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 Alţběta   Skalková  94  let 

 Zdeňka  Kalvodová  88  let 

 Aneţka    Purmenská  86  let 

 Milada Kudělková  85  let 

 Zdenka Holubová  85  let 

 Emil    Matějek  84  let 

 Jindřiška  Havrlantová 83  let 

 Marie    Geryková   83  let 

 Jindřiška Horutová  81  let 

 Vlasta Valchářová  80  let 

 Jaroslava   Janáčková  80  let 

 Anna   Matějková  80  let 

 Josef   Horuta    75  let 

 Marie  Horáková  70  let 

 Jindřiška Marková  65  let 

 Ludmila  Rašková  65  let 

 Oldřich   Buroň   60  let 

 Marie  Bradáčová  60  let 

 Marie  Heraltová  60  let 

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

 Děkujeme za účast a květinové dary při 
posledním rozloučení s panem 

Oldřichem Pavliskou. 
 

Rodina Pavliskova    
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Podzimní úvodník 

 Opět nastává čas sklizně a uklízení v našich zahradách.  Všichni si jistě dobře 

pamatujete na situaci z loňského podzimu, kdy bylo Rybí téměř měsíc zahaleno 

v kouřové cloně a naše obec si vyslouţila od projíţdějících návštěvníků nový název  

„Uzenáčov“.  Ale především mnoho lidí v naší obci bylo rozzlobených, protoţe        

nemohli chodit se svými dětmi ven, sušit prádlo, otevřít okna svého domu atd. 

Teď si mnoho z vás jistě řekne, ţe se vţdycky pálilo. To je sice pravda, ale na druhou 

stranu proč mají sousedé, doplácet na naše uklízení v zahradě. Tím spíše, ţe mnoho 

z nich ukládá listí, trávu apod. na kompost, mnozí vyuţívají sluţby firmy OZO, nebo 

také někteří přejedou své zahrady v době padání listí sekačkami a tím minimalizují  

jeho mnoţství. 

 Zastupitelstvu naší obce byl předloţen návrh na schválení vyhlášky, která by 

omezovala pálení  bioodpadu, ale ani tato vyhláška by řešení nepřinesla, proto nebyla 

přijata. Takţe i v letošním roce zůstává rozhodnutí, zda pálit bioodpad či ne, pouze na 

vás. Připomínám, ţe i na tuto činnost pamatuje zákon: 

V §127  odstavce 1 zákona 40/1964 Sb., občanského zákoníku je mimo jiné uvedeno, 

ţe vlastník věci se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům 

obtěžoval jiného nebo čím by váţně ohroţoval výkon jeho práv. Proto zejména     

nesmí nad míru přiměřenou poměrům obtěžovat sousedy hlukem, prachem,         

popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými odpady. 

V§3 odstavce 5 zákona 80/2002 na ochranu ovzduší se uvádí: V otevřených     

ohništích, zahradních krbech nebo v otevřených grilovacích zařízeních lze spalovat 

jen dřevo, dřevěné uhlí, suché rostlinné materiály a plynná paliva určená             

výrobcem, přičemţ uvedená paliva nebo materiály nesmějí být kontaminovány      

chemickými látkami. 

Takţe se, prosím, snaţte dohodnout se svými sousedy, jestliţe vám nedovolí pálení 

listí, nezlobte se na ně a hledejte jiný způsob likvidace spadaného listí. 

Hezké podzimní dny Vám přeje Marie Janečková 

Obec přátelská celé rodině 
 

 V minulém zpravodaji jste obdrţeli anketní listy, na které můţete napsat své   
náměty jak zpříjemnit ţivot rodin v obci. Zatím se vrátily pouze tři, zato s výbornými 
nápady. Jestli i máte i vy nějaké náměty, napište (nakreslete) je do listu a přineste je 
do konce října na obecní úřad případně do základní nebo mateřské školky. 
V listopadu svoláme se zájemci schůzku, kde si náměty zpracujeme a myslím, ţe   
některé z nápadů můţeme realizovat třeba hned v novém roce. 

Marie Janečková 
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O Z N Á M E N Í 
 

 
 

Starostka obce Rybí paní Marie Janečková podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o 
volbách do zastupitelstev krajů v platném znění 

 
 

o z n a m u j e  : 
 
 
1. Volby do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje se v obci Rybí uskuteční ve 

dnech: 
 
  v pátek    12. října 2012    od  14.00  hodin   do  22.00 hodin     a  
 
 v sobotu      13. října 2012     od    8.00  hodin   do  14.00 hodin.   

 
 

2. Místem konání voleb pro voliče s trvalým pobytem v Rybí je volební místnost                                
v sále kulturního domu Beseda, Rybí č.p. 127 . 

 
 
3. Voliči bude umoţněno hlasování poté, kdy prokáţe svou totoţnost a státní  

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

 
 
4. Kaţdému voliči budou dodány hlasovací lístky nejpozději 3 dny přede dnem 

voleb. Ve dnech voleb můţe volič na poţádání obdrţet hlasovací lístky i ve 
volební místnosti. 

 
 
5. Volič můţe poţádat ze závaţných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad 

a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo vo-
lební místnost  – prostřednictvím přenosné volební schránky. 

 
  
                                               Marie Janečková 
            starostka obce 
 

o  době  a  místě  konání  voleb 
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KLUB ŢEN   zve své členky v úterý 9. října do přísálí Besedy v 18:00 hod.   

ZAPISOVÁNÍ  LÉKŮ  se bude konat  v pondělí  1. října a 29. října v konzultační 
   místnosti lékaře na obecním úřadě v době od 9:30 - 10:00. 
           
ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ A MĚŘENÍ TLAKU  se bude konat v pondělí  15. října         
      ve stejnou dobu. 

Pozvánka na varhanní koncert 

Zveme Vás v neděli 4. listopadu v 15:30  

do kostela „Povýšení sv. Kříţe“ v Rybí na VARHANNÍ KONCERT.   

Sklady známých skladatelů uslyšíte v podání Marka Kozáka  

studenta Hudební akademie múzických umění  v Praze. 

Sbor dobrovolných hasičů Rybí pořádá  

dne 20.10.2012 v sále Besedy  

KRMÁŠOVOU ZÁBAVU. 

Začátek v 19.00 hod., vstupné 70,- Kč,  

k tanci i poslechu hraje L&P. 

občerstvení - bohatá tombola - speciality zabijačkové kuchyně 

Srdečně zvou hasiči 

Pozvánka na veřejné projednávání  

ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU RYBÍ 

dne 4. října 2012 v 16:00 hod.  

v sále pohostinství Beseda v Rybí  
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Neváhejte a přihlaste se do fotosoutěţe „Kalendář obce Rybí 2013“.  

Doručte (elektronicky, na cd, na flash disku) do 31. října 2012 6 fotografií       

zachycujících hezká a zajímavá místa naší obce a krajiny okolo ní. Vítězné foto-

grafie se jménem autora budou součástí kalendáře obce Rybí v roce 2013, pří-

padně budou pouţity v obecních zpravodajích. 

  

Výsledky soutěţe zveřejníme do konce listopadu na webových stránkách obce. 

Ukládání objemného odpadu z domácností do velkoobjemových kontejnerů  
se uskuteční: 
 

   pro horní část obce       u Besedy            středa 10. a  čtvrtek 11. října 

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

Sběr nebezpečného odpadu: o sobotách 13. října a 20. října u obecního 

    skladu a to vţdy v době od 8:00
 
 do 9:00 hod.  

 
                 Občané mohou odkládat nebezpečný odpad  BEZPLATNĚ. 
Můţete zde uloţit:  
 -  staré televizory a zářivky    -  ledničky a mrazničky    
 -  mikrovlnné trouby a vysavače   -  sekačky a vrtačky 
 -  výpočetní technika (počítače, monitory) 
  
Staré barvy  za poplatek  -  suché 7 Kč/1 kg  a tekuté 10 Kč/1 kg   

Velkoobjemový odpad 
Co lze do nádoby umístit? 

Starý vyřazený nábytek, koberce, linolea, dřevěné, kovové a skleněné výrobky větších rozměrů 
pocházející z domácností apod. 
 

Co zde nepatří! 
 Stavební odpady (suť, cihly, beton, IPA, azbestové výrobky, sádrokartón, okna apod.),            

nebezpečné odpady (plechovky od barev, olejů apod.), elektrozařízení (ledničky, pračky,        
televizory a další vyřazené elektrospotřebiče), biologicky rozloţitelný odpad (např. nevyuţitelné 
ovoce, zelenina, větve apod.), obalový   materiál (např. kartónové krabice), pneumatiky. 
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Zářijové zprávy ze školy 

 První měsíc nového školního roku je u konce. Myslím si, ţe jsme školní rok zahájili dobře, 
děti si pomalu zvykly na školní reţim. Oprášily své vědomosti a  znalosti z minula a nyní mohou 
čerpat zase nové. Prvňáčkům šla zprvu hlava kolem, ale i jim se školní práce pěkně daří. 
 V uplynulém měsíci jsme vyuţili pěkných dnů babího léta a vyrazili jsme s dětmi na       
cvičení v přírodě. Měsíc září jsme uzavřeli jednodenním projektovým vyučování „Podzimní      
tvoření“. Vyzdobili jsme si školu i její vnější prostory podzimními motivy a ke svačince jsme si 
vlastními silami připravili výborné bramboráky. 
  
 Další novinkou jsou obnovené webové stránky www.zsrybi.cz.  Zde můţete sledovat, co 
se ve škole připravuje, jaké akce proběhly, jak se podařily. Také si  můţete přečíst základní    
dokumenty školy, jako je například školní a klasifikační řád. Rodiče najdou rozvrh hodin jednotli-
vých tříd a také si můţou zjistit, co měly děti dobrého k obědu. V neposlední řadě si můţete   
prohlédnout fotky z akcí pořádaných školou. 
 Věřím, ţe celý školní rok bude stejně pohodový, jako jeho začátek. 
 

        Mgr. Hana Frydrychová 

„ Zahrada pro radost a spokojenost dětí “ 

Loňský školní rok jsme započali v nově rekonstruované budově mateřské  školy a jen nás 

trápilo nevyhovující vybavení stávající školní zahrady. S přibývajícím počtem dětí v MŠ byly herní 

prvky na školní zahradě  nedostačující. To se však v letošním školním roce zlepšilo a  díky spolu-

práci s vedením místního obecního úřadu se podařilo zajistit potřebné  finanční prostředky  na re-

alizaci projektu. Díky tomu mají děti  krásnou, funkční a dlouho vysněnou školní zahradu, která je 

přístupná dle návštěvního řádu i  veřejnosti 

Doufáme, ţe nám počasí bude přát, abychom si zahrady dostatečně uţili a ţe  bude slouţit 

nejen našim dětem, ale i veřejnosti a nebude nikým záměrně ničena. 

                                                                                                              Gilarová Miroslava, řed. MŠ 

 Na konci srpna proběhla na hřišti mateřské školy velká rekonstrukce. Bylo na něm umístě-

no 7 nových herních prvků (houpačky, prolézačky) z velmi odolného akátového dřeva. Obec na 

ně získala dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj a to ve výši 187.908,- Kč. 96.000,- zaplatíme 

z vlastních prostředků. Nové hřiště bude slouţit především pro děti mateřské školy, ale také je 

můţou navštívit rodiče s dětmi, které do školky nedocházejí. Musí však dodrţovat návštěvní řád, 

který je umístěný na dětském hřišti nebo si jej můţete přečíst na stránkách obce. 

Marie Janečková 

http://www.zsrybi.cz/
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Ze zasedání  

 zastupitelstva obce 

Ve středu 5. září 2012 se v sále Besedy konalo 11. zasedání zastupitelstva obce, kte-
rého se zúčastnilo 13 členů zastupitelstva a 8 občanů. 
 
Zastupitelstvo na zasedání projednalo a přijalo toto usnesení: 

schvaluje odkup pozemků parcelní číslo 1688/1,1688/2, 1688/3, 1688/4 od manţelů Vlkovi-
čových z Kopřivnice, Petra Kvity ze Štramberka, manţelů Luţných z Rybí, Jana Melnara 
z Rybí, Ludmily Vaňkové z Pusté Polomi, Olgy Melnarové z Havířova – Město, Olgy Kőt-
tové z Příbora, Pavly Gogolové z Nového Jičína – Ţiliny a to za cenu stanovenou zna-
leckým posudkem s tím, ţe náklady spojené se znaleckým posudkem a návrhem na 
vklad do katastru nemovitostí hradí kupující;      (13-0-0) 

 
schvaluje      odkup pozemku parc.č. 887/3 o výměře 115 m

2
 od Jana Melnara z Rybí, Václa-

va Kvity z Nového Jičína, Olgy Kőttové z Příbora, Ludmily Vaňkové z Pusté Polomi, Pa-
vly Gogolové z Nového Jičína – Ţiliny, Olgy Melnarové z Havířova – Město, Jaroslava 
Kvity z Nového Jičína, Petra Kvity ze Štramberka a to za cenu stanovenou znaleckým 
posudkem s tím, ţe náklady spojené se znaleckým posudkem a návrhem na vklad do 
katastru nemovitostí hradí kupující;      (13-0-0) 

 
schvaluje  odkup pozemku parc.č. 887/4 o výměře 90 m

2
 od Milana Rýdla, Rybí a to za cenu 

stanovenou znaleckým posudkem s tím, ţe náklady spojené se znaleckým posudkem a 
návrhem na vklad do katastru nemovitostí hradí kupující;      (13-0-0) 

 

schvaluje odkup pozemku parc.č. 924/10 o výměře 76 m
2
 od Pavlíny Klugové, bytem Rybí  

a Petra Kvity, bytem Štramberk a to za cenu stanovenou znaleckým posudkem s tím, ţe 
náklady spojené se znaleckým posudkem a návrhem na vklad do katastru nemovitostí 
hradí kupující; (13-0-0) 

 
schvaluje odkup pozemku parc.č. 858/3 o výměře 31 m

2
 od pana Antonína Kohoutka, 

 Rybí a  to za cenu stanovenou znaleckým posudkem s tím, ţe náklady spojené se 
 znaleckým posudkem a návrhem na vklad do katastru nemovitostí hradí kupující;     
 (13-0-0) 

 
schvaluje odkup pozemků parc.č. 925/21 o výměře 30 m

2
 a 925/13 o výměře 40 m

2
 od 

 manţelů Luţných, Rybí a to za cenu stanovenou znaleckým posudkem s tím, ţe         
 náklady spojené se znaleckým posudkem a návrhem na vklad do katastru nemovitostí 
 hradí kupující;    (13-0-0) 

 
schvaluje   odkup pozemků parc.č. 925/20 o výměře 61 m

2
 od manţelů Vlkovičových, Kopřiv

 nice a to za cenu stanovenou znaleckým posudkem s tím, ţe náklady spojené se       
 znaleckým posudkem a návrhem na vklad do katastru nemovitostí hradí kupující;   
 (13-0-0) 
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revokuje usnesení č. 170/10/2012 – tj. odkoupení pozemku parc. č. 1707/6 o velikosti 
77 m

2 
od paní Jiřiny Holubové, Rybí  a paní Zdenky Hrabové,Kopřivnice za od-

hadní cenu s tím, ţe náklady spojené se znaleckým posudkem a návrhem na 
vklad do katastru nemovitostí hradí kupující;       (13-0-0)  

  
schvaluje  odkoupení pozemku parc. č. 1707/6 o velikosti 77 m

2 
od paní Jiřiny Holu-

bové, Rybí  a paní Zdenky Hrabové, Kopřivnice za dohodnutou cenu ve výši 
5.000,- s tím, ţe náklady spojené se znaleckým posudkem a návrhem na vklad 
do katastru nemovitostí hradí kupující;   (13-0-0) 

 
schvaluje  rozpočtové opatření č.6;         (13-0-0) 

 
schvaluje  smlouvu o zabezpečení přeloţek inţenýrských sítí a změny stavebních 

objektů z důvodu vyvolané investiční činnosti, jejímţ předmětem je nahrazení 
původního objektu novým objektem, který je ve schválené stavební dokumenta-
ci označen jako SO 136 přeloţka  místní komunikace v km 21,650 – 21, 900 vle-
vo kromě zatrubněných hospodářských sjezdů k nemovitostem parc. č. 659/4 a 
st. p. 223 v k.ú. Rybí;  (12-0-1) 

 
schvaluje   smlouvu o platbách neinvestičních nákladů škol mezi Městem Novým   
 Jičínem a  Obcí  Rybí;   (12-0-1) 

 
bere na vědomí   zprávu o hospodaření obce Rybí za období 1. 1. – 31. 7. 2012; 
                (13-0-0) 

 
bere na vědomí   závěrečný účet DSO Sdruţení povodí Sedlnice za rok 2011; (13-0-0) 
 
schvaluje  přijetí podpory na spolufinancování projektu v rámci Operačního programu      
 ţivotního prostředí z prostředků Státního fondu ţivotního prostředí ČR na akci 
 „Protipovodňová opatření v povodí Sedlnice“ pro příjemce podpory Sdruţení  
 povodí Sedlnice, se sídlem Závišice 115, IČ 70237093, na které bylo vydáno 
 rozhodnutí č. 11091171-SFŢP;      (13-0-0) 

 
opravňuje   shromáţdění starostů DSO Sdruţení povodí Sedlnice realizovat veřejnou       
 zakázku na projekt „Protipovodňová opatření v povodí Sedlnice“ schváleným 
 pod číslem rozhodnutí  11091171-SFŢP;     (13-0-0) 

 
opravňuje  shromáţdění starostů DSO Sdruţení povodí Sedlnice projednáváním a 
 podpisem všech  smluv včetně dodatků, které se týkají projektu 
 „Protipovodňových opatření v povodí Sedlnice“ schváleným pod číslem       
 usnesení 11091171-SFŢP;   (13-0-0) 

 
bere na vědomí  informace starostky.   (13-0-0) 
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Rada obce na svém 48. zasedání dne 3.9.2012 
projednala a při jala toto usnesení:  

schvaluje  dodatek č. 1 ke smlouvě o   
výpůjčce mezi obcí Rybí a panem L. 
Schneiderkou;  
 

schvaluje  dodatek č. 1 ke smlouvě o   
výpůjčce mezi obcí Rybí a Mgr. P. Milicho-
vou; 
 

schvaluje  dodatek č. 1 ke smlouvě o   
výpůjčce mezi obcí Rybí a Českým červe-
ným kříţem; 
 

schvaluje  dodatek č. 1 ke smlouvě o   
výpůjčce mezi obcí Rybí a MUDr. J. Ma-
chovskou; 
 

schvaluje  dodatek č. 1 ke smlouvě o   
výpůjčce mezi obcí Rybí a Neformální 
skupinou rodičů a dětí „Ţelvičky“; 
 

schvaluje  dodatek č. 1 ke smlouvě o   
výpůjčce mezi obcí Rybí a seniory obce 
Rybí; 
 

schvaluje  dodatek č. 1 ke smlouvě o   
výpůjčce mezi obcí Rybí a Českým     
svazem ţen; 
 

vyhlašuje  fotosoutěţ o nejzajímavější 
fotografie obce Rybí pro kalendář 2013; 

souhlasí  s podáním ţádosti o změnu 
v rejstříku škol a školských zařízení týkající 
se navýšení nejvyššího povoleného počtu 
ţáků školní druţiny ze 30 na 45 s účinností 
od  1. 10. 2012; 
 

schvaluje  finanční příspěvek obecně    
prospěšné společnosti SALUS, Tyršova 
1015, 742 21 Kopřivnice na podporu jejich 
činnosti v roce 2013, souhlasí uzavřením 
smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 
z rozpočtu obce Rybí a pověřuje  starostku 
jejím  podpisem; 
 

bere na vědomí   vyúčtování dotace       
poskytnuté Záchranné stanici pro ohroţené 
druhy zvířat v Bartošovicích; 
 

souhlasí s vítáním nového roku u obecního   
úřadu a novoročním ohňostrojem;  
 

schvaluje  návštěvní a provozní řád       
dětského hřiště v areálu v MŠ Rybí; 
 

schvaluje  prominutí místního poplatku za 
uţívání veřejného prostranství panu F. Fin-
kovi, Nový Jičín po dobu konání tradiční 
pouti. 

Rada obce na svém 49. zasedání dne 6.8.2012 
projednala a při jala toto usnesení:  

schvaluje  smlouvu o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene na     
pozemku parc.č. 1746 k. ú. Rybí 
mezi obcí Rybí a Jiřím Zemanem, 
Rybí 95 pro zřízení vyústního objek-
tu kanalizační přípojky a pověřuje 
starostku jejím podpisem; 

schvaluje  prodlouţení smlouvy s panem 
Jindřichem Melnarem bytem Rybí 337 
o dalších 6 měsíců na Veřejně        
prospěšné práce; 

 

Ze zasedání rady obce  
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Jiţ brzy nastane topná sezóna a majitelé nemovitostí by se měli na toto období náleţitě 

připravit a postarat se o bezpečný provoz komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. 

I sebemenší nečistoty v komíně totiţ mohou snadno způsobit velké nepříjemnosti, ať jiţ 

dlouhodobé ţhnutí a následný otevřený poţár nebo otravu osob jedovatým oxidem 

uhelnatým. 

 

Povinností majitele nemovitosti je zajistit vyčištění spalinové cesty při celoročním   

provozu spotřebičů na pevná paliva o výkonu do 50 kW třikrát ročně, a při sezónním 

provozu dvakrát ročně, tedy nejlépe před začátkem a po skončení topné sezóny.  

Kontrola spalinové cesty se pak u spotřebičů na pevná paliva o výkonu do 50 kW   

provádí jedenkrát ročně.  

U spotřebičů na plynná paliva stačí kontrola a čištění jednou ročně.  

Ačkoli čištění komínů u spotřebičů do zmíněných 50 kW včetně lze provádět své        

pomocí, je vhodnějším řešením spolehnout se na odborníky – kominíky. Ti by měli    

provést i kontrolu komínu a nebo revizi komínu  v případě, ţe je připojen  nový spotřebič 

nebo se mění druh paliva.  

O provedeném čištění, kontrole nebo revizi vydá kominík doklad nebo revizní zprávu, 

které jsou důleţité nejen pro uplatnění případných nároků vůči pojišťovně.  

 

V případě, ţe v komínovém tělese vznikne poţár je dobré  pokud moţno zachovat klid a 

nepodlehnout panice. Poţár nikdy nehasit vodou. Komín by mohl popraskat nebo by 

dokonce mohlo dojít k výbuchu. Pokud to situace dovolí a nedojde k ohroţení zdraví  

nebo ţivota zasahující osoby, je moţné zkusit, do doby neţ přijedou hasiči, hasit       

plameny pomocí vhazování suchého písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do       

komína. 

Podrobné podmínky poţární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů 

paliv jsou stanoveny v Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. 

nprap. Dagmar Benešová 
vrchní inspektorka - výchova obyvatelstva 

HZS Moravskoslezského kraje 
územní odbor Nový Jičín 
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 Dvorský, J. Němeček                   Loupež století 
 

     Jeden z komiksových příběhů známého Čtyřlístku. Tentokrát získají omylem vzácný 
obraz uloupený z galerie. Lupiči, kteří obraz ukradli Čtyřlístek pronásledují, a ten je  
často svou chytrostí zaţene do úzkých. 
 
 
     G. Adam                                          Diablo – Záhada jezera Echo 
 
     Příběh kamarádů, kteří milují koně a dobrodruţství. Záhadný předmět na hladině   
jezera jim připraví řadu překvapení. 
 
 
     Jo Nesbo                                        Doktor Proktor a prdící prášek 
 
 Současný nejúspěšnější norský spisovatel napsal pro děti příběh plný humoru, fanta-
zie, slovních hříček a bláznivých situací. Podívínský vynálezce doktor Proktor neuspěl 
se svým prdícím práškem u odborníků, ale děti pro něj našly velmi zajímavé uplatnění. 
 
 
     L. Lanczová                                   Souhvězdí Labutě 
 
     Prázdninový příběh patnáctiletých slečen, které jsou plné touhy, zvědavosti a lásky. 
Události jednoho bláznivého léta jim toto všechno umoţní proţít. 
 
 
     J. Foglar                                         Hoši od Bobří řeky 
 
     Nejznámější Foglarův román v němţ dokonale postihuje dětskou touhu po dobro-
druţství. Hlavní postavou je vedoucí Rikitan, který dá dohromady partu dvanácti chlap-
ců a vymyslí pro ně program, který je vede k fyzické i psychické zdatnosti. 
 
 
     I. Březinová                                    Básník v báglu 
 
     Tři šestnáctileté spoluţačky se rozhodnou o prázdninách putovat kokořínskými lesy 
aţ k Máchovu jezeru. Jdou tak po stopách známého českého básníka. Potkají partičku 
kamarádů provozujících na hradech historický šerm a začínají proţívat opravdu zajíma-
vé dobrodruţství. 
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     O. Krumlovská                                    Jóga prstů 
     Tato kniha vysvětluje jednoduché způsoby, jak upevnit a postupně zlepšit     
duševní a fyzickou rovnováhu člověka. 
 
 
 J. Cimický                                               Děravé sítě 
 
     Tato detektivka je příběhem lékaře, který se shodou velkých náhod dostane do 
řetězce absurdních událostí. 
 
 
     B. Erskinová                                            Dům ozvěn 
 
     Velký starodávný dům na anglickém venkově, který získala Joss Grantová jako 
dědictví se stává pro její rodinu velkým problémem, protoţe se v něm dějí záhad-
né věci. Postupně odhalují dávná tajemství historie rodu, na němţ ulpělo prokletí. 
 
 
     I. Obermannová                                       Deník šílené manželky 
 
     Hrdinka příběhu Xénie zjistí, ţe její manţelství, o němţ se aţ dosud domníva-
la, ţe je skvělé, má pováţlivé trhliny. Autorka si ve své kníţce utahuje snad ze 
všeho a ze všech, sebe nevyjímaje. 
 
 
     I. Fuchsová                                               Když je žena v lázních 
 
     Tato kniha vás zavede do lázeňského světa, který je jiný - a v čem je jiný, to     
autorka dobře ví a ještě lépe o tom umí psát. 
 
 
     E. Hemingway                                          Stařec a moře 
 
     Nejslavnější dílo tohoto autora, za kterou dostal Nobelovu cenu za literaturu.   
Alegorický příběh o nezlomnosti lidské vůle, o vztahu člověka k přírodě a jiným     
tvorům. 
 

 Věrka Šustalová, knihovnice 

V noci ze soboty 27. října na neděli 28. října           

se vyspíme o hodinu více.  

Čas se přesune z  3:00 hodiny na 2:00 hodinu ranní. 
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Legionáři Novojičínska v boji za vznik Československa 
 
 28. října si připomínáme Den vzniku samostatného československého státu. Na 
vzniku samostatné republiky měly nemalý podíl Čs. legie tj. revoluční vojsko neexistují-
cího státu, které bojovalo na východním, západním a jižním válčišti Evropy v letech 
1914- 1918 na straně Dohody za vznik Československé republiky. 
Mezi legionáři bojovali i rodáci naší obce U příležitosti státního svátku si připomeňme 
jejich válečné osudy: 
 
Bajer Pavel 
Narozen 26. 2. 1897 v Rybí. V rakousko-uherské armádě slouţil jako vojín u 31. ze-
měbraneckého pěšího pluku na ruské frontě. Do zajetí padl 21. 7. 1916 u Berestečka. 
Do československé legie v Rusku se přihlásil 13. 8. 1918 v Omsku a byl zařazen jako 
dělostřelec do 1. lehkého dělostřeleckého pluku, později byl přeřazen k 1. muniční      
divizi, u ní byl po návratu do vlasti dnem 15. 6. 1920 z legie propuštěn. 
 

Hanzelka Josef 
Narozen 1. 1. 1891 v Rybí. V rakousko-uherské armádě slouţil jako vojín u 34. ze-
měbraneckého pěšího pluku na ruské frontě. Do zajetí padl 4. 7. 1916 u osady Kolky. 
Do československé legie v Rusku se přihlásil 25. 3. 1918 v osadě Balašov u Saratova a 
byl zařazen jako střelec 6. roty 5. střeleckého pluku. Dne 15. 8. 1918 padl v boji u       
Olchovky. 
 

Jašek Jan 
Narozen 29. 10. 1873 v Rybí. V rakousko-uherské armádě slouţil jako vojín u 100. pěší-
ho pluku na srbské frontě. Do zajetí padl 19. 8. 1917 u osady Cela. Do československé 
legie v Itálii se přihlásil 20. 4. 1918 v zajateckém táboře Padula  a 25. 4. 1918 byl        
zařazen jako střelec do 31. střeleckého pluku, u něhoţ byl po návratu do vlasti dnem 
26. 8. 1921 demobilizován. 
 

Kvita Eduard 
Narozen 3.1.1897 v obci Juliánov, okres Brno. Domovská obec  Rybí. V rakousko-
uherské armádě  slouţil jako svobodník u 100. pěšího pluku na srbské frontě. Zajat   
nebyl. Do československé legie v Itálii se přihlásil 14. 10. 1917 v zajateckém táboře   
Padula a byl zařazen jako střelec do 32. střeleckého pluku, u něhoţ byl po návratu do 
vlasti v roce 1920 v hodnosti četaře z legie propuštěn a nastoupil k finanční stráţi. 
 

Kvita František 
Narozen 27.4.1872 v Rybí. V rakousko-uherské armádě slouţil jako vojín u 100. pěšího 
pluku, později u 31. domobraneckého pěšího pluku na italské frontě. Do zajetí padl 23. 
8. 1917 u Monte Cucco. Do československé legie v Itálii se přihlásil v zajateckém táboře 
Sulmona-Asinavaa 24. 8. 1918 byl zařazen jako střelec do 31. střeleckého pluku, u    
něhoţ byl po návratu do vlasti dnem 17. 3. 1920 demobilizován. 
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Lošák Jan 
Narozen 24. 6. 1894 v Rybí. V rakousko-uherské armádě slouţil jako vojín u 16. prapo-
ru polních myslivců na ruské frontě. Do zajetí padl 28. 6. 1916 u osady Zaplatov. Do 
československé legie v Itálii se přihlásil v zajateckém táboře Dárnica a 6. 7. 1916 byl 
zařazen jako střelec do zákopnického oddílu 1. střeleckého pluku. Dne 1. 6. 1918 padl 
v boji u stanice Miass. Je pohřben u Miasského závodu. 

 

Marek František 
Narozen 6. 11. 1872 v Rybí. V rakousko-uherské armádě slouţil jako četař u 31. do-
mobraneckého pěšího pluku na italské frontě. Do zajetí padl 23. 8. 1917 u Monte 
Cucco. Do československé legie v Itálii se přihlásil v zajateckém táboře Padula a 24. 4. 
1918 byl zařazen jako střelec do 32. střeleckého pluku, u něhoţ byl po návratu do vlasti 
dnem 17. 3. 1920 v hodnosti četaře demobilizován. 
 

Melnar Pavel 
Narozen 21. 8. 1873 v Rybí. V rakousko-uherské armádě slouţil jako vojín u 15. ze-
měbraneckého pěšího pluku na ruské frontě. Do zajetí padl 28. 10. 1914 u osady Solec. 
Do československé legie v Rusku se přihlásil v Novo Nikolajevsku a 31. 7.1918 byl za-
řazen jako střelec do transportního oddělení.  Později byl přeřazen k 2. těţké dělostře-
lecké divizi, u ní byl po návratu do vlasti dnem 9. 8. 1920 demobilizován. 
 

Purmenský Ferdinand 
Narozen 2. 2. 1898 v Rybí. V rakousko-uherské armádě slouţil jako vojín u 100. pěšího 
pluku na srbské frontě. Do zajetí padl 19. 8.1917 u obce Selo. Do československé legie 
v Itálii se přihlásil 16. 4. 1918 v zajateckém táboře Padula a 18. 5. 1918 byl zařazen ja-
ko střelec do 32. střeleckého pluku, u něhoţ byl po návratu do vlasti dnem 31. 12. 1921 
z legie propuštěn a nastoupil k četnictvu. 
 

Purmenský Josef 
Narozen 6. 3. 1898 v Rybí. V rakousko-uherské armádě slouţil jako vojín u 100. pěšího 
pluku na srbské frontě. Do zajetí padl 19. 8. 1917 u obce Selo. Do československé legie 
v Itálii se přihlásil 16. 4. 1918 v zajateckém táboře Padula  a 23. 8. 1918 byl zařazen ja-
ko střelec do 32. střeleckého pluku, u něhoţ byl po návratu do vlasti dnem 31. 12. 1921 
demobilizován. 

 

Purmenský Josef 
Narozen 14. 3. 1896 v Rybí. V rakousko-uherské armádě slouţil jako svobodník u 100. 
pěšího pluku na italské frontě. Do zajetí padl 23. 6. 1917 u řeky Piava. Do českosloven-
ské legie v Itálii se přihlásil v zajateckém táboře Avezzano a 31. 8. 1918 byl zařazen ja-
ko střelec do 35. střeleckého pluku, u něhoţ byl po návratu do vlasti dnem 13. 12. 1921 
demobilizován. 
 

Více informací o československých legiích a o jejich nelehkých osudech se můžete do-
číst v knize „Legionáři Novojičínska v boji za vznik Československa 1914 – 1918“, která 
je k dispozici v knižním fondu místní knihovny. 
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RYBSKÝ   ZPRAVODAJ   č. 10/2012  vydal  Obecní úřad Rybí,  Rybí č. p. 380  dne  30.9.2012   

v počtu  330 výtisků. Připravila  Jana Marková. Telefon / fax: 556 760 181. IČ: 00600741.  

E-mail adresa: obec@rybi.cz.  Webové stránky obce: www.rybi.cz.  

Evidenční číslo zpravodaje:  MK  ČR E 10143.   

Roční předplatné zpravodaje 60 Kč nebo 5 Kč za jeden výtisk.     Tisk: Obecní úřad Rybí         .       

Obecní úřad si vyhrazuje právo výběru příspěvků do zpravodaje.              Uzávěrka každého čísla: 25. den 

Hodiny pro veřejnost s účinností od 1.10.2012 

 

Po  9:00 – 10:00   14:00 – 16:30 
Út  9:00 – 10:00   14:00 – 16:00 
St  9:00 – 10:00   14:00 – 16:00 
Čt  9:00 – 10:00   14:00 – 16:00 
Pá  9:00 – 10:00   14:00 – 16:00 

 So zavřeno 

mailto:obec@rybi.cz
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