
ŘÍJEN  2008 / XVI. ročník 
 

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 

 Starosta obce Rybí pan Petr Skalka podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb.,              
o volbách do zastupitelstev krajů 

 O Z N A M U J E 
 

1. Volby do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje se v obci Rybí uskuteční ve 
dnech:  v pátek     17. října 2008   od   14:00 hodin   do 22:00 hodin   a 

      v sobotu  18. října 2008   od     8:00 hodin   do 14:00 hodin. 
2. Místem konání voleb pro voliče s trvalým pobytem v Rybí je volební místnost 

v Základní škole Rybí . 
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní 

občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem 
ČR. Bez předložení uvedených dokladů nebude voliči hlasování umožněno. 

4. Každému voliči budou dodány hlasovací lístky nejpozději 3 dny před dnem voleb. 
Ve dnech voleb může volič na požádání obdržet hlasovací lístky i ve volební 
místnosti. 

5. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních  důvodů obecní úřad a 
ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební 
místnost – prostřednictvím přenosné volební schránky (tzn. ve svém bydlišti, 
mimo území obce Rybí nelze hlasování umožnit). 

 

PROKAZOVÁNÍ  TOTOŽNOSTI  A  STÁTNÍHO OBČANSTVÍ  VOLIČŮ  

 Voli č prokazuje svou totožnost a státní ob čanství ČR platným  občanským 
průkazem nebo cestovním pasem.  
Všechny cestovní doklady jsou platné po dobu, na kterou byly vydány.  
Občanské průkazy typu „růžová kartička s šestimístným číslem a sérií“ vydaných do 
31.12.2003, jsou platné jen do 31.12.2008.  
Občanské průkazy typu „zelená kartička se strojově čitelnými údaji“ jsou platné po dobu 
na nich uvedenou.  
Shora uvedené občanské průkazy jsou platné i v případě, že jim byl oprávněným 
úřadem ustřižen rožek a mají vydán příslušný doklad o změně stavu nebo o změně 
pobytu. Bez tohoto dokladu nelze občanský průkaz s ustřiženým rožkem přijmout. 
V případě, že volič chce jít k volbám, ale nemá platný občanský průkaz nebo jej ztratil, 
zničil nebo mu byl odcizen, Městský úřad Nový Jičín v době voleb – tzn. v pátek od 
14:00 do 21:00 hodin a v sobotu od 8:00 do 13:00 hodin voliči vydá nový občanský 
průkaz, ale bez strojově čitelné zóny a pouze s platností 1 roku. Volič však musí 
předložit pro vydání takovéhoto občanského průkazu 2 fotografie ze současnosti, rodný 
list a 100 Kč na úhradu správního poplatku. 
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ZE ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA OBCE  

 
Ve čtvrtek 4.9.2008 se v sále Besedy konalo 11. zasedání zastupitelstva obce,  
kterého se zúčastnilo 11 členů zastupitelstva obce a 4 občané.  

 
Zastupitelstvo na zasedání projednalo a přijalo toto usnesení: 

 
schvaluje  doplnění návrhu programu o body: 
- schválení dodavatele pro stavbu chodníkového tělesa včetně účelového odvodnění podél 

silnice II./482 
- realizace dostavby multifunkčního objektu na parc.č. 127 a jeho financování  
- zrušení žádosti o vydání souhlasu s budoucím prodejem obecního pozemku  parc.č. 392/3  
- schválení Dodatku smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK  
- informace místostarostky  
  
schvaluje  program 11. zasedání Zastupitelstva obce Rybí včetně doplňujících bodů; 
 
schvaluje,  aby diskuse probíhala ke každému bodu programu; 
 
schvaluje        návrhovou komisi ve složení: Josef Kudělka (předseda),  
                       Jiří Honeš, Pavel Bradáč 
            ověřovatele zápisu:        Ludmila Krausová a Jaromír Marek 
              zapisovatelku:       Jana Marková; 
 
bere  na  v ědomí    plnění usnesení přijatých na 10. zasedání Zastupitelstva obce Rybí  dne 18.6.2008; 
 
schvaluje  Plán rozvoje obce Rybí; 
 
schvaluje  prodej pozemku parc. č. 1740/7 o výměře 37 m2  panu Jaromíru Šimíčkovi a to za cenu 

stanovenou znaleckým posudkem  a  
pov ěřuje  starostu podpisem kupní smlouvy; 
 
 
schvaluje  prodej pozemku parc. č. 1740/6 o výměře 79 m2  manželům Šlosarovým a to za cenu 

stanovenou znaleckým posudkem a  
pov ěřuje  starostu podpisem kupní smlouvy; 
 
 
schvaluje  prodej pozemku parc. č. 1740/5 o výměře 134 m2  paní Zdence Sochové a to za cenu 

stanovenou znaleckým posudkem a  
pov ěřuje  starostu podpisem kupní smlouvy; 
 
 
schvaluje  prodej pozemku parc. č. 1565/3 o výměře 271 m2  panu Stanislavu Markovi a to za cenu 

stanovenou znaleckým posudkem a  
pov ěřuje  starostu podpisem kupní smlouvy; 
 
bere na v ědomí    důvodovou zprávu o řízení vedeném o změně č. 2 Územního plánu sídelního útvaru 

Rybí s konstatováním, že změna ÚPNSÚ není v rozporu s Politikou územního 
rozvoje ČR a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem. Ani ve stanovisku 
krajského úřadu a stanoviscích dotčených orgánů nejsou shledány žádné rozpory;      
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vydává   ve smyslu § 84  odst. 2 písm. x) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění 
pozdějších předpisů a § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění  zákona č. 68/2007 Sb. a zákona č. 191/2008 Sb., (dále jen 
stavební zákon),  změnu č. 2 územního plánu sídelního útvaru Rybí , která se vydává za 
použití § 43 odst. 4 a § 55 odst.2 stavebního zákona a v souladu s § 13 a přílohou č. 7 
vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a dále za použití ustanovení § 
171 až § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a ve spojení 
s ustanovením § 188 odst. 2 a 3 stavebního zákona formou opat ření obecné povahy , které 
je obsahem přílohy předloženého materiálu; 

 
 
bere na v ědomí   zprávu o čerpání rozpočtu k 31.8.2008; 
 
 
schvaluje    aby dodavatelem pro stavbu chodníkového tělesa včetně účelového odvodnění podél 

silnice II./482 se stala firma LEXUS CENTRUM s.r.o. Jeseník nad Odrou a 
pov ěřuje      starostu podpisem smlouvy; 
 
 
schvaluje   realizaci dostavby zakoupeného objektu v centrální části obce a jeho financování za 

těchto podmínek: 
1. Dokončený objekt bude sloužit jako multifunkční objekt pro potřeby veřejné správy a pro rozšíření 

služeb občanské vybavenosti v obci. V objektu bude sídlit obecní úřad, místní knihovna se 
společenskou klubovnou, konzultační místnost pro poskytování služeb lékaře.  Jedna místnost bude 
určena k pronájmu pro poskytovatelé služeb občanské vybavenosti (kadeřnictví, holičství, pedikúra, 
manikúra). 

2. K zajištění financování této investiční akce bude podána žádost o dotaci z ROP Moravskoslezsko. 
Zastupitelstvo zmocňuje obecní radu k zajištění všech náležitostí nutných k podání žádosti o dotaci 
z ROP MS, číslo výzvy 4.1 – 02. Nebude-li projekt vybrán k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace 
z ROP MS do konce ledna 2009, rozhodne zastupitelstvo obce o dalším postupu. 

3. Celkové náklady projektu Multifunkční objekt v obci Rybí nepřekročí částku 10 mil. Kč. Ke konci 
srpna letošního roku bylo profinancováno za nákup pozemku a hrubé stavby a za zpracování 
technické projektové dokumentace 1 740 tis. Kč. Z hlediska projektu se jedná o nezpůsobilé výdaje 
projektu.  

4. Průběžné financování projektu bude zajištěno z vlastních zdrojů obce. Za tímto účelem budou 
z obecního  rozpočtu roku 2009 a 2010 uvolněny finanční zdroje v celkové výši 4 mil. Kč. 

5. Z obecního rozpočtu bude financováno minimálně 7,5 % celkových způsobilých výdajů projektu a 
celkové nezpůsobilé výdaje projektu.  

6. Obecní rozpočet bude krýt provozní výdaje nového multifunkčního objektu v provozní fázi projektu; 
 
 
bere na v ědomí   zrušení žádosti o vydání souhlasu s budoucím prodejem obecního pozemku parc.č. 

392/3 pro výstavbu provozu na výrobu elektrické energie. 
  
 
schvaluje     dodatek č. 1 ke smlouvě č. 01952/2007/RER; „Programu na podporu přípravy projektové 

dokumentace 2007“, kterým se prodlužuje termín realizace projektu, za předpokladu 
schválení tohoto dodatku i Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje; 

 
 
bere na v ědomí      informace místostarostky o dění v obci. 

(JM) 
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ZE  ZASEDÁNÍ   RADY OBCE 

 
Rada obce na svém 47. zasedání dne 19.8.2008 projed nala a p řijala toto usnesení:  

 
souhlasí    s umožněním propagace předvolebních informací všem politickým stranám 
v obecním zpravodaji v souvislosti s nadcházejícími podzimními volbami do 
Zastupitelstva Moravskoslezského kraje; bere na v ědomí   žádost paní Martiny Bilové o 
poskytnutí náhradních prostor pro opětovné zřízení dámského kadeřnictví; schvaluje   
poskytnutí  finančního příspěvku společnosti Domov SALUS v Kopřivnici; souhlasí    
s úhradou částky na pokrytí ztráty při zajištění dopravní obslužnosti za rok 2008 
z rezervy, tj. ze zůstatku na účtu sdružených prostředků a schvaluje,   aby zajištění 
ostatní dopravní obslužnosti pro rok 2009 a smlouvy s dopravci byly řešeny stejným 
způsobem jako v roce 2008; bere na v ědomí   termín konání 11. zasedání Zastupitelstva 
obce Rybí plánovaný na den 4.9.2008 v sále Besedy. 

(JM) 
 

CO  NAJDETE  NA ÚŘEDNÍ  DESCE  

 
K datu 29.9.2008:  

 
Oznámení o ořezu a kácení dřevin 
Návrh Plánu oblasti povodí Odry k připomínkám veřejnosti 
Přehled uzavřených veřejnoprávních smluv 

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

 

BLAHOPŘEJEME  
 
Hodně zdraví, štěstí, mnoho radosti a dobré nálady do každého dne přejeme občanům, 
kteří v tomto měsíci oslaví životní jubilea. 

 
Paní  Skalková Alžběta                   90 let 

Paní   Kalvodová  Zdeňka                   84 let 

Paní   Purmenská Anežka                    82 let                        

Paní    Kudělková Milada        81 let 

Paní    Holubová Zdenka        81 let 

Pan   Matějek Emil        80 let 

Pan   Valůšek  Václav        75 let 

Pan   Drápala Miloš        65 let 

Paní   Skalková Marie        60 let 
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POZVÁNKY 

 
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ zveme rodiče a prarodiče k slavnostnímu přijetí dětí starostou 

obce v neděli 5.října 2008  od 10:00 hodin v sále Besedy.  
 A koho mezi námi přivítáme? 
 Štěpánka Petra, Natálku Klugovou, Adrianku Horákovou, 

Martínka Bajera, Lucinku Šenkeříkovou, Lindu Lapčíkovou, 
Barborku Moravcovou, Anežku Purmenskou, Radečka 
Zalotěnka, Tomáška Marka, Tadeáška Straku, Lucinku 
Holkovou, Jiříčka Sopucha, Dorotku Macíčkovou, Adrianku 
Ševčíkovou, Aničku Steinbornovou, Mariu Dočekalovou, 
Františka Bajera a Františka Srbu. 

 
 
KRMÁŠ      Sbor dobrovolných hasičů Rybí zve všechny milovníky dobré 

zábavy a jídla na KRMÁŠOVOU ZÁBAVU, která se koná               
18. října 2008    od  19:00 hodin v sále Besedy. 

        Vstupné 50,- Kč. 
    K tanci a příjemné náladě hraje TNT. 
    Nebude chybět chutné občerstvení a bohatá tombola. 
 
 
VÝSTAVA      K 90. výročí vzniku ČSR připravila kulturní komise spolu s paní 

Jiřinou Winterovou výstavu fotografií „VČERA A DNES“ , která se 
uskuteční od 27. října 2008  v sále Besedy. Zahájena bude vernisáží 
v 16:30 a pokračovat do 20:00 hod. Následující sváteční den 28.10. 
bude otevřena od 9:00 do 18:00. V průběhu výstavy se budou 
promítat videa natočena při různých událostech naší obce. 

 
LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD    oběti světových válek si připomeneme lampiónovým 

průvodem dne 27. října 2008  , který bude vycházet 
v 18:00 hodin od Besedy k pomníku padlých. 

  
 

RŮZNÉ 

 
KLUB ŽEN          zve své členky v úterý 7. října 2008  do přísálí Besedy v 18. hod.  
 
 
ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ  se bude konat v pond ělí 6. října   v přísálí Besedy  
                                   v  době   od 9:30 - 10:00. 
 
ZAPISOVÁNÍ  LÉKŮ  A  MĚŘENÍ  TLAKU   se bude konat v pond ělí 20. října  
                                                                       ve stejnou dobu. 
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 KERAMICKÝ KROUŽEK 

 
Keramický kroužek pro dospělé se bude opět konat 

 
každé pondělí od 17:00 do 19:00 hodin v Základní škole Rybí. 

 
Začínáme 13. října 2008  od 17:00 hodin informativní schůzkou. 

 
Těší se Petra Chytílková 

  

INFORMACE MATEŘSKÉ ŠKOLY V RYBÍ  

 
     Děkuji pracovnicím mateřské školy za vzornou přípravu prostor budovy MŠ k zahájení 
nového školního roku a rovněž děkuji panu Pepíkovi Raškovi za rychlou a kvalitní výrobu 
nábytku a doplňků pro nově otevřené oddělení MŠ. 
 
     Zároveň vítám v kolektivu MŠ nové pracovnice – paní učitelky Ivu Bajerovou a 
Renátu Bradáčovou a paní uklízečku Ivu Novákovou. 

Gilarová Mirka                
ředitelka MŠ Rybí 

 

PROSBA 

 
Vážení spoluobčané,  
 
sbírám vršky od plastových PET lahví. Je to určené pro pracovníky 
Charity Hrabyně, kde tyto uzávěry třídí a dále pak zasílají k dalšímu 
zpracování na recyklační linky.   
 

Prosím tedy o vaši spolupráci.  
 

Vršky mně můžete donést domů, nebo si pro ně přijdu. Tato akce není jednorázová, ale 
platí stále. Děkuji, že pomůžete dobré věci. 
 

Pavel Lichnovský 
 

OZNÁMENÍ DĚTSKÉ LÉKAŘKY  

 
MUDr. Jana Machovská oznamuje rodičům změnu termínu poradny v Rybí:  
 
        místo 2. 10. bude poradna ve čtvrtek 9. října v obvyklých hodinách.  
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PODZIMNÍ SBĚR ODPADŮ 

 
Ukládání objemného odpadu z domácností do velkoobjemových kontejnerů se 
uskuteční: 

 
   pro horní část obce        u obecního ú řadu            3. a  4. října 

   pro dolní část obce       u Fojtství            17. a 18. října 

 

Sběr nebezpe čného odpadu :  o sobotách  4. a 18. října   u obecního  skladu  vždy 

v době   od 8:00 do 9:00 hod.  

Občané mohou ukládat nebezpečný odpad BEZPLATNĚ, protože obec uzavřela 
smlouvu s firmou Asekol, s.r.o. Praha, která se zabývá zpětným odběrem 
elektrozařízení.   Můžete zde uložit: 

- staré televizory a zářivky  
- ledničky, mrazničky  

- staré barvy a oleje  
- vysavače,mikrovlnné trouby

- výpočetní technika (monitory, počítače)        - sekačky, vrtačky 
 

ŘÍJNOVÁ LIKVIDACE AUTOVRAKŮ ZDARMA 

 
Občané mohou již čtvrtým rokem využít nabídky likvidace autovraků zdarma. 

V letošním roce byla nabídka rozšířena na dvakrát ročně.  
Odevzdat lze motorové vozidlo kategorie M1 a N1 (malé nákladní do 3,5t). 

Podmínkou bezplatného odevzdání autovraku na shromažďovací místo je předání 
kompletního vozidla. V případě nekompletního vozidla možného identifikace (VIN) dle 
dohody majitele s odběratelem. Při předání autovraku obdrží každý majitel vozidla 
potvrzení o převzetí autovraků na ekologickou likvidaci. Tento doklad je nezbytnou 
součástí při trvalém vyřazení vozidla z provozu. Doprava všech autovraků do zařízení 
autovrakoviště bude zcela zdarma jak pro kompletní, tak i pro nekompletní autovraky. 
 

Akce se uskuteční :Akce se uskuteční :Akce se uskuteční :Akce se uskuteční :    

� v sobotu dne 18.října 2008 od 8.00 do 12.00 hod., 

místo konání akce :místo konání akce :místo konání akce :místo konání akce :  
� parkoviště před areálem Technických služeb města Nového Jičína, ul. Suvorovova 114, N.J. 

požadované doklady:požadované doklady:požadované doklady:požadované doklady:   
� velký TP, majitel uvedený v tomto průkazu musí být přítomen s občanským průkazem; autovrak  

lze předat i na základě plné moci od majitele, která nemusí být úředně ověřena. 
další požadavky:další požadavky:další požadavky:další požadavky:        

� předání vyklizeného vozidla. 
  

Další informace Vám budou poskytnuty na Městském úřadu Nový Jičín, odboru životního 
prostředí, (kancelář č.306, kontaktní osoba : Mgr. M. Kiššová, tel.:556/768 365, e-mail: 
mkissova@novyjicin-town.cz ). 
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GRATULACE 

 
Gratulujeme paní Jiřině Winterové  k vítězství ve Velké letní celostátní fotografické 
soutěži Lidových novin  „Fotospoušť“.  Z celkem dva a půl tisíce fotografů a fotografek a 
více než 17 tisíce fotek  byla vybrána její fotografie jako nejlepší. 
Vítězné foto bude součástí výstavy „Včera a dnes“.      

  Starosta a členové kulturní komise           
 

SETKÁNÍ  NA POUTI  V  BANDURÁCH 

 
     V neděli 14. září se uskutečnilo v naší obci „Setkání účastníků pouti v bandurách“. 
Agentura Dobrý den k nám vyslala sčítacího komisaře pana Davida Valového 
k zaznamenání českého rekordu. Za vyhrávání Dechového orchestru Štramberk se 
nás zaevidovalo a seřadilo 123 všech věkových kategorií. Rekord byl uznán.    
 
     Agentura na vyžádání zašle knihu za 399 Kč včetně poštovného a balného se 
zápisem, ve kterém bude uvedeno jméno účastníka. V případě zájmu hlaste se na 
Obecní úřad nebo u paní Ludmily Krausové  (vánoce klepou na dveře). 

 
     

Kulturní komise děkuje  všem za společné pohodové sváteční odpoledne, p. Krpcovi a 
jeho manželce za pomoc při podávání občerstvení, pracovníkům obecního úřadu za 
účast při přípravě a organizaci, panu starostovi za podporu, manželům Raškovým za 
ukázku výroby. Za věcné nebo finanční dary sponzorům – AGPK Sedlnice; VISTEON  
s.r.o. Nový Jičín, SIPADAN a.s. Frýdek – Místek, LEXUS CENTRUM Jeseník nad 
Odrou, TATRA a.s. Kopřivnice, RAAB KARCHER staviva Nový Jičín, Restaurace 
BESEDA, RWE Štramberk, Obecní úřad Rybí, Ludmila Krausová, František Raška, 
Marie Janečková, Petr Skalka, Radomíra Marešová, Josef Valušek, Antonín Kudělka.   

Ješt ě jednou díky  
členové kulturní komise 

CHCETE NAHLÉDNOUT DO SVÉ BUDOUCNOSTI?  

      
Kulturní komise pro Vás připravila ve spolupráci s kartářkou p. Kelnarovou       

  „KURZ VÝKLADU KARET“ 
Kurz proběhne od 13. listopadu ve 3 sezeních, cena 300 Kč.  

Zájemci se mohou kontaktovat na tel. č. 777 180 876 do konce října. 
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TJ SOKOL RYBÍ  

 
Milé maminky a tatínkové, 

máte – li doma dítko 1 – 3 roky, které už chodí, přijďte se s námi vyřádit  

každé  úterý od 9:00 hodin do Sokolky .    Začínáme  7. října 2008 . 

Přezůvky, pití a dobrou náladu s sebou.  

Těší se na Vás Evča a Soňa 
 

Cvičební hodiny v sokolovně  2007-2008 
                     

DEN OD – DO CVIČENÍ CVIČITEL 

po
nd
ěl

í 

 
15.15-16.15 
 
17.00-19.00 
 
19.00-20.30 

 
Rodiče a děti 3 - 7 roků 
 
Fotbal – žáci 
 
Muži-zdravotní cvičení 

 
Ludmila Krpcová 
 
 
 
Ludmila Krpcová 

   
   

   
   

út
er

ý 

 
  9.00-11.00 
 
 
16.00-17.00 
17.00-18.00 
18.00-19.30 
19.30-21.00 

 
Děti od 1-3 let 
(Želvičky) 
 
Mladší žáci 
Starší žáci 
Fotbal - muži 
Volejbal I 

 
Eva Kelnarová a 
Soňa Kociánová 
 
Zdeněk Heralt a 
Václav Honeš 
 
Lenka Skalková 

   
st
ře

da
 

17.00-18.30 
 
18.30-19.30 
 
19.30-20.30 

Fotbal - dorost 
 
Ženy-zdravotní cvičení 
 
Ženy-kondiční cvičení   
(17. let a starší) 

 
 
Ludmila Krpcová 
 
Ludmila Krpcová 

čt
vr

te
k 

 
16.30-17.30 
17.30-18.30 
 
19.00-20.30 

 
Ml. žákyně 
St. žákyně 
 
Muži-malá kopaná 

 
Libuše Mužíková 
Libuše Mužíková 
 
Miroslav Chytílek 

pá
te

k 

 
19.00-20.30 

 
Volejbal ml. 
 
 

 
Pavlína Rybová 

Fotbalové cvičení začne po dohodě s trenérem. 
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PROMLUVA 

 
Jak jistě víte, působí v naší farnosti nový kaplan Vladimír Zelina. Že je dobrým 
pozorovatelem a glosátorem obyčejného života nás všech lidí ať věřících nebo ateistů, o 
tom svědčí jeho promluvy, které mají co říct všem lidem v naší obci. Proto si dovolím, 
samozřejmě se souhlasem P. Vladimíra, Vám některé z nich zveřejnit i na 
stránkách našeho zpravodaje.   

Marie Janečková 
 

V listě Římanům 13,8-10 čteme v bibli slova sv. Pavla „nebuďte nikomu nic dlužni – 

jen vzájemnou lásku“. Samozřejmě stane se a může se stát, že se člověk dostane do 

těžké životní situace a potřebuje si půjčit. Ale také se říká, že přátele dělá to, že se dluhy 

splácejí. Žalm 37 (36) dokonce říká ve verši 21 „Svévolník si půjčuje a k splácení se 

nemá, spravedlivý se však slituje a dává“. Slovo „svévolník“ se také překládá 

„bezbožník“. Ten kdo žije, jakoby Boha nebylo, žije si podle nápadů svého srdce a Boha 

a jeho vůli nehledá.  

Takže z pohledu Písma je možné se zadlužit, ale je třeba dluhy také splácet. Proč? 

Důvodů může být spousta. Já se zastavím jen u několika. Tak je třeba splácet proto, že i 

ti kdo ty peníze půjčí, půjčují ze svého nedostatku a sami se pak ocitají v nouzi. Říkají si 

totiž, tak ten měsíc to ještě nějak utáhnu, ustrne se a půjčí. S tím, že se spoléhá na, 

pana navrátila za měsíc, jak mu bylo slíbeno. Další důvod proč je třeba peníze vrátit. 

Možná dotyčný zná více potřebných a chce je půjčit dalšímu bezdomovci či známému. 

Každý dlužník by si měl uvědomit, že není v nouzi sám. Dá se pochopit občasná 

zadluženost. Ale jde-li o trvalý stav, pak je někde chyba. A je třeba hledat příčinu a 

odstranit kořen problému, jednoduše to řešit.  Další důvod proč by měl dlužník vracet. Je 

to proto, že obvykle slíbí, že to vrátí. A proto by tak měl učinit, sliby se mají plnit. Kdo tak 

nedělá, dočká se toho, že lidé mu přestanou věřit. Ztratí k němu důvěru a už mu nepůjčí. 

Nazvou ho mluvkou bez charakteru a nebo lenochem, který nechce pracovat a rád se 

jen přiživuje na druhých. Dotyčný tím nedává dobrý příklad, když neplní slib, obzvláště 

je-li křesťanem.  

S problémem dluhu je spojena otázka, kde vzít na splácení. Nejpřirozenější cestou 

splácení dluhu je práce. A tu je třeba buď mít, nebo ji hledat. Kdo práci nemá, má od 

Boha jiný veliký dar, dar času. Má čtyřiadvacet hodin denně na to, aby si práci hledal a 

snažil si ji najít. Je-li křesťan, pak se mu nabízí ještě další prostředek a to je modlitba. 

Pokud nemám vzdělání, asi to bude práce, která nebude zrovna podle mých představ. 
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Ovšem zkusit to musím. A pak živit se prací svých rukou a splácet dluhy, alespoň po 

malých částkách je dobré křesťanské svědectví.  

 I Ježíš, Boží Syn pracoval, a to byl Boží Syn. Tím dal lidem jasný příklad hodný 

následování, tím jasně lidem říká, že práce posvěcuje a brání nudě, která je matkou 

všech neřestí. Ježíš přestal fyzicky pracovat, až od chvíle, kdy začal žít jako mistr a 

učitel duchovního života. Někteří lidé říkají, já jsem studovaný, já přece nebudu pracovat 

manuálně.  Toto u Boha jako omluva neobstojí. On je Boží Syn a manuálně pracoval se 

dřevem až do 30-ti let a On je Bůh. Čím spíše pak my lidé máme pracovat. Bůh je více 

než nějaká studovanost. Příklad k následování nám tedy Ježíš, Boží Syn, dal. 

Na závěr bych vzpomenul jeden poučný a zároveň úsměvný příběh. „Za jedním 

světcem přicházeli lidé z vesnice a prosili o půjčení peněz s tím, že je opět vrátí. Onen 

kněz byl dobrosrdečný a tak vždycky dotyčnému říkával: Jdi tam k té skříni v rohu 

místnosti, a když ji otevřeš tak nahoře jsou peníze. Půjč si podle potřeby a zase je tam 

vrať, jak jsi slíbil. A tak to trvalo dlouhou dobu. Vždy si někdo půjčil a zase pak vrátil. Až 

jednou přišel jeden vykutálený člověk a vznesl stejný požadavek s tím, že to co nejdříve 

vrátí. Odpověď kněze byla stejná. Jdi a půjč si ze skříně a opět to tam vrať, jak jsi slíbil, 

aby i v budoucnu bylo co půjčovat druhým. Netrvalo dlouho a opět přišel pro půjčku. 

Světec opět reagoval stejně. Dotyčný se s radostí rozešel ke skříní, otevřel ji a zůstal  

stát jak opařený, nic tam nebylo. Řekl to tedy knězi. On však mu odpověděl. Naposledy 

jsi tam byl ty, proto jsi půjč z toho, co jsi tam vrátil jak jsi slíbil. Když dluhy nevracíš, tak 

bohužel ani já ti nemám z čeho půjčit. Nemůžeš se proto na mně zlobit, že tentokrát 

odejdeš s prázdnou. “ 

Tento příběh může být pro mnohé z nás inspirující. Nic proti dlužníkům, je pravda, 

že Ježíš nás poslal do světa pomáhat lidem v nouzi, ale poslal nás i učit. A je-li někdo 

takový, že si jen půjčuje a nechce vracet a chce se mít dobře bez námahy. Pak je někde 

chyba, a možná morální a dotyčný potřebuje převýchovu. Samozřejmě vše je třeba 

posoudit individuálně a pak lze následovat příklad světce z onoho příběhu. Chorobným 

dlužníkům a líným lidem lze opravdu půjčovat jen z toho, co vrátí. To proto, abychom 

v nich svou dobrotivostí neupevnili životní postoj příživníka. Tím bychom mu do nebe 

nepomohli, protože na Božím království podíl lenoši a příživníci mít nebudou. Půjčujme, 

ale s rozumem, který nám Pán Bůh dal a tak, abychom v lidech spíše upevnili dobré 

ctnosti jako je třeba to, že sliby se mají plnit. Když někdo slíbí, že dluh splatí, pak mu to 

umožněme tím, že po něm naplnění toho slibu budeme požadovat.  

Kaplan Vladimír Zelina 
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UPOZORNĚNÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU 

 
Vážení občané,  

na základ ě upozorn ění Odboru vnit řních v ěcí Městského ú řadu Nový Ji čín 
ješt ě stále mnoho ob čanů obce Rybí  nemá požádáno o vým ěnu ob čanských 
průkazů bez strojov ě čitelných údaj ů. Proto NE ČEKEJTE NA POSLEDNÍ DEN , kdy 
můžete požádat o jejich vým ěnu. 
 
   Dne 31.12.2008 končí ze zákona platnost občanských průkazů bez strojov ě čitelných 
údajů  (růžové kartičky se šestimístným číslem a sérií), vydaných do 31.12.2003. 
Držitelé t ěchto ob čanských pr ůkazů jsou povinni požádat o vým ěnu do 30.11.2008.   
    
     Výměna občanských průkazů se nevztahuje  na občanské průkazy vydané občanům 
narozeným p řed 1.1.1936 (všechny typy včetně červených knížek) pokud není v těchto 
občanských průkazech doba platnosti vyznačena konkrétním datem a tato již uplynula. 
I u těchto občanských průkazů je však potřeba dbát na to, aby obsahovaly aktuální 
údaje. Občan je povinen požádat o výměnu tohoto občanského průkazu v případě, že 
dojde ke změně stavu (např. ovdovění) nebo ke změně údaje o trvalém pobytu. 
Důvodem výměny občanského průkazu je rovněž  změna podoby držitele občanského 
průkazu. Pokud již fotografie v občanském průkazu neodpovídá současnému vzhledu 
držitele, občanský průkaz ztrácí průkazní moc a je ve vlastním zájmu jeho držitele, aby 
předešel nepříjemnostem a podobu v občanském průkazu aktualizoval vyřízením nového 
občanského průkazu.  

 (JM)  
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PROGRAM BESKYDSKÉHO DIVADLA NOVÝ JIČÍN 

 
ŘÍJEN 2008 

Pátek 3. října v 19,00 
Charles Kudlám: ZÁHADNÁ IRMA  
Jana Paulová a Pavel Zedníček představují svou novou komedii, s níž se jim zcela jistě podaří navázat na úspěch 
předchozích společných titulů.  
Záhadná Irma je zdařilou parodií na hororové příběhy se vším, co k tomuto žánru patří. Naši dva přední komici 
se ve hře chopí hned sedmi rolí najednou, jejich pověstný herecký temperament si tedy náležitě přijde na své. 
Režie: Petr Novotný 
Divadlo Kalich Praha  
Vstupné: 280, 260, 210 
 
Sobota 4. října v 19,00 
Antonín Dvořák: SVATEBNÍ KOŠILE 
Kantátu Svatební košile op. 69 komponoval Antonín Dvořák na text balady Karla Jaromíra Erbena. Dvořákovi 
se podařilo k této pochmurné epické básni vytvořit geniální, tematicky stmelený, třídílný celek. Posluchačům se 
tak dostává mimořádné příležitosti prožít Erbenovu baladu v hudebně zintenzivněné podobě. 
Sólisté:Martin Gurbal´- bas, Katarína Vovková – soprán, Alexandr Vovk – tenor, Pěvecký sbor Ondráš Nový 
Jičín, Pěvecký sbor Křížkovský Opava,  Symfonický orchestr Sdružení hudebníků Příbor 
Dirigent: Zdeněk Pukovec 
Koncert je věnován  90. výročí vzniku samostatného československého státu 
Kruh přátel hudby 
Vstupné: 100, 100, 70 
 
Sobota 11. října ve 14,00 
Helena Štáchová, Miki Kirchner: JAK PAN SPEJBL PRÁŠIL 
Nebýt Hurvínkova vynálezu, který usnadnil cestování, nebyl by se pan Spejbl ocitl na dvoře samotného sultána, 
nesetkal by se tam s Al-bábou Kateřinou a určitě by nemusel s ní i Máničkou prchat před jistou smrtí na 
létajícím koberci. Jaká další neuvěřitelná dobrodružství naše cestovatele potká? Přijďte se podívat. 
Divadlo Spejbla a Hurvínka Praha 
Vstupné: 150, 130, 60 
 
Sobota 11. října v 16,00 
Helena Štáchová, Miki Kirchner: JAK PAN SPEJBL PRÁŠIL  
Divadlo Spejbla a Hurvínka Praha 
Předplatné sk. Čtyřlístek 
Vstupné: 150, 130, 60 
 
Úterý 14. října v 8,30 a v 10,00 
Jiří Kahoun: PŘÍHODY V ČELÍCH MEDVÍDK Ů 
Pohádku o včelích medvídcích Brumdovi a Čmeldovi, ale také o Pučmeloudovi a ostatních postavičkách znají 
děti z oblíbených televizních večerníčků. Provází ji milé a rytmické písničky Petra Skoumala a Zdeňka Svěráka. 
Divadlo Krapet Praha  
(zadáno pro školy) 
Čtvrtek 16. října v 19,00 
ESTER KOČIČKOVÁ a LUBOMÍR NOHAVICA 
Originální, vtipné, provokující i mazlivé umělecké spojení herečky, zpěvačky a moderátorky Ester Kočičkové s 
pianistou Lubomírem Nohavicou je noblesní odpovědí na sebestřednou vážnost „vážného“ umění i tupost 
šoubyznysu. Na koncertě zazní novinky z posledního CD Černá orchidej. 
Praha (Divadlo za oponou) 
Vstupné: 170 
 



 - 14 - 

Pátek 17. října v 17,00 
PODZIMNÍ KONCERT 
Koncert novojičínského sboru ZUŠ ONDRÁŠEK a jeho přípravných sborů. Nový Jičín 
Předprodej od 7. 10. 
Vstupné: 80, 80, 50 
 
Středa 22. října v 19,00 
Nathaniel Richard Nash: OBCHODNÍK S DEŠTĚM  
…byl podezřelý… přišel bůhví odkud a za sto dolarů slíbil dodat "až do domu" pořádný déšť… 
Milý, komicky laděný, geniálně prostý příběh o hledání lásky, porozumění, o soudržnosti a láskyplných vztazích 
v rodině, vznikl již před padesáti lety a stal se předlohou pro stejnojmenný, dnes již legendární film. 
V režii Petra Hrušky hrají: K. Březinová, I. Bareš, P. Křiváček, L. Král, J. Saic, R. Pomajbo, Z. Košata 
Divadlo Na Prádle Praha.  
Vstupné: 250, 230, 190 
 
Pátek 24. října v 19,00 
Jára Cimrman, Ladislav Smoljak, Zdeněk Svěrák: ČESKÉ NEBE  
Cimrmanův dramatický kšaft. Novinka z Cimrmanovy pozůstalosti se točí kolem setkání českých velikánů, kteří 
na nebesích tvoří českou komisi. Zpočátku je trojčlenná ve složení svatý Václav, Komenský a praotec Čech. 
Hrají: Ladislav Smoljak/ Zdeněk Svěrák, Bořivoj Penc/ Jaroslav Weigel, Petr Brukner/ Petr Reidinger, Jan 
Hraběta/ Jan Kašpar, Genadij Rumlena/ Robert Bárta, Miloň Čepelka/ Marek Šimon, Václav Kotek/ Bořivoj 
Penc/ Petr Reidinger, Michal Weigel/ Zdenek Škrdlant 
Divadlo Járy Cimrmana Praha 
Vstupné: 330, 300, 250 
Upozorňujeme, že maximální počet lístků prodaných jednotlivci je 6 kusů. 
 
Středa 29. října v 19,00 
Axel Hellstenius: ELLING A KJELL BJARNE aneb CHVÁLA BLÁZNOVSTVÍ  
Elling a Kjell, dva bývalí chovanci psychiatrické léčebny, dostávají od státu velkorysou nabídku: byt a 
dostatečné množství peněz. K tomu jediný, ovšem nadmíru obtížný úkol: pokusit se žít jako „normální“ lidé.  
Hrají: Vladimír Dlouhý, Michal Dlouhý, Vasil Fridrich, Eva Leinweberová / Lucie Stejskalová. 
Divadlo Kalich Praha 
Vstupné: 280, 260, 210 
 
Připravujeme: 
 
Pondělí 3. listopadu v 19,00 
Anton Pavlovič Čechov: RACEK  
Námět na krátkou povídku: na břehu jezera žije od dětství mladá dívka…je šťastná a volná jako racek. Ale 
náhodou se objeví člověk, spatří ji, a nemaje nic jiného na práci, přivede ji do záhuby… Slavný spisovatel, 
slavná herečka a mládí plné ideálů. 
Michal Čapka obdržel za roli Trepleva Cenu Thalie 2007 a Alena Sasínová – Polarcyk byla za roli Arkadinové 
na tuto cenu nominována. V režii Ivana Krejčího dále hrají Pavel Cisovský, Tereza Dočkalová, René Šmotek, 
Dana Fialková, Lucie Finková a další. 
Komorní scéna Aréna Ostrava 
Vstupné: 250, 220, 180 
 
Neděle 9. listopadu v 16,00 
Hanna Januszewska: TYGŘÍK PETŘÍK 
Pohádka o malém bojácném tygříkovi Petříkovi, který si tygří pruhy musí zasloužit svou odvahou. 
Divadlo Rolnička Kopřivnice 
Malý sál 
Vstupné: 80 
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Pondělí 10. listopadu v 19,00 
Lawrence Roman: DOHAZOVA Č 
Dohazovačství - řemeslo tak staré jako to nejstarší - po věky patřilo ženám. Poslední doba však přinesla 
manažerky velkých firem, bank - a v seznamkách začali působit muži. Jak si novodobý dohazovač poradí se 
zakázkou pro náročnou bohatou klientku?  
V režii Petra Hrušky hrají Kateřina Brožová, Dana Syslová. Aleš Procházka, Miroslav Mejzlík / Jaromír 
Meduna, Richard Trsťan 
Divadlo Palace Praha 
Předprodej od 7. 10. 
Vstupné: 280, 260, 210 
 
Úterý 11. listopadu v 18,00 
Sean O´Casey: PENZION PRO SVOBODNÉ PÁNY 
Kolotoč bláznivých situací v jednom penzionu, kam se uchýlí jeho nájemník se svou slečnou. Penzion má ale 
přísné domovní předpisy, a tak způsob, jak se zbavit nežádoucí slečny, je hlavní osou této frašky, kterou rovněž 
proslavil stejnojmenný film Jiřího Krejčíka. 
V režii Milana Schejbala hrají Svatopluk Schiller, Petra Duspivová, Zbigniew Kalina, Helena Karochová, 
Vladimír Mrva, Kateřina Šrámková. 
Divadlo Antonína Dvořáka Příbram 
Vstupné: 240, 220, 180 
 
 
 
*************************************************** *************************************** 
 
 
 
 
 
  
 
 

Výroba a prodej 
teplých papu čí s ov čí vlnou 

 
 

Rašková Eliška 
Horní 122 

744 01  Frenštát p.R. 
 

tel. č. 737 822 069 
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ZPRÁVY ODDÍLU KOPANÉ  

FOTBALOVÉ VÝSLEDKY: 
  7. 9.  žáci Rybí    - Kopřivnice B          8 : 0  
                dorost Rybí    - Žilina   2 : 0 
  muži Rybí    - Tísek A   4 : 1 
10. 9.  žáci Rybí     - Veřovice   0 : 3 
12. 9.  st.přípravka Rybí    - Pustějov   4 : 1 
13. 9.  muži Troj.-Bystré    - Rybí   1 : 3 
14. 9.  dorost Straník     - Rybí   1 : 1 
  žáci Straník     - Rybí   0 : 5 
19. 9.  st.přípravka Kujavy    - Rybí   1 : 4 
21. 9.  žáci Rybí    - Hostašovice  0 : 1 
  dorost Rybí    - Vražné   2 : 1 
  muži Rybí    - Jeseník n.O.  2 : 0  
26. 9.  st.přípravka Rybí    - Vel.Albrechtice 3 : 0  
27. 9.  dorost Petřvald n.M.  - Rybí   2 : 0 
28. 9.  žáci Lubina    - Rybí   6 : 0 
  muži Spálov    - Rybí   3 : 2    
    
FOTBALOVÉ UTKÁNÍ: 
ST  1.10. 16:30 muži Rybí  - Sedlnice 
PÁ  3.10. 16:30 st.přípravka Jeseník n.O.  - Rybí 
NE  5.10.   10:00 žáci Rybí  - Libhošť 
  13:15 dorost Rybí  - Libhošť 
  15:30 muži Rybí  - Bravinné 
PÁ 10.10. 16:30 st.přípravka Rybí   - Suchdol n.O. 
SO 11.10. 13:00 žáci Tichá  - Rybí 
  15:30 dorost Spálov  - Rybí 
NE 12.10. 15:00 muži Zbyslavice  - Rybí 
PÁ 17.10. 16:00 st.přípravka Libhošť  -  Rybí 
NE 19.10. 12:45 dorost Rybí  - Štramberk 
  15:00 muži Rybí  - Štramberk 
PÁ 24.10. 16:30 st.přípravka Bartošovice  - Rybí 
NE 26.10. 10:00 žáci Rybí  - Štramberk B 
  12:15 dorost Rybí  -  Kunín 
  14:30 muži Rybí  - Mořkov 
ÚT 28.10. 10:00 žáci Sedlnice  - Rybí 
  14:30 muži Sedlnice  - Rybí 
SO    1.11. 14:00 muži Kunín  - Rybí  
  

RYBSKÝ   ZPRAVODAJ    č. 10/2008       vydal  Obecní úřad Rybí,  Rybí č. p. 127      dne  29.9.2008            
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         .                          

Uzávěrka každého čísla: 25. den v měsíci. 

 


