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 Jan    Hanzelka  85  let 

 Jiří   Honeš   82  let 

 Jiřina    Kociánová   70  let 

 Věra  Kubíčková  70  let 

 Zdeňka Urbanová  65  let 

 
Děkujeme za účast a květinové dary při 

posledním rozloučení s paní 
Irenou Markovou. 

 
Rodina Markova a Lacinova 

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

 Z důvodu ukončení své činnosti na naší poště, 
chci všem svým zákazníkům poděkovat za příjemně 
strávené dva roky s nimi.  
Do dalších let Vám přeji hlavně zdraví a usměvavou 
novou paní vedoucí. 

Červenková Kateřina 
bývalá vedoucí naší pošty 
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Úvodník na měsíc září 

 Ministerstvo práce a sociálních věcí vypsalo i v letošním roce soutěţ „Obec     

přátelská rodině“. Cílem této akce je motivace obcí a měst k podpoře rodin s dětmi a 

vést je k tomu, aby se zajímaly o jejich potřeby. Obec ve stanoveném termínu předloţí 

plán rozvoje rodinné politiky, a jestliţe hodnotící komisi zaujme, můţou se pak rodiny 

těšit, ţe některý z navrţených projektů, se stane skutečností.  

 Navrhuji se této soutěţe účastnit. Je to dobrá příleţitost, jak si zmapovat potřeby 

rodin u nás v Rybí (tj. dětí, rodičů, prarodičů) a i kdybychom v soutěţi neuspěli,        

můţeme, pokud to bude trochu moţné, realizovat některý z projektů sami.  

 Pro tentokrát jsme se rozhodli, ţe vloţíme do zpravodaje prázdný list, bez otázek, 

na který napíšete všechny nápady, připomínky ke zlepšení podmínek pro fungování  

rodin. Budu ráda, kdyţ si uděláte na sebe čas, společně zasednete ke kulatému stolu, 

dáte hlavy dohromady a pustíte se do práce. Výsledkem pak můţou být náměty ke 

zlepšení bezpečné cesty do školy, zřízení nekuřáckých restaurací s dětským koutkem, 

poradna pro rodinu, nápady na volnočasové aktivity dětí, rodin, hlídací sluţby pro děti, 

nemocné atd. atd. Popsaný popřípadě pokreslený list pak vraťte do konce září na 

obecní úřad.  

Pohodu v rodinném kruhu Vám přeje Marie Janečková 

 

 

Veřejné projednávání návrhu změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Rybí 

 Zvu Vás na veřejné projednání návrhu změny č 4 územního plánu sídelního  

útvaru Rybí, které se uskuteční dne 4. října v 16:00 hodin v sále pohostinství Beseda. 

Marie Janečková 

 

 

Upozornění na přistavení školního autobusu 

 Po dobu oprav silnice tj. od 3. do 14. září bude školní 

autobus (odjíţdí 7:15 hod.) stát u Pohostinství na Fojtství. 

Místo pro nastupování bude u vstupu do pohostinství. 
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KLUB ŽEN   zve své členky v úterý 4. září  do přísálí Besedy v 18:00 hod.   

ZAPISOVÁNÍ  LÉKŮ  se bude konat  v pondělí  3. září 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. září          
      ve stejnou dobu. 

U příleţitosti  RYBSKÉ POUTI  jste zváni v neděli 16. září v 10:00 hodin na mši    

svatou do kostela Povýšení sv. Kříţe a ve 14:30 na slavnostní poţehnání.  

Mezi 11:00 aţ 17:00 hodinou si můţete prohlédnout interiér kostela.  

Mše sv. bude slouţena novým administrátorem naší farnosti P. Mgr. Jiřím Ramíkem, 

který je současně farářem v Kopřivnici. 

Jako motivaci k návštěvě kostela přikládáme vzpomínku pana Rašky na Noc kostelů 

v naší obci. (na straně 6,7) 

U příležitosti konání tradiční  

rybské pouti  

v neděli 16.9.2012  

se všem na vědomost dává,  

že naši obec od půl třetí hodiny 

odpolední v areálu před Fojtstvím 

navštíví klauni a kejklíři  

z Cirkusu trochu jinak.  

Kdo cirkus nenavštíví, ten navždy 

prohloupí.... 
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Dne 5. září v 18:00 hodin Vás zvu do sálu Besedy na 11. zasedání Zastupitelstva 

obce Rybí. 

 

Program jednání: 

1. projednání prodeje pozemků  

2. revokace usnesení č. 170/10/2012 

3. prodej pozemku 1707/6 

4. rozpočtové opatření  

5. schválení smlouvy o zabezpečení přeloţek inţenýrských sítí a změny 

stavebních objektů z důvodu vyvolané investiční činnosti 

6. schválení smlouvy o platbách neinvestičních nákladů škol 

7. zpráva o hospodaření obce k 31. 7. 

8. projednání závěrečného účtu DSO Sdruţení povodí Sedlnice 

9. schválení přijetí dotace „Protipovodňová opatření v povodí Sedlnice“ 

10. pověření shromáţdění starostů Sdruţení povodí Sedlnice zajištěním   

výběrového řízení na dodavatele projektu „Protipovodňová opatření 

v povodí Sedlnice“ 

11. pověření shromáţdění starostů Sdruţení povodí Sedlnice podpisem   

veškerých smluv včetně jejich dodatků, které se týkají projektu 

„Protipovodňových opatření Sedlnice“ 

12. informace starostky  

Srdečně zve Marie Janečková, starostka 

   MUDr. Jana Machovská oznamuje rodičům:   
              
  termín své dovolené:    6. září - 14. září 2012. 

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

PO 7 - 13 hod. 
ÚT  8 - 10 a 13 - 18 
ST 7 - 12 hod. 
ČT 7 - 11 hod. 
PÁ 7 - 13 hod. 
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Ohlédnutí za Noci kostelů 
 

Noc kostelů nás zve a přímo vybízí – 
člověče, vejdi, zastav ten každodenní 
shon, obdivuj, co naši předkové        
vytvořili. Rozjímej, poslouchej krásnou    
hudbu a zpěv.  Pomodli se s ostatními. 
 

Abych řekl pravdu, ve včerejší deštivý 
a chladný den se mi moc nechtělo jít 
z chalupy ven, natož k večeru odjet s 
manželkou do nedaleké obce Rybí na 
„Noc kostelů“. Stačilo, kdyby manželka 
jen naznačila podobnou nerozhodnost 
jako já a zůstali jsme doma v teple. Ale 
již při úvodních slovech Otce Rafala jsem změnil názor a byl rád, že jsme se        
vydali na tak „dalekou“ cestu. Po přečtení biskupského listu Ostravsko-opavské 
diecéze Mons. Františka Václava Lobkowicze Oparem nám historii této církevní i 
historické památky přiblížil pan Václav Pavelka. Seznámil nás i s díly a jmény 
umělců soch a obrazů, které tvoří výzdobu kostela „Nalezení sv. Kříže. Historická 
díla doplnily děti ZŠ výkresy na téma "Kostel očima dětí". 

  

Následovalo asi hodinové 
vystoupení Chrámového 
pěveckého sboru Rybí pod    
vedením Markéty Melčáko-
vé se sólisty. Po prohlídce 
umělecké výzdoby chrámo-
vé lodi pokračoval kulturní 
program II. částí a to před-
nesem hudebních děl klasi-
ků (N.Bruhnse, J.S.Bacha, 
Z . F i b i c h a , A . D v o ř á k a , 
G.Faurého,G.Tart iniho, 
F.X.Br ix iho,F.Chopina, 
G.F.Handela).Vystoupení 
pěveckého sboru doprová-
zeli a díla klasiků předvedli: 
na varhany: Marek Vaculík, 

Hana Vaculíková a Eva Pajdlová. Na housle: Jana Sochová, Bivoj Kudělka, Kateři-
na Sopuchová a Markéta Melčáková. Na violoncello zahrál Tomáš Socha, kytaru 
David Bajer. Zazpívali Marie Melnarová, Svatava Macháčková a Tomáš Socha. 
  

Na faře bylo pro návštěvníky Noci kostelů přichystáno občerstvení vyrobené p.   
Heraltovou, Matušovou, Melčákovou a Honešovou. Obsluhovaly nás stále usmáté 
a veselé ženy v nejlepších létech, paní Pavelková, Tománková, Šimíčková,         
Urbanová a Krausová. 
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Nasyceni jsme se mohli dále věnovat motlitbě a rozjímání při hudebním a slovním 
doprovodu. Zamyslet se, nad svým životem, nad shonem, který kolem nás panuje, 
zda je vždy nutný. 
  

Na závěr Otec Rafal sloužil mši svatou za všechny občany obce Rybí. Jak žijící, tak 
i za naše předky, kteří tento kostel i obec vybudovali, před více jak 600 léty a celou 
dobu udržovali a spravovali. 
 

Poděkování za úspěšnou Noc kostelů v Rybí patří farníkům, kteří se na organizaci 
podíleli, vedení obce se starostkou Marii Janečkovou za spolupráci a Otci Rafalovi, 
který svou účastí   přispěl ke zdárnému průběhu večera. 
 

Společně s manželkou jsem se Noci kostelů v Rybí zúčastnil. Nebyl to ztracený čas. 
Bylo to krásné, bylo to povznášející a očistné. Prožili jsme pěkný večer v     prostře-
dí starobylého kostelíka. 
 

Před 20. hodinou jsme spatřili nad Rybím duhu - symbol naděje. 
 

František Raška, Horní 122, Frenštát p/R 

Pozvánka na jednání Valné hromady honebního společenstva Závišice - Štramberk, 

která se koná dne 14.9.2012 v 17:00 hod. v restauraci u Kremlů v Závišicích. 

Ing. František Bajer, Honební starosta 

Turistický oddíl Rybí pořádá  

v sobotu 6. října 2012 

jednodenní turistický zájezd na Javorníky. 
    

  Trasa pochodu : Kasárna , Portáš , Kohútka , Huslenky. 
 

       Bližší informace se dozvíte a přihlásit se můžete 

     u Jiřího Honeše u fotbalového hřiště. 

     tel. 607 727 579 
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Vzhledem k vyuţívání hodin pro veřejnost pošty Rybí bude s účinností od 
1.9.2012 provedena úprava hodin pro veřejnost následovně: 
 

Pondělí  13:30 - 16:30 hodin 
Úterý 13:30 - 16:30 hodin 
Středa 13:30 - 16:30 hodin 
Čtvrtek  13:30 - 16:30 hodin 
Pátek 13:30 - 16:30 hodin 
Sobota   9:00 - 11:00 hodin. 

Prodejna potravin maloobchodní sítě HRUŠKA, Rybí č. 107 
 

 Na tradiční „Rybskou pouť“ (neděle 16.9.2012) nabízíme zákazníkům moţnost 
objednání zákusků i mini zákusků, které budou jako kaţdým rokem dodány z      
cukrárny Starojicko.  Objednávky přijímáme do úterý 11.9.2012. 
 
V průběhu měsíce září budeme také přijímat objednávky na zelí ke krouhání. 
Dodané bude koncem měsíce září od stálého a Vám osvědčeného dodavatele. 
 
S předstihem oznamujeme, ţe i letos bude naše prodejna zajišťovat před vánočními 
svátky prodej kaprů. Objednávky budeme přijímat od 15. listopadu 2012 - dobu   
prodeje kaprů upřesníme. 
 
K ţivotnímu jubileu zajistíme dárkový koš, dárkový balíček, květiny, k rodinným osla-
vám zákusky, dorty, svatební koláčky, koláče, obloţené chlebíčky, výrobky studené 
kuchyně apod. 
 
Současně zveme k nákupu denně čerstvého pečiva z naší malé pekárny (croissanty, 
kaiserky, dalamánky, bochánky, listové záviny …), které je teplé, voňavé a je         
připravené i pro naše malé zákazníky, kteří jdou ráno do školy nebo na autobus. 
 
Na Vaši návštěvu se těší kolektiv prodejny ☺ 
 
Prodejní doba 
         Telefon:   724 484 649 
PO  -  PÁ  7:00  -  17:00 
SO   7:00  -  11:00 
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Hola, hola, škola volá !!! 

Prázdniny skončily a školou opět zazní dětský křik a smích.  

3. září se opět děti potkají ve školních lavicích a stráví spolu dalších deset 

měsíců školního roku 2012/2013. 

Všichni zaměstnanci školy se na ně jiţ těší a připravují své třídy tak, aby jim 

tam bylo příjemně. Připraveny jsou všechny učebnice, pracovní sešity a učební    

pomůcky a děti spolu s učitelkami se mohou pustit do práce. 

Nejvíc ze všech jsou zřejmě zvědaví a těší se naši prvňáčci. Letos se jich    

sejde 11 a třídní učitelkou jim bude Mgr. Hana Frydrychová. Které děti z naší obce 

to jsou? 

 

 Bajerová Kateřina   Havrlant Jakub 

 Hanzelková Vendula   Mareček Daniel 

 Marková Aneta    Polčák Josef 

 Pavlíčková Veronika   Purmenský David 

Šenkeříková Simona   Šimíček Vít 

       Vašut Dominik 

 

V letošním školním roce budou spojeny do druhé třídy 2. a 3. ročník a třídní 

učitelka bude Mgr. Eva Moudrá. Ve třetí třídě se spojí děti 4. a 5. ročníku a povede 

je jejich třídní učitelka Mgr. Hana Sopuchová. V učitelském sboru zůstává i dále   

paní učitelka Mgr. Martina Bajerová, a paní vychovatelka Bc. Petra Chytílková se 

postará o děti, které budou navštěvovat školní druţinu. Všem chci poděkovat za to, 

jak se poctivě připravují na nový školní rok a chci jim popřát pevné zdraví a hodně 

úsměvů.V neposlední řadě chci poděkovat paní školnici Pavle Pospěchové, která o 

prázdninách, kdy se ve škole dělaly různé opravy a úpravy, odvedla pořádný kus 

práce. 

Dětem chci do nového školního roku popřát hodně úspěchů, aby se ve škole 

cítily spokojeně a aby získaly co nejvíc vědomostí a dovedností. Rodičům pak    

pevné nervy a notnou dávku trpělivosti, kterou při výchově a vzdělávání dětí všichni 

potřebujeme. 
 

            Mgr. Hana Frydrychová 
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Ze zasedání rady obce  

Rada obce na svém 45. zasedání dne 23.7.2012 
projednala a při jala toto usnesení:  

schvaluje   prodej dřeva na pořez za 1.900,- Kč/
m

3 
a palivového dřeva za 900,- Kč/m

3 
; 

 

souhlasí  s vektorovým zpracováním vlajky a 
znaku obce Rybí za cenu 1.900 Kč a      
pověřují starostku uzavřením objednávky; 

 

schvaluje   prominutí poplatku za pronájem sálu 
Klubu stomiků okresu Nový Jičín; 

 

schvaluje   smlouvu o smlouvě budoucí o zříze-
ní věcného břemene na pozemku p. č. 
1705/1  mezi obcí Rybí a panem Jiřím    
Zemanem, Rybí 95 a pověřuje  starostku 
podpisem; 

 

schvaluje  smlouvu o věcném břemeni mezi   
obcí Rybí a fa ČEZ distribuce, a.s., Děčín na 
stavbu přípojky NN - nadzemního kabelu pro 
připojení pozemku parc. č. 928/6. Přípojka 
bude vedena přes pozemky ve vlastnictví 
obce a to p.č. 1729/7 a p. č. 196/2 k. ú. Rybí. 
Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázo-
vou náhradu ve výši 500,- Kč a pověřuje  
starostku podpisem; 

  a dále 
 schvaluje smlouvu o věcném břemeni mezi 

obcí Rybí a fa ČEZ distribuce, a.s., Děčín na 
stavbu přípojky NN - nadzemního kabelu pro 
připojení pozemku parc. č. 928/6. Přípojka 
bude vedena přes pozemky ve vlastnictví 4/5 
podílu obce a to pozemek p. č. 1729/6 a   
pozemek p. č. 196/1  k. ú. Rybí. Věcné    
břemeno bude zřízeno za jednorázovou    
náhradu ve výši  500,- Kč a 

 pověřuje  starostku podpisem; 
 

schvaluje  smlouvu o věcném břemeni na      
pozemku p. č. 1705/1 mezi obci Rybí a 
manţely Rubínovými, Rybí 388 na umístění 
kanalizační přípojky. Věcné břemeno bude 
zřízeno bezúplatně, správní poplatek za 
vklad práva odpovídajícího věcnému      
břemeni do katastru nemovitostí i náklady 
spojené se sepsáním smlouvy uhradí 
oprávnění z věcného břemene a pověřuje   
starostku podpisem; 

schvaluje  smlouvu o zabezpečení přeloţek      
inţenýrských sítí a změny stavebních objektů 
z důvodu vyvolané investiční činností a pově-
řuje starostku jednáním s Dopravoprojektem 
Ostrava o vynětí sjezdu na pozemky ze SO 
136; 
 

schvaluje  smlouvu s fa Čepro a.s., jehoţ předmě-
tem je reklama a propagace fa Čepro, a.s. 
v prostoru sportovního areálu – fotbalového 
hřiště, za provedení propagace přináleţí obci 
úhrada ve výši 25.000,- Kč a pověřuje      
starostku podpisem; 

 
schvaluje  dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s fa 

Gerlich Odry s.r.o. a  pověřuje  starostku 
podpisem; 

 
souhlasí  s rozšířením o jedno sběrné místo na 

tříděný odpad u hasičské nádrţe pozemek 
p.č. 644/3 a dále souhlasí  s podáním ţádosti 
fa EKO-KOM, a.s. Na Pankráci 1685/17, 140 
21 Praha 4 o zápůjčku kontejnerů na tříděný 
odpad v počtu 10  ks (6 plast, 3 papír, 1 sklo); 

 

schvaluje  rozpočtové opatření č. 4 (viz příloha); 
 

souhlasí s vydáním správního rozhodnutí o       
zařazení stavby do kategorie místní komuni-
kace (dle přílohy), které nejsou uvedeny 
v pasportu místních komunikací obce Rybí ze 
dne 12. 5. 1973; 

 

bere na vědomí, ţe se výběrového řízení na     

zakázky „Revize kanalizačních potrubí a    

návrh sanace k zajištění jeho průtočnosti“  

zúčastnily tyto firmy: 

SEZAKO Prostějov s.r.o.,  

BHM. Spol. s.r.o., Olomouc, Chválkovice 

Ekoaqva ochrana vod spol. s.r.o., Ostrava-Hrabová 

JKV TEST s.r.o., Vřesina 

Envirox s.r.o., Praha-Újezd.  
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Rada obce na svém 46. zasedání dne 6.8.2012 
projednala a při jala toto usnesení:  

schvaluje   dodavatele veřejné zakázky „Revize 
kanalizace a návrh sanace k zajištění jeho 
průtočnosti“ fa Envirox s.r.o., Praha-Újezd a 
pověřuje  starostku podpisem předloţeného 
návrhu smlouvy o dílo. 

 
schvaluje  smlouvu o právu provést stavbu na     

 zvanou jako „Rybí – celková rekonstrukce 
 propustku P1, PD“ mezi obcí Rybí a paní 
 Irenou Ševčíkovou bytem Kopřivnice 
 na části pozemku p.č. 211/1 v k.ú. Rybí a 
pověřuje starostku podpisem smlouvy  

a dále 
  schvaluje smlouvy o právu provést stavbu 

a smlouvy o uzavření smlouvy budoucí o  
zřízení věcného břemene a to na stavby 
„Rybí – celková rekonstrukce propustku P1“ 
a „Rybí – celková rekonstrukce propustku 
P4“ a to mezi obci Rybí a Povodím Odry, s.p. 
se sídlem Varenská 49, Ostrava. Předmětem 
těchto smluv je zřízení práva umístění      
propustků vstupovat a vjíţdět na pozemek 
v případě běţné údrţby a opravy. 
Tyto smlouvy jsou zároveň souhlasem se 
vstupem investora stavby v době stavby  
propustků. 
Věcná břemena se zřizují za jednorázovou 
úhradu a pověřuje starostku podpisem  
těchto smluv; 

navrhuje spojit se se správou silnic Moravskoslez-
ského kraje a navrhnout řešení, které by      
zabránilo stékání vody ze silnice na soukromé 
pozemky; 

 
bere na vědomí  nabídku fa Watersavers na      

pořízení perlátorů na sníţení spotřeby vody a 
navrhuje projednat zakoupení perlátorů 
s ředitelkami v MŠ a ZŠ; 

 
neschvaluje  nabídku paní Blanky Růţičkové na 

pořízení reprezentačních broţur obce; 
 
schvaluje  ponechat částku vyúčtování dopravní 

obsluţnosti na zvláštním účtu sdruţených   
prostředků pro sníţení částky na úhradu ztráto-
vosti v roce 2013 (v případě, ţe ODO bude 
v příštím roce financovat Krajský úřad, přepla-
tek bude ihned vrácen obcím); 

 
schvaluje  Jaromíru Markovi, bytem Rybí 266 uţití 

obecního znaku a vlajky pro propagaci obce 
na motorkářských srazech; 

 
schvaluje  termín konání 11. zasedání Zastupitel-

stva obce Rybí na středu 5.9.2012 v 18:00 
hod. v sálu Besedy. 

Rada obce na svém 47. zasedání dne 6.8.2012 
projednala a při jala toto usnesení:  

souhlasí s přijetím účelového finančního prostřed-
ku ve výši 200.000,- Kč na obnovu nemovité 
kulturní památky – kostela Nalezení sv. Kříţe 
s ohradní zdí a branou v Rybí a to na opravu 
ohradní zdi (jihovýchodní a severovýchodní 
části); 

    
souhlasí s přijetím účelově vázaného finančního 

prostředku ve výši 187.908,- Kč na realizova-
nou akci „Dětské hřiště – areál MŠ“; 

doporučuje  zastupitelstvu obce schválit smlou-
vu o zabezpečení přeloţek inţenýrských 
sítí a změny stavebních objektů z důvodu 
vyvolané investiční stavební činnosti; 

 
schvaluje  nákup 200 ks turistických nálepek se 

znakem obce Rybí na propagaci obce; 
 
bere na vědomí  poděkování Klubu českých  

turistů za podporu, kterou obec věnovala 
na obnovu Bezručovy chaty na Lysé hoře; 
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     Astronomie 
 

     Co je Velký třesk? V čem měříme vzdálenost hvězd? Co způsobuje odliv a příliv? 
Odpovědi na tyto otázky a spoustu dalších, najdou zvídavé děti v této knize. Je          
doplněna názornými barevnými obrázky. 
 
 

 I. Březinová                                      Začarovaná třída 
 

     Můţe se z docela obyčejné třídy 3.A stát třída začarovaná? Ano můţe, kdyţ se    
rozroste o tři nové ţáky Čáryfuka, Máryfuka a Podkočárníka. A od té chvíle se děly v 3.A 
věci nevídané. 
 
 
     Z. Francková                                    Drobná vítězství 
 

     Desetileté veselé Barče se ţivot změnil ve chvíli, kdy ztratila svého milovaného      
tatínka. Díky trochu zvláštní mamince se mění v nešťastnou dívenku, která si ale       
pomalu vybojovává řadu drobných vítězství. Toto veselé i smutné vyprávění plné koní a 
pejsků zaujme hlavně malé čtenářky. 
 
 
     J. Flanagan                                       Hraničářův učeň – Halt v nebezpečí 
 

     Ţe pronásledování zločinců můţe být smrtelně nebezpečný úkol dokonce i pro      
hraničáře, ukazuje tato devátá kniha o Willovi a jeho přátelích. 
 
 

D. Laňka                                            Štěpánkovi 
 

     Zdeněk Štěpánek jiţ navţdy zůstane legendou našeho herectví. Tato kniha sleduje 
jeho ţivotní i profesní cestu a všímá si jej nejen jako herce, ale i jako člověka, jenţ      
vynikal neobyčejným intelektem a talentem, ovšem jenţ trpěl také mnohými běsy...    
Většina jeho dětí se stala také herci a i do jejich ţivota v této knize nahlédneme. 
 
 
     J. Šiklová                                           Dopisy vnučce 
 

     Tato kniha je koncipována jako dopisy staromilské babičky dospívající vnučce, je po-
učnou a přitom dokonale srozumitelnou formou dialogu mezi generacemi. Cílevědomě 
se snaţí vytvářet porozumění mezi mladými lidmi a starší generací, aby jedni chápali 
lépe ty druhé. 
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V. Vondruška                                         Sběratelé ostatků 
 

       Pokračování příběhu Martina ze Stvolna, který se vrací z Francie do Prahy, aby 
dokončil studia na nově otevřené univerzitě. Zaplete se však do domácí války mezi 
mocnými šlechtickými rody a pak se stane sluţebníkem císaře Karla IV. Historický 
román plný dobrodruţství ale i lásky. 
 
 
     A. Ovčačíková                                           Buchlovský soudce 
 

     Kniha skutečných kriminálních příběhů z 16. a 17. století tak, jak byly zazname-
nány ve své době soudním písařem na buchlovském panství. 
 
 
     S. Monyová                                                Matka v krizi 
 

     Říká se, ţe mateřská láska je zvláštní příjemný pocit, který ţena vnímá, kdyţ 
všechny její děti spí. Simona Monyová zastává názor, ţe mateřská láska je naopak 
věrným odrazem toho, co jsme ochotné pro děti udělat, obětovat i vydrţet, kdyţ jsou 
vzhůru. 
 
 

D. Steel                                                       Milovat 
 

     Po náhlé otcově smrti se Bettině změní ţivot. Otec ji místo majetku zanechal dlu-
hy a ona se musí naučit ţít v chudších poměrech. Jak se jí podaří tuto svou zoufalou 
situaci vyřešit se dozvíme v tomto románu pro ţeny. 
 
 

 Věrka Šustalová, knihovnice 

Kola pro Afriku - název dobročinné akce, která proběhla 

u nás v obci během července se setkala s kladným        

ohlasem. Zhruba dvě desítky vyřazených, ale funkčních 

kol bylo odevzdáno na konci srpna na sběrné místo v    

Novém Jičíně - Ţilině. Všem dárcům srdečné díky. Zvláštní 

poděkování patří paní Aleně Blaţkové, která s nápadem 

na uspořádání sbírky přišla. 
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Informace k provádění průzkumných geologických prací  

formou seismického výzkumu 
 

V měsíci srpnu jste mohli na celém katastru naší obce vidět auta s nápisem      

Geofyzika Krakow. Na pozemcích se pak objevovaly jednotlivé dřevěné kolíky 

označeny ţlutou a červenou barvou. Byly vytýčeny s vysokou geometrickou     

přesností a představovaly identifikační body seismického měření.  
 

Protoţe však firma provádějící toto měření dostatečně neinformovala majitele ani 

uţivatele pozemku, došlo tak mnoha nedorozuměním.   
 

Pokud došlo vlivem těchto prací k jakémukoli poškození vašeho majetku, nahlaste 

tuto situaci zástupci firmy Geofyziky Krakow na telefonním čísle 605 434 163.    

Zástupce firmy vás navštíví a provede dohodu o způsobu likvidace nebo finanční 

vyrovnání vzniklé škody. 

Soutěž ve výtěžnosti tříděného odpadu 
 

 Firma Eko-kom, která zajišťuje sdruţené plnění        

povinností zpětného odběru a vyuţití odpadu z obalů, vyhla-

šuje kaţdoročně soutěţ ve výtěţnosti tříděného  odpadu.  

Naše obec se v 1. čtvrtletí letošního roku umístila na 6. místě mezi 299 obce-

mi do 4.000 obyvatel v Moravskoslezském kraji. Za řádné třídění odpadů náleţí 

obci odměna, kterou vesměs vyuţíváme k pokrytí nákladů na likvidaci odpadů 

v obci a nákup nových kontejnerů. 

Děkuji vám proto všem, kteří poctivě třídíte druhotný odpad a zároveň u kontejne-

rů udrţujete pořádek. 

 

Odpověď na častou otázku dnešních dní. 
 

Opravy cest, které probíhají v naší obci, jsou v majetku Moravsko-

slezského kraje. Cesta, která vede od Sirných lázní k Novému   

Jičínu je v majetku města Nového Jičína, obce Šenov a Rybí. Tato 

komunikace se v rámci tohoto projektu opravovat neměla. V současné době    

probíhá jednání o převedení této silnice do majetku  kraje. 

Marie Janečková 
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ČSOP Valašské Meziříčí, které se zabývá ve svém projektu mapováním a ochranou 
studánek, nám poskytlo výsledky měření kvality vody některých rybských studánek. 
Ţe i dnes si můţete pochutnat na čisté vodě přímo ze zdroje, zjistíte v následující 
tabulce.  
 Posuďte sami v následující tabulce:  

 

 Protoţe všichni dobře víme, ţe voda patří k  nejdůleţitějším věcem, které na 
světě máme a zdroje vody v místě bydliště, představují velké bohatství, navrhuji, 
aby kaţdá studánka měla svého patrona, který ji občas navštíví a zkontroluje její 
stav, popřípadě provede menší opravy.  
 Myslím, ţe je to docela zajímavý námět nejenom pro jednotlivce, ale i pro    

rodiny, skupinky dětí i dospělých. Koho z vás tato myšlenka zaujala, ozvěte se na 

úřadě  popřípadě na tel. čísle 606 127 321. Třeba se tak podaří vytvořit neformální        

skupinku přátel rybských studánek. 

    

Escherichia 

coli 

  

koliformní 

bakterie 

  

počty kolonií 

při 360C 

  

počty kolonií 

při 220C 

  

hodnocení 

Limit max. 

0 NMH 

max. 

0 NMH 

max. 

100 MH 

max. 

500 MH 

  

Sirná studánka v Klimbachu 0 0 6 56 vyhovuje 

Studánka U včelínku (na 

„Ţebřu“) 

0 0 200 670 nevyhovuje 

Studánka u Pionýrské chaty 0 0 0 23 vyhovuje 

Studánka za hřištěm (Rohlova 

studánka) 

0 0 24 22 vyhovuje 

Mariánská studánka (za Puntí-

kem) 

1 25 54 410 nevyhovuje 

       Jiţ několik let se vyskytuje v obecním lese kůrovec, který způsobuje prosýchání 
smrčin. V letošním roce předpokládáme, ţe bude pokáceno cca 90 m

3 
dřeva.       

Bohuţel místo toho, aby v lese rostlo kvalitní smrkové dřevo na pořez, většina dřeva 
je dobrá pouze jako palivo, jehoţ cena je pouze třetinová, tj. niţší zisk do obecní  
pokladny. 
      Naštěstí na vykácených místech velmi dobře zmlazuje jedle a ostatní listnaté     
stromy, které se snaţíme postřikem chránit proti okusu zvěře a tak snad ušetříme za 
nákup sazenic.  
      Cenu prodeje stanovujeme dle aktuálního ceníku dřeva a v současné době se 

palivové dřevo dostalo na částku 900 Kč/m
3 
a dřevo na pořez na 1.900 Kč/m

3
.  

Marie Janečková 
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Váţení přátelé, seniorky a senioři ! 

 

Zdravíme Vás a zveme mezi sebe do 

KLASu - KLubu Aktivních Seniorů. 

 

 Myšlenka na zakládání KLASů 

vznikla na Centru pro rodinu a sociální 

péči při brněnském biskupství. Zde také 

byli a jsou stále školeni animátoři těchto 

klubů. V současné době působí uţ     

šedesát z nich v pětatřiceti KLASech, v 

sedmi krajích ČR. V našem Moravsko-

slezském kraji působí v Ostravě a u nás 

v Rybí. Na naší faře se scházíme uţ  

pátým rokem.   

 

 

Od r. 2009 pod názvem KLAS - RYBÍ 

Cílem všech našich setkání je aktivizace těla a ducha nás seniorů. 

A jak to děláme? Zcela jednoduše. Trénujeme paměť, cvičíme, zpíváme,   

povídáme si na různá zajímavá témata, včetně témat duchovních.    

Končíme vţdy posezením u čaje, kávy a dobré buchty. Vyjíţdíme také na 

kratší výlety za zajímavostmi našeho regionu. 

 

Pokud hlídáte vnoučata, okopáváte zahrádku či se věnujete jiné uţitečné 

činnosti - udělejte si čas i na sebe, na přátelské setkání se svými vrstevníky. 

V KLASu se můţete sdílet i se svými starostmi a radostmi. Navzájem se   

podrţet i v těţkých ţivotních situacích, které stárnutí a stáří přináší.  

 

Scházíme se dvakrát měsíčně.  

 

První zářijové setkání proběhne  

ve čtvrtek 6. září 2012 od 9- 12 hod. na faře.  

 

Pavelková Marta 
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Cvičební hodiny v sokolovně  2012-2013 
                     

DEN OD – DO CVIČENÍ CVIČITEL 

  

  

Pondělí 

  

17.00-18.00 

  

19.00-20.30 

 
 

Fotbal – školka 

  

Muţi-kondiční cvičení 

 

Adéla Šenková 

Jiřka Winterová  

  

Ludmila Krpcová 

          

  

  

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  

Pavla Klugová 

Soňa Kociánová 

Zdeněk Heralt a 

Václav Honeš 

  

  
  

Lenka Skalková 

  

  

Středa 

17.00-18.30 

  

18.30-19.30 

  

19.30-20.30 

Fotbal - dorost 

  

Ţeny-zdravotní cvičení 

  

Ţeny-kondiční cvičení    

  

  

Ludmila Krpcová 

  

Barbora Muţíková 
 

  

Čtvrtek 

  

17.30-18.30 
  

 

19.00-20.30 

  

St. ţákyně 
  

 

Muţi-malá kopaná 

 

Barbora Muţíková 

 Katka Červenková 
 

Radek Najzar  
 

  

Pátek 

  

16.00-17.00 

 

  

Veverky 3-6 let  
  

 Pavla Klugová 
 

 

 

! Milé holky ze Sokolky ! 
Tento cvičební rok opět začínáme aerobikem.  

Jak uţ to znáte, od 12. září se budeme zase pravidelně scházet       
každou středu, ve stejnou hodinu,  
tj. od 19:30 do 20:30. 
 Mezi sebe samozřejmě velmi rády uvítáme 

nováčky, ale i ta děvčata, která během roku zapomněla   
cestičku na horní a která by si s námi opět ráda zacvičila ☺ 
Proto neváhejte a přispěchejte si přijít omrknout naši první 
poprázdninovou hodinu! 
                          S úsměvem se na vás těší Barča & Jarka 



18 

 Tak jako kaţdý rok i letos jsme se vypravili na letní skautský tábor. 

V neděli 29. 7. jsme na 11 dní odletěli raketoplánem do Vojenského  prostoru 

Libavá. Tábořiště se nacházelo kousek od Barnovské přehrady a mělo název 

Tábořiště č. 21 „ U Tábora“. 
 

 Spolu s 10 vedoucími, kteří měli celou akci na starosti, se na plavbu vesmírem vydalo        

26 dětí rozdělených do 4 posádek. 
 

 Letošní celotáborová hra se nesla (jak uţ jste mnozí pochopili) v duchu vesmírném.       

Procestovali jsme celou sluneční soustavu a  vrátili se zpět na planetu Zemi, kde všechny     

čekaly zlaťáky a sláva. 

 V úvodní scénce jsme dětem zakopali vzkaz, který popisoval průběh hry a spolu s ním 

jsme schovali truhlu se 4 pytlíčky pro kaţdou  výpravu, do kterých celou cestu ukládali úlomky 

z krystalů. Ty jim slouţily jako vesmírné platidlo a mohli si díky nim dokupovat lepší čas nebo 

body za hru. 

 

 Aby děti mohly celou 

tuto cestu započít, bylo   

nutné sestrojit loď a projít 

pilotními zkouškami. Násle-

doval z počátku děsivý střet 

s Mimozemskými bytostmi, 

se kterými se nejprve muse-

ly naučit komunikovat a poté 

jim pomoci nalézt ztracený 

klíč od jejich lodi. 

Po přistání na další planetě 

však nastal první problém 

s motorem, děti běhaly po 

lese a hledaly jeho kusy  

rozprostřené po šířce několika desítek metrů, dokud  motor správně nesloţily.   

  

 K jejich smůle se při opravě a hledání správných dílů ztratily a nezbývalo, neţ se přes  

nepřístupná místa dostat zpět k lodi. Následovala bitva s nepřáteli jako v nějakých Hvězdných 

válkách. Opravdu se všichni báli o své lodě a hlavně vzniklo pár  zranění několika členů.     

Spotřebovali v tu dobu jiţ tolik paliva, ţe nikdo nebyl schopen pokračovat v cestě a musely se 

hledat nové zdroje, kde palivo načerpat. 
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 Úterní přistání na planetě Venuši dělilo naše kosmonauty uţ jen kousek od vysněného 

cíle. Upletli náramek a byli vpuštěni zpět do svých lodí, ve kterých pomocí přistávacích modulů  

dopadli konečně na planetu Zemi. Vše  bylo na dobré cestě, jen nedopadnout do nepřístup-

ných buší a amazonských pralesů! Aby přeţili, museli postupně ulovit krokodýla, ţelvu, pásov-

ce, tygra a nakonec se poprat i s jedovatým hadem. Všem čtyřem výpravám se tohle podařilo 

a po náročném boji mezi sebou samými zvítězila druţina „Létajících vepřů“, druzí byli „Uf0nc!“, 

třetí místo obsadili „Mimoni“ a jako poslední posádka se k cíli prodrali „Planet  Express“. 
 

 Zbytek volného času jsme s dětmi  vyplnili snad kaţdodenním koupáním. Jak na Hadin-

ce, tak v přehradě nebo na námi vytvořené hrázičce v Odře. Do programu se zapojil i oblíbený 

baseball, ţivé pexeso, ruská schovka, cukr/káva/limonáda, na honěnou a s ohledem na věk 

našich letošních táborníků se také po večerním nástupu hrály večerníčky na dobrou noc 

v podobě útrţků z Mrazíka, Sněhurky, Boba a Bobka, Pata a Mata, Byl jednou   jeden král atd.. 
 

Tímto způsobem bych chtěl poděkovat všem vedoucím, kteří se podíleli ať uţ na přípravě    

tábora, či se fyzicky na táboře o děti starali. Dále patří poděkování TJ Sokol Rybí za zapůjčení 

vlekařského automobilu a v neposlední řadě i velký dík našim kuchařkám Monice Pustějovské 

a Lence Skalkové, které se staraly o naše hladové krky. 

Nesmíme zapomenout poděkovat ani našim sponzorům p. Václavu Jaškovi za nezbytný odvoz 

věcí tam i zpět a Obecnímu úřadu Rybí za nemalou finanční podporu. 
 

Vám všem patří velké DÍKY a uţ se těšíme na další rok!    

SKAUTI Z RYBÍ 
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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 

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

