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 Emil    Purmenský  85  let 

 Oldřiška  Tillová   82  let 

 Jenička    Soukupová  75  let 

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

 Od září funguje v naší obci znovu po cca 20ti letech místní rozhlas. Jak již jsem 
několikrát psala, pořídili jsme si jej společně s ostatními obcemi Sdružení povodí     
Sedlnice jako součást preventivních opatření před povodněmi a jinými krizovými      
situacemi. Součástí tohoto rozhlasu je i textový hlásič pro neslyšící, který je umístěn 
na úřadě a v případě potřeby na něm bude probíhat text hlášení z integrovaného     
záchranného  systému. Nyní na něm můžeme číst pouze datum a čas. V naší obci je 
pak ještě umístěn srážkoměr, dle kterého se  vyhodnocuje nebezpečí vzniku povodní 
nejen v obci, ale především dále  Závišicích, kam voda od nás odtéká. 
V současné době probíhá zkušební vysílání (snažíme se o pravidelný čas ve středu v 
15:00 hodin a v 17:30), pokud nebudete hlášení rozumět, dejte vědět na obecním  
úřadě. Necháme hlásiče opravit. 
Doufáme, že nově nainstalovaný rozhlas bude sloužit pouze pro hlášení pozitivních 
zpráv, že pro krizová hlášení jej nebude nikdy potřeba. 

 

Byla jsem oslovena, abych vytvořila sochu pro vesnici, 
ve které jsem se narodila. Výsledný návrh, k němuž 
jsem se dostala, byl zpracováním rybského znaku do         
prostorové kompozice, která má poukázat na  tradiční 
hodnoty venkova. Radlice je součástí pluhu a symboli-
zuje polní práci, která byla v dřívějších dobách nezbytná 
pro každou rodinu, lilie vyjadřuje význam folklóru a  
související ornamentiky a ryba vyřezaná ze dřeva      
potom poukazuje na tradici lidového řezbářství              
a řemesla. Mým cílem bylo vyjádřit úctu k hodnotám, které nám mají stále připomínat,    
odkud pocházíme. 

  Šárka Hyklová 
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Jak dopadlo jednání o úpravě provozu na místních komunikacích 
 

Na základě Vašich podnětů jsem v měsíci červenci svolala schůzky na místních      
komunikacích ve vybraných částech obce, abychom společně zkusili najít řešení pro 
bezpečný provoz. Největším problémem je rychlá jízda, parkování aut a pohyb dětí na 
komunikacích. 
Většina z nás si přála vytvořit v místech našich komunikací obytné zóny, nesplňují 
však potřebná kritéria. Všechny návrhy jsme tedy projednali společně s dopravní     
policií a nakonec schválili zóny, které snižují rychlost jízdy na 30 km za hodinu a dále 
řidiče upozorňují na zvýšený pohyb dětí.  
Neprošlo nám podání návrhu na zákaz stání na místních komunikacích. Tuto skuteč-
nost již řeší vyhláška o provozu na pozemních komunikacích. Všichni řidiči přece   
musí vědět, že při stání musí zůstat alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro 
každý směr jízdy. Když si tedy představíte naše úzké komunikace, je jasné, že stání 
na nich nepřichází v úvahu. Dalším problémem jsou odstavená auta na krajnicích. 
Dbejte na to, aby parkovací místa byla zpevněná, abyste pak v době dešťů neznečiš-
ťovali vozovku od bláta z krajnic, jinak jste povinni komunikaci očistit. 
Dále nebylo schváleno ani vodorovné značení upozorňující na pohyb dětí, a nakonec 
jsme nenašli žádné rozumné řešení proti neukázněným cyklistům. Ale i tak věřím, že 
nově schválené opatření přinese zklidnění provozu na našich místních komunikacích.  

Hezké dny Vám přeje Marie Janečková 

Pálení listí v zahradách 
 

 V pondělí 21. a v úterý 22.října to u nás v obci vypadalo jako v udírně. Dle zákona na 
ochranu ovzduší se může na zahradách spalovat pouze suchý rostlinný materiál. 
Každý ale ví, že   na podzim se na zahradách žádný suchý materiál nenachází, tu-
díž se nic pálit nesmí!! Listí spadané ze stromů je vlhké, když je zapálíte, valí se z něj 
velké množství kouře, které otravuje velkou spoustu lidí (ani si nepřejte  slyšet, co o vás 
říkají!) a navíc porušujete zákon o ochraně ovzduší a občanský zákoník.  
Pokud se vám podaří přece jenom pálit suchý rostlinný materiál, pak byste měli vědět, 

že po celou dobu pálení je nutná přítomnost osoby starší 18ti let (místo nesmí zůstat 

bez dozoru) a konečně pálení můžete provádět pouze za dobrých povětrnostních    

podmínek (takže aspoň v době vysokého atmosférického tlaku).  

Marie Janečková 

Kompostéry do zahrad 
 

Naše obec opět jako člen Sdružení povodí Sedlnice usiluje o získání další dotace EU, 

která se týká zlepšení nakládání s odpady. Rádi bychom tedy využili této možnosti a  

mimo jiné získali i kompostéry do vašich zahrad. Abychom věděli jaký je o kompostéry 

zájem, roznesli jsme letáčky s telefonními kontakty na obec.  Kompostér o velikosti 900l 

pak budeme mít možnost získat za 10% její skutečné ceny tedy cca 260 Kč. S vlastní 

realizací projektu se počítá nejdříve v roce 2014. Tak snad se podaří. 
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Komorní orchestr Kopřivnice  

zve všechny milovníky hudby na podzimní koncert  

„ T anec v hudbě klasiků “ ,  

Který se koná v neděli 10.11.2013 v 15:00 v sále Besedy. 

 

Na programu jsou známé taneční a salónní skladby slavných autorů. 
Ke Komornímu orchestru se tentokrát připojí i sekce dechových nástrojů a sólisté: 

Ludmila Klásková (zpěv) a D. Schneiderka (housle) 
Orchestr hraje pod taktovkou Petra Lichnovského 

Těšíme se na Vaší účast ! 

Martinský krmáš 
V sobotu 9.11.2013 od 16:00 hod. v  Pohostinství u Kremlů v Závišicích. 

Vystoupí senior mažoretky z Paskova, hudba pan Vágner. 
Tombola 

Srdečně zvou důchodci ze Závišic. 
Možnost večeří (kačena, knedlík, zeli) na předběžnou objednávku  

u paní Hajdové Jarky na tel. 725 589 089. 
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KLUB ŽEN   zve své členky v úterý 5. listopadu do přísálí Besedy v 18:00 hod.   

ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ A MĚŘENÍ TLAKU  se bude konat v pondělí  11. listopadu        
  v konzultační místnosti lékaře na obecním úřadě v době od 9:30 - 10:00.
            
ZAPISOVÁNÍ  LÉKŮ  se bude konat  v pondělí 25. listopadu  ve stejnou dobu.; 

Vážení přátelé, 
dne 30.11. 2013  zavítá  do obce 
Rybí  přední světový chůdoherec   
Lennoire   Montaine 

s vynikající komedií  

Don Quijote de la Ancha 

-  nejhranějším  představením  v  Evropě. 

Tuto „didaktickou klauniádu“ v režii pana Bolka  
Polívky můžete zhlédnout v sobotu 30.11.2013 

v 19.00 hodin v kulturním sále Besedy.   

Představení je vhodné i pro rodiny se školními   
dětmi, přináší pohodu a spoustu smíchu, také však 
potěšující  dárečky. 
 

Těšíme se na Vás ! 

DON QUIJOTE de la Ancha 

„Představení, které prodlužuje život“ 

Představení  se uskuteční v rámci projektu  COMENIUS 2013 - Podpora kultury s EU 

PŘEDVÁNOČNÍ JARMARK 
 

Zveme Vás tímto na předvánoční prodejní výstavu, kterou 
pořádá kroužek pletení z papíru.  
 

Kdy:  v neděli 24.11.2013 od 8:00-11:00  a 14:00 - 17:00 
Kde:  v klubovně Obecního úřadu 
 

K prodeji a k vidění budou košíky, ozdoby, stromečky   
pletené z papíru, ale také zvonečky ze stužek, adventní 
věnce, keramika a šperky. 

Martina Hejnová 
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Vracejme odpady zpátky do života – má to smysl! 
 
Víte, že jednomu obyvateli Moravskoslezského kraje trvá v průměru jen čtyři měsíce, aby ve 
své domácnosti vyprodukoval tolik odpadků, kolik sám váží? Kdybychom tento odpad ze 
všech domácností v kraji za celý rok naložili na nákladní vlak, jeho délka by dosahovala neu-
věřitelných 150 kilometrů! Přitom by z těch „odpadků“ mohlo vzniknout tolik nových věcí!  
 
Zhruba polovinu z těchto odpadů lze totiž znovu smysluplně využít, dají se dále třídit a recyklovat. 
Z vytříděných PET lahví se dnes vyrábějí nové PET lahve. Z třiceti recyklovaných PET lahví vznikne 
jedna dětská fleecová mikina, na tričko jich stačí pouze deset. PET lahve - v nové podobě - jsou   
součástí mnoha dalších výrobků, se kterými přicházíme denně do styku a ani si neuvědomujeme, z 
čeho vznikly. Ze směsných plastů se vyrábějí například plastové chodníky, obrubníky, protihlukové 
stěny podél rychlostních silnic a dálnic, přepravní palety, plotové plaňky či zatravňovací dlažba. Ze 
stavebních prvků vznikají dětské klouzačky nebo prolézačky. 
 
Z patnácti kartonů od džusů nebo mléka se v papírnách vyrobí tolik papíru, že vydá na jedno dětské 
leporelo, z deseti časopisů vznikne jedna kartonová krabice na televizi. Z pěti běžných skleněných 
lahví se dá vyrobit nová váza.  
 
Z vytříděného skla se nejčastěji vyrábí sklo obalové – láhve na minerálky, alkohol a pivo, zavařovací 
sklenice a různé skleněné výrobky. Sklo se také používá jako přísada do speciálních druhů betonů, 
brusných hmot, tepelných izolací a podobně. Papír se nejčastěji recykluje v papírnách na nový papír. 
Tímto způsobem se může použít až sedmkrát. Další možností jeho recyklace je výroba tepelných  
izolací nebo příměsí do stavebních hmot. Dobře využitelný je i nápojový karton. Kromě nového papíru 
se z něj vyrábí i lisované a izolační desky, které se používají ve stavebnictví jako alternativa       
sádrokartonových desek nebo při výstavbě montovaných rodinných domů.  
 
Možností, jak využít vytříděný odpad, je opravdu mnoho. Aby se dal odpad z našich domácností dále 
využít, je důležité, aby byl správně vytříděný. Pro jeho třídění slouží známé žluté, modré, zelené ale i 
bílé kontejnery, které jsou navíc označeny nálepkami podle toho, co do nich patří. Není tedy pochyb o 
tom, že třídění odpadů má smysl! 
    
Více se o třídění a recyklaci: na www.jaktridit.cz nebo www.tonda-obal.cz.    

Sázení švestek do Nového Jičína se zúčastnil i ministr životního prostředí  
Mgr. Tomáš Podivínský. 

 
 Jak jste již mnozí zaznamenali, okolo cesty do Nového Jičína jsou znovu vysázeny švestky. 
Jedná se pravokořenné odkopky švestek, které rostou u nás v Rybí. Vysázeli jsme cca 100 nových 
stromků. Výsadby se účastnil i současný ministr životního prostředí Tomáš Podivínský, který v rámci 
své volební kampaně projížděl okolo (takže máme sázení „posvěceno“ z vyšších míst). Nyní si      
budeme držet palce, ať nám stromky po čase vytvoří hezkou alej, na kterou jsme byli zvyklí 
v předcházejících letech. 
Na podzim jsme uskutečnili i další výsadbu nových stromů v obydlené části obce. Vysadili jsme dva 
nové javory (náhradní výsadbu u kostela a vedle kontejnerů za zastávkou u fojtství místo ohořelé  
lípy). A za zastávkou je vysazen smrček (úzká omorika), který časem nahradí vánoční strom u      
budovy fary.   

http://www.jaktridit.cz
http://www.tonda-obal.cz
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Rada obce na svém 74. zasedání dne 30.9.2013 
projednala a při jala toto usnesení:  

bere na vědomí  nabídku pojišťovny DAS, 
která se zabývá právní ochranou územ-
ní samosprávy; 
 

schvaluje smlouvu č. 12125763 o poskytnutí 
podpory ze Státního fondu životního   
prostředí ČR v rámci Operačního progra-
mu Životního prostředí  ze dne 16.9.2013 
a  pověřuje starostku jejím podpisem; 

 
souhlasí s přijetím dotace z rozpočtu Morav-

skoslezského kraje pro potřeby jednotky 
 dobrovolných hasičů a  

  pověřuje starostku jejím podpisem; 
 
souhlasí  v souladu s ustanovením § 53 a 

následujícími zákona č. 373/2011 Sb., o 
specifických  zdravotních službách, ve 
znění pozdějších předpisů a dle ustano-
vení § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 
Sb., obchodní zákoník, ve znění pozděj-
ších předpisů se smlouvou o poskytování 
 pracovněprávních služeb mezi obcí Ry-
bí a Domem lékařů, a.s. se sídlem Nový 
Jičín, Bezručova 413/2. Předmětem 
smlouvy je poskytování pracovnělékař-
ských služeb pro zaměstnance obce Rybí 
(viz Smlouva o poskytování pracovnělé-
kařských služeb); 

 
souhlasí  s postupem opravy kanalizační 

stoky „m“;  
 
souhlasí se zakoupením čelního nakladače 

a zametacího kartáče k traktoru YUKON 
W 5064 a pověřuje  starostku zprostřed-
kováním objednávky; 

 

schvaluje  RDS úspornou projekční variantu a  
  pověřuje  starostku zasláním objednávky; 
 
schvaluje ponechat přeplatek k zajištění ostat-

ní dopravní obslužnosti za rok 2012 ve výši 
18.020,- Kč pro snížení částky na úhradu 
ztráty v roce 2014; 

 
schvaluje  poskytnutí finanční dotace společ-

nosti Salus o.p.s. Kopřivnice na podporu 
činnosti organizace, souhlasí  s uzavřením 
smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 
z rozpočtu obce Rybí a pověřuje  starostku 
jejím podpisem; 

 
souhlasí  s ponecháním zápisu v publikaci         

vydavatelství Proxima Bohemia o městech 
a obcích  ČR ve velikosti 1/6 stany A4; 

 
souhlasí  s vyřazením tiskárny Canon NP610 

z evidence majetku obce; 
 
bere na vědomi  zprávu o výsledku dílčího       

přezkoumání obce k 31. 8. 2013. Při     
kontrole  provedené zaměstnanci odboru 
kontroly a interního auditu Krajského úřadu 
MSK nebyly zjištěny  chyby a nedostatky; 

 
schvaluje  pro opravu místních komunikací  

firmu Pavel Bajer Bamed , Štramberk a  
  pověřuje starostku uzavřením objednávky; 
 
schvaluje  rozpočtové opatření č. 11/2013. 

Ze zasedání rady obce  
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Rada obce na svém 75. zasedání dne 14.10.2013 
projednala a při jala toto usnesení:  

schvaluje  sponzorský dar Občanskému sdruže-
ní při Dětském centru Kopřivnice, Smetano-
va 1122 Kopřivnice, na podporu XVII. roční-
ku  přehlídky dramatické, pěvecké a taneční    
tvorby Motýlek 2013, souhlasí  s uzavřením 
darovací smlouvy a pověřuje  starostku    
jejím podpisem; 

 

schvaluje  poskytnutí finanční podpory novoji-
čínskému pěveckému sboru Ondrášek na 
účast v soutěži pěveckých sborů ve Wa-
shingtonu v USA, souhlasí s uzavřením 
smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 
z rozpočtu obce Rybí a pověřuje  starostku 
jejím podpisem; 

 

schvaluje  Smlouvu o zřízení věcného břemene 
č. IP-12-8013528 uzavřenou mezi Obcí Ry-
bí se sídlem Rybí 380 a společností ČEZ 
Distribuce a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV- 
Podmokly, Teplická 874/8 zastoupenou  
firmou Arpex Morava, s.r.o. se sídlem Bar-
tošovice 12 spočívající v právu provozování 
přípojky NN, provádění oprav, údržby a  
rekonstrukce přípojky a vstupu a vjezdu na 
pozemky parc.č. PK 1454 a EN 1414/8 
v k.ú. Rybí a   

  pověřuje starostku podpisem této smlouvy; 
 

souhlasí  s provozním řádem dětského hřiště 
v areálu Klimbach; 

 

bere na vědomí   informaci o připravovaném     
vydávání státních dluhopisů a  

 nesouhlasí s nákupem spořících dluhopisů; 
 

bere na vědomí  informaci o podání žádosti o   
dotaci v rámci výzvy OPŽP, prioritní osa 4 – 
Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňo-
vání starých ekologických zátěží na projekt 
„Zkvalitňování nakládání s odpady v povodí 
Sedlnice“. Cílem tohoto projektu je přede-
vším řešení problému uložení bioodpadů  
občanů i obce – tj. získání kontejnerů na za-
hrady, dále získání kontejnerů pro obec, 
možnost získání štěpkovačů. Náklady tohoto 
projektu budou zapracovány v rozpočtu 
2014, pověřuje starostku zjištěním podkladů 
pro přípravu projektové dokumentace 
k žádosti za obec Rybí; 

schvaluje  navýšení množství prací a navýšení 
konečné ceny za opravu komunikace na      
pozemku parc.č.16/1; 

 
pověřuje  starostku a místostarostu jednáním 

s vedením správy silnic v Novém Jičíně o   
způsobu  provedení opravy části kanalizační 
stoky „m“; 

 
schvaluje  dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo mezi 

obcí Rybí čp. 380 a firmou V+V Saveko s.r.o. 
se sídlem Záhumenní 1346 Kopřivnice ze 
dne 18. 9. 2013, jehož předmětem je změna 
článku II. –  upřesnění ceny díla a článku VI. 
– termín stavby a pověřuje starostku jejím 
podpisem; 

 
schvaluje  dodatek číslo 1 ke Smlouvě o dílo 

mezi obcí Rybí a stavební firmou TERS 

PLUS s.r.o. uzavřenou dne 10. 6. 2013, je-

hož předmětem je změna ceny způsobena 

změnou prací v průběhu realizace díla          

a pověřuje starostku jejím podpisem; 

 

schvaluje  objednávku firmě TERS PLUS s.r.o. 

 se sídlem 742 57 Libhošť 3; 

 

schvaluje  pro zpracování projektové dokumen

 tace na rekonstrukci budovy sokolovny včetně 

 úpravy přilehlého areálu firmu Ing. Tomáš 

 Brückner se sídlem Štefánikova 1163, 742 21 

 Kopřivnice a pověřuje  starostku podpisem 

 smlouvy o dílo; 

 

schvaluje  pro „Zajištění zadavatelských činnos-

tí v souladu se zákonem 137/2006 Sb. o   

veřejných zakázkách na zajištění dodavatele        

rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Rybí“ 

firmu Ing. Tomáš Maceček, Sokolovská třída 

1944/51, 702 00 Ostrava a pověřuje starost-

ku podpisem smlouvy o dílo. 
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Zajistěte pro své blízké 24hodinovou nepřetržitou službu - Medares 5P  
PREVENCE – PÉČE – POMOC – PŘESNOST - PROFESIONALITA 

 
Pokud potřebujete zajistit pro své blízké nepřetržitou dohledovou službu, 
jednou z možností, kterou v současné době můžete využít a kterou vám 
nyní nabízíme, je přístroj Medares 5P. Tento přístroj je svou funkcí velmi 
podobný jednoduchému mobilnímu telefonu. Ovládání je skutečně snadné 
a bezpečné. Přístroj obsahuje jediné tlačítko, jehož stisknutím klient může 
předat zprávu o tísňové situaci asistenčnímu pultu, případně využít i   
možnosti hlasové komunikace, využívá sítě GSM a poskytuje tak spojení 
kdekoliv doma, ve městě i ve volné přírodě. 
 
Důležitou součástí péče je nepřetržitá dohledová služba. Je realizována 

profesionálním dohledovým centrem, které 24 hodin denně po 7 dní v týdnu nepřetržitě monitoruje 
stav všech přístrojů. V okamžiku, kdy klient zmáčkne SOS tlačítko nebo systém sám rozpozná       
krizový stav, operátor asistenčního pultu ověří hlasovou komunikací stav klienta a vyloučí planý     
poplach. V případě potřeby ihned 
uvědomí rodinu klienta, jeho blízké 
nebo záchranný systém, a zajistí tak 
vždy okamžitou reakci. 
 
Abychom byli schopni ve všech    
případech zajistit pomoc, je přístroj 
vybaven snímáním polohy klienta. 
Díky němu dokážeme určit místo, na 
kterém se klient nachází v rámci sítě 
GSM, která je dostupná i v místech 
bez signálu GPS (tj. uvnitř budov 
apod.). 
 
Míru bezpečí uživatele zvyšuje i   
automatická analýza dat snímaných 
z klienta. Základní snímací jednotka 
obsahuje integrované snímání pohy-
bové aktivity klienta a umožňuje tak i 
bez signalizace ze strany uživatele 
rozpoznat některé krizové stavy,  
jako je případ náhlého pádu a včas-
nou reakcí předcházet následným 
komplikacím. 
 
Další informace vám rádi poskytne-
me na www.medares.cz ,  
popř. telefonicky +420 800 151 111, 
+420 725 757 673. 
 
Medares Service s. r. o.,  

Dr. Martínka 1295 

Ostrava-Hrabůvka, 700 30 

http://www.medares.cz
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Zprávičky ze školičky 
 Říjnové události 

Měsíc říjen byl bohatý na události ve škole.  

Ve čtvrtek 2.10. děti besedovaly na téma „pitného režimu“ a které nápoje jsou zdravé a 

které nikoliv. Další aktivity byly ve znamení podzimu. Ve středu 8.10. probíhal ve škole 

projektový den „podzimní čarování“, kdy si děti samy naškrábaly a nastrouhaly        

brambory, ze kterých pak paní učitelky usmažily výborné bramboráky. Mezitím děti ve 

skupinách plnily další úkoly: vyráběly plakát s podzimní tematikou, vymýšlely básničky a 

písničky. Jak si se zadáním poradily jste mohli vidět na výstavě se stejným názvem,   

jejíž vernisáž byla ve čtvrtek 24.10. Zde jste pak mohli shlédnout i další práce, které děti    

v y t v á ř e l y 

v hodinách VV 

a PČ , ve školní 

družině a také 

doma. Výstava 

se vydařila a 

děti si pak užily 

p o d z i m n í c h 

prázdnin.  

 

 

 

 

V neposlední řadě byla úspěšná i akce pro rodiče 

našich nejmladších žáčků, kteří se přišli v hojném 

počtu ve středu 23.10. podívat, jak se jejich     

dětem ve škole daří.  

    Mgr. Hana Frydrychová 
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Strašidla ve školní družině 

 
 V minulém školním roce jsme se zúčastnili soutěže - Slet strašidel na Štramberské  
Trúbě 2013, kterou vyhlásili Rytíři hradu Štramberk. Úkolem dětí bylo vytvořit strašidlo 
podle popisu v knížce zaslané pořadateli. Všechna strašidla byla vystavena na Trúbě, 
kde je dle informací zhlédlo více jak 25 tisíc návštěvníků. Po ukončení soutěže jsme 
obdrželi  vyhodnocení strašidel, které nás velmi mile překvapilo. Naše tři strašidla     
vybojovala velmi pěkná místa, když uvážíme, že konkurence byla veliká. Celkem se 
zúčastnilo 38 strašidel. 

 

 

 
11. místo - BAZILIŠEK - 
(autoři: Katka Honešová,  
Niki Sopuchová, Market  
Klugová, Danča Marková, 
Naty Hanzelková, Barča 
Šmiřáková) 

 
17. místo - SVĚTLONOŠ - 
(autoři: Matěj Tománek,   
David Kuběna, Vašek      
Honeš, Kuba Havrlant) 

 
18. místo - ZAŽIGÁLEK - 
(autoři: Martin Lukáš, Michal 
Mikurda, Patrik Matuš, 
Zdenda Till) 

 
 

 

 

 

 

 Tímto bych chtěla všem dětem poděkovat za jejich spolupráci a aktivitu, kterou 
vynaložily při jejich výrobě. 

           Bc. Petra Chytílková 
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V pondělí 11. 11. 2013 bude výpůjční doba knihovny zkrácena, a to od 16.00 do 18.00 
hod. Poté následuje pro všechny jistě zajímavá přednáška Mgr. Petry Milichové. 
 
     Knihovna nabízí časopisy i dětem. Pro ty, kteří se právě naučili číst je ČTYŘLÍSTEK. Čtveřici ka-
marádů Fifinku, Myšpulína, Pinďu a Bobíka zná již několik generací čtenářů a stále jejich dobrodruž-
ství zajímají další děti. Formou komiksu je možné naučit se i anglicky a v každém čísle jsou i další zá-
bavné příběhy. 
 
     Mateřídouška - je časopis pro děti od 7 let a najdou v něm nejen pohádku, ale i vtipy a soutěže. 
Dále se dozvědí něco z přírody, techniky i kultury. 
 
      abc - časopis pro -náctileté, kteří se zajímají o přírodu, vědu, techniku a historii. Nechybí i vtipy a 
komiks na pokračování. V Listárně odpovídají na dotazy mladých čtenářů. Tento časopis zaujme i do-
spělé čtenáře. 
 
     BRAVO - tento časopis je určen hlavně dospívajícím dívkám. Zabývá se módou, kosmetikou, zdra-
vým životním stylem a nechybí i příběhy ze života. Na otázky čtenářek odpovídají lékařky a odborníci 
na vztahy mezi chlapci a dívkami. 
 
                                                                  Malý princ a planeta Karapoxů 
     Nová kniha podle animovaného seriálu. Malý princ a Liška přistávají tentokrát na vyprahlé planetě a 
čeká je velké nebezpečí. 
 
     E. Blytonová                                                  Tajemné údolí 
     Další detektivní příběh čtveřice kamarádů, kteří omylem vstoupí do nesprávného letadla. Ocitnou 
se v neobydlené divoké končině a navíc musí vypátrat, co tam pohledává banda zločinných pilotů. 
 
     V. Matysová                                                   Patricie 
     Když mladou dívku srazí auto a dovezou ji do nemocnice, zachraňují ji nejdříve život. Uzdravování 
však trvá příliš dlouho a ošetřující lékařka zjistí, že tato dívka byla zanedbávána, odstrkována a zcela 
propadla alkoholu.Nastává dlouhotrvající boj s nejistým výsledkem. 
 
     B. Fogle                                                          Kočka, hravá společnice 
     Praktická kniha obsahuje základní informace o tělesné stavbě kočky, jejích smyslech a jejím způso-
bu života. Najdeme zde rady o zdravotní péči a chorobách koček. Nechybí ani přehled plemen a další 
nezbytné rady pro chovatele těchto oblíbených zvířátek. 
 
     D. Dán                                                           Mucholapka 
     Tento detektivní příběh volně navazuje na román Moucha. Detektivové z oddělení vražd se vrací k 
případu, který jim již rok nedává spát. Záhadná smrt mladé dívky je sice plně zaměstnává, ale zároveň 
se v parném létě objevují další kriminální případy, které musí řešit. 
 
     Miguel  de Cervantes                                     Příběhy dona Quijota 
     Snad každý zná podivínského rytíře Dona Quijota a jeho nerozlučného druha Sancha Panzu. Chu-
dého zemana pobláznila četba rytířských románů a vydává se na pouť za ideály bludného rytířství. 
Tento renesanční román převyprávěl český spisovatel Jaromír John a přiblížil jej tak dnešnímu čtenáři. 
 

Věrka Šustalová, knihovnice 
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VÝSLEDKY     HLASOVÁNÍ   VE   VOLEBNÍM   OKRSKU    RYBÍ 
 

VE     VOLBÁCH     DO    
 

POSLANECKÉ SNĚMOVNY   PARLAMENTU ČR 
________________________________________________________________________________ 

 

Počet  voličů  zapsaných  do  seznamu  voličů …………………………… 1002 

 

Počet  zúčastněných  voličů    …………………………………………….…...   683  = 68,16  % 

 

Počet  platných  hlasů    ……………………………………………………….   680   

 

 

Počet    získaných     platných       hlasů  

 

1. ANO 2011…………………………………………………………………………..130 

 

2. KDU – ČSL…….…………………………………………………………………..116 

 

3. ČSSD…………..…………………………………………………………………. ...95 

 

4. ODS………………………………………………………………………….............63 

  

4. KSČM ………….…………………………………………………………………....63 

 

5. TOP 09........................................................................................................................56 

 

6. Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury…...……………………………………....47 

  

7. Česká pirátská strana ……………………………………………….…………….…31 

 

8. Strana zelených….……………………………………………………………….…..30 

 

9. Strana svobodných občanů…..…….…………………………………………….…..19 

 

10. Strana Práv Občanů ZEMANOVCI…….…………………………………….……. 10 

 

11. Dělnická strana sociální spravedlnosti……..………………………………….…......  7      

 

12.       Suverenita – Strana zdravého rozumu…….…………………………………….…… 6 

 

13.       politické hnutí Změna…………………………………………………………….….. 4 

 

14.       Strana soukromníků České republiky…………………………………………….…..1 

 

14.       LEV 21 – Národní socialisté…………………………………………………….……1 

 

14.       Koruna Česká……….………….…………………………………………….……….1 

 

15.       HLAVU VZHŮRU – volební blok…………………………………………….…….0 
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Kadeřnice Bára 

☎ 731 319 572 

Zůstaňte v pohodlí svého domova, stačí zavolat, a já přijedu za Vámi. 

Veškeré kadeřnické služby. 

Barbora Knápková 

Bernartice nad Odrou 29 

 

 

Prodám levně 
střešní tašky Tondach - francouzská 12 

2000 ks + hřebenáče a okrajové 

 tel. 732 517 978 

Výsledky přípravky v říjnu:                Tabulka po podzimní části: 
 
Rybí – Kateřinice        17:2 

Hodslavice – Rybí 1:6 

Starý Jičín – Rybí 5:2 

Rybí – Mořkov  4:2 

Kateřinice – Rybí         0:10 

 
Děkujeme všem hráčům za předvedené výkony v podzimní části a už se teď těšíme na 
jarní část a souboj o celkové první místo v soutěži. Poděkování také patří rodičům a   
fanouškům, kteří vytvořili vždy perfektní atmosféru při zápasech. 
První zimní trénink v Sokolovně se uskuteční ve čtvrtek dne 14. listopadu v 16,15 hod. 
             Trenéři Pepa a Petr 
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Skautky a světlušky na VÍKENDOVCE 
V termínu 18. – 20. 10. 2013 jsme pro naše skautky a světlušky již potřetí uspořádali 
víkendovou akci v nedalekém Skautském centru  Vanaivan v Kopřivnici.  
K večeru jsme odstartovali z autobusových zastávek horní a dolní a v půl 7 už jsme 
klepaly na naši paní kuchařku Libušku, 
které bych tímto chtěla moc poděkovat 
za to, že nám po celou dobu s úsměvem 
chystala jídlo a zajišťovala pitný režim.  
Po vybalení věcí jsme povečeřeli, zahrá-
li seznamovací hry a po pohádkovém 
hádacím večeru ulehli do spacáků. Rá-
no jsme se budili v duchu adrenalinové-
ho orientačního závodu zvaný „Kimegal“ 
pro týmy o 2 – 5 lidech. Vytvořili jsme tři 
týmy s názvem Květiny, Lišky a Draci. 
Při startu jsme do každé skupinky dosta-
li buzolu a průvodku (karta pro zápis údajů z tratě). Trať tvořilo deset stanovišť: rozdě-
lávání ohně, skalní golf, rurky (přemisťování golfového míčku v korytech vytvořených 
z tvrdých kartonů), šifry, poznávání zvířat a rostlin, střelba z luku a vzduchovky, zdra-
vověda, práce s GPS, vědomostní kvíz a lanová překážka. Závod trval v průměru 3 

hodiny a po doběhu nás čekal voňavý 
guláš připravený pořadateli. Nejlepší by-
lo družstvo Draků (4.místo), pak Květiny 
(5.místo) a Lišky (8.místo) v konkurenci 
celkem 15ti družstev.  
Na odpoledne jsme měli domluvený  
pronájem lezecké stěny a lanových pře-
kážek. Po zdárném překonání jsme ještě 
zahráli pár her ve společenské místnosti, 
povečeřeli a pustili si pohádku na dobrou 
noc. Další den jsme po snídani vyrazili 
na Krytý bazén, kde jsme strávili 2 hodi-

ny koupáním. Po řízku, který nás čekal 
zpět ve Vanaivanu jsme už jen uklidili, 
sbalili všechny věci, vyfotili poslední spo-
lečnou fotku a odcházeli k autobusu.  
Děkuji dospělákům za pomoc při vytvá-
ření programů a dohled... No a samo-
zřejmě   dětem za účast a doufám, že si 
z víkendu odnesly mnoho zážitků, které 
pak vyprávěly doma rodičům a na nic 
nezapomněly. Budu se těšit při dalším, 
již čtvrtém ročníku  Víkendovky. 
             Barča Mužíková 
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RYBSKÝ   ZPRAVODAJ   č. 11/2013  vydal  Obecní úřad Rybí,  Rybí č. p. 380  dne  30.10..2013   

v počtu  340 výtisků. Připravila  Jana Marková. Telefon / fax: 556 760 181. IČ: 00600741.  

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

Evidenční číslo zpravodaje:  MK  ČR E 10143.   

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

Obecní úřad si vyhrazuje právo výběru příspěvků do zpravodaje.    

           Uzávěrka každého čísla: 25. den v měsíci. 
 

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

