
  

XXII. ročník  

ČERVENEC  2014 

Našim páťákům přejeme šťastné a úspěšné vykročení na druhý stupeň  
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 Jindřiška Kvitová   93  let 

 Marie  Pavelková  88  let 

 Jarmila Hyvnarová  85  let 

 Ladislav Kocián   83  let 

 Božena Purmenská  80  let 

 Marta  Šenková  75  let 

 Hana  Kalíšková  65  let 

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

Blahopřejeme všem žákům a studentům k úspěšnému 

složení všech závěrečných zkoušek a přejeme všem 

krásné, slunečné a především zasloužené prázdniny.  

Příjemně strávený čas prázdnin přejeme zároveň i všem 

učitelům, školským pracovníkům a rodičům. 

Upozorňujeme, že na webových stránkách obce 

(www.rybi.cz) je do konce července  vyvěšena anketa 

na doplnění herních prvků na dětské hřiště v areálu 

Klimbach. Můžete vybírat i více herních prvků, které se 

Vám líbí. Využijte této možnosti ve prospěch našich dětí. 
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V místní knihovně si můžete zapůjčit bakalářskou práci Bc. Jany Lyčkové  

„Historie základního školství v Rybí do roku 1945“.  

Jde o práci, která podává ucelený obraz historie naší školy i obce v souvislostech    

celospolečenského a mnohdy i celoevropského významu. Určitě si ji přečtěte. 

Údržba pozemků 

 

 Stejně jako v předcházejících letech i v letošním roce vypukla naplno doba        

sečení. Ač se to nezdá, máme docela mnoho travnatých obecních pozemků, které    

musíme udržovat. Jsme sice vybaveni slušnou technikou, ale i přesto, nestíháme       

pokosit a uklidit všechnu zelenou hmotu, jak bychom si představovali. Proto děkuji Vám 

všem, kteří nesečete trávu jen na svých zahrádkách, ale vyrazíte se sekačkou i před 

své ploty a vysekáváte plochy okolo cest. Velmi nám tak pomůžete, ušetříte čas pro   

jinou práci. V letošním roce chceme o prázdninách například ošetřit nátěrem obrubníky 

chodníků v obci, abychom je ochránili před působením solných roztoků, opravit   vstupní 

bránu na hřbitov, autobusovou zastávku u Hanzelků, provést nátěry zábradlí a další   

práce ke zlepšení prostředí v naší obci.  

 

 Ještě na závěr malá poznámka ke kompostérům na bioodpad, na které jsme 

v loňském roce zjišťovali zájem mezi občany. Doposud nebyla žádost schválena,       

protože však byla zpracována v souladu s vyhlášenými podmínkami a předpokládáme, 

že budeme úspěšní, připravujeme veřejnou zakázku na dodavatele těchto kompostérů. 

Pro letošní sezónu však již s největší pravděpodobností využity nebudou, škoda. 

Marie Janečková 

U příležitosti 100. výročí založení Československých legií byla vydána publikace Legio-

náři Novojičínska v boji za vznik Československa. Dočtete se v ní i o lidech z naší obce. 

Tato publikace, která je k dispozici k zapůjčení v místní knihovně, byla doplněna o        

2. část, v ní jsou zpracovány osudy dalších 240 legionářů z našeho regionu.   
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KLUB ŽEN    zve své členky v úterý 1. července  do přísálí Besedy v 18:00 hod. 

ZAPISOVÁNÍ  LÉKŮ   se bude konat  v pondělí  7. 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 21. července 

5. července Letní večer  na Sokolce     od 19:00 hod. viz str.5 

 

6. července  Spáleniště 2014 v areálu kravína   od 14:00 hod. viz str.6-7 

 

17. července Humanitární sbírka u skautské klubovny    8:00 - 18:00 hod. 

             viz str. 8 

MUDr. Jana Machovská oznamuje rodičům: 
 

 termíny poradny v Rybí:      10. července v době od 7:30  -  9:00 hod. 
             7. srpna  v době od 7:30 - 9:00 hod. 
                 
  termíny své dovolené:    14. července - 25. července 

V době čerpání dovolené zajištěn zástup  
v ordinačních hodinách MUDr. Sýkory v Novém Jičíně, Tyršova 21 

tel. 556 711 093, 605 536 479 
PO 7 - 13 hod. 
ÚT  8 - 10 a 13 - 18  
ST 7 - 12 hod. 
ČT 7 - 11 hod. 
PÁ 7 - 13 hod. 
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Sbor dobrovolných hasičů Rybí pořádá v neděli 6. července 2014  ve 14.00 hodin 

     Spáleniště 2014  
Akce se uskuteční v areálu bývalého kravína. 

 
Program:  
Soutěž hasičských družstev 1+3 
Soutěž pro diváky i hasiče v TFA  
                                     dále 
zábava pro malé u stříkaček 
zábava pro velké u výčepu 
 
Soutěže budou probíhat za každého počasí.  
 
Občerstvení zajištěno.  
 
 
TFA je z anglického „Toughest Firefighter 
Alive“, volně přeloženo „Nejtvrdší hasič   
přežívá“  
Přijďte podpořit domácí družstva a trochu si 
zasportovat. Každý účastník soutěže TFA 
obdrží nápoj (pivo, limo, birel) zdarma. 

 

Kategorie TFA diváci:   muži do 35 let a nad 35 let - muže zatížíme dýchacím přístrojem (jen ho ponesou)   

                                        ženy do 35 let a nad 35 let - ženám odlehčíme trať viz. níže 

Účast v soutěži je na vlastní nebezpečí  

Provedení TFA:  

1. Soutěžící po startu uchopí 2 proudnice B,  rozvine připravené hadice a odloží (NE hodí) proudnice na čáru.  

2. Převrátí 5 x traktorovou pneumatiku.  

3. Překoná bariéru 1.5 m. 

4. Za bariérou jsou 2 hadice C, proudnice a rozdělovač, tyto spojí,  rozvine a proudnici odloží (NE hodí) na 

čáru.  

5. Běží do sklepa, kde vezme 2 PB lahve a vynese je na určené místo.  

6. Svine na jednoducho 10 m hadici B a odloží do boxu. 

7. Kladivem přesune pneumatiku za čáru a odloží kladivo do boxu 

8. Doběhne ke stolu s časomírou a vypne stopky.  

 

Pro ženy budou provedeny tyto úpravy: 

neponesou dýchací přístroj, na začátku roztahují hadice C místo B, pneumatiku převrací 3x 

místo bariéry bude okno, vedení od rozdělovače bude 2x10 m místo 2x20 m, PB lahve budou prázdné a blíž 

pneumatika pro přesun kladivem bude menší  

Ceny : 1- 3. místo v každé kategorii obdrží funkční hasičskou medaili s otvírákem 
Na sebe vhodný sportovní oděv a obuv.  
Případné dotazy zodpoví Antonín Kudělka, 603203089, tonda.kudelka@seznam.cz  
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Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která 

poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti – materiální pomoc 

sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost. 
 Více na  www: diakoniebroumov.org 

 

VYHLAŠUJE 

SBÍRKU  POUŽITÉHO  OŠACENÍ 
 

 Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/ 

 Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,  

 Látky (minimálně 1m
2
, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek) 

 Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené 

 Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky 

 Obuv – veškerou nepoškozenou 

 Hračky – nepoškozené a kompletní 

 Peří, péřové přikrývky a polštáře 

 Menší funkční elektrospotřebiče 

 

 
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME: 

 ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů 

 nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí 

 znečištěný a vlhký textil 

 

Sbírka se uskuteční : 
 

dne: čtvrtek 17. července 2014 
 

čas:  9:00 - 18:00 hod. 
 

místo: Beseda - u skautské klubovny 

 
 

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,  

aby se nepoškodily transportem 
 

Bližší informace Vám rádi sdělíme: 

tel. : 224 316 800, 224 317 203 
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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  

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 rady obce  
Rada obce na svém 92. zasedání dne 26.5.2014 
projednala a při jala toto usnesení:  

schvaluje  uzavření Smlouvy o zřízení služeb-
nosti mezi Obcí Rybí a společností ČEZ 
Distribuce, a.s. se sídlem Děčín IV – Pod-
mokly, Teplická 874/8 zastoupenou na    
základě plné moci firmou ARPEX MORAVA 
s.r.o. se sídlem Teslova 873/2, Ostrava – 
Přívoz. Předmětem této smlouvy je uzavření 
smlouvy o zřízení věcného břemene – 
osobní služebnosti – zřízení umístění a pro-
vozování zařízení distribuční soustavy podle 
§ 25 odst. 4 energetického zákona, nepod-
léhající úpravě služebnosti inženýrské sítě 
v občanském zákoníku a to na pozemcích 
ve vlastnictví obce p. č.1740/1 a 1737 k.ú. 
Rybí. Jednorázová náhrada za zřízení    
věcného břemene činí 1.000,- Kč; 

 

schvaluje  uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí 
o služebnosti inženýrské sítě a smlouvy o 
právu      provést stavbu mezi Obcí Rybí a 
L.H. bytem Rybí a I.R. bytem Závišice. 
Předmětem této smlouvy je uložení jednot-
né kanalizační přípojky napojující na stavbu 
RD na pozemku ve vlastnictví obce parc. č. 
1356/1 k.ú. Rybí; 

 

schvaluje  prodloužení Servisní smlouvy progra-
mového vybavení CODEXIS do 31.12.2017 
a zakoupení služby LIBERIS CODEXIS   
Silver. Tuto službu zajišťuje společnost    
Atlas Software, a.s. se sídlem Výstavní 
292/13 Ostrava; 

 

schvaluje pořízení osvětlovacích těles do 
prostor kulturního domu Beseda dle nabídky 
společnosti SBS ENERGY s.r.o. se sídlem 
Dukelská,   Šenov u Nového Jičína; 

bere na vědomí  informaci o probíhající těžbě  
dřeva a kůrovcové kalamitě v obecním lese a 
informaci o jednání s lesním hospodářem o 
prosýchajících lípách na   lesním pozemku 
parc.č. 1452 u fotbalového hřiště; 

 

schvaluje  provedení úpravy dopravního značení 
na místní komunikaci 1c firmou SLUMEKO 
s.r.o. se sídlem Štefánikova Kopřivnice; 

 

schvaluje  zadávací podmínky pro veřejnou       
zakázku malého rozsahu „Stavba čistírny    
odpadních vod u budovy Základní školy    
Adolfa Zábranského a  budovy Mateřské školy 
Rybí“ a oslovení uchazečů: 

1. Pavel Bajer BAMED s.r.o., Dolní 642, Štram-
berk,  

2. SEWER s.r.o., Holvekova 36, Ostrava – Kunčič-
ky  

3. V+V SAVEKO s.r.o., Záhumenní 1346, Kopřivni-
ce;  

 

schvaluje  zadávací podmínky pro veřejnou za-
kázku malého rozsahu „Rekonstrukce propust-
ků P1 a P4 v obci Rybí“ a oslovení uchazečů: 

1. Unistad spol. s.r.o., Komenského 8, Suchdol n/O  
2.  Pavel Bajer BAMED s.r.o., Dolní 642, Štramberk 

3.Swietelsky stavební, s.r.o., Suvorovova 538,   

Šenov u  Nového Jičína; 
 

schvaluje  rozpočtové opatření č. 3; 
 

 

Rada obce na svém 93. zasedání dne 9.6.2014 
projednala a při jala toto usnesení:  

schvaluje  účetní závěrku příspěvkové organiza-
ce Základní školy Adolfa Zábranského Rybí 
za rok 2013; 

 

schvaluje v souladu § 30 zákona 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů a s § 102 odst. 2 písm. b) zákona 
128/2000 o obcích výsledek hospodaření pří-
spěvkové organizace Základní školy Adolfa 
Zábranského Rybí za rok 2013 a dále schva-
luje převedení zlepšeného výsledku hospoda-
ření ve výši 14.287,87 Kč do rezervního fondu; 
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schvaluje  účetní závěrku příspěvkové organi-
zace  Mateřské školy Rybí za rok 2013; 

 

schvaluje  v souladu § 30 zákona 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů a s § 102 odst. 2 písm. b) zákona 
128/2000 o obcích výsledek hospodaření 
příspěvkové organizace Mateřské školy   
Rybí za rok 2013 a dále schvaluje převede-
ní zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 
195.743,96 Kč do rezervního fondu;  

 

schvaluje Dodatek č. 3 smlouvy o dílo mezi  
Obcí Rybí a fa V + V Saveko s.r.o. se     
sídlem Záhumenní 1346 Kopřivnice a           
pověřuje  starostku jejím podpisem; 

 

souhlasí  s uzavřením smlouvy o reklamě mezi 
společností Asompo a.s. Životice u Nového  
Jičína a TJ Sokol Rybí; 

 

bere na vědomí  informaci společnosti Asompo 
a.s. o výplatě dividend pro obec Rybí za 
hospodářský rok 2013 a to ve výši 
29.452,50 Kč; 

 
schvaluje  obsah „Prohlášení o partnerství“ 

v souvislosti s realizací projektu „Kostel Na-
lezení sv. kříže v Rybí, dominanta kraje ze 
14. století“ a pověřuje starostku podpisem; 

 
bere na vědomí   vyhlášení záměru výpůjčky 

části pozemku parc.č. 290 o výměře cca 
137  m

2
 v souvislosti s realizací obnovy kos-

tela Nalezení sv. kříže na vybudování větra-
cího kanálku, osetí trávy a umístění nové 
dlažby a to na dobu určitou do 31.12.2021; 

 
souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí 

právních služeb mezi Obcí Rybí a JUDr.  
Antonínem Pavlínem, ul. Jiráskova, Nový 
Jičín a pověřuje starostku podpisem; 

 
schvaluje  zadávací podmínky veřejné zakázky 

„Cyklostezka Rybí – Nový Jičín“ a seznam    
vyzvaných uchazečů: 

1.  UDI MORAVA, s.r.o., budova Technoprojek-
tu, Havlíčkovo nábřeží 38/2728, Ostrava 

2.   Haskoning DHV Czech Republic spol. s.r.o., 
kancelář Ostrava, Ing. Ondřej Bojko, Proke-
šovo  nám. 5, Ostrava 1,     

3. Ing. Tomáš Tužín, Trávník 1315/28, Přerov - 
Přerov I-Město; 

 

souhlasí, aby paní S.B. využila klavír v sále kultur-
ního domu k procvičování hry; 

 
bere na vědomí  informaci o připravovaných        

dotačních programech v roce 2014 rekonstrukci 
sportovního areálu sokolovny; 

 
bere na vědomí zprávu o opravě místní komunika-

ce 33c za 18.849,50 Kč bez DPH a to stavební 
firmou  V + V  SAVEKO s.r.o. se sídlem          
Záhumenní 1346, Kopřivnice; 

 
pověřuje  sociální komisi obce návštěvou J.S. ve 

věci prošetření životní situace;  
 
schvaluje  termín jednání 22. zastupitelstva  obce 

Rybí na pondělí 23.6.2014 v 18:00 hod. v sále 
kulturního domu Beseda a program: 

1. schválení závěrečného účtu Obce Rybí 
2. schválení účetní závěrky obce Rybí 
3. projednání počtu členů zastupitelstva na     

volební   období 2014 – 2018 
 
schvaluje, aby realizaci projektu „Stavba čistírny 

odpadních vod u budovy Základní školy Adolfa 
Zábranského a budovy Mateřské školy Rybí“ 
provedla firma V+V SAVEKO s.r.o., Záhumenní 
1346, Kopřivnice, IČ 25 81 88 81 za celkovou 
nabídkovou cenu 2.356.749,40 včetně DPH a 
pověřuje starostku   uzavřením smlouvy o dílo 
s vítězem soutěže; 

 
schvaluje, aby realizaci projektu „Rekonstrukce        

propustků P1 a P4 v obci Rybí “ provedla firma 
Swietelsky stavební, s.r.o., Suvorovova 538, 
Šenov u Nového Jičína za celkovou nabídkovou 
cenu 2.359.351,20 Kč včetně DPH a pověřuje 
starostku uzavřením smlouvy o dílo s vítězem 
soutěže. 
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schvaluje doplnění programu o body: 

jednání o areálu živočišné výroby v Rybí 
projednání Závěrečného účtu DSO Sdružení povodí Sedlnice za rok 2013 
jednání o sdružených prostředcích na vyúčtování ztráty při zajištění veřejné osobní dopravy  (13-0-0) 

 

schvaluje program  22. zasedání Zastupitelstva obce Rybí;                       (13-0-0) 
  

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

bere  na  vědomí  plnění usnesení přijatých na 21. zasedání Zastupitelstva obce Rybí  dne 21.5.2014;  
              (13-0-0) 

 

schvaluje návrhovou komisi ve složení:  Petr Skalka (předseda),                           (13-0-0) 

   Jiří Honeš a Pavel Kotek (členové) 
 ověřovatele zápisu: Pavel Lichnovský a Jaromír Havrlant 
 zapisovatelku:  Jana Marková 

 

schvaluje v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) a v souladu s § 17    
zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (vše ve znění pozdějších 
předpisů) závěrečný účet obce Rybí za rok 2013 a  

  souhlasí  s celoročním hospodařením a to bez výhrad;             (13-0-0) 

 

schvaluje  v souladu s vyhláškou č. 563/1991 Sb. o účetnictví a se zákonem 128/2000 Sb, o obcích, 
obecní zřízení Účetní závěrku Obce Rybí za rok 2013;                           (13-0-0) 

 

stanovuje  v souladu s § 67 a 68 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, pro nové funkční (volební) období let 2014-2018 počet členů Zastupitelstva obce    
Rybí:  15;                                             (12-1-0) 

 

neschvaluje  Dohodu o vzdání se předkupního práva k nemovitosti mezi Obcí Rybí se sídlem čp. 380 
Rybí, společností Agrosumak a.s. se sídlem Suchdol nad Odrou Komenského 211 a společnos-
tí MB Power CZ, s.r.o. se sídlem areál Tatry 1445/2 Kopřivnice, jejíž předmětem je vzdání se 
předkupního práva k nemovitostem umístěným na pozemcích parcelní číslo st. 339/2 a 340/2 
všechny v k.ú. Rybí;                        (0-12-1) 

 

pověřuje  radu obce ve věci jednání o využití areálu živočišné výroby v obci Rybí mezi společnosti  
Agrosumak a.s. se sídlem Suchdol nad Odrou Komenského 211a vlastníkem pozemků panem 
Pavlem Havrlantem bytem Rybí čp. 51;                                        (13-0-0) 

 

bere na vědomí  Závěrečný účet DSO Sdružení povodí Sedlnice za rok 2013;                       (13-0-0) 

 

schvaluje  ponechat zůstatek finančních prostředků na úhradu prokazatelné ztráty na zajištění        
dopravní obslužnosti ve výši 608.092,67 Kč na účtu sdružených prostředků obcí okresu Nový 
Jičín;                                (13-0-0) 

 

bere na vědomí   informace starostky.                                    (13-0-0) 

Ze zasedání  

 zastupitelstva obce 
V pondělí  23. června 2014 se v sále Besedy konalo 22. zasedání zastupitelstva obce, kterého se    
zúčastnilo 13 členů zastupitelstva a  6 občanů. 
 

Zastupitelstvo na zasedání projednalo a přijalo toto usnesení: 
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SPV Rybí  informuje 
 

V minulém čísle jsme vám psaly o úspěších našich mladých sportovců v okresním kole. 
Dnes se chceme pochlubit výsledky z krajského a republikového finále. Začneme      
krajským atletickým čtyřbojem 24. května 2014 ve Stonavě, kde se ve svých kategoriích 
umístili sportovci takto: 
Starší žákyně III.  5. místo  Ludmila Krausová  
Starší žáci III.  1. místo  Bohuslav Kraus 
Starší žáci IV.  6. místo Luboš Kelnar 
Dorostenky   2. místo  Františka Rýdlová 
 
Republikové finále atletiky se konalo 7. června 2014 v Houšťce u Staré Boleslavi, kde 
nás a Moravskoslezský kraj reprezentoval Bohuslav Kraus, který se ve své kategorii 
umístil na 12. místě a kraj získal v republikovém celkovém hodnocení 5. místo. 
 
Na krajskou Medvědí stezku 31. května 2014 jsme vycestovali do Slavkova u Opavy.  
Ve svých kategoriích se děti umístily takto: 
Starší žákyně IV.  3. místo Nikola Šimíčková a Tereza Marková 
Dorostenky   4. místo Františka Rýdlová a Zuzka Kuchařová (Mošnov) 
 
Republikové finále Medvědí stezky se konalo 13. – 15. 
června 2014 v krásném prostředí Sportcentra ČASPV 
Doubí u Třeboně. Bylo znát, že holky Tereza a Nikola  
zúročily své zkušenosti z předešlých ročníků a prokázaly 
velkou bojovnost a získaly kov nejcennější. Staly se    
republikovými mistryněmi ve své kategorii. Moravsko-
slezský kraj opět získal  putovní pohár.  
 

Všem závodníkům blahopřeji 
k výborným výsledkům a přeji 
moc hezké prázdniny, milí  
mladí sportovci. Všechny     
výsledkové listiny a fotky      
naleznete na stránkách 
www.caspv.cz.   

     

 Mužíková Liba   

http://www.caspv.cz
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Předvolební boj vypukl naplno, aneb máme se do voleb na co těšit. 

 

 

 Řekli bychom, že k níže uvedenému článku je škoda papíru i slov. Bohužel však 

mnoho čtenářů se o tyto věci běžně nezajímá (proč taky), a pak to vypadá, že 9 členů 

zastupitelstva stačí a obec opravdu ušetří. Kdo z vás však již někdy v zastupitelstvu 

pracoval, pak jistě víte, že pro obec pracuje finanční a kontrolní výbor, sociální, kulturní, 

sportovní komise, popřípadě komise životního prostředí. Všechny tyto komise mají     

minimálně 3 členy. Pokud je tedy zastupitelstvo 9 členné, musí se zajistit členové komisí 

z řad občanů (i ti dostávají za svoji práci odměnu). A jestliže pracují dobře, odměna jim 

jistě právem náleží.  

 Důležitější však než ušetřené peníze je, že o mnoha důležitých otázkách obce 

rozhoduje 5 lidí (víc hlav víc rozumu), o nich by pak rozhodoval starosta sám (viz     

článek v březnovém zpravodaji). Pan Lichnovský tedy velmi zjednodušuje. Škoda, že se 

v posledních 8 letech stal sběratelem životních zkušeností a své schopnosti nevyužívá 

pro veřejný zájem obce, když má ambici stát se starostou. 

Marie Janečková 

Připomínáme, že po celý rok můžete využít ke třídění odpadu také sběrné boxy 

umístěné na obecním úřadě Rybí a to:   

sběrný box na malé elektrozařízení a baterie 

 

sběrný box na vysloužilé zářivky a úsporné žárovky 

 

sběrný box na použité cartridge a tonery z tiskáren 

Upozornění Základní školy 

Základní škola Adolfa Zábranského Rybí upozorňuje všechny rodiče žáků, že ve škole 

zůstala spousta oblečení a obuvi. Možnost vyzvednout si tyto věci máte do pátku 4.7. 

v základní škole v dopoledních hodinách od 8:00 do 12:00, od pondělí 7.7. pak 

v budově Obecního úřadu. Věci, které si nikdo nevyzvedne, budou na konci prázdnin 

vyhozeny. 

Mgr. Hana Frydrychová 
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      ZJ. Karafiát - J. Trnka                                        Broučci 
     Pohádkové vyprávění ze života svatojánských broučků. Tak trochu neposlušný Brouček , jeho    
maminka, tatínek, Beruška a kmotřička Janinka zažívají spoustu krásných příběhů. V této poetické 
knížce se broučci často chovají a jednají stejně jako lidé. Toto vydání je na kvalitním křídovém papíře, 
a tak vynikne barevnost a krása Trnkových ilustrací. 
 

     Z. Miler - J. Žáček                                            Krtek kamarád 
     Když spojí své síly spisovatel a malíř, kteří tvoří hlavně pro děti, vznikne tato půvabná knížka. Krtek 
a jeho přátelé vyrazili na výlet do přírody a díky hezkým básničkám se dozvíme, co všechno prožili. 
 

     Z. Pospíšilová                                                    Detektivové 
     Bratři Tomáš a Kuba se přestěhují do nového domu a netuší, že je čeká hodně dobrodružství.    
Připojí se k tajné klučičí partě a stanou se svědky krádeže vzácného obrazu. Zapojí se do pátrání po 
zloději a jak to všechno dopadne, se malí čtenáři dozvědí z této dětské detektivky. 
 

     Peyo                                                                   Šmoulí olympiáda 
     Šmoulové se rozhodli, že uspořádají vlastní olympijské hry. Přesvědčí se, že sice vyhrát v jednotli-
vých disciplínách není jednoduché, ale těžší je, smířit se s prohrou. Knížka obsahuje ještě další dva 
krátké příběhy - Šmoulí velikonoce a Šmoulí zahrada. 
 

     E. Blytonová                                                     Správná pětka jede tábořit 
     Začínají prázdniny a mnohé děti se těší na tábory. Také členové Správné pětky stanují na vřesoviš-
tích a zjistí, že nedaleko je staré, zrušené vlakové nádraží. K jejich překvapení se objeví strašidelné 
vlaky a dějí se moc divné věci...  
 

     L. Lanczová                                                       Hříšná touha 
    V tomto dívčím románu nechybí nic, co patří k životu současných studentů - problémy se školou, 
starosti s maturitou, muzika, přátelství, malé i větší zrady a zklamání a samozřejmě láska. 
 

     E. Hochberger - K. Kállay                                Skvosty Slovenska 
     Autoři této krásné knihy pojali společný záměr, prezentovat Slovensko poněkud jinak: s nadhledem, 
s určitou subjektivitou pohledu a v mnoha prolínajících se rovinách. A opravdu se jim to povedlo a   
čtenáře čeká mnoho zajímavých poznatků a našich sousedech. 
 

     T. Kubátová                                                      Samota pro dva 
     Knihovnice Adéla je již několik let vdovou a má ráda poklid svého domova. K životu ji stačí její     
zaměstnání a sportovní oddíl, kde se chodí odreagovat. Jednoho dne ji ale čeká překvapení, které 
možná její život změní. 
 

     P. D. Jamesová                                                 Plány a touhy 
     Detektiv Adam Dalgliesh tráví svou dovolenou na norfoldském pobřeží ve starém mlýně. Ale jeho 
odpočinek naruší série vražd mladých žen a on se zapojí do vyšetřování. 
 

     Jo Nesbo                                                           Nemesis 
     Harry Hole je jeden z nejlepších kriminalistů osloské policie, ale zároveň velmi svérázný chlapík. 
Dostává se k případu bankovní loupeže a spolu s novou policejní posilou Beátou Lonnovou se jej    
snaží vyřešit. Vše zkomplikuje zdánlivá sebevražda jeho dávné lásky Anny.  

V červenci a srpnu  
bude knihovna otevřena  

jen v pondělí od 16.°° do 19°° hod. 

Knihovnice Věrka Šustalová 
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Prodám 
pánské trekingové kolo 

Málo jeté, cena dohodou. 
Tel. 724 826 870 

Nabízíme  

přenechání k pronájmu opravené prostory 

v centru Rybí s vlastním soc. zařízením, 50 m
2
, nízký nájem. 

Informace na tel. č.  775 868 131 
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Zprávičky ze školičky 

Školní rok končí 
 
A je to opět tady. Školní rok 
2013/2014 je u konce. 
      V měsíci červnu děti     
dokazovaly v závěrečných 
pracích, co všechno se za 
uplynulých 10 měsíců naučily. 
Zabojovaly o pěkné známky 
na vysvědčení a odměnou jim 
byl školní výlet na Praděd a 
do Karlovy Studánky 
v pondělí 23.6.2014. 
 
   V pátek 27.6.2014 si děti 
odnesly ze školy vysvědčení, 
někteří pochvalu třídního   učitele a nejzdatnější sběrači starého papíru věcné odměny. 
Rozloučili jsme se se žáky pátého ročníku, kteří budou od září navštěvovat školy 
v Novém Jičíně či Kopřivnici. A také jsme se loučili se dvěma členy učitelského sboru, s 
panem učitelem Michalem Veřmiřovským a paní asistentkou Evou Halamovou. Všem 
přeji, aby se v novém prostředí cítili dobře a aby se jim dařilo. 

 
Chtěla bych zde poděkovat    
zaměstnancům školy za kvalitně 
odvedenou práci a popřát jim 
klidnou dovolenou plnou odpo-
činku a čerpání sil do nového 
školního roku. Rodičům děkuji 
za spolupráci se školou a všem 
dětem přeji slunečné prázdniny 
plné krásných zážitků. 
 
Ve škole se sejdeme opět        
1.  září 2014 v 8:00. 

       

 Mgr. Hana Frydrychová 
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RYBSKÝ   ZPRAVODAJ   č. 7/2014 vydal  Obecní úřad Rybí,  Rybí č. p. 380  dne  30.6.2014 

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 

Soutěž s panem Popelou 
 
I v letošním roce se naše škola zapojila do soutěže ve sběru starého papíru. A i letos 
jsme byli   díky aktivním sběračům na předních místech. V celkovém množství papíru 
jsme se umístili na 7. místě v rámci Moravskoslezského kraje s 18 024 kg. V přepočtu 
průměru na žáka jsme obsadili krásné 3. místo s 265 kg na žáka. Letos se zapojily 
všechny děti. 
Tímto jim všem moc děkujeme a také děkujeme ostatním občanům obce Rybí, kteří  
starý papír do kontejnerů před školou vozí. Budeme rádi, když v tomto budeme          
pokračovat. Starý papír můžete vozit i během prázdnin, vše bude započítáno do dalšího 
roku. 

Mgr. Hana Frydrychová 
 

                                     

 

 

                                                                                                                        

mob. 605925932  MLČOCH L.    

Hřbitovní 74a , Nový Jičín,     

Tel. 556709032 ,  www.tranas.wz.cz , E-mail :kamenictvi@post.cz 

 

NYNÍ  NABÍZÍ 

 

SLEVU PRO DŮCHODCE 20% 
           

na rekonstrukci hrobu (pomníky, rámy, krycí desky) 
 

Nabízíme slušné a seriózní jednání, přijedeme za 

Vámi, vypracujeme Vám zdarma nezávaznou 

nabídku. Jsme tu pro Vás již více jak 35 let.          

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

