
  

XXIII. ročník  

ČERVENEC 2015 

Našim páťákům přejeme hodně úspěchů v dalším studiu na druhém stupni. 
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Všem našim jubilantům přejeme k životnímu jubileu především 
dobré zdraví, hodně elánu, spokojenosti a radosti 

 Jindřiška Kvitová   94  let 

 Marie  Pavelková  89  let 

 Jarmila Hyvnarová  86  let 

 Ladislav Kocián   84  let 

 Božena Purmenská  81  let 

 Marie  Purmenská  80  let 

 Petr  Purmenský  70  let 

 Jiří  Lošák   70  let 

 Libuše Kvitová   60  let 

 Pavla  Holubová  60  let 

 Ladislav Vašenka  60  let 

Blahopřejeme všem žákům základních škol  

a studentům středních i vysokých škol k jejich         

dosaženým úspěchům v tomto školním roce.  

 

Všem studentům, kteří v letošním roce již svá studia 

ukončili, přejeme dobré vykročení do života.  

 

A zároveň všem žákům, učitelům i ostatním školským 

pracovníkům přejeme  

slunečné a pohodové prázdninové dny. 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.kytice.cz%2Fczgs%2Fakce-kytice%2Fradostna-kytice&ei=UuWQVZmwGMLYU-WngbgM&bvm=bv.96783405,d.d24&psig=AFQjCNHsz5dgeNJ9_vOwtReXI8EcYgmXQg&
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Úvodník znovu o odpadech 

 

Na začátku měsíce června jsme obdrželi od společnosti EKO-KOM zprávu o množství 

vytříděného odpadu, který jste v obci uložili na vyhrazená sběrná místa (tj. do kontej-

nerů na tříděný odpad). Ze zprávy vyplývá, že jste v roce 2014 odevzdali 58,061 t  tří-

děného odpadu a tím přispěli ke snížení „uhlíkové stopy“. 

Ze správy společnosti EKO-KOM také vyplývá, že tříděním odpadu v rámci v celé 

ČR  se ušetří energie, kterou spotřebuje cca 200.000 domácností ročně. A to je jistě již 

docela pěkné číslo. 

Přesto že obyvatelé naší obce již dlouhodobě docela svědomitě třídí recyklovatelný 

materiál, přece jenom je stále vidět v přistavených popelnicích plast, papír nebo sklo. 

Po jednáních s Technickými službami v Novém Jičíně, chceme podpořit sběr nejlépe 

zpracovatelných plastů a to PET láhví a všech průsvitných bezbarvých fólií. Fungovalo 

by to v podstatě tak, že byste si na obecním úřadě zdarma vyzvedli žluté pytle       

společně se žlutou visačkou (stejnou jako na komunální odpad). Jedenkrát měsíčně 

přistavíte naplněný žlutý pytel společně s upevněnou vyplněnou visačkou na svozové 

místo - tj. na místo, kam běžně dáváte své popelnice. Od tohoto rozšířeného třídění si 

slibujeme, že se nejen ušetří místo v kontejnerech, ale také se zvýší množství a kvalita 

vytříděného plastu (stejně jako v jiných obcích, kde tento systém již mají zavedený).  

Doufáme, že také bude větší pořádek okolo kontejnerů. Podle dosažených výsledků 

teprve uvidíme, jak se toto třídění v obci ekonomicky vyplatí, popřípadě jak bychom 

mohli odměnit dobré třídění občanů. 

Pokud budete mít zájem, budeme sbírat hliníkové a plechové konzervy od potravin.  

Systém je opět vcelku jednoduchý - na určených místech budou přistaveny popelnice, 

do kterých můžete donášet pouze čisté konzervy. Ty pak odvezeme do sběrných     

surovin. Kamenem úrazu tohoto sběru můžou být znečištěné konzervy (zbytky jídla), 

ty od nás nikdo nevykoupí.  

A konečně jednáme i o sběru použitého oleje z domácností. Do přistavených nádob 

odevzdáte uzavřenou láhev s použitým olejem, který se opět odprodá svozové firmě. 

Protože příprava takového třídění nemá smysl, když nebudete mít zájem, potřebujeme 

znát Váš názor. Prosíme proto o vyplnění dotazníku (najdete na str. 13) a jeho vrácení 

na obecní úřad do 20. července. Popřípadě zašlete odpovědi na starosta@rybi.cz. 

Hezké prázdniny přeje Marie Janečková 

mailto:starosta@rybi.cz
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KLUB ŢEN   zve své členky v úterý 7. července  do přísálí Besedy v 18:00 hod. 

ZAPISOVÁNÍ  LÉKŮ  se bude konat  v úterý  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  20. července       
ve stejnou dobu. 

Sbor dobrovolných hasičů Rybí pořádá v pondělí 6. července 2015  ve 14 hodin 
 

     SPÁLENIŠTĚ 2015  
 

Akce se uskuteční v areálu bývalého kravína. 
 

Program: Soutěž družstev 1+3 
                 Soutěž jednotlivců v TFA  
                                     dále 
                  zábava pro malé u stříkaček 
                  zábava pro velké u výčepu 

 
Soutěže budou probíhat za 
každého počasí.  
 
Občerstvení zajištěno.  
 

TFA je zkratka z anglického 

„Toughest Firefighter Alive“, 

volně přeloženo „Nejtvrdší 

hasič přežívá“  

 

Přijďte se podívat a podpořit 

domácí družstva. 

 

 
Zvou hasiči. 
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Třešňové slavnosti – zapomenutá slavnost. 

 

Jedinečnou událostí v naší obci bývávaly „Třešňové slavnosti“, 

které naší předkové pořádali v době dozrávaní „rybských    

třešní“ – velkých sladkých ptačinek. Přestože se nám o této 

slavnosti do dneška nedochovaly vcelku žádné informace, 

chtěli bychom v příštím roce obnovit jejich tradici, kterou      

pojmeme oslavu sklizně první úrody, oslavu příchodu léta, prázdnin a dovolených. 

Představujeme si, že součástí oslav bude i ochutnávka nejrůznějších výrobků z třešní. 

Pamatujte na tuto slavnost proto už při letošní sklizni, a pokud plánujete třeba výrobu 

třešňovice, určitě si schovejte lahvinku i na příští rok na Třešňové slavnosti. 

 Budeme také rádi, pokud zjistíte jakoukoli informaci o této jedinečné bohužel   

zapomenuté regionální slavnosti. 

Kulturní komise. 

Upozornění 
 

Od poloviny července započne oprava dřevěné střechy místního 

kostela. Prosíme všechny návštěvníky kostela a místního         

hřbitova, aby dbali vyšší opatrnosti při návštěvě těchto míst a    

respektovali všechna případná omezení, která tato oprava sebou 

ponese. 

Traktorkiáda v Rybí 
 
Na konci prázdnin připravujeme sraz majitelů   

a příznivců (malo)traktorů (tovární  výroby i 

z domácích dílen). Prosíme všechny vlastníky 

těchto strojů, aby sledovali informace a využili 

pozvání na tuto společensko-sportovní událost 

v naší obci. 

Kulturní komise 
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Z jednání Rady obce Rybí 
 

V měsíci červnu rada obce schválila: 
 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Rybí“ 

mezi obcí Rybí a společnosti projednali AXMA s.r.o. se sídlem Koněvova 280/103, 
Ostrava Heřmanice a pověřila místostarostu jejím podpisem. Předmětem smlouvy 
je navýšení ceny díla o 30.636,- Kč včetně DPH. 

 zadání objednávky montáže jištění LED svítidel a připojení stávajícího napájení 
bezdrátového rozhlasu a radarů na nové VO správci veřejného osvětlení firmě 
Zelenka se sídlem Skalky 96, 741 01 Nový Jičín, 741 01 Nový Jičín 

 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Rekonstrukce propustků P1 a P4 v obci Rybí“ 
mezi obcí Rybí a společností SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod      
Dopravní stavby Morava se sídlem Jahodová 60, Brno. (Předmětem dodatku je 
prodloužení dokončení stavby na 17. 7. 2015.) 

 snížení poplatku za pronájem sálu panu Petru Purmenskému – zástupci společ-
nosti Partners Financional Services, a.s. při pořádání „Kurzů sebeobrany a hry   
Finanční svoboda“. 

 uzavření dohody o neprovádění stavebních zásahů po provedení souvislé úpravy 
povrchu č. NJ/110/n/Pu mezi obcí Rybí a Správou silnic MSK, Střediskem Nový 
Jičín se sídlem Suvorovova 525, 741 01 Nový Jičín (před opravou bude provede-
na stavba obruby podél silnice ve směru na Štramberk ) 

 svolání schůzky uživatelů místní komunikace 11 c (Šenkův dvůr) 
 zadávací podmínky pro výběr dodavatele stavby „Rybí – Štramberk, obruba podél 

komunikace III/4821“. K podání nabídky byly schváleny firmy: 
V+V SAVEKO s.r.o.. Záhumenní 1346, 742 21 Kopřivnice 
FIRMA BAMED - Pavel BAJER, Dolní 790, 742 66 Štramberk 
SWIETELSKY stavební s.r.o. Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína 

 příspěvek na zakoupení školních pomůcek pro žáky nastupující do 1. ročníku ZŠ 
Adolfa Zábranského Rybí ve výši 100,- Kč/dítě. 

 finanční příspěvek ve výši 5.000,- Kč na uhrazení dopravy žáků ZŠ Adolfa        

Zábranského na školu v přírodě. 

 dodavatele stavby „Rybí – Štramberk, obruba podél komunikace III/4821“  - firmu 

V+V SAVEKO s.r.o., Záhumenní 1346 742 21 Kopřivnice za celkovou nabídkovou 

cenu 1.075.861,82 Kč včetně DPH. 

 rozpočtové opatření č. 4 (rozpočtové opatření se týká navýšení ceny na uhrazení 

částky za rekonstrukci veřejného osvětlení a dále ceny na stavbu chodníkové ob-

ruby podél silnice ve směru na Štramberk) 

 
rada obce vzala na vědomí: 
 zprávu společnosti EKO-KOM o dosažených výsledcích obce Rybí za rok 2014 
 informaci o výplatě dividend společnosti Asompo a.s. za hospodářský rok 2014 ve   

výši 29.452,-Kč. 
 návrh jízdního řádu drážní dopravy na období 2015/2016. 
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Odjezd:  sraz v sobotu 1. 8. v 10:00 h u Fojtství, pojedeme objednaným autobusem 
   
Návrat:  v sobotu 8. 8. v předpokládaném čase 12:00 h, opět na Fojtství 
 
Téma:  říše kouzel 
 
 (děti si s sebou mohou vzít kouzelnický klobouk, hůlku,  
  či jiné, vhodné doplňky k tématu) 

 
Přihlášky:  odevzdejte spolu s penězi nejpozději do 3. 7. 2015 vedoucímu Vašeho       
dítěte, pokud je děti nedostali na schůzce, jsou ke stažení na webových stránkách 
www.skauti.rybi.cz 

 
Cena:  1 200,-Kč 

 
V případě nenaplnění kapacity tábora registrovanými 
skauty, informujeme hromadnou SMS zprávou z obce 
Rybí po termínu 3. 7. 2015.  
Přihlásit se poté mohou neregistrované děti do 12 let   
za cenu 1 500,- Kč. 

Prodám 

káčata indického běžce.  

Výborné na hubení slimáků. 

Stáří 1 měsíc. 

Odběr od 12.7.2015 

Tel. 773 764 481 

http://www.skauti.rybi.cz
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Naši mladí hasiči Lidka a Slávek Krausovi, poprvé soutěžili 

v přeboru jednotlivců v kategorii dorostenců a dorostenek. 

Soutěží se ve čtyřech disciplínách. 

1. Závod požárnické všestrannosti (závodník běží po     
vyznačené trati a plní různé  úkoly. Např. orientace v terénu, 
topografie, šplh po laně, střelba ze vzduchovky, první       
pomoc, požární ochrana, uzly) 

2. Běh na 100 metrů s překážkami (závodník přeskakuje 
bariéru, přebíhá úzkou kladinu, rozvinuje a spojuje hadice) 

3. Dvojboj ( závodník proskakuje oknem a přemisťuje    
hasící přístroj) 

4.     Písemný test (první pomoc, požární prevence, požární 
represe, hasičská historie) 

 

V okresním kole, které se konalo 10. května v Ostravě -   
Porubě oba vybojovali zlatou medaili a postoupili do krajského kola. Krajské kolo se   
konalo 7.června 2015 na městském stadionu v Ostravě-Vítkovicích. 

Naši se v krajské    
konkurenci neztratili a 
probojovali se až na 
stupně vítězů. 

Oba dva získali ve   
své kategorii 3. místo     
celkově a  3. místo za 
běh na 100 metrů s  
překážkami, který se 
vyhlašoval zvlášť.  

To je nejlepší umístění 
jakého hasiči z Rybího 
dosáhli. 

Děkuji oběma za vynikající reprezentaci, rodičům za podporu a Jindřichu Kvitovi za   
přípravu obou závodníků. 

Sdružení hasičů Čech, moravy a slezska uspořádalo literární soutěž „Požární ochrana 
očima dětí“. Do této soutěže psala i Ludmila Krausová a získala 1. místo v okresním  
kole této celostátní soutěže.  

Antonín Kudělka 
   



9 Ludmila Krausová, 7.B. 
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V červenci a srpnu  
bude knihovna otevřena  

jen v pondělí od 16.°° do 19°° hod. 

 I. Březinová     Fotbal s Fandou 
     Fotbal je u nás hra velmi oblíbená a mnoho kluků touží stát se slavným fotbalistou. Patří mezi ně i 
druhák Láďa, a tak stále více trénuje, aby ve svém oddílu patřil mezi nejlepší. O prázdninách se chystá 
přátelské utkání s kluky ze sousední vesnice. Příprava je však ohrožena, protože se začnou na       
různých místech objevovat záhadné kruhy. Podaří se Láďovi a jeho kamarádům tuto záhadu vyřešit? 
 
     J. Lebeda     Pohádky skřítků Medovníčka a Barvínka 
     Skřítek Medovníček bydlí v chaloupce pod vysokým dubem a má rád všechna zvířátka. Často jim 
pomáhá a stará se o to, aby si vzájemně neubližovala. V této knížce si našel nového kamaráda –   
skřítka Barvínka. Ten žije v trávě na loukách a stará se o kytičky a vůbec o všechny rostliny. Příběhy 
doprovázejí krásné obrázky Zdeňky Študlarové. 
 
     E. Blytonová     Tajemný cirkus 
     Sedmý detektivní příběh party kamarádů Filipa, Diny, Jacka a Lucky. Začíná tak trochu záhadně, 
když jejich dospělý kamarád Bill přivedl rozmazleného a nafoukaného Gustava, aby s nimi strávil 
prázdniny. Kdo je opravdu Gustav a co všechno kamarádi prožijí ve vzdálené cizině? 
 
     M. Kratochvíl     Prázdniny blbce č. 13 
     Co se stane, když donesete domů vysvědčení a víte, že za něj pochvalu nedostanete? Tadeášovi 
rodiče doslova zuří, a díky svému prudkému jednání se ocitnou v nepříjemné situaci. Tadeáše na 
prázdninách u dědy a babičky čeká trochu zvláštní strejda Olda a dva úplně noví kamarádi. Svěže   
napsaná kniha, která vás rozesměje. 
  
     Ch. Gohlová     Julie a španělský hřebec 
     Již počtvrté se potkáme s Julií, která miluje koně. Ve stáji kde pracuje, se objeví nový kůň, španěl-
ský hřebec Placido, který je vycvičený tak citlivě, že na něm nemůže jezdit kdokoliv. Jeho majitelka to 
brzy zjistí a neví si s ním rady. Naštěstí se nečekaně objeví pomoc v osobě chlapce Manuela… 
 
 T. C. Brezina     Dotek anděla 
Patnáctiletá Amy se v sobě příliš nevyzná. Má problémy s rodiči a nejraději by se před celým světem 
někam schovala. Její snaha získat podpis svého oblíbeného zpěváka Matta M. ji přinese zklamání. 
Zjistí, že on je arogantní sobec, který se neumí chovat. Ale díky nešťastným náhodám se příběh začne 
ubírat nečekaným směrem. Je to napínavý příběh o lidech mezi námi, kteří jsou na první pohled      
obyčejní, ale ve skutečnosti skrývají obrovské tajemství.    
 
     M. G. Watsonová    Kůň 
     Výpravná publikace pro ty, kdo mají rádi koně. Poznáte neuvěřitelný svět těchto krásných zvířat, 
jejich vlastnosti, dovednosti a zásady správného chovu. Kniha obsahuje také nádherné fotografie koní. 
 
     K. Šírová-Motyčková – J. Šír   Pozapomenutá místa 
     Tato kniha připomíná místa, která jsou zajímavá a přitom patří k těm méně známým. Ať už proto, 
že leží trošku stranou, jsou menší, nenápadná, nebo proto, že jsou zastíněna bližší známější stavbou. 
Jedná se o hřbitovy, zámky, zahrady, řeky či rybníky, rostliny, nerosty i jiné přírodní zajímavosti, ale i 
muzea, betlémy, vlaky, skanzeny, technické památky a mnoho dalšího. 
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Věrka Šustalová, knihovnice 

Firma Fekal.eu 
 
Jiří Valušek 
Rybí 399 

     D. Brown       Ztracený symbol 
     Hledání Ztraceného symbolu začíná nálezem hrůzostrašného předmětu ležícího na zemi 
v Kapitolu. Tato pátá kniha Dana Browna má zběsilé tempo a odehrává se během pouhých 12 hodin. 
Tentokrát Langdon neopouští domácí půdu a po svých předchozích dobrodružstvích v kolébkách     
evropské kultury se zaplete do noční dešifrovací honičky za legendárním zednářským pokladem přímo 
v hlavním městě USA, ve Waschingtonu D. C. 
 
     M. Mlynářová      Z lodiček do holin 
     V této knize vypráví  autorka o tom, co vše musí překonat žena zvyklá na pohodlí bytu v centru   
Prahy, přátele a společenský život , po přestěhování na samotu uprostřed pohraničního lesa. Humorně 
popisuje příhody spojené jak se změnou stylu života, tak i prostředí, v němž je sice možné přežít bez 
partnera, psa a signálu mobilního telefonu, ne však bez dobrodružné povahy a pistole v kapse.  
     
 Z. Frýbová      Falešní hráči 
     Falešní hráči se skrývají ve třech manželských dvojicích. Z propletence jejich vztahů, vášnivého  

milování i nenávisti dojde osudovou konstelací k násilné smrti. Ta rozmetá dosavadní hru na lásku, 

šťastný život i svaté manželství.    
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  Mobilní hospic Strom života 
 
 Rozumíme těm, kteří si podobnou 
zkušeností prošli, závidíme těm, 

kteří jí byli ušetřeni, a jsme připraveni      po-
máhat všem, kteří se na nás obrátí.  
 
 Člověk a strom patří k sobě již odedávna. 
Stromy mají své nezastupitelné místo v lidové 
tradici, v lidské mytologii, v příbězích, bájích, 
symbolech. Od lidského zrození až do smrti, od 
kolébky až po rakev. Strom, stojící ve   středu 
biblického ráje, je symbolem dokonalé harmo-
nie, souznění i smíření. Stejně jako    poslání, 
ke kterému jsme se v naší organizaci Strom ži-
vota zavázali my. Být tady pro ty,    kterým se 
život chýlí k nezadržitelnému konci - nebo mož-
ná k novým, dosud nepoznaným  začátkům - i 
pro ty, kterým se s odcházejícími tak těžce lou-
čí. 
 
 Respektujeme lidskou důstojnost, podáváme 
pomocnou ruku, mírníme fyzickou i psychickou 
bolest, plníme přání a nasloucháme,    protože 
víme, že mnohdy stačí drobnosti. Aby nemocný 
nebyl sám, aby se mohl vypovídat, aby se cítil 
potřebný … 
 
Vnímáme člověka v jeho celistvosti a snažíme 
se proto naplnit všechny jeho potřeby, biologic-
ké, psychologické, sociální i spirituální. Náš 
hospicový tým tvoří lékaři - specialisté, zdravot-
ní sestřičky s dlouholetou praxí, pracovníci v 
sociálních službách, ale i fyzioterapeuti, psychologové a v neposlední řadě i pastorační 
pracovník či římskokatolický duchovní. Péče o naše pacienty se vyznačuje komplexním 
přístupem, a to nejen vůči nemocným, ale i jejich rodinám a blízkým.  
 
Mobilní hospic Strom života funguje v Novém Jičíně již od května. Doufáme, že naše 
služby nebudete Vy, ani nikdo z Vašich blízkých potřebovat. Ale pokud ano, můžeme 
Vás ubezpečit, že se na nás můžete s plnou důvěrou obrátit. 

                                                                                                       Marie Ryšková 
 zakladatelka mobilního hospice Strom života 

Můžete nás podpořit: 
č. účtu 3925391369/0800  
Pravidelné dárce rádi přivítáme v Klubu přátel Stromu života  
(podrobnější informace na www.zivotastrom.cz)  
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Dotazník – rozšíření sběru druhotných surovin. 

 

 

Surovina Mám zájem o třídění Nemám zájem o třídění 

  

Pytlový sběr PET 

láhví a průsvitných 

bezbarvých fólií 

    

Sběr hliníkových a 

plechových konzerv 

od potravin 

    

Olej z domácností 
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Zprávičky ze školičky 
Školní rok končí 

 

 Ani jsme se nenadáli, a další školní rok končí. V červnu se děti zapotily při       

závěrečných písemkách a učitelé při uzavírání známek. Poslední týden v měsíci jsme 

si užili na škole v přírodě v rekreačním středisku Bučina. Program byl opravdu bohatý. 

Tématem celého týdne byl „VESMÍR“. Děti byly rozděleny do 7 týmů, které soutěžily 

ve sportovních, výtvarných i vědomostních disciplínách. Nechybělo ani opékání     

špekáčků a maškarní rej s diskotékou. Celý týden se obešel bez velkých úrazů. Děti si 

odvezly odměny za svou práci a určitě i spoustu zážitků a dojmů. Poslední den školy 

jsme se rozloučili s žáky 5. ročníku, kteří přecházejí na druhý stupeň do okolních škol 

a bohužel i s paní učitelkou Hankou Sopuchovou, která se rozhodla pro změnu a od 

září bude učit ve škole v Novém Jičíně. Přeji všem, aby se jim v dalším životě dařilo. 

Závěrem bych chtěla poděkovat zaměstnancům školy za odvedenou práci během    

celého školního roku a popřát jim příjemnou dovolenou. Dětem pak přeji hezké      

prázdniny plné zážitků a odpočinku. 

         Mgr. Hana Frydrychová 
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V sobotu 27. června 

se již tradičně zúčast-

nila dvě družstva z  

Rybí štafetového     

závodu 4-členných 

týmů ve vynášce    

sudu piva na vrchol 

Lysé hory.  

Trasa závodu měří 9 km a převýšení činí 

950 m, jde tedy o extrémní závod pro pravé 

chlapy. Tentokrát zvítězil v rekordním čase 

1 hodina 37 minut 30 vteřin tým  borců     

KPNP z Rybí ve složení Lumír a Ondřej 

Soukupovi, Honza Krpec a Tomáš Musil. 

Další družstvo se umístilo na velmi dobrém 

6 místě s časem 1 hodina 52 minut 20   

vteřin.   

 Gratulujeme vítězům i všem ostatním 

účastníkům z naší obce k jejich skvělému       

sportovnímu výsledku. 

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

