areál MŠ 

1. Hybaj s.r.o., Myslbekova 21, Nový  

Jičín, eliska@hybaj.cz 
2. Sportclub, Bahno 99, Frýdlant nad 

Ostravicí, sportclub@sportclub.cz 
3. HRAS – zařízení dětských hřišť, 

s.r.o., Zemědělská 6/145, Havířov – 
Dolní Datyně, prodej@hristehras.cz 

4. SATERNUS dětská hřiště s.r.o., 

Střelniční 215/18, 737 01 Český Těšín, 
info@saternus.cz 

5. ALESTRA s.r.o., Tišnovská 305, 664 

34 Kuřim, info@alestra.eu 

6. Dřevovýroba František Smitka,     

P ř í v ě t i c e  1 0 1 ,  R a d n i c e , 
dhs@detskahriste-dhs.cz 

7. Bonita Group Service s.r.o., Koráb 

131, Tišnov, info@hristebonita.cz 

8. TR Antoš s.r.o. Na Perchtě 1631, 

Turnov, tr@trantos.cz 

9. 8D o.s., Rybkova 23, Kraví hora are-

ál VUT obj. 30, Brno, info@c8d.cz 

10. Dřevoartikl, spol.s.r.o., Uhelná 

2641/4, Znojmo, placek@drevoratikl.cz 

schvaluje, aby komise pro otevírání obálek 
a posouzení a hodnocení nabídek  
pracovala v tomto sloţení: Miroslava 
Gilarová - ředitelka MŠ Rybí, Ivana 
Bajerová - učitelka MŠ Rybí, Marie  
Janečková - starostka obce, Martin 
Lapčík – místostarosta, Jaromír Marek 
- člen rady, Petr Skalka – člen rady   

 
schvaluje  konec termínu lhůty pro podá-

vání nabídek: 25. 6. 2012 v 15
00

 hodin 
a termín otevírání obálek s nabídkami: 
25. 6. 2012 v 17

30 
hodin v prostorách 

OÚ; 
 

schvaluje  smlouvu o zřízení věcného bře-
mene spočívající v uloţení kanalizační 
přípojky vedoucí k rodinnému domu č. 
390 přes pozemek obce parc.č. 1708/2 
a pověřuje  starostku podpisem; 

 
schvaluje   dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 

mezi obcí Rybí a firmou V + V SAVEKO 
s.r.o. a   
 pověřuje  starostku podpisem; 
 

nesouhlasí  s vyuţíváním sluţby společ-
nosti Grantika České spořitelny na    
vyhledávání vhodných grantových   
programů dle záměrů obce; 

 
schvaluje   rozpočtové opatření č. 1/2012; 
 
schvaluje   dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 

mezi obcí Rybí a firmou Slumeko s.r.o. 
Kopřivnice a pověřuje  starostku    
podpisem. 

 

mailto:eliska@hybaj.cz
mailto:sportclub@sportclub.cz
mailto:prodej@hristehras.cz
mailto:info@saternus.cz
mailto:info@alestra.eu
mailto:dhs@detskahriste-dhs.cz
mailto:info@hristebonita.cz
mailto:tr@trantos.cz
mailto:info@c8d.cz
mailto:placek@drevoratikl.cz
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Protoţe se přiblíţil konec školního roku, chceme se za ním 

krátce ohlédnout. Jiţ tradičně jsme školní rok zahájili 

„lucerničkovým pochodem“ s opékáním na Kocmínku. 

V průběhu školního roku jsme uspořádali výtvarné školičky pro rodiče s dětmi. 

 Uskutečnily se besídky – Mikulášská s nadílkou, pro maminky k příleţitosti 

Dne matek a také maškarní ples s bohatou tombolou. Některé děti z třídy Rybiček 

jezdily na předplavecký výcvik a také navštěvovaly keramický krouţek v místní ZŠ, 

kde si pomocí paní učitelek mohly vyzkoušet práci s hlínou. 

 Také nás navštívilo divadélko Leonka se zajímavým představením. Děti mohly 

shlédnout práci sokolníků s dravými ptáky. Děti třídy Rybiček si zahrály „na hasiče“ 

u pana Pavelky, který jim soutěţe zorganizoval.  

 Závěrem roku jsme se těšili z výletu na Štramberk a do jeskyně Šipka, výletu 

na Skalky, kde si děti uţily pohybových aktivit na prolézačkách a výletu na Puntík a 

ke studánkám s hledáním pokladu. Tečkou školního roku bylo rozloučení se školáky 

a závěrečná turistická vycházka pro rodiče a děti se soutěţemi a táborákem 

s opékáním špekáčků. 

Všem dětem přejeme krásné a slunečné prázdniny.  

Kolektiv MŠ 

MŠ 

 

Pavel Rajnoch - soudní znalec v oceňování nemovitostí 

nabízí za provedení znaleckého posudku  

pro dědické řízení  

cenu  ve výši 1000—2000 Kč. 

tel. 605 440 297 

Bulharská 6,  Nový Jičín 
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Zprávičky z naší školičky 

Hurá na prázdniny 
 

Tak uţ je to tady. Končí další školní rok. Tento byl na naší škole plný změn a    

vzruchu. Přesto jsme jej úspěšně zvládli. To jsme si mohli ověřit při zkoušce               

celostátního testování, kde si ţáci pátého ročníku ověřili své znalosti a v pohodě udrţeli 

krok s celorepublikovým průměrem. Všechny děti si v pátek 29. června odnesou krásná 

vysvědčení. Šest páťáků se s námi rozloučí, naopak jedenáct prvňáčků se můţe těšit 

na další etapu svého ţivota, kterou zahájí 3. září 2012. 

 

V uplynulém školním roce jsme si kromě změn uţili i spoustu pěkných chvil při 

mnoha zajímavých akcích. Navštívili jsme několik divadelních představení, zasportovali 

jsme si s dětmi ze základní školy v Závišicích. Uspořádali jsme výstavy dětských prací. 

Také jsme se zapojili do některých akcí pořádaných obcí. 

 

Odměnou za všechnu práci jsou 

dva jednodenní výlety. Prvním 

z nich byla návštěva Ostravy, kde 

jsme se podívali na stálou expozici 

MINIUNI a pak jsme se vypravili za 

zvířaty do ZOO. Podruhé jsme si 

jeli prohlédnout hrad Bouzov a    

Javořičské jeskyně. Oba výlety se 

vydařily. 

 

Dnes uţ se můţeme jen těšit na 

nadcházející dva měsíce prázdnin. 

Všem dětem přeji, aby si je uţily, 

odpočinuly si a v září se ve zdraví vrátily zpět do školy. A paním  učitelkám i paní školni-

ci bych chtěla touto cestou poděkovat za všechnu práci,  kterou odvedly, a popřát jim 

pohodovou dovolenou plnou relaxace. V září se pak budu těšit na další příjemnou    

spolupráci. 

           Mgr. Hana Frydrychová 



11 

Dne 20. 6. 2012 se náš ţák Pavel Vašenda 

zúčastnil finále národního turnaje ve hře 

„Košík plný rozumu“, kde postoupil po 

výhře v krajském kole. Celá akce probíhala 

v prostorách Písecké brány v Praze a     

zapojilo se celkem 140 škol. Sjeli se ti   

nejlepší a všichni chtěli vyhrát. Bohuţel  

výherní místa jsou pouze tři a jsem ráda, 

ţe jedno z nich obsadil náš ţák. Je to velký 

úspěch jak pro Pavlíka Vašendu, tak po 

naší malou školu. Přejeme mu, aby se mu i 

v příštích ročnících této soutěţe dařilo tak, 

jako letos. 

                                                                                    

Bc. Petra Chytílková 
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Chtěl bych touto cestou poděkovat p. Zdeňkovi  
Heraltovi, který mně u příleţitosti konání tzv. Noci 
kostelů v pátek 1. června vzal na prohlídku       
půdních prostor našeho kostela. Při této příleţitosti 
vznikly i fotografie obou kostelních zvonů a také 
foto hřbitova z okénka kostelní věţe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Legenda: zvon s reliéfem 
ukřiţovaného Krista je tzv.   
umíráček, na druhém fotu    
hlavní zvon. 
 
  
 
Více fotografií běţně nepřístupných prostor kostela i fary    
naleznete na serveru www.i-novojicinsko.cz. 

Pavel Lichnovský 
předseda kulturní komise 

Děkuji dětem (a jejich rodičům) z naší 
Základní školy Adolfa Zábranského a 
všem dalším občanům za sbírání     
uzávěrů od PET lahví. Během měsíce 
července budou předány pracovníkům 
Charity Hrabyně k jejich dalšímu třídění 
a zpracování.  

Akce trvá nadále! 
 

Pavel Lichnovský 

http://www.i-novojicinsko.cz
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 V sobotu 16. června uspořádala kulturní komise kaţdoroční obecní zájezd. Letos 
se účastníci zájezdu vydali navštívit lednicko-valtický areál. Na dopoledne byla           
naplánována prohlídka reprezentativních prostor lednického zámku, který patřil rodu 
Leichteinsteinů. 
 
 Dnešní vzhled lednického zámku pochází tedy z let 1846-1858, kdy kníţe Alois II. 
z Leichteinsteina usoudil, ţe Vídeň je pro pořádání letních slavností nevhodná a nechal 
Lednici přebudovat na reprezentační letní sídlo v duchu anglické gotiky. Pro pořádání 
velkolepých setkání evropské šlechty slouţily reprezentační sály v přízemí (dnes 
I.prohlídkový okruh), které jsou vybaveny vyřezávanými stropy, dřevěným obloţením 
stěn a vybraným mobiliářem. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 V osobním volnu si pak mohli účastníci prohlédnout zámecký park, skleník s   
exotickými palmami a rostlinami. Někteří vyuţili moţnost projet se k tureckému minaretu 
výletní lodí nebo koňským povozem. Odpoledne jsme přejeli do nedalekých Valtic.   
Zdejší zámek byl bohuţel z důvodu konání svateb uzavřen, a tak účastníkům zájezdu 
zbyla „jen“ prohlídka exteriérů zámku nebo historického jádra Valtic, kterému vévodí 
kostel Nanebevzetí Panny Marie. Někteří poseděli v chládku vinného sklípku při     
ochutnávce zdejšího vína. Tropický den zakončila společná večeře. Při zpáteční cestě 
jsme si mohli zakoupit vína jednoho ze zdejších vinařů. 
 
 Sobotní večer zakončila radost z vítězství českého fotbalového týmu nad          
domácími  Poláky 1:0 

Za kulturní komisi 
Pavel Lichnovský 
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V červenci a srpnu bude knihovna otevřena pouze  
v pondělí od 16.00 do 19.00 hodin. 

 

     Přeji všem hezké prázdniny a příjemnou dovolenou. 
 

     S. Barek                                           Kytara 
     Tato kniha popisuje základy hry na kytaru aţ k úplnému zvládnutí nástroje. Je 
vhodná pro samouky i ţáky hudebních škol. 
 
 
     A. Strunecká, J. Patočka                Doba jedová 
     Dva odborníci na toxikologii a zdravotní aspekty škodlivých látek v potravinách 
se v této knize snaţí o mapování všech oblastí lidského ţivota, ve kterých se dostá-
váme do kontaktu s nebezpečnými látkami. 
 
 
 J. Žáček                                            Kamarádi zvířátka 
     Kníţka plná zvířátek a veselých básniček je určena dětem od 3 let. Děti se do-
zvědí s jakými zvířátky se mohou setkat na dvoře nebo v lese, jaká mohou potkat 
ve městě nebo při návštěvě zoologické zahrady. 
 
 
     J. Boehme                                        Nejchytřejší poník na světě 
     Týna miluje koně. V jezdeckém oddíle se učí jezdit na poníkovi a také se o něj 
starat. Proto je nešťastná, kdyţ ji poníka někdo ukradne. Jak vše dopadne se do-
zvědí mladí čtenáři v této knize. 
 
 
     R. Goscinny, A. Uderzo                   Asterix I. - IV. 
     První svazek souborného vydání komiksových dobrodruţství galského hrdiny 
Asterixe a jeho mohutného přítele Obelixe obsahuje chronologicky první čtyři alba. 
 
 
 S. Rudolf                                           Metráček 
     Nové vydání tohoto nestárnoucího románu, který baví uţ třetí generaci čtenářek. 
V první části   s názvem „Nemoţně tlustá holka“ se seznámíme s Jitkou Paţouto-
vou, která se trápí, ţe má pár kil navíc. V druhé části s názvem “Kosti jsou vrţeny“ 
studuje Jitka střední zdravotní školu. Je beznadějně zamilovaná a pro svou lásku 
se odváţí i krádeţe. 
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R. Zadinová                                   Čas zázraků 
     Osmnáctiletá Helena na zázraky nevěří od doby kdy ji zemřela maminka. Ţivot se 
jí stal hrou, hraje si s city druhých a nezáleţí ji na tom, zda někomu ublíţí. Ale pak     
potká Lukáše, který také ţije podobně. Vzplane boj, na jehoţ konci nejsou ani          
vítězové ani poraţení. Jen dva lidé, kteří pochopí, ţe ţivot není hra a ţe kdo rány   
rozdává, bude je i dostávat. 
 
 
     J. R. R. Tolkien                                Hobit 
     Ilustrované vydání kultovní knihy s revidovaným překladem, která přináší pohádko-
vý příběh o velké cestě druţiny trpaslíků a hobita Bilba Pytlíka za uloupeným          
pokladem. 
 
 

V. Vondruška                                    Záhady zlaté štoly 
     Další z příběhů královského prokurátora Oldřicha z Chlumu se tentokrát odehrává 
v okolí Prahy.  Ztratila se truhlice plná zlata a je jasné, ţe v pozadí musí stát někdo z 
předních šlechticů království. 
 
 
     S. Monyová                                      Sebemilenec 
     Příběh zralé ţeny, která proţije neobyčejných šestnáct měsíců s novým přítelem. 
Ale pak přijde dost nepříjemné procitnutí. 
 

 
D. Steelová                                       Tlukot srdce 

     Adriana netuší, ţe její manţel nechce děti. A proto je šokovaná, kdyţ v okamţiku 
kdy mu oznámí ţe čeká dítě se s ní rozvede a zříká se všech otcovských práv. Jak se 
dál bude vyvíjet osud této mladé ţeny se dočtete v románu této oblíbené autorky. 
 

Knihovnice Věrka Šustalová 

AGPK a.s. Sedlnice dává na vědomí občanům Rybí, že se na pastvinách 

pase stádo masných krav s telaty a 2 býky. 

 Pokud musíte ohradami procházet, ke stádu se nepřibližujte, ale 

hlavně ohradníkové brány zavěšujte zpět do oček, tyčky s drátem     

zasuňte tam kde byly, jinak je ohradník bez proudu a hrozí, že stádo 

krav uteče a způsobí škodu nebo někomu ublíží. 
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SPV RYBÍ – ZPRÁVY Z KRAJSKÝCH A REPUBLIKOVÝCH SOUTĚŢÍ 
 

V minulém čísle jsem Vám psala, ţe nás čeká ještě republiková soutěţ v Medvědí 
stezce u Mnichova Hradiště a domluvený Brännball ve Slavkově u Opavy. 
Republikové soutěţe Medvědí stezkou „OPEN“ neboli otevřené, zpřístupněné 
všem co mají peníze jsme se zúčastnily s Bárou jako republikoví rozhodčí. Já jsem 
byla u tábornických dovedností (uzly) a Bára u stanoviště síly, coţ byly lanové  
překáţky. A peníze jsem zmínila z toho důvodu, ţe Krajská asociace                  
NEPŘISPÍVALA ŢÁDNÝMI PROSTŘEDKY, a tak si účastníci sháněli finance jak 
mohli, protoţe ubytování a strava stály 750,- Kč, doprava 650,- Kč a startovné  
jednoho účastníka 250,- Kč. 
 
Moravskoslezský kraj si z této soutěţe odváţel 11 medailí  
(z 24 moţných) – naprosto skvělý výsledek! 
 
A brännball se z nejdříve jen domluveného utkání vyklubal 
v krajské kolo za účasti Rybských juniorů, Slavkova u Opavy, 
Pustějova a Hladkých Ţivotic. Naši junioři skončili na druhém 
místě a také jsme získali diplom za nejlepšího pálkaře.         
Republikové kolo vyhlášeno pro letošní rok bohuţel nebylo. 
Chci poděkovat všem cvičencům a cvičenkám za jejich vzornou účast na všech 
soutěţích a popřát jim krásné prázdniny. 
          Libuše Muţíková 

Od 9.7.2012 bude zahájen provoz nového registru vozidel. Přechod ze stávajícího 
registru vozidel na nový centrální registr vozidel se dotkne provozu oddělení      
evidence vozidel na úřadu ve dnech 2.7.- 4.7.2012, kdy nebude k dispozici        
elektronická podpora výkonu agendy vozidel. V této době musí úřad zajistit        
přípravy pracovišť evidence vozidel  (včetně kapacitního připojení pracovišť k     
veřejné datové síti) k zahájení provozu nového CRV a dokončení vyškolení svých 
pracovníků pro práci s novým registrem vozidel. Z těchto důvodu bude provoz na 
oddělení vozidel odboru dopravy Městského úřadu Nový Jičín uzavřen. 

Městský úřad Nový Jičín 
odbor dopravy 
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RYBSKÝ   ZPRAVODAJ   č. 7/2012  vydal  Obecní úřad Rybí,  Rybí č. p. 380  dne  29.6.2012   

v počtu  330 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.   

Roční předplatné zpravodaje 60 Kč nebo 5 Kč za jeden výtisk.     Tisk: Obecní úřad Rybí         .       

Obecní úřad si vyhrazuje právo výběru příspěvků do zpravodaje.              Uzávěrka každého čísla: 25. den 

 23. června se členové cyklistického oddílu KPNP Rybí podruhé zúčastnili tohoto      

extrémně těţkého závodu. Ze 44 druţstev obsadili vynikající  2. místo.  

KPNP reprezentovali: Lumír Soukup, Ondřej Soukup, Honza Krpec, Tomáš Musil a 

o technickou podporu se staral Honza Musil.  

Jejich úkolem bylo vynést 50 litrový sud piva na dřevěném šerpském nosiči 

z fotbalového hřiště TJ Ostravice na vrchol Lysé hory. Délka trasy činila 9500 m, 

s převýšením 950 m. Trasu závodu absolvovali v čase 1:54:53. Na první druţstvo   

ztratili 6:32 min. 

Gratuluje sportovní komise při OÚ Rybí: Petr Skalka, Pavel Kotek a Libor Sopuch. 

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

