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 Emil    Purmenský  84  let 

 Oldřiška  Tillová   81  let 

 Jiří     Jahn   70  let 

 Miroslav Mareček  65  let 

 Lubomír Kvita   60  let 

 Emilie   Purmenská  60  let 

 Děkujeme za účast a květinové dary při 
posledním rozloučení s paní 

Miroslavou Michálkovou. 
 

Rodina Michálkova a Chytílkova    

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

Zveme rodiče a prarodiče k slavnostnímu zápisu dětí 

 do pamětní knihy obce  

v neděli 4. listopadu od 10:00 hodin v sále Besedy. 
 

Uvítáme tyto děti:    Kramoliš Lukáš 

 Bártlová Nikola   Bartoš Antonín 
 Honešová Sofie   Hanzelka Martin 
 Matzke Terezie   Vašenda Kryštof 
 Grymová Sofie   Mylek Daniel 
 Příhodová Julie   Hrachovec Ondřej 
 Marková Apolena  Marek František 
          Pustějovská Klára  Kubík Tomáš 
 Petřeková Markéta  Bradáč Tomáš 
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Úvodník - tentokrát o obecní kanalizaci 
 
 Protoţe se výstavba jednotné splaškové kanalizace odkládá na dobu neurčitou 
(důvodem jsou nízké procentní podíly dotací), musíme si v obci dát do pořádku      
stávající systém likvidace odpadních a dešťových vod. 
 
 Jednotnou kanalizaci vyuţívá cca 800 obyvatel, zastupitelstvo tedy rozhodlo 
provést revizi jejího současného stavu. Proto jste se v průběhu září a října v obci    
setkávali se zaměstnanci firmy Envirox z Bystřice pod Pernštejnem, která prováděla 
čištění a monitoring jednotlivých kanalizačních stok. Chci Vám všem poděkovat za 
vstřícnost, se kterou jste k této akci přistupovali. Pracovníci firmy konstatovali, ţe se 
s takovým porozuměním občanů ještě nesetkali. Moţná, ţe to bylo i proto, ţe všichni 
tušíme, ţe stav obecní kanalizace není dobrý. 
 
A jak tedy celý monitoring dopadl? 
 Dobrá zpráva je, ţe všechny stoky byly vcelku propustné (zanesené úseky    
dosahovaly délky maximálně 2 m. Přece jen je převáţně kanalizace vedena z kopce. 
To nás asi nikoho nepřekvapilo. Zajímavější je ovšem materiál, který se ve stokách 
nacházel – cihly, kameny, velké mnoţství dřeva. Proč asi tyto věci končí v kanále?) 
 Další zprávy jsou uţ ovšem neradostné.  Roury jsou popraskané, na některých 
místech se bortí, spoje netěsní. V příštím zpravodaji najdete přehledovou tabulku o 
stavu jednotlivých kanalizačních stok v obci. Tak si budete moci udělat obrázek o tom, 
kde teče voda z vaší domácnosti. 
 
Na základě zjištěného výsledku současného stavu bude tedy muset zastupitelstvo  
obce schválit i větší mnoţství financí na opravy a rekonstrukce obecní kanalizace. 
Souběţně s touto akcí, budeme řešit i povolení vypouštění odpadních vod 
z rodinných domů do obecní kanalizace. Takţe si dávejte své věci pomalu do          
pořádku. 

 Hezký listopad vám přeje Marie Janečková  

Pozvání na „Obec přátelská celé rodině“ 
 

 Zvu Vás v pondělí 26. 11. 2012 v 16:00 hod. do klubovny na obecním úřadě na 
přípravu plánu nazvaného „Obec přátelská celé rodině“.  
 
 K tomuto tématu se na obecní úřad vrátily pouze 4 listy, ale zato se           
spoustou námětů, jak zlepšit ţivot rodin v obci (náměty se týkaly pomoci při hlídání 
dětí, sluţeb seniorům, organizování akcí společenských a sportovních aktivit, ochrany 
zdraví i ţivotního prostředí, zvýšení bezpečnosti).  
 
 Přijďte diskutovat o současné situaci rodin v obci a navrhnout její zlepšení. 

Marie Janečková 
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KLUB ŽEN   zve své členky v úterý 6. listopadu do přísálí Besedy v 18:00 hod.   

ZAPISOVÁNÍ  LÉKŮ A MĚŘENÍ TLAKU    se bude konat  v pondělí  12. listopadu 
v konzultační místnosti lékaře na obecním úřadě v době od 9:30 - 10:00.  
          
ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ   se bude konat v pondělí  26. listopadu  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. 

KONCERT : PJ HARVEY - REVIVAL 
  

( Šárka Hyklová, Marie Hyklová, Petr Šimíček, Mikuláš Hajník, Erik Hajtmánek ) 
  

23. 11. 2012 (pátek) 
začátek v 19:00 

Beseda v Rybím. Vstupné dobrovolné. 

Na společná setkání se těší centrum pro rodiče s dětmi „ŽELVIČKY“ 
Poprvé se sejdeme v pondělí 5.11.2012 v 10:00 hod. v klubovně 
obecního úřadu.  
Rádi mezi sebe přivítáme maminky s dětmi od 0-3 let. K dispozici je 
hernička, místnost se stolečky kde budeme s dětmi tvořit a hrát si. 
Společně strávený čas si můţeme zpříjemnit kávou nebo čajem. 

Eva Kelnarová 

V pátek 30.11.2012 se koná v sále Besedy 

VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ RYBÍ 

Začátek v 17.00 hodin. Účast členů ţádoucí. 
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Kulturní komise pořádá v sobotu 15.12.2012  

Z  Á J  E Z D  

na vánoční jarmark do skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm  

a na česko-slovenský mechanický betlém do Horní Lidče.  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 V rámci vánočního jarmarku můţete shlédnout a zakoupit vánoční dárky z dílen 
lidových výrobců, koledování, obchůzky lucek a čertů, draní peří, nabídku vánočních 
pokrmů. Skanzen připravil oţivené expozice Valašské dědiny. Alternativně lze navštívit 
Dřevěné městečko, město Roţnov nebo krytý bazén. Program dle individuální volby. 

 Poté se přemístíme do Horní Lidče, kde se na ploše 65m
2
 odehrává betlémský 

příběh s více neţ 220 figurami (z toho 75 pohybujících se) a s více neţ 100 objekty. 
Prohlídku betléma umocní světelná kompozice a filmová projekce (cca 30 minut).   
Prohlídka ve skupině. 

Cena zájezdu zahrnuje dopravu a vstupné na mechanický betlém.  

Pro dospělého činí 150,- Kč, pro dítě do 15 let 80,- Kč. 
 

Cena nezahrnuje vstupné na volitelný program (Dřevěné městečko, Valašská dědina, 
krytý bazén aj.) 

Odjezd cca v 8.00 hodin, návrat kolem 16. hodiny. Zájezd je nutné uhradit nejpozději 
do 10. prosince. 

Přihlásit se můţete na obecním úřadě tel. 556 760 181. 

 

Najděte si čas v předvánočním shonu a  

vychutnejte atmosféru vánoc trochu jinak. 
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OZNÁMENÍ 
 
 
Váţení občané Rybí, 
 

pro velký zájem byla provozní doba rekondičních a masérských sluţeb rozšířena kromě 
úterý také ještě o středeční dopoledne. 
Sluţby probíhají na základě telefonické objednávky na tel. č. 723 00 22 55 v prostorách 
konzultační místnosti pro lékaře na místním Obecním úřadě. 
Těším se na Vaši návštěvu. 

Mgr. Petra Milichová, fyzioterapeutka 
Tel. č. 723 00 22 55 

 

POZVÁNKA 
 

Dovoluji si Vás pozvat na odbornou přednášku týkající se         

problematiky dolních končetin, chodidla a dalších struktur        

souvisejících s daným regionem s názvem  

"Informátor jménem NOHA". 

 

 

 

 

Přednáška se uskuteční 

v pondělí 12. 11. 2012 od 17:00 hodin  

v prostorách knihovny v Rybí. 

Na Vaši účast se těší Mgr. Petra Milichová, fyzioterapeutka. 

Vstupné dobrovolné. 
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Rada obce na svém 50. zasedání dne 1.10.2012 
projednala a při jala toto usnesení:  

schvaluje   sepsání smlouvy o umístění 
reklamní tabule mezi fa Asompo a.s. 
se sídlem Ţivotice  u Nového Jičína 
194 a TJ Sokol Rybí; 

 
souhlasí   s návrhem odprodeje pozemku 

parc.č. st 456, (zastavěná plocha,   
nádvoří) společnosti Telefónica Czech 
Republic dle geometrického zaměření   

a  pověřuje  starostku dalším jednáním; 
 

bere na vědomí  navýšení kapacity školní 
druţiny od 1.10.2012 na 45 ţáků; 

 
schvaluje, aby firma Saveko s.r.o. provedla 

havarijní opravu propustku DN 300 mm 
pod komunikací u hasičské zbrojnice; 

 
schvaluje   rozpočtové opatření č. 7/2012; 
 

Rada obce na svém 51. zasedání dne 15.10.2012 
projednala a při jala toto usnesení:  

bere na vědomí  výroční zprávu Základ-
ní školy Adolfa Zábranského Rybí o 
činnosti a hospodaření školy za   
školní rok 2011/2012;   

  
neschvaluje  poskytnutí finančního    

příspěvku ve formě inzerce na      
vydání publikace „První pomoc není 
ţádná věda“; 

 
 souhlasí   s tím, aby obec poţádala o 

pracovníky VPP po skončení zimního 
období; 

 
bere na vědomí  návrh smlouvy firmy 

Slumeko s.r.o. Kopřivnice na       
provedení zimní údrţby komunikací; 

 
 

vyhlašuje  záměr obce Rybí o prodeji 
části pozemku p.č. 142/1 k.ú. Rybí 
dle katastrálního snímku; 

 
vyhlašuje  záměr obce o poskytnutí     

výpůjčky nebytových prostor – kon-
zultační místnosti lékaře a čekárny 
v multifunkční budově a to kaţdou 
středu v týdnu. 

 
vyhlašuje záměr prodeje pozemku 

parc.č. 272/6 o výměře 49 m
2
 v rámci 

prodeje pozemku parc.č. st. 456 o 
výměře 32 m

2
 , který je pod budovou 

telefonní ústředny č.p. 5  
a  postupuje zastupitelstvu ke schválení; 
 
 

Ze zasedání rady obce  
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V souvislosti s nastávající topnou sezónou je dobré si připomenout několik důleţitých 
informací: 
 
1. Topeniště rodinných domů způsobují v topném období aţ  ½ znečištění ovzduší 

v obci 
2. Kouř z komínů rodinných domů se drţí ve spodních vrstvách atmosféry, hodnoty 

znečištění ovzduší pak mohou být vyšší neţ v průmyslových oblastech (to s sebou 
přináší záněty dýchacích cest, alergie – zvláště u dětí.) 

3. Fyzické osoby a provozovatelé malých zdrojů znečišťování ovzduší jsou proto    

povinni: 

uvádět do provozu a provozovat stacionární zdroje jen v souladu s podmínkami 

pro provoz těchto zdrojů (tj. topit tím, co je uvedeno v provozním řádu příslušné-

ho kotle) 

dodrţovat přípustnou tmavost kouře a přípustnou míru obtěţování zápachem a 

neobtěţovat kouřem a zápachem osoby ve svém okolí a obydlené oblasti 

(pouze při zatápění bývá kouř tmavší) 

 

4. Na základě podnětů nespokojených sousedů bude provedeno šetření u znečišťova-

tele  
zaměstnanci ţivotního prostředí Městského úřadu v Novém Jičíně (Ing. Dagmar 

Tomanová tel: 556 768 358)  

následně Českou inspekcí ţivotního prostředí 

kontrolu spalinových cest provádí rovněţ stavební úřad. 

Marie Janečková 

V souvislosti s mnoţícími se problémy s volně pobíhajícími hospodářskými zvířaty 

vás upozorňujeme, ţe jediné moţné řešení tohoto problému je zavolat buď na    

obecní úřad (tel: 606 127 321) nebo na Policii ČR (974 735 651).  

Tento přestupek se je pak řešen jako porušení zákona na ochranu zvířat nebo podle 

občanského zákoníku.  

Prosím, volejte ihned, kdyţ tento problém zjistíte. 

Marie Janečková 
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VÝSLEDKY VOLEB 

 
DO ZASTUPITELSTVA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE  

konaných ve dnech 12.-13. října 2012 
 

 

počet osob zapsaných do výpisu ze stálého seznamu voličů  990 
 

 

počet odevzdaných úředních obálek       420 

          

 

počet platných hlasů ve volebním okrsku     407 

 

 

 
 Politická strana, hnutí, koalice        počet platných hlasů 

  

 KDU-ČSL                  100 

 ČSSD            60 

 Komunistická strana Čech a Moravy       57  

 ODS             55 

 Nezávislí            26 

 Česká pirátská strana          23 

 TOP 09 a Starostové          18 

 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI        17 

 Sdružení nezávislých kandidátů        11 

 Moravané             9 

 Strana zelených             9 

 Komunistická strana Československá        6 

 Dělnická strana – STOP NEPŘÍZPUSOBIVÝM!      5 

 Hnutí za podporu dobrovolných hasičů        4 

 Volte Pravý Blok           2 

 Strana svobodných občanů          2 

 Národní socialisté            1 

 Koalice Strany soukromníků a Konzervativní strany     1 

 Protest – nevolím parlamentní strany        1 

 Suverenita – Blok Jany Bobošíkové        0 

 Republikánská strana Čech, Moravy a Slezska      0 
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 Říjnové zprávy ze školy 

Školní rok je v plném proudu a vy si můţete přečíst, co je nového ve škole. 
 
V prvé řadě došlo ke změně týkající se školní druţiny. Od 1.10.2012 byla navý-

šena kapacita ŠD z 30 na 45 ţáků. Důvodem byl vyšší zájem o umístění dětí ve ŠD. 
Vzhledem k tomu se změnila i provozní doba: ranní druţina začíná jiţ v 6:00 a odpo-
lední končí v 15:55. 
   V říjnu jsme vyrazili za poznáním i mimo školu. Nejprve se děti z 3. aţ 5. roční-
ku vypravili na exkurzi do Brna. Pak jsme všichni byli na divadelním představení Krej-
číka Honzy v Kopřivnici a v neposlední řadě jsme se vydali na exkurzi do Záchranné 
stanice v Bartošovicích. Na konci října byli ještě čtvrťáci na dopravním hřišti v Novém 
Jičíně, kde si připomenuli pravidla silničního provozu coby cyklisté a zopakovali si do-
pravní značky. 
 V listopadu pořádáme také pár akcí, o kterých Vás budeme informovat na strán-
kách naší školy v aktualitách. 

        Mgr. Hana Frydrychová 

Exkurze do Brna 
 
 Ve středu 10. října jsme 
se s dětmi 3., 4. a 5.ročníku   
vydali na exkurzi do moravské-
ho města Brna. Cesta vlakem 
byla příjemná. V Brně nás      
čekala  průvodkyně, která nás 
provedla historickým centrem 
města. Dověděli jsme se řadu 
zajímavostí, např. pověst o    
brněnském drakovi a kole,     
podívali jsme se na starou i   
novou radnici, dokonce jsme 
zavítali do kapucínské hrobky. 
 Exkurzi jsme úspěšně   
zakončili svačinkou v restauraci 
Mc.Donald a plni záţitků jsme odjeli vlakem zpět domů. Doufáme, ţe se dětem výlet 
líbil a ţe se s námi vydají na další poznávání krás naší vlasti.    
    

         Mgr. Hana Sopuchová 
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Exkurze v  Záchranné stanici v Bartošovicích 
 

Ve středu 24.10.2012 jsme s dětmi zavítali do záchranné stanice 
v Bartošovicích. Po dojezdu děti posvačily v zámeckém parku a pak se rozdělily na 
dvě skupinky. Jedna se účastnila programu, druhá si krátila čas v areálu zdejší školy 
na hřišti s průlezkami. Pak jsme se vystřídali. 
 V areálu záchranné stanice se nás ujal její pracovník, který děti učil poznávat ně-
které chráněné ţivočichy, ukázal nám spoustu svěřenců, kteří museli zůstat, protoţe 
vzhledem k jejich zraněním a poškozením by se do volné přírody nemohli vrátit. Po-
psal nám, jak se na stanici o zvířata starají a jak se snaţí co nejvíce zachráněných ţi-
vočichů vrátit do volné přírody. Výklad byl velmi zajímavý a poučný. Řekla bych, ţe ta-
ková exkurze je mnohdy víc neţ několik hodin přírodopisu. 
 Velmi se nám exkurze líbila, a proto jsme se rozhodli připravit výtvarnou a literár-
ní soutěţ pro děti naší školy, která by byla završena výstavkou. Návštěvníci by pak 
mohli formou dobrovolného vstupného přispět na práci Záchranné stanice 
v Bartošovicích, kterou jsme navštívili. Podrobné informace můţete sledovat na strán-
kách naší školy. 

         Mgr. Hana Frydrychová 
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 Walt Disney 
 
     Robin Hood,  Šípková Růţenka a 101 dalmatinů,  to jsou pohádky pro nejmenší   
čtenáře, doprovázené spoustou obrázků. 
 
 
     Ivona Březinová                       Lentilka pro dědu Edu 
 
     Jak můţe malý kluk pomoci svému pradědečkovi? Ivona Březinová napsala citlivě a 
s humorem příběh obyčejné rodiny, která musí řešit problémy s nemocí svého           
nejstaršího člena. 
 
 
     Anne Bachnerová                    Poník v nebezpečí 
 
     Děti v jezdeckém klubu se připravují na zkoušku, ale musí řešit velký problém. Jejich 
poníci mají zaţívací obtíţe a vypadá to, ţe je někdo otrávil. Jestli vše dobře dopadne se 
dočtete v tomto napínavém příběhu. 
 
 
     Jeff Kinney                               Deník malého poseroutky - Psí život 
 
     Další pokračování zápisků Grega Heffleyho. Odehrává se o letních prázdninách a o 
jejich ideálním proţití má Greg svou představu. Bohuţel velmi odlišnou od plánů svých 
rodičů. Jak to všechno dopadne? 
 
 
     Josef Fousek                            Fouskovy skoropohádky 
 
     Tyto humorné a neuvěřitelné pohádky jsou určeny dětem i dospělým. Jsou to takové 
dědečkovské bajky, v kterých poznáváme mnohé události, které se dějí kolem nás. 
 
 
     Jarmila Dědková                    Slunce pro čokoládovou holku 
 
     Johana a Marcela jsou dvě poněkud víc snědé holky na prahu dospělosti. Pociťují, 
ţe je potkalo štěstí: uţ nejsou v děcáku ale byly osvojeny. V nové rodině se obě sestry 
cítí dobře, ale najednou se situace změní a ony mají strach, aby jejich štěstí neskončilo. 
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 John Flanagan                     Hraničářův učeň  -  Císař Nihon-džinu 
 
     Jiţ desátá kniha příběhů o Willovi a jeho přátelích. Horác je poslán jako  
zvláštní posel do sídla císaře. Je tam jiţ několik měsíců a jeho přátelé mají obavy, 
ţe se mu něco stalo. Vydávají se proto na dlouhou cestu aby mu pomohli. Autor 
této knihy začal psát Hraničářova učně pro svého dvanáctiletého syna, aby jej 
nadchl pro čtení. Toto přání se mu bohatě splnilo u dětí v celém světě. 
 
 
 OTTOVA KUCHAŘKA - Řízky 
 
     V této knize najdete recepty na známé a oblíbené řízky. Ale budete určitě    
překvapeni, na kolik způsobů je moţné je připravit. 
 
 
     Vlastimil Vondruška                        Mezi tiárou a orlicí 
 
     První český král Vratislav je osobností v české literatuře neprávem              
opomíjenou. Dramatický příběh z druhé poloviny 11. století vypráví na základě  
dochovaných historických pramenů o jeho dlouhém a pohnutém ţivotě. 
 
 
     Julia Quinová                                  Láska v nebezpečí 
 
     Olivia Bevelstokeová se doslechne, ţe její nový soused moţná zavraţdil svou 
snoubenku, ale nevěří tomu. Přesto se neubrání a začne ho sledovat. Objevuje 
zajímavého muţe, který má určitě něco za lubem. Ale co? Román pro ţeny, který 
kromě romantiky přináší i dobrodruţství. 
 
 
     Peter Klein                                      Nezvěstný sázkař 
 
     Peter Klein je povaţován za australského pokračovatele Dicka Francise. Jeho 
psaní je propracované a sebejisté, příběh má spád a je napínavý aţ do konce. 
Tentokrát John Punter hledá svého starého kamaráda, který záhadně zmizel.   
Pomáhá mu i jeho přítelkyně novinářka Kate. Odhalí pohyb obrovských částek  
peněz a ilegálních drog, čímţ se ocitnou v ohroţení ţivota. 
 
 

 

 

    
 Věrka Šustalová, knihovnice 
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 Před cca 5-ti lety postavili rodiče v prostoru mezi fotbalovým hřištěm a Klimba-

chem dětské hřiště, které však pomalu dosluhuje. Protoţe se místo za tuto dobu stalo 

velmi oblíbeným jak pro děti, tak i pro jejich rodiče, plánujeme obnovu tohoto hracího 

prostoru. Tentokrát, bychom chtěli na hřišti umístit i cvičební prvky pro dospělé. Nechali 

jsme zpracovat návrh a ten nyní předkládáme k hodnocení. Vkreslujte, vpisujte náměty 

poznámky, nebo dejte dětem papír a pastelky a nechejte je, ať si samy nakreslí, jak by 

mělo jejich hřiště vypadat. Vaše náměty doneste na obecní úřad, do školky nebo do 

školy. Určitě je vyuţijeme ke konečnému zpracování návrhu a následně se pokusíme 

stejně jako vloni na pořízení nových herních prvků získat grant u některého 

z poskytovatelů dotací. 

Za sportovní komisi Petr Skalka 

Vizualizace hřiště  

Místo pro sestavu  
prolézaček 
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