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 Jan  Hanzelka  86  let 

 Jiří  Honeš   83  let 

 Jindřich Purmenský  80  let 

 Karla  Rohelová  80  let 

 Antonín Šlosar   65  let 

 Emilie Bajerová  65  let 

 Libuše Drápalová  65  let 

 Petr  Bartoň   60  let 

 Jan  Michálek  60  let 

 Lumír  Holub   60  let 

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

Ve středu 11. září 2013 v 18:00 hodin Vás srdečně zvu na 16. zasedání  

Zastupitelstva obce Rybí, které se bude konat v sále Besedy. 

 

Návrh programu: 

1. projednání žádosti SSMSK o darování pozemků 

2. prodej pozemku p.č. 1791 

3. projednání způsobu rekonstrukce veřejného osvětlení 

4. schválení veřejné zakázky rekonstrukce budovy sokolovny 

5. informace - akcie Severomoravské plynárenské 

6. informace o čerpání rozpočtu  

7. informace starostky 
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Veřejné osvětlení 

 Opět se přiblížilo období dlouhých večerů a společně s nimi i prodlužující se doba 

svícení našeho veřejného osvětlení. Jak všichni víte, v Rybí je osvětlení ve špatném 

stavu. Každým rokem se zvyšují náklady na jeho základní údržbu. Zařízení je zkrátka 

zastaralé, čím dál tím méně spolehlivé. Jen si vzpomeňte na loňský podzim, kdy správci 

našeho osvětlení nemohli přijít na poruchu a tak jsme několik nocí ve dvou třetinách  

obce nesvítili vůbec. Už tenkrát jsem psala, že máme připravenou projektovou           

dokumentaci. Dle předběžných informací, měl být totiž v letošním roce vyhlášený       

dotační program, který by nám cca 3 milionovou investici pomohl zafinancovat. Bohužel 

nic se nestalo a ani v dohledné době se vyhlášení žádné dotace nepřipravuje.              

O způsobu řešení rekonstrukce veřejného osvětlení bude jednat zastupitelstvo na svém 

příštím zasedání. 

 Jednou z možností, jak řešit rekonstrukci a přitom šetřit nemalé finance za       

spotřebovanou elektřinu je použití LED osvětlení. Tyto technologie dokážou v současné 

době ušetřit cca 60 až 65% spotřeby elektřiny. Nechali jsme proto nainstalovat 5 nových 

svítilen na ulici od Havrlantů směrem k fotbalovému hřišti. Máme je půjčené do konce 

října. Zvu Vás proto všechny na večerní vycházku, abyste sami zhodnotili nové LED 

osvětlení. Budeme rádi, když svoje poznatky sdělíte co nejdříve na obecním úřadě nebo 

v Pohostinství na hřišti, abychom k nim mohli přihlížet při rozhodování zastupitelů. 

 Na Vaše připomínky se těší Marie Janečková 

Dětské hřiště v areálu Klimbach 

 Do konce července jste měli možnost hlasovat, které herní prvky zakoupíme na 

dětské hřiště v areálu Klimbach. Sešlo se celkem 149 hlasů. Jako vítězná varianta byla 

nakonec vybrána ta, která obsahovala 4 herní prvky  - klouzačku, houpačku pro dva, 

pružinové houpadlo a kolotoč. Získala celkem 64 hlasů. Jako druhá v pořadí s 29 hlasy 

se umístila velká prolézačka. 

 Na základě výsledku hlasování jsme tedy objednali u firmy BRNK z Kopřivnice  

vítězné herní prvky, které by měly být do poloviny září umístěny na dětském hřišti. 

 Děkuji Vám všem za spolupráci při výběru herních prvků a dětem přeji dobrou   

zábavu na nově upraveném hřišti. 

Marie Janečková 
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NÁHRADNÍ TERMÍN LETNÍHO KINA „NEJEN PRO ZALÁSKOVANÉ“   
 

V pátek  6. září od 20:00 hodin  v areálu sokolovny  

PROMÍTÁNÍ POD ŠIRÝM NEBEM.  

Bavit Vás bude muzikál "MAMMA MIA!"  
 

Vstup volný. 

Akce se koná jen za příznivého počasí.  
Info o konání či nekonání akce na telefonu 725 903 976 - Pavel Lichnovský  

V neděli 15. září  

v parku na Fojtství od 14:30 - 

KONCERT „STANLEY´S DIXIE 

STREET BAND“  

kopřivnický dixiland. 
  

 Dobovou  a tmos fé ru   

swingu a blues dokreslí jedno 

překvapení....... (na které se 

prostě musíte přijít podívat    

sami) .   

Za kulturní komisi  

Pavel Lichnovský 

U příležitosti  RYBSKÉ POUTI  jste všichni srdečně zváni v 10:00 hodin na mši 

svatou do farního kostela Povýšení sv. Kříže, abychom společně oslavili církevní 

svátek i svátek naší farnosti.  

Ve 14:30 bude slavnostní požehnání.  

Mše sv. bude sloužena novým administrátorem naší farnosti P. Dušanem Zelinou. 

Mezi 11:00 až 17:00 hodinou si můžete prohlédnout interiér kostela.  
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KLUB ŽEN – zve své členky v úterý  3. září  do přísálí Besedy v 18:00 hod.  

 
ZAPISOVÁNÍ  LÉKŮ   se bude konat  v pondělí  2. září   a   v  pondělí 30. 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 16. září 
                      ve stejnou dobu.    

 

MUDr. Jana Machovská oznamuje rodičům: 
                  
  termín své dovolené:      20. září - 27. září 

V době čerpání dovolené zajištěn zástup  
v ordinačních hodinách MUDr. Sýkory v Novém Jičíně. tel. 556 711 093 

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

            Pro všechny, kdo chtějí cvičit - ZAČÍNÁME 
 
ÚT  3.9. 18:30 - 19:30 BOSU   opět ve škole  Lidka 
  (podle zájmu přidá Lidka hodinu) 
 
ST 4.9. 19:30 - 20:30 AEROBIC  Sokolovna  Jarka a Barča 
 
PO 9.9. 19:00 - 20:30 Zdravotní cvičení mužů   Lidka 
 
St    11.9. 18:30 - 19:30 Zdravotní cvičení žen   Lidka 
 

Rády přivítáme i nové tváře, nikdy není pozdě začít. 
Těšíme se na Vás 

L + J + B 
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Centrum dalšího vzdělávání  

zve všechny seniory na 
 
 

UNIVERZITU TŘETÍHO VĚKU 
 

Proč se nesetkávat se svými vrstevníky po dva semestry (48 hod.) na půdě univerzity v Ostravě? 

Proč se nedozvědět hodně nového a zajímavého?  

Proč neobdržet přímo z rukou děkana osvědčení o úspěšném absolvování na malé slavnosti? 
 

Právě pro Vás jsme připravili nové 2 programy: 

1) Vývoj anglické architektury a hudby + Česká hudba minulosti a přítomnosti 
(2 semestry = 48 hod., za 1200,-) .   

2) Anglický jazyk pro chronické začátečníky (2 semestry = 48 hod., za 1200,-) 
 

Přihlaste se do konce srpna na Centru dalšího vzdělávání Pedagogické fakulty, F. Šrámka 3, 

Ostrava – Mariánské Hory tel.: 597 092 698 nebo e-mailu: marie.marek@osu.cz  

 TĚŠÍME SE NA VÁS. 

S platností od 1.9.2013 se zvyšuje cena stravy v MŠ a ZS Rybí na: 
 
MŠ svačinka       6 Kč 
MŠ do 6 let polodenní  22 Kč 
MŠ do 6 let celodenní  28 Kč 
MŠ 7letí polodenní  26 Kč 
MŠ 7letí celodenní  32 Kč 
  
ZŠ   7-10 let   20 Kč 
ZŠ  11-14 let   22 Kč 
 
Dospělí školští ZŠ  55 Kč 
Cizí strávníci   56 Kč 

       Hyklová Růžena 

mailto:marie.marek@osu.cz
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Ze zasedání rady obce  

Rada obce na svém 70. zasedání dne 5.8.2013 
projednala a při jala toto usnesení:  

schvaluje žádost obce o pořízení územního 
plánu ve smyslu § 6 odst. 6 písm. b) zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a sta-
vebním řádu (stavební zákon), ve znění poz-
dějších předpisů.  

 Pořizování územního plánu bude pro obec 
Rybí zajišťovat ve smyslu § 6 odst. 1 písm. c) 
stavebního zákona úřad územního plánování 
Městského úřadu Nový Jičín. 

    
schvaluje pořízení herních prvků do areálu 

Klimbach dle varianty č. 5 (číslo nabídky 04/13-
165) a pověřuje  starostku uzavřením objed-
návky s firmou Brnk se sídlem Horní 1334 
 Kopřivnice; 

 
schvaluje  návrh smlouvy mezi obcí Rybí a     

Římskokatolickou farností Rybí o právu provést 
stavbu a udělení souhlasu se stavbou a  

 pověřuje  starostku jejím podpisem; 

souhlasí  s výrobou kulatého turistického razítka 
určeného pro prezentaci obce dle návrhu a  

 pověřuje starostku uzavřením objednávky 
s firmou Kontext Nový Jičín; 

 
schvaluje  zakoupení suchého WC a umístění 

v márnici v místnosti s umyvadlem na     
místním  hřbitově a   

 pověřuje starostku uzavřením objednávky; 
 
bere na vědomí  děkovný dopis Diakonie Brou-

mov za zorganizování sběru použitého oša-
cení v obci Rybí; 

 
bere na vědomí  informaci o demolici domu č.p. 

103 a s tím spojené práce; 
 
schvaluje  rozpočtové opatření č. 9. 

vyhlašuje   záměr prodeje pozemku parc.č. 1791 
(ostatní plocha) o výměře 130 m

2
 v k.ú.     

Rybí; 
 

vyhlašuje   záměr o poskytnutí výpůjčky části         
pozemku parc.č. 142/1 v k.ú. Rybí dle       
situačního snímku; 

 

schvaluje, aby se 16. zasedání Zastupitelstva 
obce Rybí konalo ve středu 11. září 2013 
v 18:00  hod. v sále Besedy  

Návrh programu: 
projednání žádosti SSMSK o darování pozemků 
prodej pozemku p.č. 1791 
projednání způsobu rekonstrukce veřejného 
osvětlení 
schválení veřejné zakázky rekonstrukce sokolov-
ny 
informace starostky (oprava kanalizace, besedy) 
 
 
 

Rada obce na svém 71. zasedání dne 18.7.2013 
projednala a při jala toto usnesení:  

schvaluje  smlouvu o právu provést stavbu mezi 
Obcí Rybí a Moravskoslezským krajem;   
Správou silnic MSK, střediskem Nový Jičín na 
opravu kanalizační stoky „m“ jednotné kanali-
zace a  zřízení obruby s osazením dvouřádku 
z žulové kostky na pozemku parc.č. 1671/1 a  

 pověřuje  starostku jejím podpisem; 
 

schvaluje návrh zadávacích podmínek pro usku-
tečnění veřejné zakázky „Oprava kanalizační 
stoky jednotné kanalizace na pozemku 
1671/1“ a dále, aby byly pro tuto zakázku   
vyzvány firmy:  

1. Pavel Bajer, se sídlem Dolní 327, Štramberk 
2. V + V  SAVEKO s.r.o., Ing. Vojtěch Pšeja se 

sídlem Záhumenní 1346,  Kopřivnice 
3. Unistad, spol. s r.o., Komenského 8, 742 01 

Suchdol nad Odrou. 
 

schvaluje zapůjčení 5 ks LED osvětlení na ulici 
ve směru od fotbalového hřiště k domu čp. 
258 do konce října 2013; 
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Zprávičky z naší školičky 
Škola je tu! 

 

Prázdniny končí a školou opět zazní dětský křik a smích. 2. září se opět děti potkají 
ve školních lavicích a stráví spolu dalších deset měsíců školního roku 2013/2014. 

Všichni zaměstnanci školy se na ně již 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, kterých letos přijde 19 a 

třídní učitelkou jim bude Mgr. Hana Frydrychová. Které děti z naší obce to jsou? 
 
Bajer  Štěpán   N´Jai Jonáš   Bradáčová  Žaneta 

   Jahn  Daniel   Pístecký Marek   Kvitová Patricie 
Gold David   Pochyla Patrik   Lapčíková Linda 
Klug Vojtěch   Šprla Martin   Olajošová Ema 
Kuběna  Adam   Tomšík Adrian   Pavelková Agáta  
Majer  Lukáš        Víchová Kristýna  
Mičkal  Matyáš         Žingorová Adéla 

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

4. ročník a třídní učitelka bude Mgr. Eva Moudrá.  
Ve třetí třídě se spojí děti 3. a 5. ročníku a povede je jejich 

třídní učitelka Mgr. Hana Sopuchová.  
Paní vychovatelka Bc. Petra Chytílková se postará o děti, 

které budou navštěvovat školní družinu a také bude učit      
v 1. třídě a v  5. ročníku.  

Kolektiv naší školy bude posílen panem učitelem Mgr.    
Michalem Veřmiřovským, který bude učit 13 hodin a povede   
2. oddělení školní družiny.  

Další posilou učitelského sboru bude Eva Halamová DiS – 
asistentka pedagoga. 

 
 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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Dobrý den milí skauti, rodičové a všichni ostatní, 
  

chtěl bych Vám říct pár slov k letošnímu táboru. Vyrazili jsme na něj 31.7. a mnozí z nás 

nevěděli kam vůbec jedeme, protože jsme se po 5 letech vrátili na naši táborovou      

základnu v obci Halenkov - Lušová. Tábora se zúčastnilo celkem 28 ratolestí ve věku 

od 3 do 13 let a o jejich zábavu, ať už to bylo formou celotáborové hry, doplňkových a 

sportovních her, se staralo 

průběžně 12 vedoucích. Za 

což bych jim chtěl srdečně      

poděkovat. Také se sluší a 

patří poděkovat těm, kteří 

se starali o naše hladové  

krky, a to Jarce Honešové, 

Katce Olajošové, Lence 

Skalkové a Monice Pustě-

jovské.  V neposlední řadě 

chceme také poděkovat    

obci Rybí za zafinancování  

autobusu, který nás na      

tábor odvezl. 

 

 A teď již něco málo k celotáborové hře. Letos jsme se s dětmi vypravili mezi draky 

a severské bojovníky - Vikingy. Ještě před táborem jsme si při ukončení skautského 

roku promítli film "Jak vycvičit draka" ať děti (vedoucí) mají představu, o čem všem 

vlastně tato celotáborová hra bude. Na      

začátku jsme děti rozdělili do týmů, které si 

měly vymyslet svůj název. Naše družiny     

Vikingů se jmenovaly: Galové, Dráčci,       

Bojovníci a Drakobijci. Na začátek si museli 

vyrobit dračí vejce, aby měli vůbec co         

vycvičit. Dále vytvořit na tajném místě dračí 

sluj, kterou si museli navzájem hledat. Poté 

vytvářeli pomocí kartonu, dřeva a barev    

draka, na kterém museli létat. Samozřejmě, 
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Sportovní komise ve spolupráci s TJ Sokol Rybí a   

Atletickým klubem E. Zátopka Kopřivnice 

připravuje 

běžecký závod - RYBSKÝ TRHÁK v rámci „Lašské běžecké ligy“ 

na který jste všichni zváni 

ať už jako závodníci nebo diváci. 

Bližší informace najdete v přiložených propozicích 

že takový drak toho hodně sežere, tak jej museli krmit - lovili ovečky, krůty, prasátka a 

jiné zvířátka, na které měl drak zrovna chuť, aby postupem času drak vyrostl. Jak se již 

z dráčka začínal stávat dospělý drak, museli jej naši Vikingové vycvičit v létání, chrlení 

ohně, koordinaci a v různých jiných vlastnostech. Samo sebou, že byl potřebný výcvik i 

Vikingů k boji s jinými draky. Nakonec, jak všichni nabrali plno zkušeností a síly, vydali 

se zneškodnit zákeřného draka. A povedlo se... 

 

 Ještě něco málo k ostatním aktivitám tábora. Hrálo se plno doplňkových her, za 

které děti získávaly body do celotáborového bodování, do kterého se započítávalo i   

bodování stanů, bobříci aj. 

Na 1.místě se umístil Pája Vašenda, na 2. Martin Kocián a na 3. Katka Honešová.        

V bodování stanů se na 1.místě umístila Barča Šmiřáková, na 2. Petra Kociánová a na 

3. Martin Kocián. 

 

 Také jsme podnikli 2 výpravy za koupáním. Poprvé jsme vyrazili na přírodní     

koupaliště Balaton a podruhé na koupaliště do Velkých Karlovic, kde se asi dětem     

nejvíce líbila skluzavka. 

 

 Počasí nám přálo, sluníčko peklo celý tábor, až na dvě bouřky. Tudíž mě nic jiného 

nezbývá, než ještě jednou všem poděkovat a rozloučit se s tím, že od října začne nový 

skautský rok a budu se na Vás opět těšit. 

 

Za skautský chlapecký oddíl  Radek Najzar Baran 
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     Od září bude knihovna otevřena:  Pondělí   16.00 - 19.00 
                                                             Středa     16.00 - 19.00 
 
     Chtěla bych spoluobčanům připomenout, že v knihovně máme ke čtení i časopisy. 
Pokud nejste registrovanými čtenáři nevadí, máte možnost si přijít přečíst co vás zajímá 
do knihovny. Za tři hodiny, kdy je knihovna otevřena můžete načerpat mnoho nových 
vědomostí. 
 
     Jedním z časopisů, který poskytuje dobré rady nám spotřebitelům, je dTest. Vychází 
jednou měsíčně a odborníci v něm zveřejňují výsledky testování všeho možného. Jen 
pro ilustraci, v posledních číslech to byly například:  opalovací přípravky, fotoaparáty, 
salámy, vozíky za kolo, přepěťové ochrany, autosedačky, čerstvá vejce, myčky, kotoučo-
vé pily, kočárky, pivo, alternativní prací prostředky. 
     Z počítače v knihovně máte zdarma přístup do unikátní databáze tisíců testů. 
 
     Dalším zajímavým časopisem je týdeník Květy. Časopis, který založil v roce 1834 J. 
K. Tyl je stále aktuální, přináší informace z celého světa a z různých oborů. V době, kdy 
nás obklopuje plno bulvárních časopisů, je to jeden z mála, které se seriózně zabývají 
děním kolem nás. Jeho pravidelné rubriky jsou: Z domova, Ze světa, O kom se mluví - 
rozhovory se známými osobnostmi, Lidé - o těch, kteří něco zajímavého dělají, Téma - 
články o věcech, které nás obklopují , Pod lupou - podrobný pohled na záležitosti, které 
by mohly zajímat každého, Kronika Země-vztahy mezi lidmi, Kaleidoskop, Lidé a věda, 
Zaujalo nás, (Ne)obyčejné osudy, Rodinná peněženka, Zdraví, Šéfkuchař, Rozhovor, 
Kultura. 
 
     T. Kuťková                                               Velká kniha  sušených rostlin 
     V této knize se dozvíte, jak rostliny vhodné k sušení v našich klimatických podmínkách správně 
pěstovat, sklízet a jakými způsoby je sušit. Krok za krokem se také můžete naučit vázat různé          
dekorativní ozdoby. 

 
    J. Rajlich, J. Režná                                   Generál Fajtl 
     V loňském roce uplynulo 100 let od narození jednoho z našich nejznámějších válečných letců, 
Františka Fajtla. V této objemné knize je slovem historika, rodiny a objektivem fotografů popsán celý 
jeho život, bohatý na dramatické události. Jako válečný letec bojoval na západní i východní frontě a 
své zážitky popsal v několika knihách. Tato kniha přináší také informace o mnohých dalších letcích, s 
kterými se setkal, podrobnosti z jednotlivých leteckých operací, mapky a materiály z archívů. 

 
     J. Kolář                                                    Z deníku kocoura Modroočka 
     Již jedenácté vydání této knihy ukazuje, jak je mezi dětmi oblíbená. Je to vyprávění malého         
kocourka o všem, co zažil se "svým člověkem." Modroočkovy příhody pobaví a rozveselí a navíc     
leccos zajímavého vypoví o vlastnostech a zvycích různých zvířátek. Ilustrace Heleny Zmatlíkové  
krásně doplňují tuto půvabnou knihu. 
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!!! DŮLEŽITÁ INFORMACE !!! 

1. Někteří obyvatelé obce nebudou mít možnost/povinnost 
dle zák. č. 274/2001Sb. se napojit na  budovanou 
moderní veřejnou oddílnou splaškovou kanalizaci 

2. Tímto je umožněno/povinno se napojit na vlastní ČOV 
splňující celoročně na odtoku hodnoty nařízení vlády 
416/2010 Sb. a vyhnout se případným pokutám 50 
tis. až 10 mil. Kč 

3. Ušetřit tak nemalé náklady na zhotovení domovní přípojky 
4. Možnost získat až 150l / osobu a den kvalitní zálivkové vody pro období sucha a neutrácet za 

vyprazdňování zaslepeného septiku 
5. Využít slevy na projekt  (PD)  v ceně 1.500 Kč / RD 
6. !!! Možno získat dotaci z obce Rybí ve výši až 40.000,- Kč !!! 

Řešením je korektní domovní čistírna odpadních vod typ STMH. 

Hellstein spol. s r.o., +420 606 709 804, dec@hellstein.cz 

 

      A. Ransome                                          Boj o ostrov 
     Tato kniha je plná prázdninových dobrodružství dvou sourozeneckých skupin, které se nazývají 
Vlaštovky a Amazonky. Prázdninová hra u jednoho z jezer v severozápadní Anglii se změní s           
přispěním dětské fantazie na boj o malý ostrov Divokých koček,, který leží uprostřed jezera 
 
     Z. Francková                                        Osudová vteřina 
     Život se člověku může úplně změnit opravdu během vteřiny. Zažívá to i šestnáctiletá Sylva, která 
donedávna trávila svůj veškerý čas ve stájích a na cvičišti. Ale najednou přišel pád a ona má pocit, že 
ztratila všechno, hlavně smysl svého života. Ale naštěstí v rehabilitačním středisku potká nové přátele, 
uvědomí si, že má fajn rodiče a začíná nový život.   . 
 
     D. Dibben                                             Strážci minulosti - Bouře začíná 
     Jakeovi rodiče zmizeli a mohou být na jakémkoliv místě na světě - a zároveň v kterékoliv době v 
minulosti. Patří totiž k tajné společnosti, která cestuje staletími a brání zločincům, aby zasahovali do 
dějin a přetvářeli si je po svém. Kniha zaujme každého mladého čtenáře, který má rád tajemství a  
dobrodružství. 
 
     I. Fuchsová                                          Když se žena svléká 
     V této knize najdete spiklenectví žen i nevěry mužů, manželství šťastná i manželství končící       
rozvodem. Oblíbená spisovatelka se tak trochu s nadhledem věnuje vztahům mužů a žen, v některých 
příbězích možná najdete i sami sebe. 
 
     D. Palmerová                                      Ukryté city 
     Dva příběhy, kdy hlavní hrdinové se musí rozhodnout, komu dají svou skutečnou lásku. 
 
     V. Vondruška                                      Román o růži 
     V této historické detektivce se královský prokurátor Oldřich z Chlumu uchází o krásnou Ludmilu z 
Vartemberka. Ale vražda purkrabího Jindřicha jej přinutí pustit se do pátrání, které není jednoduché. 

 

Do knihovny Vás zve Věrka Šustalová 
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Občanská poradna Nový Jičín, která funguje při Centru pro zdravotně postižené Morav-
skoslezského kraje o.s., poskytuje odborné sociální poradenství zejména 
v následujících oblastech: 
 

Problematika zadlužování občanů 
Pracovněprávní vztahy a zaměstnanost 
Občansko-soudní řízení a jeho alternativy 
Rodina a mezilidské vztahy 
Ochrana spotřebitele 
Občanskoprávní vztahy 
Bydlení 
Trestněprávní problematika,  aj. 
 

Dlouhodobě jsme se v poradně přitom potýkali s narůstajícím počtem zájemců o službu, 
které nebylo vždy možné z kapacitních důvodů v potřebném časovém horizontu uspo-
kojit. S účinností od 1.8.2013 proto poradna své služby rozšířila a poskytuje  je obča-
nům v těchto termínech: 
 
Nový Jičín (ul. Sokolovská 9, vedle autobusového nádraží, tel.: 556 709 403) 
 
ÚT:   9:00 – 12:00      13:00 – 16:00      (jen pro objednané) 
ST:   9:00 – 12:00      13:00 – 17:00      (bez objednání) 
ČT:   9:00 – 12:00      13:00 – 16:00      (jen pro objednané) 
 
Kopřivnice (ul. Štefánikova 1163, v budově MěÚ Kopřivnice, kancelář č. 265, tel.: 
556 879 634) 
 
PO:   9:00 – 12:00      13:00 – 16:00      (bez objednání) 
ÚT:    9:00 – 12:00      13:00 – 16:00      (jen pro objednané) 
ČT:    9:00 – 12:00      13:00 – 16:00      (jen pro objednané) 
 
Příbor (Náměstí S. Freuda 19, v budově MěÚ Příbor v přízemí, tel. 556 709 403) 
 
ST:   9:00 – 12:00  (bez objednání)     13:00 – 17:00      (jen pro objednané) 
 
 

Mgr. Richard Pešat 
vedoucí detašovaného pracoviště Nový Jičín 

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s. 
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Okresní soutěž sk.A muži 2013/2014 

DATUM KOLO DOMÁCÍ  HOSTÉ VÝSLEDEK 

18.8.2013  2  Rybí  -  Štramberk  2:2 

24.8.2013  3  Hostašovice  -  Rybí  5:2 

1.9.13 

17:00 

4 

21 

Rybí - Tichá B  

14.9.13 

16:30 

6 

32 

Rybí - Hodslavice  

22.9.13 

16:00 

7 

42 

Veřovice B - Rybí  

29.9.13 

16:00 

8 

43 

Lubina - Rybí  

6.10.13 

15:30 

9 

54 

Rybí - Mořkov B  

12.10.13 

15:30 

10 

56 

Vlčovice-Mniší B - Rybí  

20.10.13 

15:00 

11 

65 

Rybí - Straník  

27.10.13 

15:00 

1 

3 

Ženklava - Rybí  

 

Okresní soutěž mladší přípravka 2013/2014 

DATUM KOLO DOMÁCÍ  HOSTÉ VÝSLEDEK 

5.9.13 

17:00 

5 

13 

Frenštát B B - Rybí 
 

10.9.13 

16:30 

4 

10 

Rybí - Hodslavice 
 

14.9.13 

15:00 

6 

16 

Rybí - Starý Jičín 
 

19.9.13 

17:00 

7 

19 

Mořkov - Rybí 
 

24.9.13 

16:30 

10 

28 

Rybí - Frenštát B B 
 

29.9.13 

10:00 

8 

22 

Rybí - Kateřinice 
 

3.10.13 

17:00 

9 

25 

Hodslavice - Rybí 
 

12.10.13 

10:00 

1 

1 

Starý Jičín - Rybí 
 

20.10.13 

10:00 

2 

4 

Rybí - Mořkov 
 

25.10.13 

16:30 

3 

7 

Kateřinice - Rybí 
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RYBSKÝ   ZPRAVODAJ   č. 9/2013  vydal  Obecní úřad Rybí,  Rybí č. p. 380  dne  30.8.2013   

v počtu  340 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 v měsíci. 

 
 
 

Pořádá firma PAVEL 
 
 

 
Termín:  28.9.   -  5.10.2013 
 
Cena: 6.800,- Kč  - ubytování, pobyt.taxa 
     - doprava 
     - závěrečný úklid 
     - průvodce 
     - pojištění CK proti úpadku 
 
Ubytování:  Kemp PORT GRIMAUD - leží přímo u moře v zálivu St.Tropez 
   Mobilhome  (4-5 osob, vybavená kuchyňka, WC, sprcha) 
 
Příplatky:  300 Kč  povlečení - nebo vlastní 
   Zdravotní pojištění 
 
Stravování:  vlastní 
   přikoupení polopenze  1.550  Kč 
   pouze večeře  1.100 Kč 
 
Návštěva nejznámějších míst:  Monaco, Monte Carlo, Knížecí palác 
      Port Grimaud, Ramatuelle, Saint Tropez, 
      Velký kaňon řeky Verdon, Nice 
      možnost koupání 
 
Omezený počet míst. 
 
Více informací: Marie Bradáčová   tel. 739 909 716 

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

