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Poděkování 
 Letošní prázdniny jsme měli jedinečnou 
příleţitost sledovat, jak také můţe vypadat práce 
na stavbě. Za měsíc a půl rozebrat a znovu     
postavit obvodní zdi budovy mateřské školky, 
zrekonstruovat nový interiér a to vše ve velmi 
dobré spolupráci se stavební firmou, je snad 
snem kaţdého stavitele. 
 Při této příleţitosti bych chtěla poděkovat 
všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na 
přípravě a realizaci tohoto projektu a také všem, 

kteří pomáhali při stěhování zařízení školky do sousední sokolovny a na jeho opětovné 
vrácení do nově zrekonstruované budovy. A děkuji i TJ Sokol, které nám k tomuto účelu 
zapůjčilo prostory. 
 Zároveň připojuji i poděkování paní ředitelky MŠ určené všem zaměstnancům 
MŠ, rodičům, pracovníkům OÚ a ostatním dobrovolníkům za jejich obětavou práci při 
stěhování, úklidu a další nezbytné pomoci. 
A na závěr děkuji všem, kteří na realizaci stavby poskytli finanční dotace: Státnímu   
fondu ţivotního prostředí, Moravskoslezskému kraji a společnosti RWE Gas Storage 
s.r.o., díky jejich financím ušetří obec téměř polovinu z 6 mil. investice. 
Jak se povedla oprava budovy mateřské školy, můţete zvnějšku hodnotit při procházce, 
kdykoli se Vám zachce, ale ţe se povedla rekonstrukce i vnitřního vybavení mateřské 
školy budete mít příleţitost se přesvědčit v úterý 25. října, kdy jste všichni zváni na den 
otevřených dveří. 

Marie Janečková  

Je dobré vědět 

 Jistě mnoho z Vás jiţ slyšelo o rozpočtovém určení daní (RUD) v médiích nebo si ještě 
mnozí vzpomenete, ţe před několika lety nechali naší zastupitelé připevnit pod ceduli Rybí   
tabuli „Daňově diskriminovaná obec“, která se rozdělení těchto daní taky týkala.  
Pro ty z Vás, kteří tak úplně nevíte, oč v tomto případě jde, se pokusím o jednoduché vysvětle-
ní. RUD je mechanismus, kterým stát přispívá na chod obcí z Vašich a firemních (sdílených) 
daní. Ţe to není systém spravedlivý, to nás nikoho asi nepřekvapí. Na jednoho občana 
v takových obcích jako je ta naše dostáváme v současnosti 6.700 Kč, v Novém Jičíně 8.000 
Kč/občana, v Ostravě pak v přepočtu na jednoho občana připadá 17.900 Kč a na jednoho    
občana v Praze 29.600 Kč. Tato města umoţňují občanům naší obce samozřejmě nějaký    
servis, který my nemáme a vyuţíváme jej (úřady, školství, kultura), ale i tak je rozdíl v příjmech 
daní velký.  
Ten by se měl zmírnit po přijetí nového zákona o rozpočtovém určení daní. Na projednávání 
vlády by se jeho nový návrh měl dostat někdy v září a parlament by se jím měl zabývat ke   
konci roku. To pak bude rozhodně zajímavé sledovat politiky, jak to s námi myslí doopravdy. 
Po přijetí nově navrţeného zákona se totiţ všechny rozpočty obcí a měst v ČR posílí. Jen   
rozpočet Prahy, Brna, Ostravy a Plzně bude o něco niţší.  
 Naše obec by pak měla dostávat na jednoho občana 8.700 Kč, coţ zvýší náš příjem 
v rozpočtu o 2.280.000 Kč a to jistě mi dáte za pravdu, ţe není vůbec špatné.  
Ptejme se tedy svých politiků, jak budou volit.  

Marie Janečková 



3 

 Jan   Hanzelka     84  let 

 Jiří   Honeš   81  let 

 Boţena Černá   80  let 

 František Fabián   75  let 

 Edda  Hanzelková 70  let 

 František Šimíček  60  let 

 Miroslav Krupa   60  let 

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

  8.  září HUMANITÁRNÍ SBÍRKA   (bliţší informace na str. 5) 

 

 18. září                       Rybská pouť  

 V 10:00 hodin bude slouţena mše svatá, ve 14:00 hodin se můţete zúčastnit 
slavnostního poţehnání. 
Po skončení mše sv. budete mít příleţitost k osobní návštěvě kostela, bude otevřen 
aţ do 17:00 hodin. 
 
V prostoru parku za zastávkou au-
tobusů nás letos bude bavit svým 
programem „Studio bez kliky.“ 
Přiveze s sebou středověký kolo-
toč, střílničku s kuší, můţete si   
vyzkoušet tisk na ručním lisu      
papíru a hlavně ve 14:30 se přijďte 
podívat na loutkovou pohádku pro 
malé i dospělé diváky nazvanou           
O princeznách a drakovi. 
 

Těší se na Vás kulturní komise 
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zahajuje cvičení ve čtvrtek 1. září  v 17:00 hod. 

v budově MŠ. 

 
Účast stávajících členů je důleţitá.  

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

Za cvičence JDŢ – Rybí   Růţena Jarošová 

KLUB ŽEN    zve své členky v úterý 6. září do přísálí Besedy v 18:00 hod. 

ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ   se bude konat v pondělí 5. září  v konzultační  místnosti 
lékaře na novém obecním úřadě v době od 9:30 - 10:00. 
 

ZAPISOVÁNÍ  LÉKŮ A MĚŘENÍ TLAKU  se bude konat  v pondělí  19. září  
          ve stejnou dobu.      
 

Krouţek pletení z papíru zahajuje činnost ve středu dne 7. září 2011 
v 16:00 hod. v klubovně obecního úřadu.  

Těší se na Vás Martina Hejnová 

Obecní úřad nabízí v době konání humanitární sbírky v prostorech před bývalou 
obecní knihovnou 

 ve  čtvrtek 8. září od 9:00 do 18:00   
moţnost vyzvednout si zdarma staré knihovnické regály, police apod.  
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Občanské sdruţení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje 

sociální sluţby pro občany z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně 

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

 

VYHLAŠUJE 

SBÍRKU  POUŢITÉHO  OŠACENÍ 
 

 Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/ 

 Lůţkovin, 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 přikrývky, polštáře a deky 

 Obuv – veškerou nepoškozenou 

 Hračky – nepoškozené a kompletní 

 

 
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: čtvrtek   8. září 2011 
 

čas:  od  9:00  do  18:00 hodin 
 

místo: v chodbě před bývalou obecní knihovnou (Beseda) 
 

 

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,  

aby se nepoškodily transportem 
 

Děkujeme za Vaši pomoc. 
 

Bližší informace Vám rádi sdělíme: 

tel. : 224 316 800, 224 317 203 
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Ze zasedání rady obce  

Rada obce na svém 19. zasedání dne 25.7.2011 
projednala a při jala toto usnesení:  

bere na vědomí  informace o výsledku  
provedeného auditu v ZŠ Adolfa Zábran-
ského Rybí, souhlasí s právním pora-
denstvím;  

   

schvaluje  prodejní cenu za palivové dříví 
600 Kč/m

3
 a řezivo za 1.500 Kč/m

3
; 

 

vybrala  firmu Projekční kancelář ADEN LP 
s.r.o., Trlicova 19/1386, Nový Jičín jako 
zpracovatele projektové dokumentace 
rekonstrukce veřejného osvětlení a  
pověřuje starostku podpisem smlouvy 
s touto firmou; 

vybrala  firmu AL-VO ATELIÉR s.r.o.,   
Košařiska 73, 739 81 Milíkov na 
zpracování projektové dokumentace 
„Zateplení pláště kulturního domu 
č.p.127 v obci Rybí; 

 

vybrala  firmu  ITM, institut pro vzdělává-
ní a poradenství, s.r.o., Husinecká 
903, 10, Praha 3 na zpracovatele ţá-
dosti o dotaci na „Zateplení pláště 
kulturního domu č.p.127 v obci Rybí; 

 

schvaluje  rozpočtové opatření č. 4/2011;
  

Rada obce na svém 20. zasedání dne 22.8.2011 
projednala a při jala toto usnesení:  

neschvaluje  objednání publikace Morav-
skoslezský kraj od nakladatelství      
Proxima;  

   

schvaluje  uţití znaku obce při vystoupení 
„Studia bez kliky“ při ručním tisku na lisu 
u příleţitosti tradiční pouti dne 
18.9.2011; 

 

schvaluje  přijetí pana Františka Macháče, 
bytem Štramberk-Bařiny na veřejnou 
sluţbu v obci Rybí od 1.9.2011 do 
31.12.2011; 

 

schvaluje  finanční příspěvek neziskové 
organizaci  Salus o.p.s. Kopřivnice na 
provoz domova pro rodiče a děti v nou-
zi, souhlasí s uzavřením smlouvy o po-
skytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu 
obce  Rybí a pověřuje  starostku jejím 
podpisem; 

 

schvaluje  Směrnici o vedení účetnictví; 

bere na vědomí  informaci o tom, ţe 
místní  sloţky a spolky vyuţily nabíd-
ky obce a   odebraly si dřevěné desky na 
opravy; 
 

schvaluje  tyto návrhy a studie na rekon-
strukci veřejného osvětlení: 
  SO 1 varianta a) 
  SO 2 varianta a) 
  SO 3 varianta a) 
  SO 4 varianta 2 b); 
 

bere na vědomí  informaci o podnětu   
občanů bydlících v části obce „Jaškův  
kopec“ na neposečené sousední     
pozemky majitele Novojické stavební 
společnosti a informaci o tom, ţe    
starostka dne 5.8.2011 odeslala      
dopisy všem majitelům neudrţova-
ných pozemků v obci se stanovením 
termínu nápravy do 31.8.2011; 

 

schvaluje  rozpočtové opatření č. 6; 
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Co najdete na úřední desce  

K datu 31.8.2011: 

 

Vyhlášení konkurzu na obsazení funkce ředitele ZŠ Adolfa Zábranského Rybí 

Územní rozhodnutí o umístění stavby kopané skruţové studny - Jiří Hajda 

Nařízení o mimořádných veterinárních opatřeních k prevenci a tlumení varroázy včel  

Nabídka pozemků k pronájmu uveřejněná Pozemkovým fondem ČR 

Přehled uzavřených veřejnoprávních smluv 

 

Písemnosti jsou uvedené také na elektronické úřední desce na adrese: www.rybi.cz 

odvolává  v souladu s §166 odst. 6 zákona 
561/2004 Sb., o předškolním, základ-
ním, středním,vyšším odborném a    
jiném vzdělávání (Školský zákon), 
§166 odst. 5 písmena a) téhoţ zákona 
a zákona 128/2000 Sb., o obcích, 
v platném znění ředitelku Mgr. Mag-
dalenu Turkovou z funkce ředitelky 
ZŠ Adolfa Zábranského Rybí;  

 
jmenuje  v souladu s ustanovením § 33 

odst. 3 písm. f) zákona č. 262/2006 
Sb., zákoník práce, ve znění pozděj-
ších předpisů zástupce ředitele      
statutárního orgánu organizace        
Základní škola Adolfa Zábranského  
Rybí, příspěvková organizace, 742 65 
Rybí 110 Mgr. Hanu Sopuchovou  a 
to s účinnosti od 1.9.2011 na dobu   
neurčitou; 

vyhlašuje  konkurzní řízení na obsazení 
pracovního místa ředitele Základní 
školy Adolfa Zábranského Rybí, pří-
spěvková organizace, 742 65 Rybí 
110 s předpokládaným nástupem 
2.1.2012; 

 

jmenuje zástupce zřizovatele do konkurz-
ní komise: Marii Janečkovou - před-
sedkyni, RNDr. Alenou Kvitovou; 

 

pověřuje starostku: 
poţádat krajský úřad, Českou školní 
inspekci, školskou radu o delegování 
jejich zástupce za člena konkurzní  
komise 
poţádat ředitele Základní školy (jiné, 
neţ na kterou je vypsán konkurz) o 
souhlas se svým jmenováním za   
člena konkurzní komise 
vyzvat jmenovaného zástupce ředite-
le ZŠ AZ, aby zorganizoval volbu    
zástupce z řad pedagogických      
pracovníků školy do konkurzní komi-
se a doloţil ji zápisem o volbě. 

 

Rada obce na svém 21. zasedání dne 25.8.2011 
projednala a při jala toto usnesení:  

http://www.rybi.cz/
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ZŠ 1. Natálie Gapková 
2. Václav Honeš 
3. Vojtěch Honeš 
4. Klára Kelnarová 
5. Tereza Kociánová 
6. Šárka Krausová 
7. Adam Marek 
8. Lukas N´Jai 
9. Vojtěch Šmiřák 
10. Jan Winter 
 

 Je tady nový školní rok 2011/2012 a ve čtvrtek  1. září do školních 

lavic v naší základní škole s úsměvem a očekáváním poprvé zasednou 

tito prvňáčci: 

MŠ I do naší krásné nové školky se uţ těší tyto nové děti: 

1.    Bajer  František 
2.    Bogár  Ondřej 
3.    Holková  Lucie 
4.    Klugová  Alena     
5.    Melčáková  Karolína 
6.    N´Jai  Jonáš 

7.    Petr  Štěpán 
8.    Steinbornová  Anna 
9.    Ševčíková  Adriana 
10.   Zalotěnko  Radek 
11.   Ţingorová  Adéla 
  

 
Školní rok 2011/2012 

 
Rada obce na svém zasedání dne 24.8.2011 rozhodla o odvolání z funkce ředitelky 
ZŠ Adolfa Zábranského Mgr. Magdaleny Turkové a to s účinnosti od 1.9.2011.  
Do doby jmenování nového ředitele bude vykonávat funkci statutárního zástupce 
základní školy Mgr. Hana Sopuchová. 

Marie Janečková 



9 

Obec Rybí 
vyhlašuje konkurzní řízení na místo ředitele/ky Základní školy Adolfa Zábranského Rybí, příspěvková organizace 

 

 Rada obce Rybí vyhlašuje konkurzní řízení  
na výkon činnosti ředitele/ředitelky  

Základní školy Adolfa Zábranského Rybí, příspěvková organizace 
  
Poţadavky: 
· předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činností ředitele školy podle zákona č. 563/2004 Sb., o 

pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění,  

· praxe 4 roky, 

· znalost školské problematiky a předpisů daného typu školy, školského zařízení, 

· organizační a řídící schopnosti, 

· dobrý zdravotní stav, 

· občanská a morální bezúhonnost 

· plná způsobilost k právním úkonům 
  

Písemně zašlete: 
· přihlášku (uveďte kontaktní adresu, telefon, popř. e-mail) 

· strukturovaný profesní ţivotopis  

· úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaţeném  vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní 
závěrečné  zkoušce,  případně doklady o dalším vzdělání) 

· doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe  včetně pracovního zařazení 

· písemnou koncepci rozvoje školy v maximálním rozsahu 4 stan strojopisu formátu A4 

· výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyţádání 

· čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (nedokládají 
uchazeči narození po 1. prosinci 1971) 

· lékařské potvrzení o způsobilosti k vykonávání funkce ředitele (ne starší 2 měsíců), originál nebo 
ověřená kopie 

· písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkurzního řízení ve smyslu    
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. 

  
Předpokládaný termín nástupu na funkci ředitele od 2.1. 2012 

  
Ke konkurznímu řízení budou přijaty pouze přihlášky doloţené kompletními doklady (přihláška, ţivoto-
pis, čestné prohlášení a koncepce rozvoje školy vlastnoručně podepsané). 
  
Pracovní místo ředitele školy bude obsazeno na dobu 2 roky. (V případě kvalitního výkonu činnosti  
ředitele/ředitelky školy po dobu 2 let se předpokládá, ţe bude nadále vykonávat činnost ředitele/
ředitelky školy).   
  
 

Termín podání přihlášek do 1. 10. 2011 včetně 
 

  
Přihlášky s uvedenými doklady doručte osobně nebo zasílejte doporučeně na adresu:   Obec Rybí 

    Rybí 380 
    742 65  Rybí 

Obálku označte heslem:  
NEOTVÍRAT 

„Konkurz – ZŠ Adolfa Zábranského Rybí“  
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DARUJI 

hluboký kočárek zn. Takko 

 trojkombinace s taškou. 
 Barva oranţovo-ţlutá olemovaná černým krajem. 

Je po 2 dětech, vhodný třeba na zahradu. 
Nenáročná maminka uvítá. 

V případě zájmu volejte: 731 110 623 
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Cvičení v sokolovně bude probíhat podle loňského rozvrhu    

od 19. září 2011 
 

Martina Kelnarová 
předsedkyně SPV Rybí  

Cvičební hodiny v sokolovně  2011-2012 

DEN OD – DO CVIČENÍ  

 

Pondělí 

  

19.00-20.30 

  

Muţi-kondiční cvičení 

  
 

          

 

 

Úterý 

  9.30-11.00 

  

 

16.00-17.00 

17.00-18.00 

 

18.00-19.30 

 

19.30-21.00 

Děti od 1-3 let 

(Ţelvičky) 
 

Mladší ţáci 

Starší ţáci 

 

Fotbal - muţi 

 

Volejbal  

 

 

 

Středa 

17.00-18.30 

  

18.30-19.30 

  

19.30-20.30 

Fotbal - dorost 

  

Ţeny-zdravotní cvičení 

  

Ţeny-kondiční cvičení    

  

  
 

 

 

Čtvrtek 

16.00-17.30 
 

17.30-18.30 
 

19.00-20.30 

Ml. ţákyně 
 

St. ţákyně 
 

Muţi-malá kopaná 

 

 

Pátek 

  

18.30-20.00 

  

 Irský tanec 
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Květy 
     Tento časopis zaloţil jiţ v roce 1834 J. K. Tyl jako Kwěty české. 
Prošel samozřejmě mnoha změnami, ale stále patří k časopisům pro celou rodinu. 
Zabývá se aktuálními událostmi u nás i ve světě, přináší rozhovory s herci, zpěváky, 
sportovci a dalšími známými osobnostmi. Můţeme si přečíst příběhy čtenářů, kterým 
radí odborníci. Na své si přijdou i milovníci cestování po celém světě a najdou se i   
typy na výlet v naší republice. Své místo má i historie, kultura a nezapomíná se i na 
přírodu a zvířata. Květy vycházejí kaţdý týden a přinášejí i televizní program. 
 
 

NOVÉ KNIHY 
 
Česko-ruský, rusko-český kapesní slovník - s gramatikou a přílohami 
 
Česko-německý, německo-český kapesní slovník - s novým německým pravopi-
sem 
 
Česko-anglický, anglicko-český slovník s výslovností 
 
 
Jiří Šulc          Dva proti Říši 
     O atentátu na Reinharda Heydricha, třetího nejvyššího nacistického představitele 
po Hitlerovi a Himmlerovi bylo napsáno jiţ několik knih. Tento historický román je zalo-
ţený na podrobném zkoumání pramenů a literatury, a kromě známých faktů obsahuje 
i řadu málo známých skutečností. 
 
Helena Štáchová        Hurvínkův rok 
     Ve dvanácti povídkách proţívají různá dobrodruţství Hurvínek, Spejbl, Mánička, 
teta Kateřina a Ţeryk. K tomu je přidáno šest komiksových příběhů těchto oblíbených 
dětských kamarádů. 
 
Martina Drijverová       Zakletá zvířátka 
     Ţe některá zvířátka nejsou jen tak ledajaká, ale mohou to být zakletí princové, 
princezny a další lidé, vyprávějí pohádky v této kníţce. Hezkými ilustracemi doplnila 
tyto příběhy Helena Zmatlíková. 
 
Vlastimil Vondruška        Fiorella a Bratrstvo křišťálu 
     Tento dobrodruţný příběh pro mládeţ plný napětí a záhad se odehrává v období 
kdy u nás vládl císař Rudolf II. Hlavní hrdinka spolu se svými kamarády pátrá i v   
praţských katakombách a k odhalení zločince je přivede nejen odvaha, ale i znalosti 
alchymie. 
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John Flanagan      Hraničářův učeň - kniha první - Rozvaliny Gorlanu 
                               Hraničářův učeň - kniha druhá - Hořící most 
     Knihy této fantasy série pro mládeţ jsou příběhy o Willovi a jeho přátelích z hradu 
Redmontu. Will touţí stát se rytířem, ale dostává se do učení k tajemnému hraničáři, 
kterého se bojí i nejsilnější bojovníci. Při čtení těchto knih se určitě nikdo nebude nudit. 
 
 
Kníška Karla Kryla 
     Písně Karla Kryla byly pro lidi několika generací vzácné, protoţe po jeho emigraci v 
roce 1969 byl u nás zakázaným zpěvákem. Pocházel z rodiny novojičínských knihtiska-
řů a on sám proţil také v Novém Jičíně několik let. Tato kniha je vlastně první sborník 
jeho textů z let 1960-1971. 
  
 
J. W. Goethe         Faust 
     Toto dílo patří k těm nejlepším ve světové literatuře. Goethův Faust ztělesňuje drama 
základních otázek, s nimiţ ţivot člověka konfrontuje od nejstarších dob do současnosti: 
hledání smyslu existence, touhy po lásce a poznání a především po tom, co přesahuje 
lidskou smrtelnost. 
 
 
Jan Kollár                  Slávy dcera 
     - sbírka sonetů, v níţ se vzájemně prostupují dva ideály - láska k ţeně a láska k    
národu. 
 
Pavel Kohout             Nápady svaté Kláry 
     Humoristický román o tom, co se všechno můţe stát, kdyţ mladá dívka na malém 
městě zčistajasna získá schopnost předvídat budoucnost. 
 
 
Sandra Brownová        Pavučina z hedvábí 
     Ţivot Kathleen Haleyové je  poznamenaný tragédií:ve třinácti letech ztratila rodiče a 
na dlouhou dobu i důvěru k lidem. Na počátku příběhu je jí uţ pětadvacet, ale zatím se 
bránila mít někoho ráda, bála se zklamání. Ale najednou přichází někdo, s kým zaţije 
velkou lásku. 
 
 
Marie Kyzlinková        Mlynářova Popelka 
     Další krásný román plný přátelství, zklamání, napětí a lásky. 
 
 
Lee Harrisová         Vraţda na Den otců 
     Kamarádi z dětství se po létech sejdou v rodném New Yorku. Přátelské setkání je 
přerušeno vraţdou jednoho z nich. Do vyšetřování se pouští i bývalá jeptiška Christine 
Bennettová a postupně odkrývá stará tajemství. 

Věrka  Šustalová—knihovnice 
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Letošní tábor byl netradičně na začátku prázdnin. Celý tábor se nesl 
v duchu pirátů, jednotlivé aktivity tedy směřovaly k poznání pirátského řemesla. 
Všechno to začalo, kdyţ nás první večer navštívil Edward Thatch, lépe  známý jako 
Blackbeard, který byl v 18. století notoricky známým anglickým pirátem v Karibiku . 
Jeho nejlepší a nejznámější lodí byla pomsta královny Anny. Vyprávěl svůj příběh o 
prokletém zlatě, které kdysi dávno při své plavbě po moři objevil a odkázal nám ma-
pu, kde poklad hledat. Poté zmizel v širém moři… 

 
V té době uţ měly všechny pirátské posádky své kapitány a především vlajky, 

které si sami vyrobili. Úkolem našich malých pirátů tedy bylo najít toto proklaté zlato. 
Nebylo to však jednoduché naši piráti se potýkali s různými nástrahami, které jim mo-
ře přineslo. Hned na začátku plavby je zastihla strašlivá bouře, která jim poškodila 
lodě a naši piráti si je museli sami opravit. Jako kaţdý správný pirát se i ti naši museli 
naučit pirátským dovednostem (orientace na mapě, uzly, šifry, práce s buzolou,…) a 
další dovednosti, které jsou při plavbě na moři nezbytně nutné. Důleţitou součástí 
jsou i zásoby vody a jídla na cestu, a jelikoţ v polovině plavby všechny zásoby došly, 
nezbylo nic jiného neţ si na ostrově pořídit zásoby nové.  

 
Při plavě se také potkali s šíleně smutnou pirátskou kuchařkou, kterou museli 

rozveselit. Vyzkoušeli si také, jak to měli jednonozí a jednoocí piráti sloţité, ocitli se 
na ostrově plném perel, kde naplnili své truhly a dokonce při jedné plavbě připluli na 
rajský ostrov, který byl plný barev a vůni. Tento ostrov byl však zakletý a jedinou  
moţností, jak se z něj dostat zpět, bylo připravit ovocný špíz, který musel být podle  
představ místního krále jeţ na rajském ostrově pobýval. Nakonec se ale všem pirát-
ským skupinkám podařilo doplout 
úspěšně na ostrov pokladů. 

 
Nejen celotáborová hra bavila   
naše malé piráty. V průběhu tábo-
ra jsme byli na dvou výpravách po 
okolí. Jedna výprava směřovala 
do Hradce nad Moravicí, kde se 
nachází krásný zámek a ta druhá 
nás zavedla ke známému sběrate-
li těţké vojenské techniky, která se 
všem moc líbila. Jako kaţdoročně 
jsme plnili bobříky a hráli spoustu 
doprovodných her. Největší       
zábavou pro všechny děti byla 
uměle vytvořená skluzavka.  

TÁBOR LITULTOVICE  – PILNÝ MLÝN 2011 



15 

INFORMACE PRO RODIČE OD DĚTÍ, KTERÉ LETOS BYLY 
NA SKAUTSKÉM TÁBOŘE 

 
Z tábora se našly ještě nějaké věci od dětí. Našly se trička, 

kraťasy atd. Taška s věcmi bude na obecním úřadě, takţe 

jestli něco nemáte, tak se zkuste podívat tam. 

Skauti Rybí 

DRAKIÁDA 
 

Na měsíc říjen skauti připravují DRAKIÁDU na Kocmínku. Vemte své  

ratolesti a přijďte si pustit buď svého zhotoveného nebo klidně můţete i 

koupeného draka, klidně můţete a rádi Vás uvidíme.    

Bliţší informace se dozvíte v říjnovém zpravodaji nebo na skautských 

stránkách www.skauti.rybi.cz.                                                                      Skauti Rybí 

 Všem dětem za jejich nebojác-
nost a osobitý přístup ke všem činnos-
tem moc děkujeme a věříme, ţe se 
příští rok zase potkáme na táboře.  
 Dále bychom chtěli poděkovat 
našim pirátským kuchařkám, které se 
celou dobu staraly o naše hladové krky 
a v neposlední řadě chci poděkovat i 
všem pirátských vedoucím, kteří se 
v průběhu tábora starali o děti a o  
chod celého tábora.  
 Pro nás vedoucí je největším po-

děkováním dětská radost z hezky proţitého dne a zájem se kterým se zapojují do 
všech her i ostatních činností. Kdyţ jim dokáţeme vykouzlit úsměvy na tváři jsme 
si vědomi toho, ţe se nám to povedlo. Věřím, ţe letošní tábor Litultovice 2011 byl 
velice povedený a budeme se těšit na další tak krásný tábor, jako byl ten letošní.  
 No a jelikoţ je záţitků opravdu mnoho a napsat je do malého sloupku není 
dost dobře moţné, ráda bych Vás tímto pozvala na naše webové stránky 
www.skauti.rybi.cz , kde jsou vystaveny lodní deníky našich malých pirátů, do    
kterých si po celou dobu tábora pečlivě zapisovali všechny záţitky dne a 
v neposlední řadě i do galerie, kde budou později doplněny i táborové fotografie . 
 

           za skautský oddíl Rybí  
Najzarová Martina 
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          Milí spoluobčané, 
říká se, ţe kaţdá obec (nebo město) se posuzuje podle školy a podle kostela. 
Jak jistě víte a vidíte, naše škola jiţ má několik let nový kabát a od loňského 
roku i nové jméno. Náš kostelíček, který má uţ za sebou více neţ 6 století, se 
v posledních létech zaskvěl krásou opravených oltářů a v loňském roce se i 
opravily 50 let staré varhany, které jste mohli slyšet – jiţ opravené, v plné kráse 
na varhanním koncertě v listopadu loňského roku, který byl zorganizován jako 
poděkování všem, kteří se podíleli na opravě ať uţ fyzicky, organizačně nebo 
finančními dary. Co však uţ asi 15 měsíců nemůţeme slyšet, je hlas kostelních 
zvonů. Ještě nějakou dobu bylo slyšet nepravidelné zvonění,ale nakonec utichlo 
i to. Mnoha občanům tento hlas chybí  a proto se zajímá o to, proč se tyto zvony 
odmlčely, co je toho příčinou. Chtěli bychom Vás tímto seznámit se stávající si-
tuací, stavem a nakonec i s řešením. 
 
    Velký zvon, byl zhotoven v roce 1919 a má hmotnost 320 kg.Na svém těle 
má nápis:Ke cti a chvále Nalezení svatého Kříţe.Tento zvon byl jiţ několik let       

poháněn elektrickou energií. Mechanizmus vyzvánění se jiţ ale natolik opotře-
boval, ţe se i přes veškerou snahu šikovných rukou prostě nerozeběhl, a navíc 
zastaralé elektrické zařízení hrozilo ve věţi vznikem poţáru.  
 
   Malý zvon, umíráček, je velmi vzácný, byl zhotoven v roce 1710 a má      
hmotnost 60 kg. Tento zvon má na svém těle nápis:Omnia ad Majorem Dei       
Gloriam.Anno 1710.Durch das Feuer bin Ich Geflosen, ma derhofer in Troppau hat mich 

gegosen. Georg Ignatius. Na tento zvon se zvoní ručně. Má ale poškozené srdce a 
tudíţ hrozí poškození tohoto vzácného zvonu. 
 
   Proto jsme se obrátili na firmu, kterou nám doporučili z památkového úřadu, ta 
zhodnotila stav zvonů a nabídla opravu. Jedná se o firmu IMPULS-B , je 
z Ostravy, a uţ více neţ 20 let se zabývá opravami zvonů a věţních hodin.     
Jenom pro zajímavost, opravovali zvony v Libhošti, Sedlnici, Příboře, Veřovicích, 
Ţenklavě, Starém Jičíně, ale také na Svatém Hostýně a dokonce i v katedrále 
Notre-Dame ve Francii. Technickou zprávu, vypracovanou touto firmou, přikládá-
me na následující straně. 
 
A jak tedy zvony dopadnou?  Elektrické zařízení ve věţi se zruší a nahradí no-

vým, nainstaluje se nový, lineární motor. Srdce umíráčku se vymění, musí se 

upravit trámoví a zhotovit hlavice jako protizávaţí. Zvon se vyčistí, usadí, ale vy-

zvánění ponecháme ruční, neboť je to citlivější, osobní vzdání poslední pocty 

zemřelému.Termín ukončení oprav je dán k 15.říjnu 2011. 
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Římskokatolická farnost Rybí 

se sídlem ve Štramberku 

742 65 Rybí 

 

Věc : Technická prohlídka zvonů 

 

Dne 23 června 2011 byla provedena technická prohlídka zvonů a jejich zavěšení na 

věţi kostela ŘKF Rybí . Technickou prohlídku provedl Jiří Bachan  tech. firmy Impuls – B 

 

Ve věţi kostela jsou zavěšeny dva zvony na dřevěných nosných trámech : 

1. Zvon č. 1 - o hmotnosti 320 kg / průměr 790 mm – Vítkovice - ţelezný 

2. Zvon č. 2 - o hmotnosti 60 kg / průměr 420 mm – umíráček - r. 1710 bronz 

 

Zvon č. 1 - Ţelezný zvon je po mechanické stránce schopen rozhoupaní lineárním motorem, 

visí na ţelezné mírně zalomené ose . Nutno provést kontrolu loţisek, čepů a závěsu srdce. 

Stávající el. pohon je neopravitelný a v dřevěné konstrukci nepovolený /nemá kryt a ochranu / 

Zvon č. 2 - 

Tento zvon zasluhuje vzhledem ke svému stáří zvýšenou péči s uvedením do precizního 

technického stavu vč. převěšení na nový dubový zvonový závěs vč. jeho pootočení , vyměnit 

čepy , loţiska , srdce a pak nebude problém zvon pouţívat k vyzvánění s pohonem lineárním 

motorem a řízenou elektronikou i jako umíráček. Nedoporučuji pokračovat ve vyzvánění ! 

Při realizaci rekonstrukce zv. č. 2 je nutno zmenšit a upravit rozteče trámoví na menší 

světlost pro nové zavěšení tohoto zvonu . 

                                                                            S přáním pěkného dne 

                                                                                             Jiří Bachan 

 
 

     Bohuţel, ale tyto zvony nejsou jedinou závadou na našem kostele.         
Od hřbitova se nám do zdiva sákristie tlačí spodní voda, coţ narušuje zdivo a 
vytváří vhodné klíma pro plísně a hniloby, které dále ničí hlavně dřevěné         
zařízení. Okna jsou v tak ţalostném stavu, ţe pokud se nezačne s jejich      
opravou, bude hrozit jejich rozpadnutí. Krov a krytina je napadena „broučky“ a 
hnilobou, ve hřebenu střechy se objevují díry a zatíká voda. A závad by se našlo 
ještě mnohem více. 
    
 Kostel je ale pro svůj věk chráněný památkovým úřadem. Je to úřad, který 
nedopustí svévolné opravy, určuje sám, co a jak se můţe opravit, ale přitom   
nepřispěje ani korunou na tyto opravy. Na dotace církevních objektů 
v nejbliţších letech nedosáhneme, takţe se musíme snaţit vlastními silami 
aspoň zastavit zhoršování stavu a opravit to, na co nám budou stačit síly a     
finance. Pravidelné sbírky při nedělních bohosluţbách uţ přinesly hodně peněz 
od věřících, ale musíme investovat ještě i do fary, neboť závady se vyskytují i 
tam. Proto bychom přivítali kaţdou pomoc, fyzickou, finanční i třeba organizační 
kohokoliv, komu není lhostejný vzhled našeho pěkného kostelíčku. Je to přece 
ozdoba všech občanů naší obce a ne jenom věřících. 
                                                                                            Farní rada 
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Velký zvon 
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Malý zvon-umíráček 
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Zájezd do Zlína a na Baťův kanál, 
který zorganizovala kulturní komise, 
se uskutečnil v pátek 15. července. 
Od rána trochu pokrapávalo, ale co 
naplat, počasí na rozdíl od autobusu 
či plavby si člověk neobjedná a tak 
jsme v osm hodin vyrazili směr Zlín. 
Tady nás čekala prohlídka obuvnické-
ho muzea, kde jsme se seznámili se 
začátky výroby bot v tomto městě. Ve 
vitrínách na nás čekaly exponáty bot 
doslova z celého světa, některé 
z nich byly na naše poměry opravdu 
kuriózní. Dále pak prohlídka tvořila 
kolekci bot společnosti Baťa, kterou 
známe od našich dědů a babiček či z černobílých snímků stříbrného plátna, ale také 
modely bot, které sériovou výroby nezaţily, zůstaly jen ve stadiu návrhů.  Na závěr nám 
byl promítnut film o výstavbě  Zlína a tehdejší reklamní snímky na boty či pneumatiky, 
které společnost Baťa také vyráběla. 

 
Následovala prohlídka tzv. Baťova mrakodra-
pu, kde tehdy sídlilo vedení firmy. Výtahem, 
který byl zařízen jako pojízdná kancelář, jsme 
se postupně dostali na terasu výškového    
domu, odkud bych úchvatný výhled na       
centrum města, na Baťovy domky a okolí. 
Kdo chtěl, mohl zpátky vyzkoušet otevřený 
výtah zvaný pater noster či rychlovýtah. 
 
Po obědě jsme krátkým přejezdem přejeli do 
obce Spytihněv, kde na nás čekala osobní loď 
Morava a téměř dvouhodinová plavba po 
Baťově kanálu do Uherského Hradiště.     

Cestou jsme si vyzkoušeli celkem čtyři plavební komory. Počasí nás opět trochu        
potrápilo, chvíli slunečno, chvíli deštivo. Při zpáteční cestě jsme se zastavili ještě na 
chvíli v lázních Luhačovice, které nás přivítaly jasným a slunečním podvečerem. Cesta 
zpět utíkala nejen ve znamení únavy, ale i zpříjemněné zpěvem Jiřího Bartoně a spol. 
 
Na fotografiích: výklad na terase mrakodrapu a nalodění na osobní loď ve Spytihněvi. 

Za kulturní komisi Pavel Lichnovský 
 
PS: Máte nějaký zajímavý tip kam se podívat příští rok? Viděli jste něco zajímavého, co 
byste doporučili i ostatním? Napište nebo dejte vědět: pavellichnovsky@seznam.cz . 

mailto:pavellichnovsky@seznam.cz
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Děti v ČR nejčastěji umírají na následky 

 Nejčastější příčinou úmrtí dětí v Česku nejsou viry, bakterie ani nádorová onemocnění, ale úrazy. 
Navzdory tomu, ţe statisticky jejich počet v ČR klesá, ročně vezmou ţivot zhruba 200 dětem a mladistvým, 
přičemţ nejvíce ohroţení jsou ty do patnácti let.  
Oficiální statistiky sice nejsou v této věci příliš detailní, ale potvrzují to lékaři, pojišťovny i ministerstvo     
zdravotnictví. Často ke smrtelným úrazům nezletilých dochází právě v létě.  
„Česká republika se řadí mezi státy s nejvyšší úmrtností dětí v důsledku úrazů. Jsou nejčastější příčinou 
úmrtí dětí a mladistvých. Přestoţe úmrtnost na úrazy mírně klesá, celkový počet úrazů nikoliv,“ uvádí na 
svých stránkách ministerstvo zdravotnictví.  
 
Ročně zemře 200 dětí  
„Ročně si úrazy vyţádají ţivot více neţ dvou 
set dětí. Jde o nejčastější příčinu dětských 
úmrtí u nás. Další dva aţ tři tisíce dětí zůstá-
vají po úrazu trvale postiţeny,“ konstatuje ve 
zprávě Česká pojišťovna, která jen loni řešila 
316 případů úrazů dětí s trvalými následky a 
25 případů dětských úmrtí na následky úrazu. 
Jen u této jedné pojišťovny bylo loni celkem 
nahlášeno 9900 případů všech typů zranění 
dětí.  
 „Úraz je nejčastější příčinou smrti v 
dětském věku a významně přesahuje i úmrtí 
na zhoubné nádory,“ potvrzuje ve svém           
příspěvku na specializovaných medicínských stránkách profesor Petr Havránek z Kliniky dětské chirurgie a 
traumatologie Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze.  
 
 Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) ve své poslední zprávě k úrazovosti dětí uvádí, ţe 
„v roce 2009 bylo v chirurgických ambulancích ošetřeno 525 803 úrazů dětí a mladistvých do 20 let“. „Bylo          
evidováno 38 tisíc případů hospitalizace pro vnější příčiny u osob ve věku 0 aţ 19 let a v 221 případech 
měla poranění způsobená vnějšími příčinami smrtelné následky,“ dodal ÚZIS.  

 
 Úrazy jsou podle ministerstva zdravotnictví ve vyspělých státech příčinou více neţ 40 procent všech 
úmrtí dětí do 14 let. Kaţdoročně umírá v důsledku úrazů ve státech OECD 20 tisíc dětí do čtrnácti let; v  
rozvojových zemích je to dokonce milión ročně.  
 
Pozor na kolečkové brusle  
 Typicky letními úrazy jsou podle lékařů především u menších dětí pády z prolézaček, u větších z 
kola. V posledních letech také přibylo úrazů z kolečkových bruslí a po pádu z koně. Nejohroţenější         
skupinou jsou podle statistik České pojišťovny děti ve věku 11 aţ 15 let.  
 Podle Aliance dětského plavání ročně v České republice utonou dvě desítky dětí ve věku do 10 let. 
Časté jsou úrazy hlavy a páteře po nepovedených skocích do vody.  
 Někteří rodiče také zapomínají na to, ţe cyklistické helmy mohou zmírnit riziko úrazu hlavy aţ o 85 
procent. Podle ČP je v době prvního úrazu, který vyţaduje lékařské ošetření, úrazově pojištěna pouze     
polovina dětí. Pokud nechcete dětem uzavírat dlouhodobou úrazovou pojistku, můţete ji zařídit               
jednorázově, třeba jen na dobu, kdy je vysíláte na tábor nebo jedete na rodinnou dovolenou.  

Zdroj: Právo  
Autor: Jindřich Ginter  
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TISKOVÁ ZPRÁVA 

 

Druhý ročník soutěţe o udělení značky Regionální potravina Moravskoslezského kraje zná své výherce 

 

Ostrava, 18. července 2011   

 

Značku Regionální potravina Moravskoslezského kraje, jejímţ cílem je pomoci spotřebitelům najít kvalitní regionál-
ní produkty, bude nyní moci vyuţívat dalších osm výrobků: Minisalámky (Beskydské uzeniny, a.s.), Trefilova ma-
sopustní klobása (Vladimír Hájek – H + H, Frýdek-Místek), Čerstvé mléko plnotučné 3,5% (Ekomilk, s.r.o.), Pečené 
mrkvánky (Beskyd Fryčovice, a.s.), Porubská pusinka (GAMYS s.r.o.), Medovinka Originál (Jankar Profi, s.r.o.), 
Otické kysané zelí červené (ZP Otice, a.s.), a Pšeničná mouka hladká Speciál 00 Extra – světlá (Mlýn Herber s. r. 
o.). 
 

O vítězích v jednotlivých kategoriích soutěţe rozhodla sedmičlenná hodnotitelská komise, ve které zasedli odborníci z řad 

Státní zemědělské a potravinářské inspekce, Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Krajské veterinární správy, Potra-

vinářské komory ČR, Agrární komory Ostravsko a Ministerstva zemědělství ČR. „Stejně jako loni jsme prováděli senzorické 

posouzení jednotlivých výrobků, zjišťovali jsme, jaká je jejich vůně, vzhled, chuť, ale i technologické parametry nebo úroveň 

obalu. Velký důraz jsme kladli také na vazbu daného výrobku k Moravskoslezskému kraji.“, uvedl Ing. Martin Štěpánek, 

předseda hodnotitelské komise.   

 

Ing. František Mariánek, CSc. z Agrární komory Ostravsko pak doplnil: „Letos bylo do soutěţe přihlášeno 48 výrobků 

v devíti kategoriích. Porota pak značku udělila osmi výrobkům, které se tak v jejím uţívání připojí k prvním šesti z loňského 

roku.  

Nyní bude probíhat prezentace výrobků pro veřejnost, protoţe cílem značky je právě seznámení spotřebitelů s regionálními 
potravinami z jednotlivých krajů a upozornění na kvalitní, chutné a tradiční či speciální potravinářské výrobky. Kromě něko-
lika ochutnávek v kraji se všichni vítězní výrobci představí také na tradiční výstavě Země ţivitelka, která proběhne od 25. 
do 30. 8. v Českých Budějovicích nebo na druhém ročníku praţského Regionfestu, kde si mohou zájemci nejen koupit oce-
něné výrobky z jednotlivých krajů, ale připraven je pro ně také bohatý doprovodný program. 
 

Kontakt pro tisk:  Šárka Ţelinská, MT: 724 169 833 
Kateřina Florianová, MT: 725 258 163 
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RYBSKÝ   ZPRAVODAJ   č. 9/2011  vydal  Obecní úřad Rybí,  Rybí č. p. 380  dne  30.8.2011   

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 kaţdého čísla: 25. den 

  14.8. dorost Rybí  : Studénka  2   : 4 
     muţi  Rybí  : Nová Horka 4   : 0 
  20.8. dorost Štramberk : Rybí   6  : 0 
  21.8. muţi  Ţilina : Rybí   3   : 0     
  28.8. dorost Rybí  : Kateřinice  2   : 2 
  muţi  Rybí  : Trojan.-Bystré 4   : 2 

SO   3.9.   16:30  muţi     Pustějov     : Rybí 
     
NE   4.9.   10:00  ţáci   Lichnov : Rybí 
    14:15  dorost  Mořkov : Rybí 
   
NE 11.9.   10:00  ţáci     Rybí     : Sedlnice 
    13:45  dorost  Rybí  : Kunín 
    16:00  muţi   Rybí  : Bravinné 
 
SO 17.9.   14:00  ţáci   Petřvald n.M.: Rybí 
    16:00  dorost  Starý Jičín : Rybí 
    16:00  muţi   Rybí  : Studénka 
 
NE 25.9.   13:45  dorost  Rybí  : Spálov 
    14:00  ţáci     Ţenklava    : Rybí 
    16:00  muţi     Rybí       : Spálov 
 
ST 28.9.   13:30  dorost  Trojanovice I: Rybí 
    13:45  ţáci   Straník : Rybí 
    16:00  muţi   Rybí  : Vraţné 

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

