
  

XVIII. ročník  

ZÁŘÍ 2010 

na slavnostní otev ření víceú čelového minih řišt ě 
 
 

Díky evropskému fondu  ROP NUTS II Moravskoslezsko v oblasti podpory  
rozvoje venkova bylo v obci vystavěno víceúčelového minihřiště v areálu   

Klimbach. 
 

Zveme Vás v pátek dne 3. září 2010 v 16:30 hod. na jeho slavnostní otevření. 
 

Přijďte se podívat a povzbudit své favority v prvém turnajovém zápase 
v nohejbale odehraném na novém hřišti 
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Tisková zpráva v Rybí dne 25. srpna 2010 
 

Dne 3. září 2010 bude slavnostně otevřeno víceúčelové minihřiště v obci Rybí, jehož 
stavba byla financována z fondu operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 
programu rozvoje venkova. 

Cílem tohoto projektu je využití obecního pozemku v části obce Rybí určeného pro 
sport a rekreaci. Na jeho místě je vystavěno hřiště pro sportovní využití volného času 
všech věkových skupin obyvatel. 
Stavbou hřiště byla vytvořena ucelená lokalita se sportovním zařízením, která umož-
ní provozování sportovních aktivit zájemcům o rekreační sport na čerstvém vzduchu 
v klidné části obce, očekáváme také zvýšení počtu návštěvníků sportovního areálu i 
využívání sportoviště lidmi se zdravotním postižením. 
 

Marie Janečková 
starostka obce 

606 127 321 



3 

 Jan   Hanzelka     83  let 

 Jiří   Honeš   80  let 

 Emilie Hanzelková 70  let 

 Jan  Bajer   60  let 

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

  3.  září Slavnostní otev ření Víceúčelového minih řišt ě od 16:30 hod.            
 u fotbalového hřiště 
 
  7.  září Beseda „ZELENÁ ÚSPORÁM“   od 17:30 hod. v sále Besedy         
 (bližší informace na str. 13) 
 
11.  září  „Hospůdka u Milana“  zve ještě jednou milovníky dobrého jídla na   
 tradiční  ZVĚŘINOVÉ HODY.   Začátek od 12:00 hod. 
 
11.  září  ZÁJEZD   FULNEK - BARTOŠOVICE - KUNÍN - HODSLAVICE 

16.  září HUMANITÁRNÍ SBÍRKA   (bližší informace na str. 6-7) 

 

19.  září                               Rybská pou ť ve znamení  
 Jablko 100x jinak aneb „co si p řinesete, to si taky sníte a vypijete“   

ve 14:30 v prostoru u dolní čekárny u Fojtství: 
 

proto  p e č t e   (moučníky, štrůdly a všechno co umíte),    
m o š t u j t e    a    p a l t e , neboť na pouti budeme losovat z  
vašich přinesených a ochutnávaných výrobků z jablek. 
 
Doufáme, že nebudete skoupí a zájemcům sdělíte i     
recept k přípravě přinesených dobrot. 
   

Odpolednem nás bude provázet hudba Soni Bartošové. 
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Od měsíce září knihovna a internet  

opět  v pond ělí a ve st ředu  v době od 16:00  do 19:00 hod. 

zahajuje cvičení ve čtvrtek 2. zá ří  v 17:00 hod. 
v budově MŠ. 

 
Účast stávajících členů je důležitá.  

Noví vítáni. 

Pozvání pro všechny, kteří si potřebují a chtějí zvýšit hybnost kloubů, pružnost 
svalů a zrelaxovat. 

Za cvičence JDŽ – Rybí   Růžena Jarošová 

Zdravotní a kondiční cvičení žen a mužů začíná v týdnu od 20. září 2010.  
 

Ostatní cvičení v sokolovně bude probíhat podle loňského rozvrhu až   
od měsíce října.  

 
Podrobné informace v příštím zpravodaji. 

Miroslav Krpec  
předseda SPV Rybí  

KLUB ŽEN    zve své členky v úterý 7. zá ří do přísálí Besedy v 18:00 hod. 
 
ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ  se bude konat v pondělí 6. září  v přísálí Besedy    
    v době  od 9:30 - 10:00. 
 

ZAPISOVÁNÍ  LÉKŮ A MĚŘENÍ TLAKU    se bude konat  v pondělí  20. září 
      ve stejnou dobu.      
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ZŠ 
Baarová Barbora 
Fojtíková Veronika 
Marková Eliška 
Matuš Patrik 
Mičkalová Tereza 
Mitura Viktor 
Pavelková Magdaléna 
Polčák Lukáš 
Zalotěnko David 
Vašenda Pavel 
Zeman Lukáš 

Celkem do naší školy bude chodit  45 žáků :    
   
1. a 3. ročník     18 žáků   bude učit p.uč. Bajerová Martina, Mgr.  
2. ročník       13 žáků  bude učit p.uč. Turková Magdalena, Mgr. 
4. a 5. ročník       14 žáků  bude učit p.uč. Sopuchová Hana, Mgr. 

 Je tady nový školní rok 2010/2011 a ve středu 1. září do školních 
lavic v naší základní škole s úsměvem a očekáváním poprvé zasednou 
tito prvňáčci: 

Ve školní družině žáky povede  Petra Chytílková.  
O údržbu a úklid se postará školnice – Pavla Pospěchová.  

MŠ 
I do naší Mateřské školy už se těší 1. září nové děti: 

Baar Šimon 
Bajer Martin 
Horáková Adriana 
Jahn Daniel 
Klugová Natálie 
Kuběna Adam 
Kudělková Anastázie 
Lapčíková Linda 

Marek Tomáš 
Moravcová Barbora 
Pavelková Agáta 
Purmenská Anežka 
Sopuch Jiří 
Straka Tadeáš 
Šenkeříková Lucie 
Šprla Martin 
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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 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek) 

Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené 
Peří,péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek 
Obuv – veškerou nepoškozenou 

 
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:  

ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce – 
z ekologických důvodů 

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

 
 Sbírka se uskuteční : 

 

dne: ve čtvrtek 16. září 2010 
   (po domluvě s OÚ možno věci odevzdat i v jiný den)  
 

čas: 9:00 - 18:00 hodin 
 

místo: v prostoru před obecní knihovnou 
 

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,  
aby se nepoškodily transportem 

 
U v í t á m e   i   p ř í p a d n ý   p ř í s p ě v e k   n a   d o p r a v u. 

 

Děkujeme za Vaši pomoc. 
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Jistě Vás zajímá, co se stane 
s darovaným oblečením ? 
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Ze zasedání rady obce 

Rada obce na svém 94. zasedání dne 27.7.2010 
projednala a p ř i ja la toto usnesení:  

vybrala   firmu Swietelsky stavební s.r.o., Suvorovova 
538, Šenov u Nového Jičína na opravu příjezdové 
cesty k minihřišti a pověřuje  starostku uzavřením 
objednávky;  

 
vyhlašuje   podle paragrafu 39 zákona 128/2000 Sb. o 

obcích záměr obce Rybí o poskytnutí výpůjčky   
místností v multifunkční budově a to konzultační 
místnosti lékaře a čekárny a výpůjčky společenské 
klubovny; záměr obce Rybí o pronájem místnosti pro 
poskytovatele služeb občanské vybavenosti 
v multifunkční budově; 

 
schvaluje   provozní řád víceúčelového minihřiště a  

pověřuje   starostku pořízením provozního řádu,   
který bude vyvěšen u areálu minihřiště a také na  
internetových stránkách obce; 

 
bere na v ědomí  nařízení Krajského úřadu Moravsko-

slezského kraje, odboru životního prostředí 1/2010, 
kterým byla vydána závazná část Plánu oblasti po-
vodí Odry a závazná část Plánu oblasti povodí Mo-
ravy. Cílem těchto plánů je harmonizace veřejných 
zájmů–snížení znečišťování vod, ochrana před po-
vodněmi, trvale udržitelné užívání vodních zdrojů; 

schvaluje   zadání zakázky na bourací práce vylome-
né betonové vyústi vedoucí z fotbalového hřiště a     
pověřuje  starostku uzavřením objednávky 
s firmou Houška na tuto práci; 

 
souhlasí   s zajištěním pokladničky na obecním úřadu 

na vybírání příspěvku na opravu varhan 
v místním kostele a předáním vybrané finanční 
částky místní farnosti; 

 
bere na v ědomí    zprávu české školní inspekce 

z kontroly, která proběhla v Základní škole   
Adolfa Zábranského Rybí ve dnech 4.–7. 5.2010; 

 
bere na v ědomí   uzavírku silnice II/482 z důvodu 

opravy mostu 482-002 od měsíce srpna do    
listopadu, s tím že objížďka bude stanovena ve 
směru na Štramberk; 

 
schvaluje   Smlouvu o právu provést stavbu č. 

NJ/322/r/2010/Na s Moravskoslezským krajem 
zastoupeným Správou silnic MSK a pověřuje   
starostku podpisem této smlouvy; 

Rada obce na svém 95. zasedání dne 17.8.2010 
projednala a p ř i ja la toto usnesení:  

schvaluje  smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zří-
zení věcného břemene mezi obcí Rybí a Moravsko-
slezským krajem jako vlastníkem pozemku parc.č. 
1671/1 (silnice 482/II) za účelem práva zřídit a    
provozovat stavbu chodníkového tělesa a pověřuje   
starostku podpisem smlouvy; 

 
schvaluje   smlouvu o připojení k odběrnému zařízení 

s ČEZ Distribuce a.s. Jedná se o posílení přívodu 
elektrické energie pro multifunkční objekt a          
pověřuje   starostku podpisem smlouvy; 

 
schvaluje   umožnit politickým stranám i nezávislým 

kandidátům prezentovat své kandidáty a své voleb-
ní programy při komunálních volbách 2010 
v říjnovém Rybském zpravodaji a to bezplatně; 

 
schvaluje   finanční příspěvek na provoz nově          

otevřeného babyboxu v nemocnici Ráj v Karviné a 
souhlasí   s umístěním znaku obce Rybí na listině 
dárců a www.babybox.cz; 

schvaluje   finanční příspěvek SDH Rybí na pořádání 
oslav 125. výročí založení sboru; 

 
pověřuje   starostku jednáním s firmou Agrotech na 

zpracování žádosti o získání dotace na pořízení 
techniky do lesů; 

 
schvaluje   poskytnout finanční pomoc obci Malé 

Březno z Ústeckého kraje na zmírnění následků 
srpnových povodní;  

 
pověřuje   starostku přípravou slavnostního otevření 

víceúčelového minihřiště dne 3.září v 16:30 hod.; 
 
schvaluje   uzavření Smlouvy o věcném břemeni 

s panem Petrem Skalkou za účelem umístění a 
provozování vodovodního řadu v Makyti a       
pověřuje  starostku podpisem této smlouvy; 

  
zamítá   spolupráci s Komerční bankou, která nabízí 

bankovní služby na financování zateplení pláště 
MŠ a víceúčelového minihřiště; 
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Poznáváme naše okolí  
 

Ješt ě jsou stále volná místa na zájezd Fulnek - Bartošov ice - Kunín - Hodslavice 
konaný v sobotu 11.  září 2010 

 

Přihlaste se co nejd říve, nejpozd ěji do 10. zá ří na obecním ú řadu v Rybí. 
 

Začneme prohlídkou barokního města Fulnek s památníkem J. A. Komenského. 
 

Následně se seznámíme, jak se ošetřovatelé v záchranné stanici v Bartošovicích   
starají o poraněná zvířata. 
 

Posilnění obědem v zámecké restauraci si prohlédneme zámek Kunín, v tyto dny    
navíc vyzdobený růžemi a jiřinkami. 
 

Zájezd ukončíme návštěvou rodiště významného rodáka našeho okresu Františka  
Palackého a školy z 19. století v  Hodslavicích. 
 

Odjezd  : Rybí „Fojtství“ - 8:05 
                        „Horní“   - 8:10 
Návrat  :  po 17 hodině. 

 

Cena: dospělí 270 Kč, senioři 200 Kč, děti+studenti 120 Kč. 
V ceně doprava, vstupné, oběd. 

FULNEK - Jan Amos Komenský 
 
 Největší spisovatel pobělohorské emigrace, filozof a poslední biskup jednoty bratrské Jan Amos         
Komenský (lat. Comenius; vlastním jménem Jan Amos Segeš Nivnický) se narodil v roce 1592. 
 Přesné místo narození J. A. Komenského není známo. Nejprve studoval na Bratrské Akademii v Přerově 
a pak na univerzitách v Herbornu a Heidelbergu. Roku 1616 byl vysvěcen na kněze a v letech 1618 – 1621   
pověřen řízením bratrského sboru ve Fulneku. Zde psal svá první didaktická díla a vytvořil mapu Moravy,      
vytištěnou roku 1627 v Amsterdamu. Po bitvě na Bílé hoře se skrýval. V tomto období napsal alegorické dílo 
„Labyrint světa a ráj srdce“ patřící ke skvostům české prózy 17. století. Roku 1628 odešel do Lešna, kde napsal 
svá nejvýznamnější pedagogická díla a pansofické spisy. Poté, co mu zde shořela knihovna včetně většiny 
vlastních rukopisů, odešel a následně pobýval v Anglii, Uhrách, Švédsku a v Holandsku. 
 Vydal 62 filosofických, náboženských a didaktických spisů. Mezi nejznámější patří „Velká Didaktika“, 
„Všeobecná porada o nápravě věcí lidských“, „Brána jazyků otevřena“, „Listové do nebe“, „Škola hrou“, „Svět 
v obrazech“ a „Kšaft umírající matky Jednoty bratrské“. Za propagaci učení nenásilnou formou, s důrazem na 
individualitu každého žáka, je považován za učitele národů. 
 Ve Fulneku je v budově bývalého bratrského sboru umístěn památník se stálou expozicí J. A. Komen-
ského a před ním stojí Komenského bronzová plastika od Jana Štursy. Před základní školou J. A. Komenského 
je umístěna socha od Julia Pelikána. Pomník J. A. Komenského, tvořený obeliskem a reliéfy z dílny Olbrama 
Zoubka, se nachází v Žákovském háji nad náměstím. 
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BARTOŠOVICE  - Záchranná stanice 
 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy pracuje v Bartošovicích na Moravě již od roku 1983, má tedy 
bohaté a mnohaleté zkušenosti s léčením, rehabilitací, přípravou na vypuštění a vlastním   návratem vyléčených 
exemplářů do přírody. Za dobu činnosti přijali 11235 živočichů 210 druhů. V letech 2005 až 2009 to bylo 4809 
živočichů – v průměru tedy 962 zvířat ročně. Nejčastějšími chovanci jsou: poštolka obecná, ježek západní, rorýs 
obecný, káně lesní, puštík obecný, kalous ušatý, labuť velká, čáp bílý, kos černý, krahujec obecný. Těchto 10 
druhů tvoří cca 2/3 všech příjmů. 
 Stejně jako v minulých letech, byla i letošní první polovina léta v záchranné stanici nejrušnějším obdo-
bím celého roku. Od 1.června do 15. srpna 2010 bylo přijato  385 živočichů 52 druhů. Nejvíce  bylo poštolek 
obecných (138), na druhém místě rorýs obecný (59), dále bažant obecný 25, kos černý 14, drozd  zpěvný 13. 
Těchto 5 druhů tvoří téměř 65 % příjmů. 
 Dále se starají o odchov v zajetí ohrožených druhů a následnou přípravu odchovaných mláďat na život v 
přirozených podmínkách. Zájem je soustředěn především na sovu pálenou, sýčka obecného, sokola stěhovavé-
ho, raroha velkého a orla skalního. 
 Stanice se také zabývá pravidelnou údržbou mokřadních ekosystémů, významných pro reprodukci oboj-
živelníků, dále výskytem vydry říční v povodí řeky Odry a stálým projektem je také péče o sad mizejících odrůd 
ovocných stromů. Jde především o jabloně. V sadu, který se rozkládá v areálu stanice na ploše jednoho hekta-
ru, se nachází na 60 odrůd. Podílí se také na záchranném chovu ovcí plemene valaška. 
 Za úzké spolupráce se Správou CHKO Poodří došlo k vybudování stálé expozice „Lidé a příroda Poodří“ 
v přízemí bývalé farní budovy. 
 Záchrannou stanici provozuje od počátku roku 1992 nevládní ekologická organizace – Základní organi-
zace Českého svazu ochránců přírody v Novém Jičíně. 

Zámek Kunín náleží k nejcennějším barokním zámkům celé Moravy. Pro hrabata z Harrachu jej v  
letech 1726 - 1734 vybudoval věhlasný rakouský stavitel Johann Lucas von Hildebrandt. Zahradní průčelí      
kunínského zámku nápadně připomíná slavnou salcburskou rezidenci „Mirabell“. 
 Největšího rozkvětu se zámek dočkal na přelomu 18. a 19. století za osvícené majitelky hraběnky Marie 
Walburgy, která zde vybudovala jeden z nejmodernějších vzdělávacích ústavů tehdejší střední Evropy. 
 V ústavu panoval mimořádný duch tolerance. Vedle sebe zde studovaly děti všech sociálních tříd: děti 
poddaných, sirotkové, děti měšťanů, úředníků, ale i šlechticů, katolíci, evangelíci, židé, chlapci i děvčata ve   
věku od 5 do 15 let, češi i němci. Právě zde získal vynikající základy svého vzdělávání pozdější Otec českého 
národa a rodák z nedalekých Hodslavic historik František Palacký. 
 Výuka na zámecké škole byla však neobyčejně přísná. Začínala již v pět hodin ráno a končila v sedm 
hodin večer. Učilo se od pondělí do soboty všem předmětům: matematice, přírodním vědám, jazykům, historii, 
vlastivědě, hudbě, kreslení. Poprvé byla na Moravě zavedena do vyučování gymnastika. Výuka probíhala často 
v přírodě. Byla zde uplatňována pravidla dietetiky: zdravá výživa, otužování. Na svém panství provedla         
hraběnka první veřejné očkování dětí na Moravě. Snažila se učinit lidi ve svém okolí šťastnými, sama však své 
rodinné štěstí nikdy nezažila. Antropologický průzkum ostatků hraběnky ukázal, že žena trpěla krutou         
Pagetovou chorobou, přinášející nevýslovnou bolest. Posledních deset let svého života byla hraběnka nehybná 
na dolní končetiny, byl pro ni vyroben velký proutěný koš, ve kterém byla přenášena. Po její smrti ji nenazval 
nikdo jinak, než „naše dobrá hraběnka“. 
 I osudy dalších majitelů zámků jsou velmi zajímavé. Posledním majitelem zámku byl Dr. Victor Bauer, 
který zemřel v Kuníně v srpnu roku 1939. Jednalo se o mimořádně zajímavou osobnost. Znal několik jazyků a 
procestoval celý svět. Zaobíral se myšlenkami sjednocené Evropy. 
 Již ke konci války začala devastace zámku. V nechráněném objektu lidé z okolí vylupovali zámecký   
mobiliář. Zbytek zubožených sbírek byl soustředěn do místnosti prvního patra, na které se zřítily stropy. Musela 
být proto povolána armáda, která vytahovala obrazy ze sutin. Zámek sloužil jako ubytovna statku, vývařovna, 
sklad léků. Na počátku 90. let ale vypadal jako stavební zřícenina, nechybělo málo a zámek byl srovnán se   
zemí. Zázraky se ale dějí. V roce 1999 se stal zámek vlastnictvím obce Kunín, která se postarala o záchranu 
této památky. V září roku 2001 z Ameriky přicestovali příslušníci rodu Bauerů, kteří poskytli fotografické záběry 
dokumentující zařízení všech pokojů zámku před válkou... V květnu roku 2004 v kostele Povýšení sv. kříže 
sloužil velké Te deum za obnovu zámku ostravsko-opavský biskup František Václav Lobkovic, kterého se      
zúčastnil Jeho Osvícenost Franz-Joseph hrabě Waldburg-Zeil spolu s vnuky posledního majitele zámku a     
příslušníky dalších starých rodů. Zámek povstal jako Fénix z popela a otevřel své brány návštěvníkům. 
Provoz zámecké expozice je zajišťován Muzeem Novojičínska, příspěvkovou organizací. 
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HODSLAVICE - František Palacký  se narodil 14. června 1798 v Hodslavicích na Moravě.   
Jeho otec byl luteránským učitelem ve vesnici. František měl 11 sourozenců a byl ze všech nejnadanější.     
Nejprve studoval v Kuníně, následuje studium v Trenčíně v evangelické škole a v lyceu v Bratislavě.               
Vysokoškolského vzdělání se mu však nedostalo a naprostou většinu znalostí získal samostudiem. 

 Palacký  se stal s pomocí Niny Zerdahelyové vychovatelem dětí ve šlechtické 
rodině, aktivně a úspěšně se účastnil intelektuálních debat. Četl spisy různých        
obrozenců, zejména Jungmanna a společně s P. J. Šafaříkem napsal práci Počátko-
vé českého básnictví, obzvláště prozódie (1818). 
 Roku 1820 se ve Vídni setkal s Josefem Dobrovským. Roku 1823 odjel do 
Prahy. V té době ovládal 11 jazyků, měl znalosti vybraného společenského chování, 
historie, věd, literatury. V Praze zůstal do konce života. 
Po sňatku s bohatou  dcerou právníka Terezií Měchurovou roku 1827 byl finančně 
zabezpečen a tak se mohl maximálně věnovat bádání. V roce 1829 se zasloužil o  
vydávání českého Časopisu společnosti vlasteneckého muzea v Čechách a zúčastnil 
se založení Matice české. Začátkem třicátých let byl jmenován zemským historiogra-
fem - měl na starost sepsat dějiny Čech. Jeho největším historickým dílem jsou Dějiny 
národu českého v Čechách i v Moravě, na které se dlouho a pečlivě připravoval. Byl 

nesmírně pracovitý a podnikal cesty po mnoha evropských archivech. První díl vyšel roku 1836 v němčině a 
roku 1848 česky. Toto dílo popisuje historii českého národa od nejstarších dob až do nástupu Habsburků na 
český trůn v roce 1526. Nejvýše hodnotí dobu husitskou. Roku 1843 vstupuje Palacký  do politiky - byl požádán 
o přednášky státoprávních dějin Čech. Spolu s Karlem Havlíčkem zastával myšlenky austroslavismu. Během 
revoluce v roce 1848 byl do politiky vtažen nejprve vládními kruhy. Stal se členem Národního výboru a        
předsedou Slovanského sjezdu. Po veřejném dopise frankfurtskému sněmu z 11. dubna 1848 se stal František 
Palacký  symbolem českého veřejného života. Byl pro zachování Rakouska jako federativního soustátí.  

 Je konec prázdnin, mnohým skončila i dovolená a zůstaly jen vzpomínky. 
Pěkné zážitky má jistě i chlapec, který spolu s rodiči strávil několik dnů dovolené v 
indiánské vesnici.  
 Chlapce si oblíbil starý Indián a jednou mu vyprávěl o velké bitvě, která    
probíhá  v nitru každého člověka.  
 Řekl mu: „Chlapče, ta bitva v každém z nás je bitvou mezi dvěma vlky.  
Jeden je zlý. Je to vztek, žárlivost, závist, smutek, sobectví, namyšlenost, hrubost, 
nenávist,  sebestřednost  a falešnost. 
Ten druhý je dobrý. Je to láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota,       
naděje, empatie, štědrost, věrnost, soucit, důvěra a víra.“ 
 
Vnuk o tom chvíli přemýšlel a potom se zeptal: „A který vlk vyhraje?“ 
 
Starý Indián odpověděl: „TEN KTERÉHO KRMÍŠ !!!“ 

příspěvek zaslala paní Ji řina Marková 
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Turistický  oddíl Rybí   pořádá v sobotu   9. října 2010 
 

  jednodenní 
 

 
 
 
 
 

 
Na  Velkou ČANTORII a Těšínské Beskydy 

 
 

Přihlášky a poplatek 200 Kč podávejte do 25. září 2010 u Jiřího Honeše u 

fotbalového hřiště. 

KDU-ČSL v Závišicích pořádá 
 

Dušičkovou pou ť na Sv. Hostýn 
v neděli 10. října 2010. 

  
Odjezd autobusu: 

 6.30 hod. autobusová zastávka Závišice -„Palička“, 
 dále u kostela v Závišicích 

a u Fojtství v Rybí. 

Cena zájezdu: 150 K č 
Máte-li zájem, hlaste se u p. Marie Honešové, Rybí 140 
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Statistika dopravních nehod do července 2010  
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Vydání ob čanského pr ůkazu 

Občanské průkazy  
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Co musíte p ředložit  
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Někteří řidiči stále jezdí pod vlivem alkoholem  
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 Nastaly prázdniny a skauti 
jako už každý rok připravili tábor. 
Tentokrát do Jihomoravského kraje 
a to do malé vesničky Skalička, 
která se nachází asi 25 km od 
Blanska. Odjezd byl v sobotu 14.8. 
ze Suchdola nad Odrou a návrat 
plánován na 25.8.  
 Tábora se celkem zúčastni-
lo 23 dětí, 5 roverů, 11 vedoucích, 
kteří se prostřídali během celého   
tábora dle svých možností v práci. 
A určitě nemůžu opomenout ty nej-
důležitější, které se staraly o naše 
mlsné jazýčky a chci poděkovat 
Romč i Ficbauerové, Svaťce          
Kletenské, Lence Skalkové a   
Marceli Matzke. Ještě chci poděko-
vat panu Ondřeji Tycarovi za dopravu věcí do tábořiště a obecnímu úřadu který nám uvolnil určité    
finance. Všem těmto lidem, kteří měli kolem tábora mnoho práce aspoň takovou formou děkuji. 
 A teď už k samotnému táboru. Letos jsme se ocitli ve středověku mezi statečnými rytíři,     
moudrými vědmami a čaroději. Naše děti se těchto rolí zhostily se ctí. Měly vyrobené krásné převleky, 
které si přivezli z domova. Rytíři si vyráběli meče, štíty s erby, drátkovali a vyráběli si různé šperky. 
 Podnikli jsme výpravu a to do propasti Macocha, kterou jsme nazvali výprava do dračího      
doupěte. Na této výpravě nám nevyšlo počasí, ale jelikož jsme měli objednané lístky museli jsme za 
každého počasí jít. Výlet to byl překrásný prohlídka krápníkových jeskyní a plavba po říčce Punkvě 
k nezaplacení. Na druhý den jsme v táboře bojovali se čtyřhlavým drakem - samozřejmě ho děti     
zdolaly. 
 Taky jsme podnikli dvě noční hry a to když dítka šly lesem a na noze měly uvázaný balónek a 
v lese byla divá zvěř, která balonky praskala. Další noční hra se jmenuje svíčkový fotbal, který je velice 
oblíbený u všech. 

V dalších dnech jsme hráli plno  
doplňkových her a další celotábo-
rové hry. Podnikli jsme ještě jednu 
výpravu a to na Nový hrad 
v Šebrově - Svatá Kateřina kde 
jsme si udělali  rytířské klání. 
Taky jsme si zašli třikrát na       
koupaliště ve Skaličce. 
 U závěrečného ohně složili 
slib a tím se přidali k nám skautům: 
Filip Kučera, Honza Geryk na    
vlčata, na světlušky Nikola     
Šimíčková a Tereza Marková a na 
skauta Přemek Tobola - tímto jim 
chci ještě jednou poblahopřát a  
popřát jim mnoho zážitků se   
skautem v Rybí. 
 

Za skauty Beran 
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RYBSKÝ   ZPRAVODAJ    č. 9/2010  vydal  Obecní úřad Rybí,  Rybí č. p. 127  dne  31.8.2010   
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 

  15.8. muži    Žilina        : Rybí  2   : 0 
  22.8. muži    Rybí    : Tísek  3   : 0 

NE   5.9.   10:00  žáci     Rybí        : Vlčovice - Mniší 
    14:45  dorost    Rybí       : Vražné 
 
NE 12.9.   10:00  žáci   Rybí  : Trojan. - Bystré 
    14:15  dorost  Rybí  : Trojanovice I 
    16:30  muži   Rybí  : Bartošovice 
 
SO 18.9.   13:30  dorost    Libhošť      : Rybí 
    16:30  muži   Rybí  : Trojan. - Bystré 
 
NE 19.9.   10:00  žáci   Lichnov : Rybí 
 
NE 26.9.   10:00  žáci   Rybí  : Straník  
    14:15  dorost    Rybí       : Kunín 
    16:30  muži     Rybí       : Kujavy 
 
ÚT 28.9.   16:30  muži   Rybí  : Vražné 
 

Aktuální přehled fotbalových zápasů najdete na obecních stránkách 

 www.rybi.cz  

http://www.rybi.cz/fotbal/data_fotbal/data/rozpis.htm 
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