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 Jan  Hanzelka  88  let 

 Jiří  Honeš   85  let 

 Jindřich  Purmenský  82  let 

 Karla  Rohelová  82  let 

 Emilie  Hanzelková 75  let 

 Jan  Bajer   65  let 

 Marie  Maliňáková  60  let 

 Drahomíra  Kvitová   60  let 

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

Blahopřejeme panu Miloši Petrášovi i jeho jezevčíkovi Rigovi,  

k obhajobě vítězství z loňského roku v prestiţní mezinárodní soutěţi 

jezevčíků „Memoriálu Rudolfa Kristla“. Pes Rigo opět získal titul 

všestranného klubového vítěze 2015. 

Rybský rodák světoznámý dirigent  

Vladimír Válek  

oslaví na začátku září významné    

životní jubileum.  

Přejeme mu především pevné zdraví, 

spokojenost v osobním i  hudebním životě a hodně životní pohody. 



3 

Úvodník – časová schránka ve věži našeho kostela 
 

Ve čtvrtek 13. srpna jsme měli moţnost nahlédnout do historie naší vesnice a to za  
poměrně velké pozornosti médií. Poselství předků umístěná na nedostupných místech 
vyvolávají vţdy velká očekávaní. A nejinak tomu bylo i v našem případě. 
 
O prvních dvou pamětních listech  
Nejstarším dokumentem, který byl se schránce uloţen, byla německým jazykem    
psaná listina z roku 1811, která popisuje opravu a obnovu kostelní věţe. Byla zapsána 
tehdejším administrátorem štramberské farnosti P. Ferdinandem Rößnerem. (Do roku 
1822 totiţ patřilo Rybí pod Štramberkou farnost).Takto opravený kostel zůstal aţ do 
roku 1894, kdy z důvodů „zetlelosti a kazovitosti dřevěné střechy“ nechal provést   
opravu věţe i kříţe farář P. Josef Fuchsík. V jeho obsáhlém pamětním listě se kromě 
popisu opravy kostela, dočteme mimo jiné o tehdejších církevních i světských       
představitelích, ale především o ţivotě v naší obci na konci 19. století. 
V roce 1895 měla obec 133 čísel popisných a ţilo v ní 893 obyvatel. Dle národnosti 
bylo obyvatelstvo Rybské českoslovanské národnosti s odvětvím valašského nářečí. 
Pouze jedna rodina, bydlící v domku 23 byla národnosti německé. V Rybí v té době 
byl starostou Pavel Marek z čísla popisného 71. Správcem školy a nadučitelem na 
dvoutřídní národní obecné škole byl Johan Křesťan. Do školy tenkrát docházelo 145 
ţáků. 
Pan farář učinil i poznámku o úrodnosti krajiny okolo Rybí – „nouze nebylo ţádné,    
časové jsou celkem pokojné, nakaţlivé nemoci se vyskytovaly jen porůznu“. 
Dále se pan farář zabývá historií obce. V listu uvádí, ţe její původ zasahuje aţ do    
doby pohanské a ţe obyvatelé přijali křesťanství jiţ za doby sv. Cyrila a Metoděje. 
 V roce 1849 získala obec úplné svobody a neodvislosti od Novojičínského       
Tereziánského panství. Byla zproštěna vlády panství roboty a desátků. V textu se také 
dočteme o starobylosti kostela – dle řeckého kříţe věţního a kamenného kříţe na štítě 
kostela pan farář řadí tuto stavbu rovněţ do doby slavných slovanských věrozvěstů. 
Ve stati věnované poměrům v naší zemi se dovídáme o ohromném počtu vojska. 
„Rakouskouherské počítá na 4 milióny muţstva branného“. Poukazuje také na         
škodlivé ţivly lidské společnosti nihilisty, anarchisty i přemnoţené a výstřední             
socialisty. V listě se zabývá sociální dělnickou otázkou. Zapisuje také představy       
tehdejší společnosti o nastupujícím 20. století. Poukazuje na tehdejší velký rozkvět 
umění, vědy, techniky, ale i na rozsáhlý rozvoj novinaření a tvoření spolků. V závěru 
listu popisuje nebývalý rozvoj politických stran v tehdejším šestimiliónovém              
československém národě, a zmiňuje také boj, který mezi sebou strany vedou, ale také 
snahu spojit tyto strany ke společné prospěšné národní práci. 
A konečně pan farář popisuje vývoj měny peněţní od roku 1811 do roku 1894 (platidla 
tvoří přílohu pamětního listu). 
 
Pamětní list č. 3 
V roce 1927 byl znovu opravován kříţ na vrcholu věţe a také poškozená spodní část 
makovice věţe kostela. Při této příleţitosti vloţil tehdejší administrátor farnosti P.      
Richard Dostál jiţ třetí pamětní list, který opět popisuje tehdejší opravu kostela.           
A stejně jako jeho předchůdce uvádí světské i duchovní představitele tehdejší doby a   
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konečně i on se krátkým popisem zmiňuje o ţivotě tehdejších obyvatel naší obce. 
V roce 1927 bydlelo ve vsi 1048 obyvatel a bylo 172 čísel popisných. 1022 obyvatel se 
hlásilo k římskokatolické víře, 18 obyvatel vyznávalo čsl. víru a 8 lidí bylo bez vyznání. 
V té době byl starostou Alois Kelnar z domu čp. 54. Nadučitelem obecné školy     
čtyřtřídní Karel Zábranský. Do školy v docházelo 186 ţáků. 
 
Od roku 1897 fungovala v obci RAIFFESENKA – záloţna, která měla 142 členů, ve   
formě vkladů přijala 824.568 Kč a svým členům vyplatila 746.757,- Kč ve formě půjček 
(tuto spořitelnu zaloţil významný obyvatel obce P. Ferdinand Spisar) 
V obci v roce 1927 fungovaly tyto spolky: 
Hasičský spolek 
Včelařský spolek 
Místní dobytčí pojišťovna 
Jednota kostelní pro zbudování nového kostela 
„A mimo tyto spolky jest ještě několik nepotřebných politických spolků“ 
K listině také byla přiloţena fotografie dobrovolného hasičského sboru z roku 1886     
jejich včetně jmenného seznamu a také další peníze z tehdejší doby. 
 
Pamětní list č. 4 
Posledním čtvrtým listem vloţeným do časové schránky byl pamětní list z roku 1950. 
Zapsal jej P. Karel Šamárek, který v té době vykonával v Rybské farnosti svoji kněţskou 
sluţbu. 
I on popisuje opravu střechy kostela, která jiţ v té době vykazovala špatný stav – „šindel 
byl jiţ místy vypadlý nebo ztrouchnivělý“. 
V další části se zmiňuje o neklidné době, ve které se se svět ocitl. A stejně jako        
předchůdci vloţil do listu informaci o světských i církevních představitelích našeho    
státu. 
 V padesátém roce minulého století ţilo v obci 1039 obyvatel (úbytek nastal po roce 
1945, kdy se mnozí odstěhovali do míst, odkud byli odsunuti Němci).Předsedou národ-
ního výboru byl Jaroslav Drápala, řídícím učitelem národní školy Josef Urc. 
K pamětnímu litu přikládá jako ukázku tehdejší doby některé noviny. Dále pan farář 
vkládá peníze, kterými se platilo od roku 1927 do roku 1950. K pamětnímu listu patří i 
přiloţené  fotografie z doţínkové slavnosti z roku 1946 a pěvecký chrámový sbor z roku 
1948. K poslední jmenované fotografii píše „Aţ se bude věţ zase rozebírati, ať ti, kteří 
při tom budou, luští, kteří další zpěváci a zpěvačky jsou na fotografii“. 
 
Tolik ve zkratce obsah tubusu – časové schránky, kterou nám zde zanechali naši     
předkové. Při navrácení tubusu na věţ přiřadíme k předchozím listům další pamětní list, 
který bude navazovat na ty předchozí. Společně se současným platidlem přiloţíme také 
vybrané fotografie z naší obce a také obecní symboly. 
 
PS: Při kulturním programu na rybské pouti si budete moci prohlédnout ve vestibulu  
obecního úřadu kopie dokumentů, které byly uloţeny v tubusu kostelní věţe. 
 

Hezké babí léto přeje Marie Janečková 
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KLUB ŽEN    zve své členky v úterý 1. září  do přísálí Besedy v 18:00 hod.   

ZAPISOVÁNÍ  LÉKŮ A MĚŘENÍ TLAKU   se bude konat  v pondělí  14. září  
v konzultační místnosti lékaře na obecním úřadě v době  od 9:30 - 10:00. 
 
ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ se bude konat v úterý 29. září  ve stejnou dobu. 

Kulturní komise zve všechny občany a zvláště děti  

na hudební pohádku O ČERVENÉ KARKULCE,  

kterou pro potěšení zahrají a zazpívají mladí hasiči z Rybí 

podle Zdeňka Svěráka. 

Všechna tato tři vystoupení se uskuteční na parkovišti 

před obecním úřadem  a to  

ve 14.30 , v 15:30 nebo v 16:30 hodin.  

 

Své umění také přijdou představit šikovní žongléři z Kopřivnice.  
 

Celým odpolednem nás bude provázet ţivá hudba. 
 

Posezení a nealko občerstvení bude zajištěno. 
 

V době konání kulturního programu bude také otevřeno přízemí obecního úřadu, kde 
budou vystaveny kopie dokumentů, které byly uloţeny v tubusu kostelní věţe. 

Pozvání na bohoslužbu 
 
U příleţitosti konání tradiční Rybské pouti jste srdečně zváni na slavnostní Mši svatou, 
která se letos uskuteční v 8:00 hodin venku před areálem hřbitova. Mši svatou bude 
slouţit kopřivnický kaplan a zároveň kaplan pro mládeţ novojičínského děkanátu       
P. Jakub Vavrečka a koncelebrovat bude místní duchovní správce. 
 
Z důvodu oprav nebude kostel v letošním roce otevřen. 
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Ve středu 2. září 2015 v 18:00 hodin Vás srdečně zvu na 6. zasedání  

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

Návrh programu: 

1. Ověření zápisu 5. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 28.5.2015 
2. Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatele 
3. Projednání smlouvy o napojení na veřejnou kanalizaci 
4. Projednání Obecně závazné vyhlášky – odpady 
5. Majetkoprávní záleţitosti  
6. Projednání závěrečného účtu Povodí Sedlnice  
7. Projednání účetní závěrky Sdruţení povodí Sedlnice 
8. Přehled rozpočtových opatření přijatých na zasedání rady obce v roce 2015 
9. Zpráva o čerpání rozpočtu v roce 2015 
10. Schválení rozpočtového opatření 
11. Schválení dotace z rozpočtu obce 
12. Informace starostky 
13. Usnesení, závěr 

Marie Janečková 

Kroužek pletení z papíru začíná  
ve středu 9. září 2015 v 16.00   

v klubovně na Obecním úřadě. 
Zvu všechny, kdo mají chuť naučit se plést košíky z papírových ruliček, ale i 

vyrábět šperky nebo se naučit základy háčkování. 
Těší se na vás Martina Hejnová 

Zajímavý tip na výlety po Novojičínsku 
 

Na obecním úřadě nabízíme k prodeji ručně malované mapy   

Novojičínska, které svými kresbami doplnila Šárka Hyklová.    

Kromě nejvýznamnějších a nejzajímavějších staveb a památek 

na přední straně mapy, jsou na zadní straně zapsány i další       

zajímavosti obcí na Novojičínsku. 

 Cena za 1 mapu je 40,- Kč 
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Rozloučili jsme se s našimi předškoláky a 9 z nich nastoupí do 

1. třídy. Přejeme školákům, aby se všem ve škole líbilo a kdyby 

se jim zastesklo, přijďte se na nás podívat! 
 

 V novém školním roce 2015 – 2016 bude v MŠ 49 dětí a my se na ně uţ  všichni 

moc těšíme. Budeme poznávat svět společně s veverkou Lískulkou a jejími kamarády,      

pojedeme na různé akce a výlety, budeme si hrát, tancovat, učit se a zpívat, zkrátka  

bude veselo.  
 

 Aby nám ve školce chutnalo ještě více, zakoupili jsme nový konvektomat a parní 

kotel pro ještě zdravější vaření.  

 Zprovoznila se nová čistička odpadních vod, přibyly nové herní prvky na zahradě 

a  na svezení čeká krásný dřevěný koník, který nám udělala Šárka Hyklová. 
 

Takţe 1. září nashledanou! 

Miroslava Gilarová 

BOSU ve škole 
    
ÚT  1.9.2015  18:30 - 19:30 BOSU  Lidka 
  
ČT    3.9.2015  17:30 - 18:30 BOSU  Lidka 
 
  Na BOSU je nutno se předem objednat u Lidky osobně nebo na tel. č. 732 844 013) 
 
 

Zdravotní cvičení v Sokolovně  (pokud nám nespadne na hlavu) 
 
PO  14.9.2015   19:00 - 20:30 Zdravotní cvičení mužů  Lidka 
 
ST 16.9.2015  18:30 - 19:30 Zdravotní cvičení žen  Lidka 
 

Těší se na Vás  
Lidka Krpcová 
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Z jednání Rady obce Rybí  

V měsíci srpnu rada obce schválila: 

 uzavření „Smlouvy o sdruţených dodávkách plynu č. 211080007310“ mezi   

obcí Rybí a společností RWE Energie, s.r.o. se sídlem Limuzínská 3135/12, 

Praha – Strašnice (jedná se o dodávku plynu pro obecní budovy v letech 2016- 

2017) 

 uzavření dohody mezi obcí Rybí a Římskokatolickou farností Rybí se sídlem 

Rybí čp. 100 o převodu finančního daru poskytnutého společností RWE    

GasStorage, s.r.o. na projekt „Obnova střechy kostela Povýšení sv. Kříţe 

v obci Rybí“. 

 uzavření smlouvy o výpůjčce ozvučovacího zařízení mezi obcí Rybí a TJ Sokol 

Rybí (jde o ozvučení areálu fotbalového hřiště v době konání sportovních i 

společenských akcí) 

 uzavření smlouvy na poskytování sluţeb advokátní kanceláře Mgr. Jiřího 

Mikundy se sídlem Štefánikova 244, Kopřivnice v minitarifu za 1.450,- Kč/

měsíc bez DPH a to do konce roku 2015 

 konání a program zastupitelstva obce Rybí na středu 2. 9. 2015 v 18:00 hodin 

v sále kulturního domu Beseda (viz dále ve zpravodaji) 

 

rada obce vzala na vědomí: 

 zprávu ČSOP ZO Nový Jičín se sídlem Bartošovice 146 o vyúčtování finanční 

podpory na rok 2015  

 informaci o ţádosti města Nový Jičín, obce Šenov a obce Rybí o uspíšení     

rekonstrukce silnice okolo Sirkových lázní zaslané na Ředitelství silnic a dálnic 

ČR.  

 zprávu o sportovních výsledcích závodníka Lukáše Fojtíka  

 

doporučila zastupitelstvu ke schválení: 

 smlouvu o odvádění splaškových vod 

 ţádost pana O.B. bytem Rybí k přidělení účelově vázané dotace z rozpočtu   

obce Rybí na rok 2015 na stavbu domovní ČOV 

 ţádost pana O.P. a paní V.P. bytem Rybí k přidělení účelově vázané dotace 

z rozpočtu obce Rybí na rok 2015 na stavbu domovní ČOV 
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Zprávičky ze školičky 

Prázdniny skončily 

 O prázdninách jsme ve škole také nezaháleli. Prováděla se rekonstrukce třídy     

p. učitelky Moudré (třída s počítačovou učebnou) a toalet u ŠD. Byla provedena         

výmalba rekonstruovaných místností a prostor, kde to bylo potřeba. Věřím, ţe vše se 

povedlo. 
 

Školní rok začíná 

1.září se opět sejdeme s ţáky a jejich rodiči a s pedagogy. Nově přivítáme prvňáčky, 

kterých se letos sejde osm.  

Jsou to: 

  Bogár Ondřej  Majerová Dominika  

  Fojtíková Karin  Melčáková Karolína 

  Goldová Monika  Pustějovský Václav 

  Kusák Jan   Šprlová Veronika 
 

Na všechny se moc těšíme a přejeme jim, aby se ve škole cítili dobře a vše se jim       

dařilo. 
 

 Prvňáčky jiţ tradičně bude učit paní ředitelka Mgr. Hana Frydrychová. Druháky si 

vezme na starost pan učitel Mgr. Jaromír Bílý. Třeťákům se bude i nadále věnovat   

paní učitelka Mgr. Eva Moudrá. A na čtvrťáky a páťáky se těší nová paní učitelka    

Mgr. Alena Macháčová. Školní druţině bude i letos vládnout paní vychovatelka         

Bc. Petra Chytílková ve spolupráci s paní učitelkou Mgr. Veronikou Horeckou.      

Obě pak budou ještě dobírat pár vyučovacích hodin. I letos budeme mít ve škole        

asistentku pedagoga paní učitelku Mgr. Kateřinu Raškovou. A v neposlední řadě do 

našeho pracovního týmu patří paní školnice Pavla Pospěchová, které děkuji za        

odvedenou práci během prázdnin při úklidu po všech opravách a výmalbách. Také bych 

chtěla poděkovat pracovníkům obecního úřadu, ale hlavně panu Zdeňku                   

Purmenskému, za odvedenou práci při opravách ve škole. 

 

 Přeji všem dětem, aby školní rok plynul v pohodě, aby se jim jejich práce dařila a 

domů si nosily jen pěkné známky. Rodičům přeji spoustu trpělivosti s jejich ratolestmi. A 

zaměstnancům školy přeji při práci hodně pohody a klidu, aby i tento školní rok byl 

úspěšný. 

        Mgr. Hana Frydrychová 
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Letní skautský tábor se uskutečnil ve dnech 

01.08.2015 - 08.08.2015 nedaleko Obce Valašská 

Polanka. Obec Valašská Polanka je rozloţena v 

údolí říčky Senice, asi 10 km od Vsetína a 30 km 

od krajského města Zlín. Západní část katastru na 

levém břehu Senice je na úpatí Vizovických vrchů, 

pravý břeh je jiţ součástí Javorníků a patří do 

Chráněné krajinné oblasti Beskydy. Tábořiště je 

obklopené lesy, loukami a protékajícím potokem. 

Zázemí tábořiště tvoří dvoulůţkové stany 

s podsadou, srub pro jídelnu, kuchyň a vybavení, 

toalety (latríny), hřiště a ohniště. Tábořiště se nám 

velmi líbilo a věříme, ţe se zde ještě podíváme. 

Celotáborová hra aneb VÝPRAVA DO SVĚTA ČAR 

A KOUZEL, nás provázela celým týdnem skautského tábora. Mocný kouzelník, 

který ţil v dobách rytířů a draků, znal veškerá tajemství magie, ţádal děti, aby mu 

pomohly znovu vyrovnat dobro a zlo ve světě pohádek. Prošli jsme řadou         

pohádek, kde jsme bytostem z této říše pomáhali se vyrovnat s čáry a kouzly,   

které na ně snesli zlí čarodějové. Jednou z nich byli například Broučci. V dobách 

největšího zla se na zem a celou pohádkovou říší otevírá cesta i těm nejhrozivěj-

ším čarodějům a mágům. Otvírají se brány pekelné a čarodějové, jeţ ovládají 

moc věčného ohně a meče osudu. Mocný ţivel, jenţ pohltí vše ţivé i neţivé. 

Těmto čarodějům se podařil uhasit oheň Broučkům, kteří ponocným svítí na    

cestu, aby se v lesích neztratili. Broučci v západu slunce vstávali, aby dobře     

lidem slouţili. Úkolem dětí bylo si vyrobit lucerničky, (které 

se dětem velmi povedly) a jakmile se snesla tma, hledali 

uhaslé světýlko, aby broučci opět mohli svítit ponocným na 

cestu. V polovině týdne, jsme uskutečnili výpravu na       

Čertovy skály, které se nacházejí v obci Lidečko. Přelom 

týdne znamenal i drobné změny v obsazení kuchařinek,  

které se staraly o naše hladová bříška. Patří jim obrovský 

dík a to Katce Olajošové, Lence Skalkové a Jarce Honešové. Velké díky patří  

rovněţ všem,  kteří se podíleli na přípravě tábora a jeho organizaci. Nesmíme  

zapomenout ani na našeho milého zdravotníka Bivoje Kudělku, který vzorně     

vytahoval klíšťata. Především však to největší DĚKUJEME patří dětem, byly jste 

úţasné a bez Vás by to samozřejmě nešlo. Letnímu táboru 2015 ZDAR a jiţ teď 

se těšíme na zimní tábor, který nám brzy zaklepe na dveře. 

                       Za skautský oddíl Rybí  
                   Martina Najzarová ( Ťula) 



11 



12 

 M. Kořínek   Zajímavosti a rekordy ze světa zvířat 
     Nejvzácnější zvířata, největší zabijáci, mlsouni i rychlostní rekordmani, zvláštní   
stavitelé,… to vše a ještě mnohem víc zajímavostí a kuriozit si přečtete v této knize. 
Víte, ţe lidem je mnohem nebezpečnější drobounký komár, neţ jedovatí hadi nebo 
dravé šelmy? Ţe klokan skočí aţ 13 m   daleko a ţe některé ryby vydrţí i několik dnů 
bez vody? Tato kníţka dětem ukáţe mnohá zvířata tak, jak je dosud neznají. 
 
     F. S. Kamov   Jen počkej! – Připravit se na start! 
     Vlk chce dokázat, ţe je zdatný sportovec, ale protoţe je zbrklý a nedodrţuje        
pravidla soutěţe nedaří se mu vyhrávat. Další příběhy vlka a zajíce pobaví malé     
čtenáře. 
 
     D. Krolupperová  Kouzelná aktovka 
 Vikyho školní aktovka je potrhaná a zablácená. A to jen proto, ţe si s Hugem hráli u 
řeky a on sklouzl na blátě. Při cestě domů potkají dva starší pány a jeden z nich mu 
nabídne novou brašnu. Viky si ji rád vezme, ale pak se nestačí divit, co aktovka       
dovede. 
 
     E. Blytonová   Tajemná řeka 
     Filip, Dina, Jack a Lucka a jejich dospělý kamarád Billse  vydávají na tajnou         
výpravu po řece. Tentokrát se ale tato výprava odehrává aţ na horkém Středním      
východě. Proto budou v těţké situaci, kdyţ jednou Bill zmizí a oni si musí poradit sami. 
 
 J. Kinney   Deník malého poseroutky – Výlet za všechny peníze 
 Heffleyovi se vydali na rodinný výlet. Cesta začala slibně, ale pak přišlo několik 
špatných odboček. Pomačkaný nárazník, vyšinutí racci a prase na útěku – nic z toho 
nesplňuje Gregovu představu o pěkně stráveném čase. Ale i ten sebehorší výlet se 
můţe změnit na dobrodruţství – a na tohle Haffleovi  fakt jen tak nezapomenou. 
 
     P. Carman   Elyonova země – Desáté město 
     Jiţ potřetí se setkáváme s dívkou Alexy. Její milovaná země však chřadne,        
otrávená jedem, který se šíří z kraje za Temnými horami. Má-li zvítězit dobro, musí 
Alexa přeplout Osamělé moře, najít  Desáté město a odhalit jeho tajemství. Ale dokáţe 
to? 
 
     K. Gierová První stříbrná kniha snů 
     Sny Liv Silborové jsou poslední dobou dost strašidelné – tajuplné dveře s klikou ve 
tvaru ještěrky, mluvící sochy a zdivočelá chůva se sekerou… Pronásleduje ji však 
hlavně jeden sen, kdy ona je na hřbitově a pozoruje čtyři kluky během jakéhosi         
podivného magického rituálu. Všechno je příliš zamotané a Liv to mu sama vyřešit. 
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Do knihovny po prázdninách Vás zve  Věrka Šustalová    

           Šití krok za krokem 
     Jak se všívá zip do kalhot? Co dělat v případě, kdy individuální míry nesouhlasí tak 
úplně s tabulkami měr a velikostí? Odpovědi na tyto a spoustu dalších otázek souvise-
jících s šitím nabízí tato kníţka. Připravil ji kolektiv autorů z vydavatelství Aenne Burda 
a jejich dlouholeté zkušenosti jsou zárukou, ţe všechny rady jsou opravdu dobré. 
 
     M. Mahmoodyová   Na útěku 
     Dnes uţ dospělá Mathob Mahmoodyová, dcera autorky knihy Bez dcerky            
neodejdu, s odstupem více neţ čtvrt století vzpomíná, jak drama své rodiny proţívala 
coby malé dítě a jak se s tragickou událostí vyrovnává dodnes. 
 

 V. Javořická    Mezihoří 
     Tento čtyřdílný román oblíbené autorky se odehrává na frontě za 1.světové války a 
také v Čechách, v malém městečku. Hlavním motivem tohoto díla je tragický milostný 
příběh legionáře a ruské dívky. 
 
     F. Francis    Spřízněni krví 
     Profesionální dostihový komentátor Shillingford má podezření, ţe jeden z dostihů 
byl zmanipulovaný. Hovoří o tom se svou sestrou Clare, která jej také jela a pohádají 
se. Kdyţ brzy na to Clare umírá, začíná pátrat, co se vlastně stalo.   

 
Hledáme komunikativní lidi,  

kteří si chtějí řídit svůj čas a mít nadstandardní příjem. 
 

Využijte nabídky  
dne otevřených dveří  

v České pojišťovně 15.9.2015 v 9,00 hod. 
 

Masarykovo nám. 40, Nový Jičín, II. poschodí,  
prostory České pojišťovny. 

 
Těší se na Vás tým profesionálních obchodníků. 

Předběžné rezervace na mob. č.  721 992 993 



14 



15 



16 

RYBSKÝ   ZPRAVODAJ   č. 9/2015 vydal  Obecní úřad Rybí,  Rybí č. p. 380  dne  28.8.2015 

v počtu  395 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.   

Pro Rybjany zdarma jinak 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/

