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

 Marie  Šimíčková  86  let 

 Alžběta  Kvitová   84  let 

 Marie  Havrlantová 84  let 

 Alois   Rohel   84  let 

 Josef  Krpec   82  let 

 Josef  Marek   80  let 

 Božena Šimíčková  65  let 

 Ivana  Bartoňová  60  let 

 Jana  Melnarová  60  let 

 Jana  Purmenská  60  let 

 Helena Papáková  60  let 

Poděkování za pomoc při úklidu obce 
 

 Děkuji všem lidem, kteří vysekávají a uklízejí trávu i před 
svými ploty a přispívají tak ke zlepšení prostředí naší vesnice. 

Marie Janečková  

Upozornění České pošty 
 

 Upozorňujeme občany, aby si pro snazší doručování zásilek 

zapsali na své poštovní schránky popisné číslo svého domu,       

popřípadě aby toto číslo popisné bylo zřetelně vyznačeno na      

domě. 
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Úvodník – o letošních prázdninách se opravdu nenudíme 
 

 Jistě všichni dobře registrujete, že i v době letošních prázdnin probíhá v naší  

obci řada stavebních akcí. V současné době asi nejvíce sledovaná je obnova střechy 

kostela Povýšení sv. Kříže. Střecha si již důkladnou opravu velmi zasloužila, naposled 

velká rekonstrukce proběhla před více než 60ti lety. O tuto stavební akci se stará  

Římskokatolická farnost Rybí. Stavbu provádí stavební firma Constructus s.r.o. 

z Raškovic. Vysoutěžená cena opravy činí 2,2 mil. korun. Na záchraně této kulturní 

památky regionu se podílí částkou 200.000,- Kč společnost RWE GasStorage, s.r.o., 

která provozuje i na území naší obce podzemní zásobník plynu. Dále na obnovu       

památky přispělo Ministerstvo kultury z programu obnovy kulturních památek          

prostřednictvím obcí s rozšířenou působností ve výši 150.000,- Kč a konečně se naše 

farnost uchází o získání finanční podpory z evropských fondů (výsledek zatím          

neznáme). 

 Další velmi důležitou stavbou obce je stavba obruby s přídlažbou okolo silnice ve 

směru na Štramberk včetně zajištění odvedení vod z komunikace. Vytváří tak základ 

chodníkového tělesa. Zhotovitelem je firma V+V Saveko, s.r.o. z Kopřivnice. Za tuto 

stavební akci zaplatíme cca 1 mil. Kč.  Akce musí být dokončena do začátku měsíce 

září, kdy proběhne oprava povrchu silnice ve směru na Štramberk.  

 Firma V+V Saveko také staví skupinovou čistírnu odpadních vod, která bude 

sloužit potřebám mateřské školy, sokolovny a také bytovému domu v bývalé budově 

kina. Plánujeme, že se stavba podaří dokončit do poloviny srpna, tak aby se na konci   

prázdnin opět mohl rozjet provoz v mateřské škole. Na tuto stavební akci připadne 

z rozpočtu 1,6 mil Kč. 

 V době dovolených také tradičně pokračujeme s úpravami v naší základní škole. 

Po prázdninách dostane nový kabát jedna ze tříd a také budou upraveny toalety. Díky 

tomu, že stavební úpravy provedeme vlastními silami, vejdeme se do cca 100.000,- 

Kč. 

 Nejvíce jsme se však v letošním roce přece jenom těšili, že zahájíme tolik       

potřebnou rekonstrukci budovy sokolovny. V tomto případě však čekáme na vyjádření 

Ministerstva školství, mládeže a sportu k naší žádosti o získání grantu na materiální 

podporu sportu. Bohužel jsme doposud žádnou oficiální zprávu neobdrželi. Stavbu   

tedy bez finanční podpory nemůžeme zahájit. Vypadá to, že se rekonstrukce odkládá 

na příští rok. Škoda. 

Letní dny plné pohody přeje Marie Janečková 
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KLUB ŽEN   zve své členky v úterý 4. srpna  do přísálí Besedy v 17:00 hod.   

ZAPISOVÁNÍ  LÉKŮ  se bude konat  v pondělí  3. srpna a v pondělí  31. srpna 
v konzultační místnosti lékaře na obecním úřadě v době od 9:30 - 10:00. 
  

ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ A MĚŘENÍ TLAKU  se bude konat v pondělí  17. srpna       
ve stejnou dobu. 

Traktoriáda v Rybí 
Zveme Vás na 1. ročník spanilé jízdy (malo)traktorů v obci Rybí  

 
v sobotu 29. 8. 2015 od 11:00 hodin v areálu bývalého kravína. 

 

Program: 
 sraz (malo)traktorů a veteránů 

v areálu kravína do 11:00 hodin     

(ze strany od sjezdovky na Polďáku) 

 

 spanilá jízda obcí 

 

 závody (malo)traktorů 

 

 přehlídka auto-moto veteránů 

 

Přihlášku a propozice k Traktoriádě naleznete na str. 7,8 ve zpravodaji. 

 
Zajištěno občerstvení po celou dobu konání motoristického podniku. 
 
Skákací hrad a další soutěže nejen pro děti 

Na Vaši návštěvu se těší pořadatelé 
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V měsíci červenci rada obce schválila: 
 smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do    

napěťové hladiny 0,4kV (NN) mezi obcí Rybí a společností ČEZ Distribuce, a.s. se 
sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8 (smlouva se týká napojení veřejného 
osvětlení) 

 darovací smlouvu mezi obcí Rybí a společností RWE GasStorage, s.r.o. se sídlem 
Prosecká 855/68 (smlouva se týká poskytnutí daru ve výši 200.000,- Kč na opravu 
střechy kostela) 

 smlouvu o nájmu silničního pozemku mezi obcí Rybí a správou silnic MSK středis-
kem Nový Jičín se sídlem Suvorovova 525, 741 11 Nový Jičín (pro zvláštní užívání 
komunikace při stavbě obruby) 

 uzavření smlouvy o reklamě mezi společností Asompo a.s. a TJ Sokol Rybí 
(umístění reklamy na fotbalovém hřišti) 

 uzavření smlouvy budoucí o služebnosti inženýrské sítě a smlouvy o právu provést 
stavbu mezi obcí Rybí a HP BYTY 2010 se sídlem Mniší 113, 742 21 Kopřivnice. 
Předmětem smlouvy je zřízení služebnosti pro umístění kanalizační přípojky na   
pozemku 906/7 k.ú Rybí, jehož vlastníkem je obec Rybí. 

 uzavření objednávky na umístění pouťových atrakcí na pouť v Rybí dne 13. 9. 2015 
s paní Augustýnou Šimkovou, Na Zábradlí 1, 779 00 Olomouc – Holice. 

 poskytnutí částky ve výši 12.500,- Kč společnosti Strom života se sídlem Msgr. 
Šrámka 1186/16, Nový Jičín na nákup koupací nafukovací vany pro imobilní        
pacienty 

 převedení finančních prostředků Mateřské školy v Rybí ve výši 300.000,- Kč 
z rezervního fondu do fondu investičního a to z důvodu zakoupení nového konvek-
tomatu a parního kotle pro Školní jídelnu MŠ Rybí. 

 vyřazení majetku ve vlastnictví MŠ Rybí a to lednice CALEX (280130008) a       
sporáku SE 13 (280130011) a to z důvodu nefunkčnosti a neopravitelnosti.  

 umístění kontejnerů na kov na sběrné místo u budovy sokolovny a za zastávkou u 
Fojtství 

 rozšíření sběru plastů PET láhví a průsvitných nebarevných plastů do žlutých pytlů 
s visačkou 

 sběr použitého oleje z domácností na sběrné místo u kovárny, u budovy sokolovny 
 vyhlášení záměru výpůjčky ozvučení včetně světelné tabule TJ Sokol Rybí se    

sídlem Rybí. 
 prodej turistických ručně malovaných map za cenu 40,- Kč/kus, při větším odběru 

pro další prodej 35,- Kč/ks. 
 pořízení 2ks vlajek – muších křídel s nápisy start, cíl a znakem obce Rybí pro    

sportovní akce konané v obci Rybí  
 dále členové rady 5 hlasy chválili použití znaku obce na vlaky s nápisem start, cíl. 
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rada obce neschválila: 
 prodloužení prezentace obce na turistickém informačním portálu společnosti Apsida 

s.r.o. se sídlem Černochovická 13, Brno. 
 
rada obce vzala na vědomí: 

 vypořádání připomínek k návrhu plánu dílčího povodí Horní Odry 
 informaci místostarosty o průběhu stavby silniční obruby a stavbě čistírny odpad-

ních vod u mateřské školy  
 zprávu o výsledku kontroly Hasičského záchranného sboru MSK v obci 

(připravenost obce na řešení krizových situací) 
 

doporučila zastupitelstvu ke schválení: 
 Obecně závazné vyhlášku o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování odpadů a nakládání se stavebním materiálem na 
území obce  

 odkoupení pozemku parcelní číslo 1711/1 k.ú Rybí (ostatní plocha komunikace) o 
výměře 659 m

2 
 (přístupová komunikace na Hůrku) 

Výsledky dotazníku   
ROZŠÍŘENÍ SBĚRU DRUHOTNÝCH SUROVIN. 

 
Z výsledků dotazníku, který se týkal rozšíření sběru druhotných surovin i z Vašich reakcí 
vyplývá, že máte docela velký zájem o další třídění surovin. Upravili jsme proto třídění 
v obci následujícím způsobem: 
 

1. Třídění kovu: 
Od měsíce srpna bude na dvou sběrných místech za zastávkou u Fojtství a u     
budovy sokolovny přistaven červený kontejner na ukládání kovu (předpokládáme, 
že jej budete využívat především na sběr konzerv ať už hliníkových nebo železných).  
Odložené kovy musí být uložené pouze prázdné a čisté. 

 

2. Sběr oleje: 
Od srpna budete mít také možnost uložení nepotřebného oleje z domácností.            
Naplněnou a uzavřenou láhev můžete odložit do připravených nádob (120 l popelni-
ce) na sběrné místo u sokolovny a u kovárny (obecní kůlny).  
Tyto použité oleje bude vykupovat oprávněná osoba k dalšímu zpracování. 
 

3. Rozšíření sběru plastů: 
A konečně od srpna zahájíme třídění plastů také do žlutých pytlů (ty si vyzvednete  
zdarma na obecním úřadě společně se žlutou visačkou).  
Do těchto pytlů ukládejte pouze PET láhve a průsvitné nebarevné plasty.  
Naplněný převázaný žlutý pytel vystavte poslední čtvrtek v měsíci na místo, kam    
dáváte i popelnice na komunální odpad. Sběr bude odvezen Technickými službami z 
Nového Jičína. 
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Propozice Traktoriády Rybí 2015 

 
Pořádající: Obec Rybí, ředitel závodu Zdeněk Heralt 

Datum a místo konání: 29. 8. 2015, areál kravína v obci Rybí 

 

Popis závodu: Jedná se závod (malo)traktorků tovární i domácí výroby s plněním úkolů v řidič-

ských dovednostech. Trasa plnění úkolů se pojede dvoukolově. První tři nejlepší účastníci, 

s nejmenším časovým rozdílem mezi dvěma koly, budou oceněni pohárem vítězů - Traktoriáda Rybí 

2015. Zvláštní diváckou cenu získá traktor sympatie.  

 

Bodovací systém: 

nesplnění úkolu v testech zručnosti:  

 vynechání průjezdu branky mezi kupkami hnoje 1 tb (1 minuta) 

 nesplnění projetí osmičky mezi balíky slámy 2 tb 

 nezacouvání do chléva 2 tb 

neuposlechnutí pokynů pořadatele diskvalifikace 

 

Časový plán:  

do 11:00 hodin sraz a registrace účastníků u seníku v areálu kravína  

11:30 – 12:30 hodin spanilá jízda po obci   

13:00 start závodu   

po ukončení závodu vyhlášení výsledků  

 

Startovné:  

50 Kč – přihlášení do termínu uzávěrky závodu (25.8.) 

100Kč – přihlášení na místě 

V ceně přihlášky je občerstvení přihlášeného účastníka 

 

Přihlášky: 

Vyplněnou přihlášku zašlete na Obecní úřad Rybí, 742 65 Rybí čp. 380,  

nebo na email:  starosta@rybi.cz.       

Termín uzávěrky přihlášek je 25. 8. 2015.  

Předběžná startovní listina bude vyvěšená v aktualitách na www.rybi.cz.  

Bude možné se přihlásit i v den závodu u prezentace.  

 

Závěrečná ustanovení: 

Každý závodník se zavazuje po dobu konání traktoriády plnit tyto propozice. 

Zavazuje se k tomu, že uhradí škody způsobené jím, nebo členy jeho posádky. V případě poškození 

sebe nebo vozidla nebude po pořadatelích vymáhat náhradu škody. 

Účast na závodech je na vlastní nebezpečí. 

mailto:starosta@ryb�.cz
http://www.rybi.cz
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Zajímavý tip na výlety po Novojičínsku 

 

Na obecním úřadě nabízíme k prodeji ručně malované mapy   

Novojičínska. Kromě nejvýznamnějších a nejzajímavějších staveb 

a památek na přední straně mapy, jsou na zadní straně zapsány i 

další zajímavosti obcí na Novojičínsku. 

  

Cena za 1 mapu je 40,- Kč 

10. - 11. října 2015 pořádá turistický oddíl TJ Sokol Rybí  
„cykloturistický zájezd na Jižní Moravu. 

Program: 
 

Sobota 10. října -  vinařské cyklostezky mezi Kyjovem a Pálavou 
 
Neděle 11. října  - cyklostezky Lednicko-Valtického areálu 
 
 

Trasy jsou vhodné pro treková a horská kola. 
 
Ubytování s polopenzí v turistické ubytovně v Nových  
Mlýnech. 
 
Cena zájezdu: 
 
členové TJ Sokol Rybí   850 Kč 
nečlenové    900 Kč 
 

 
Přihlásit se můžete do konce měsíce srpna u Jiřího Honeše na tel. 607 727 579 
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V neděli 12.7.2015 pořádali hasiči z Větřkovic, tradiční letní soutěž pro mladé hasiče 

v běhu jednotlivců  na 60 m  s překážkami. Na tuto soutěž jezdíme rádi, protože        

medaile jsou z voňavého perníku a pro všechny. Na rozdělení bylo 50 voňavých         

medailí.  

 Soutěžili jsme v kategoriích: 

Mladší dívky: 9 – 11 let 

   Šárka Krausová  2. místo,  Rozálie Kudělková  3. místo,  Ema Olajošová  4. místo,     

 Kristýna Víchová  6. místo 

Mladší hoši: 9- 11 let 

  Lukáš Kusák 5. místo 

Mini: 7 – 8 let 

  Anastázie Kudělková  2. místo,  Martin Bajer  4. místo,  Tereza Ficbauerová  5. místo 

Přípravka: 5 – 6 let 

 Jan Kusák 1. místo,   Prokop Kudělka  2. místo,   Václav Pustějovský  4. místo,  

 Vojtěch Vícha  7. místo 

Antonín Kudělka 
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Již víc než měsíc je v knihovně zapomenutý deštník.  
Sice teď není potřebný, ale jeho čas určitě přijde. 
 

Knihovna je srpnu otevřena  

jen v pondělí 16°° - 19°° hod. 

   Z. Kadlecová     Veselé říkanky o zvířátkách 
     Říkanky o zvířátkách mají malé děti rády. V této knize jsou pro ně nachystány nové, které 
svým  vtipem pobaví i dospělé.  Hezké obrázky Antonína Šplíchala se budou dětem také líbit. 
 
     Z. Svěrák      Tři bratři 
     Jsou tři pohádky, které zná snad každý – O Šípkové Růžence, O Červené Karkulce a O 
dvanácti měsíčkách. Zdeněk Svěrák je spojil ve svém filmu v jeden příběh, v němž se tři bratři 
vydají do světa. Při svém putování vstupují do těchto slavných pohádek, kde je čeká řada    
nečekaných nástrah a dobrodružství. Kdo viděl film „Tři bratři“, ten si jej touto knížkou            
připomene, a kdo ho neviděl, ten si  užije neobvyklé spojení těchto tří pohádek. 
 
     O. Neff      Pán vzduchu 
     Pán vzduchu, to je titul, který si přisoudil nejbohatší muž světa Virgil Adrian, ale stane se 
z něho i pán světa? Anglický tajný agent Maukler a nejlepší detektiv Scontlad Yardu inspektor 
Fix jej stále pronásledují, tak jak to známe z románů Julese Verna. Ten chtěl napsat román, 
který by se odehrával na celém světě a setkaly by se v něm postavy všech jeho                   
dobrodružných románů.Tento úmysl Verne už neuskutečnil a štafetu po něm převzal jeho 
dlouholetý obdivovatel Ondřej Neff. Je to první kniha trilogie, plná dobrodružného putování. 
 
     M. Kratochvíl   Duchaři 
Puntíkáři Michal Souček a Filip Fiala už zas chtějí pomáhat a zachraňovat. Tentokrát pátrají po        
zeleném duchovi, který postrašil jejich spolužáka. Co všechno vzejde z jejich dobrých úmyslů 
a  jaké průšvihy je zase čekají, se dozvíte z této knihy pro mládež. 
 
     P. Neomillnerová    Amélie a barevný svět 
     Amélie už nežije v zapomenutém domě, kde se před 122 lety zastavil čas. Společně 
s maminkou poznávají náš barevný svět. S Markétou jsou nejlepší kamarádky, i když je každá 
tak trochu z jiného světa. A Amélie se těžko smiřuje s tím, že některé věci ona jako duch nikdy 
mít nebude. Tato kniha je volným pokračováním knížky Amélie a tma. 
 
 A. Kern      Rady našich babiček 
  Tato praktická příručka čtenáře seznámí se starými osvědčenými, avšak  dnes již často   
zapomenutými triky pro všechny důležité práce v užitkové nebo okrasné zahradě. 
 
     Z. Šmajstrla               Pohanka ve mlýně a v kuchyni 
     Tato kniha seznamuje čtenáře s historií mlynářů z rodu Šmajstrlů z Kopané ve Frenštátě 
pod    Radhoštěm, kteří melou pohanku již po čtyři generace. Přináší informace o vlastnostech 
pohanky a také 151 zajímavých a chutných receptů na polévky, pomazánky, pečivo, moučníky 
i cukroví z pohanky. 
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Věrka Šustalová, knihovnice 

     E. Boček      Poslední aristokratka 
     Frank Kostka je potomek šlechtického rodu, žijící v New Yorku. Po pádu komunistického 
režimu se v doprovodu manželky Vivien a dcery Marie vrací do Čech, aby převzal rodinné   
sídlo. Kromě zámku, získává hraběcí rodina i trošku zvláštní personál. Spolu pak prožívají 
spoustu veselých příhod. Kniha neobsahuje sex, násilí, úchylky ani hluboké myšlenky, a její 
jedinou ambicí je pobavit čtenáře. 
 
     L. Kepler       Paganiniho smlouva 
     Detektiv JoonLinna řeší další záhadná úmrtí – mrtvá žena na velké lodi, která má v plících 
vodu, ale na jejím oblečení a zbytku těla není po vodě ani stopa. Další den je nalezen muž – 
byla to sebevražda? Tato kniha je volným pokračováním betselleru  Hypnotizér. 
 
     J. Volfová      Smlouva s Evou 
     Po úspěchu prvotiny Smlouva s Adamem, přichází  autorka s pokračováním svého         
vášnivého příběhu o vztahu mladé učitelky s otcem jejího žáka. Jejich soužití provázejí         
nečekané komplikace a jedna krize střídá druhou. Jejich vzájemné pouto je sice silné, ale    
vydrží i tyto osudné zkoušky? Autorka zároveň barvitě líčí i rodinné vztahy a milostné osudy 
Eviných kamarádů.         
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Jak třídit lépe? 
V současné době se snažíme analyzovat a zlepšovat systém nakládání s odpady, 
zejména se zaměřujeme na zlepšení třídění odpadů.  
Odborníci tvrdí, že až 80 % materiálů bychom mohli vytřídit. Jak poznáme, kam který 
odpad patří?  Zkuste se podívat na obal výrobku a najít trojúhelník tvořený třemi       
šipkami s číselným kódem uvnitř. 
Pod tímto materiálem je písemný kód materiálu. Většinou se jedná o zkratky             

anglických názvů těchto materiálů: 

Možná budete překvapeni, kolik obalů (od různých tyčinek, těstovin, sladkostí,….),  
které končí v koši na komunální odpad a následně na skládce bychom mohli uložit do 
barevných kontejnerů a dát jim nový život v podobě nových výrobků a tím ušetřit      
primární suroviny i finance vynakládané na likvidaci komunálního odpadu.  
 
V následující tabulce se můžete dovědět nejen přesné názvy jednotlivých materiálů, 
ale i výrobky, které je možné z vytříděných surovin vyrobit. 

Vybrali jsme pro Vás zajímavý článek ze Štramberských novinek: 

Recyklační kódy materiálu:                           

Papír – modrý kontejner 

Do kontejneru na papír dávejte i NÁPOJOVÉ KARTONY (C/PAP -    
číselné kódy 81 a 84).  
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Plasty – žlutý kontejner 

Sklo – bílý kontejner 

Děkujeme  Mgr.  Radce  Krysové  z  MÚ Štramberk           
za poskytnutí zajímavého článku do našeho zpravodaje. 
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