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

 Emil  Purmenský  87  let 

 Oldřiška Tillová   84  let 

 Karla  Šodková  81  let 

 Václav  Kubíček  80  let 

 Zdeněk   Bartoň   75  let 

 Pavel   Hanzelka  70  let 

 Ľubica   Rýdlová  60  let 

   

Nová možnost pořízení kompostérů do zahrad – žádost o spolupráci 
 
I v příštích letech bude moţné z dotačních programů Evropské unie si pořídit komposté-

ry do zahrad. Sdruţení povodí Sedlnice se dohodlo, ţe pokud bude dostatečný zájem 

ze strany občanů, bude znovu o získání dotace na pořízení kompostérů usilovat.  U nás 

v obci bychom ţádali o kompostér velikosti 900 l. V případě zájmu volejte na telefonní 

čísla 556 760 181, 556 760 031 nebo 606 127 321 a to do konce listopadu. 

Zákaz pálení na zahradách. 
V souvislosti s nastávajícím obdobím úklidu listí a rostlinných zbytků v zahradách        

připomínáme zákaz pálení vlhkého rostlinného materiálu. Nejenţe je tento zákaz 

dán zákonnou povinností, ale zakouřené prostředí především znepříjemňuje ţivot všech 

ostatních lidí naší obce. Doufáme, ţe jejich právo na čistý vzduch budete nadále        

respektovat. 

Pozvánka na přednášku o zdraví 

V pondělí 30. listopadu v 18:00 hodin  

uskuteční Mgr. Petra Milichová v obecní knihovně přednášku  

na téma „NÁSTRAHY BEDERNÍ PÁTEŘE".  

Jste všichni srdečně zváni. 
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Myslivecké sdruţení Rybí Vás srdečně zve na 

HUBERTSKOU ZÁBAVU, 

která se koná v sobotu dne 14.11.2015 v sále Besedy. 

Hraje kapela VĚŠÁK. 

Myslivecká kuchyně a bohatá tombola. 

Začátek v 19:00 hod.  

Vstupné 70 Kč. 

Představení studií na možné využití areálu kravína v naší obci 

 Na konci loňského roku jsme po dohodě s vlastníky pozemků a staveb areálu     

kravína v naší obci zadali zpracování ideové studie vyuţití areálu ţivočišné výroby 

v Rybí včetně jeho napojení na okolní zástavbu obce a technickou infrastrukturu, která 

bude odpovídat potřebám vyuţití areálu. Návrh řeší i vazby na okolí. Pro zpracování  

tohoto poměrně sloţitého zadání jsme oslovili tři architektonické a projekční kanceláře. 

 

 Zvu Vás ve středu 11. listopadu od 18:00 hodin do sálu Besedy na seznámení 

s výsledky zpracovaných ideových studií areálu a také na společnou diskusi o dalších 

moţnostech, jak tuto poměrně zajímavou lokalitu naší obce vyuţívat. 

Na příjemné setkání se těší Marie Janečková 

Sportovní komise obce Rybí a Turistický oddíl TJ Rybí 

zve širokou veřejnost na  

BESEDU O EXPEDICI TADŽIKISTÁN 2015. 

Se svými záţitky z přechodu Fanských hor v Pamíroaltajské oblasti 

a z výstupu na 4.958 m.n.m. vysokou Malou Ganzu  

se s Vámi podělí Pavel Skalka a Dušan Olajoš. 

 

Beseda se koná v sobotu 7.11.2015 od 18:00 hodin  

v „Hospodě na fotbalovém hřišti“. 

Vstupné dobrovolné 
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KLUB ŽEN    zve své členky ve středu 4. listopadu  do přísálí Besedy v 17:00 hod. 

ZAPISOVÁNÍ  LÉKŮ A MĚŘENÍ TLAKU   se bude konat  v pondělí  9. listopadu 
v konzultační místnosti lékaře na obecním úřadě v době  od 9:30 - 10:00. 
 
ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ se bude konat v pondělí 23. listopadu ve stejnou dobu. 

Předvánoční jarmark 

           Zveme vás tímto co nejsrdečněji na předvánoční prodejní 

            jarmark, který pořádá kroužek pletení z papíru. 
                     

            Kdy:    neděle  29.11. 2015 

                      od 8 – do 12 hod   
 

            Kde: v klubovně Obecního úřadu Rybí 

            

K prodeji i k vidění budou výrobky pletené z papíru,     

vánoční ozdoby a i děti si můžou zakoupit drobné 

dárky pro své blízké.     

                                                         Martina Hejnová 

V neděli 29.listopadu 2015 od 13 do 18 hodin proměníme sál Besedy na  
VIDEOKAVÁRNU  

a budeme promítat videa z akcí pořádaných v naší obci.  
Při kafíčku zavzpomínáme na společně proţitý čas. 

Promítneme například : 

Od 13 h – Traktoriáda 

Od 14 h – Kterak starosta strašidlům práci dal 

Od 15 h – Silvestr Klubu důchodců v roce 1993 

Od 16 h – Vinobraní roku 1997 

Od 17 h – Dobývání hradu Bumbalštejn 

 
Na OÚ je několik desítek videí a v případě zájmu můţeme videokavárnu opakovat.   

Zve kulturní komise 
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Diakonie Broumov,  

sociální družstvo 
 Více na  www: diakoniebroumov.org, www.facebook.com/broumovdiakonie 

VYHLAŠUJE 

SBĚR  POUŽITÉHO  OŠACENÍ 
 Letního a zimního oblečení /dámské, pánské, dětské/ 

 Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon  

 Látky (minimálně 1m
2
, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek) 

 Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené 

 Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky 

 Obuv – veškerou nepoškozenou 

 Hračky – nepoškozené a kompletní 

 Peří, péřové přikrývky a polštáře 

 Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční 

 Knihy 

 
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME: 

 ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů 

 nábytek 

 znečištěný a vlhký textil 

 

Sbírka se uskuteční : 
 

dne:    ve čtvrtek 19. listopadu 2015  
 

čas:  9:00 – 18:00 hod. 
 

místo: Beseda - před skautskou klubovnou  
 

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,  

aby se nepoškodily transportem 
 

Bližší informace Vám rádi sdělíme: 

tel. : 491 524 342, 224 316 800 
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V měsíci říjnu rada obce schválila: 
 přijetí účelové neinvestiční dotace ve výši 1.200,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí 

dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (dotace je určena na zabezpečení     
jednotky sboru dobrovolných hasičů) 

 dodatek o změně bankovního spojení dodavatele ke smlouvě o dodávce vody 
z vodovodu mezi obcí Rybí a společností SmVaK Ostrava a.s. se sídlem 28. října 
1235/169 Ostrava.  

 uzavření darovací smlouvy mezi obcí Rybí a společností V+V Saveko se sídlem    
Záhumenní 1346 Kopřivnice (firma Saveko poskytla dar ve výši 5.000,- Kč na        
pořádání běţeckého závodu Rybský trhák) 

 uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IP-12-8015900, Rybí p.č. 198/2 
k zemní přípojce NN mezi obcí Rybí a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem  
Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8 Děčín. 

 uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor – konzultační místnosti pro lékaře 
mezi Obcí Rybí a MUDr. Janou Machovskou a dále mezi Obcí Rybí a ČČK Rybí. 

 uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor – klubovny multifunkční budovy čp. 
380 mezi Obcí Rybí a neformální skupinou rodičů a dětí „Ţelvičky“ a dále mezi Obcí 
Rybí a neformální skupinou klubu seniorů 60+ -.  

 uzavření smlouvy o nájmu sálu kulturního domu Beseda za účelem cvičení na         
tělocvičném nářadí BOSU. 

 úhradu ve výši 54.460 Kč z rozpočtu obce Rybí na pokrytí nákladů na ostatní         
dopravní obsluţnost okresu Nový Jičín pro rok 2016 (podíl na úhradě předpokláda-
ných ztrát autobusové dopravy v okrese Nový Jičín) 

 vnitroorganizační směrnici č. 1/2015 – Zásady provozu sluţebních vozidel. 
 zhotovení průmyslové podlahy a odsávacího zařízení v garáţi hasičské zbrojnice, a 

dále pořízení bezodtokové jímky.  
 připevnění sněhových zábran na střechu budovy mateřské školy v částce 88.000 Kč. 
 tisk kalendářů pro rok 2016 u firmy „Tisk do tisíce“ za cenovou nabídku 19.000,- Kč + 

náklady na poštovné. 
 spolupráci na projektu sběrného dvora s městem Štramberk  
 plánované účetní odpisy pro zařízení v kuchyni mateřské školy - konvektomat B6 11i 

RP E0611/A  a kotel Fagor ME7-10BM  
 
rada vzala na vědomí 
 uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor – pohybové místnosti v budově   

základní školy čp. 110 mezi TJ Rybí a ZŠ Rybí  
 
rada obce zastupitelstvu doporučila ke schválení: 
 předloţenou ţádost pana Š.H., Rybí k přidělení účelově vázané dotace ve výši 

18.948,- Kč z rozpočtu obce Rybí na rok 2015 na stavbu domovní ČOV. 
 předloţenou ţádost E.S. a pana P.K., Rybí k přidělení účelově vázané dotace ve výši 

10.350,- Kč z rozpočtu obce Rybí na rok 2015 na stavbu domovní ČOV 

Z jednání Rady obce Rybí  



7 

V Novém Jičíně zahájilo provoz coworkingové centrum, které nese název  

“COWO NOVO – prostor pro (spolu)práci”.  
 

 Moţná jste pojem “coworking” ještě neslyšeli. Co to je? V doslovném překladu to 

znamená “spolu-práce”. Jde o sdílený prostor pro samostatnou práci i spolupráci  

profesionálů a jiných pracovníků, kteří zde nezávisle na sobě realizují své projekty a 

rozvíjejí své podnikání. Proč byste přece měli platit měsíční nájem za celou kancelář, 

kdyţ potřebujete svůj stůl a ţidli třeba jen dva dny v týdnu? Nebo naopak – proč byste 

měli být omezení tím, kdy je vám budova, kde vaše kancelář sídlí, přístupna, kdyţ se 

vám lépe pracuje ve zcela jiné hodiny či dny? COWO NOVO nabízí různé měsíční    

tarify (jiţ od 650 Kč), které zohledňují různé nároky svých klientů. Samozřejmostí je 

moţnost si některou z plně vybavených místností pronajmout jednorázově a nechat si 

zajistit občerstvení. 

V COWO NOVO si můţete pronajmout své místečko pro práci, zasedací místnost,     

dataprojektor, vyuţít tiskárnu… nebo si třeba něco půjčit ze sdílené knihovny. Klientům 

je k dispozici také sdílená asistentka, která je přesně ten “někdo”, kdo za vás vystojí 

frontu na poště nebo vám skočí pro něco do města, zatímco vy se budete věnovat své 

práci. Kde COWO NOVO sídlí? Zabydlelo se v pravém křídle novojičínského      

gymnázia, kde dříve bývalo Komunitní vzdělávací centrum. Více o COWO NOVO a  

nabízených sluţbách se dozvíte na www.cowonovo.cz nebo na Facebooku, kde jiţ 

teď COWO NOVO sleduje více neţ 250 lidí (www.facebook.cz/CoworkingNJ). 

COWO NOVO však nenabízí “jen” prostor pro práci, na své si přijdou i všichni ti, kteří 

rádi navštěvují různé workshopy, kurzy a semináře. COWO NOVO má jiţ teď v       

nabídce několik atraktivních akcí plánovaných na podzim a zimu, program je postupně 

doplňován. Sníţeného vstupného mohou vyuţít rodiče na RD, studenti a ZTP.  

Myšlenka sdíleného prostoru, který je pojítkem pro svět firem, neziskových organizací, 

podnikatelů, osob se zájmem o osobní rozvoj a freelancerů, byla uvedena v ţivot v roce 

2005, postupně se tento trend šíří po celé světě – nyní uţ i na Novojičínsku.  
 

Kontakt: 
Lucie Hrdličková, koordinátorka 

+420 725 210 057 

lucie.hrdlickova@proficionj.cz 

www.cowonovo.cz 

http://www.cowonovo.cz/
http://www.facebook.cz/CoworkingNJ
mailto:lucie.hrdlickova@proficionj.cz
http://www.cowonovo.cz
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Do knihovny Vás zve  Věrka Šustalová    

     R. Chajda    Mladý technik 
Tato kniha je určena všem mladým zájemcům o techniku. Provede vás světem moderní techniky a 
pro lepší pochopení souvislostí se také občas obrátí k historii techniky. Své konstruktérské schopnosti 
můţete uplatnit výrobou jednoduchých funkčních modelů. K jejich výrobě potřebujete věci, které    
běţně najdete v domácnosti a trochu šikovnosti a nápaditosti. 
 
     M. Černík     Knížka pro děti od dvou do pěti 
     Jednoduchá říkadla, kratičké veršované i prozaické pohádky najdete v této dětské kníţce. Je     
určena také prvňáčkům, protoţe všechny texty jsou prosté, hravé a snadno se pamatují. Obrázky 
Gabriela Filcíka děti určitě také potěší. 
 
     O. Neff     Pán země 
     Honba za tajemstvím nevyzpytatelného Virgila Adriana pokračuje. Tajný agent James Maukler a 
detektiv Fix spolu s malým Markem a neohroţenou slečnou Hortenzií se ocitnou uprostřed nejčernější 
Afriky. Čeká je dobrodruţství, jaké ještě ţádný člověk nepodstoupil. Je to druhá kniha trilogie          
Tajemství pěti světadílů. 
 
     P. Carman    Elyonova země – Osamělé moře 
     Čtvrtý díl světového fantasy bestselleru přivádí Alexu a její nejbliţší přátele na palubu lodi. Poutavé 
vyprávění o dvou bratrech, jejichţ příběh se odehrál dávno před tím, neţ se Alexa narodila, jim     
zpříjemní nebezpečnou plavbu a navíc odhalí důleţitá vodítka, která jim pomohou splnit jejich nelehké 
poslání. 
 
     J. Eatonová    Háčkování – jak na to 
     Chcete se naučit háčkovat? Pak je tahle kniha pro vás to pravé. Zdokonalíte se v různých         
technikách a dostanete i spoustu dobrých rad, které vám pomohou předejít potíţím. Fotografie vás při 
práci povedou krok za krokem stejně jako nákresy, vzory a podrobné instrukce. 
 
     F. Cinger     Smějící se slzy aneb Soukromý život Jana Wericha 
     Za maskou velkého klauna, který rozdával moudrý humor plnými hrstmi, se skrýval zranitelný    

člověk, který musel v soukromém ţivotě překonat mnoho váţných a bolestných překáţek. Devět let 

od prvního vydání této knihy umoţnilo jejímu autorovi doplnit Werichovu biografii o mnoho nových a 

dosud nepublikovaných postřehů a souvislostí. 

     M. Mlynářová    Asi nejsem ženská 
     Autorka opět popisuje další příhody ze své lesní samoty, ale i z výletů a poznávacích zájezdů.        
I kdyţ se ani jí nevyhýbají zápory ţivota, dává svým postojem jednoznačně najevo, ţe stojí za to ho 
ţít. Tato kniha je určena hlavně pro čtenářky, které hledají povzbuzení, pobavení a odreagování od 
kaţdodenních starostí. 
 
     Lars Kepler    Svědkyně ohně 
     Flora Hansenová sama sebe nazývá spiritualistickým médiem.Kdyţ ve zprávách uslyší o děsivé 
vraţdě v ústavu pro dívky se sklony k destruktivnímu chování, nabídne policii pomoc při pátrání po 
pachateli. Hon na něj je plný nečekaných zvratů a inspektor Joona Linna má stále pocit, ţe mu něco 
uniklo… 
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 Letošní ročník běţeckého závodu 

se uskutečnil v sobotu 10. října za 

poměrně chladného počasí. I tak se 

na startu objevilo 131 dětí, které   

touţily stanout na stupních vítězů.  

Protoţe tento závod organizujeme ve 

spolupráci s atletickým oddílem Emila 

Zátopka v Kopřivnici, máme poměrně 

vysokou účast závodníků z tohoto 

oddílu a první místa patří povětšinou 

těmto trénovaným borcům. V této 

těţké konkurenci se i přesto našim 

dětem podařilo obsadit medailové pozice.  

V kategorii nejmenších dětí si pro bronzovou medaili doběhl Tomášek Bradáč, 

v kategorii dívek 2010 - 2011 si také bronzovou medaili vybojovala Andrea Havrlantová, 

stříbrnou medaili v kategorii chlapců 2008 

– 2009  získal Jirka Sopuch, v kategorii 

chlapců 2006 – 2007 obsadil 3. místo 

Lukáš Kusák, a konečně v kategorii 

chlapců 2004 – 2005 další stříbro získal 

Pavel Vašenda. Naše děti se pak často 

objevují na  krásných 4. a 5 místech.  

Dospělých se v tomto ročníku zúčastnilo 

23 závodníků. Ve své kategorii získala 

zlatou medaili naše rodačka Silvie Tománková. A dobře si vedl také náš další závodník 

Václav Honeš. 

Pokud chcete si podrobně prohléd-

nout výsledky závodu, podívejte se 

na stránky atletického oddílu 

Kopřivnice. 

Gratulujeme všem vítězům a také 

všem, kteří se tohoto závodu       

zúčastnili. 
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                                 Poděkování rodičům z Mateřské školy Rybí 

 

 V letošním školním roce pracujeme podle projektu „ Do přírody za zvířátky,     

půjdeme tam a zase zpátky – Po stopách veverky Lískulky“. 

 V září jsme poţádali rodiče o společné vyrobení veverky Lískulky, která je  letos 

naším maskotem. Byli jsme velmi mile překvapeni tvořivostí, nápaditostí a rozmanitostí 

veverek, které nás budou provázet po celý rok. 

  K nim  přibyli „Podzimníčci“ z tradiční odpolední Výtvarné školičky. 

  V keramickém krouţku se děti začaly učit pracovat s hlínou a vytvořily si své   

první výrobky. 

 Děkujeme všem dětem a rodičům, ţe se s chutí zapojili do našeho projektu a     

těšíme se na další spolupráci a společné setkání. To následující bude počátkem          

listopadu na Lucerničkovém pochodu. 

                                                         Za MŠ Rybí  Gilarová Miroslava 
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Zprávičky ze školičky 
Říjen ve škole 

I v říjnu proběhlo ve škole několik zajímavých aktivit. Ve čtvrtek 8. října vyrazily 

děti z 2. – 5. ročníku na dopravní hřiště do Kopřivnice. Týden na to jeli třeťáci, čtvrťáci a 

páťáci na exkurzi do Brna. Co vše navštívili a viděli si můţete přečíst v příspěvku p. uč. 

Moudré.  

 
19. října jsme vyhlásili soutěž 

pro ţáky školy ve 

třech kategoriích:  

 výtvarná tvorba 

 prostorové práce  

 literární tvorba 

Výsledky soutěţe i nesoutěţní 

výtvory dětí můţete vidět na 

Podzimní výstavě dne      

5. listopadu, na kterou Vás 

srdečně zveme. 

 

 
 
 Paní vychovatelky 

ze školní druţiny     

připravily pro děti     

dvě pěkné akce.  

Tou první byla návště-

va keramické dílny,     

tou druhou návštěva      

interaktivní výstavy  

„Máš pod čepicí“ 

v Ţerotínském zámku 

v Novém Jičíně. 
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RYBSKÝ   ZPRAVODAJ   č. 11/2015 vydal  Obecní 

úřad Rybí,  Rybí č. p. 380  dne  30.10.2015 

v počtu  395 výtisků. Připravila  Jana Marková. 

Telefon / fax: 556 760 181. IČ: 00600741.  

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

www.rybi.cz.  

Evidenční číslo zpravodaje:  MK  ČR E 10143.   

Pro Rybjany zdarma jinak 5 Kč za jeden výtisk.     Tisk: 

Obecní úřad Rybí         .       

Obecní úřad si vyhrazuje právo výběru příspěvků do 

zpravodaje.              Uzávěrka každého čísla:  25. den 

v měsíci. 
 

EXKURZE DO BRNA 
 
Ve středu 14. října jsme se vypravili s třeťáky, čtvrťáky a páťáky na exkurzi do Brna.   
Vyrazili jsme autobusem do Suchdola nad Odrou, odkud jsme pokračovali vlakem směr 
Brno. 
I kdyţ nám počasí moc nepřálo, ihned po vystoupení z vlaku jsme se pěšky vydali přes 
Zelný trh na hrad Špilberk. S průvodcem jsme prošli zdejší kasematy, coţ  jsou        
podzemní chodby, které slouţily jako úkryt vojáků a následně jako vězení. Prohlídka  
trvala téměř hodinu a půl, průvodce nám dokonce otevřel samotnou mučírnu, mohli 
jsme si vyzkoušet i pobyt v „josefínské kobce“. 
Ze Špilberku jsme zamířili zpět do centra, kde si děti v podchodu Staré radnice            
prohlédly „brněnského draka“ a „brněnské kolo“. Poté jsme zamířili k Hodinovému stroji 
na Náměstí svobody, kde se děti pokusily chytnout kuličku, leč nikomu se to nepodařilo. 
Dále jsme pokračovali ke kostelu Sv. Jakuba, kde jsme navštívili pietní místo Kostnice. 
Pak nás čekala občerstvovací zastávka v Mc.Donald. Pro některé byla návštěva tohoto 
zařízení bohuţel jediným záţitkem z výletu. 
Vzhledem k počasí jsme jako bonus děti vzali do Modelářského světa, kde si mohly   
prohlédnout modely vláčků a vyzkoušet si ovládání velké autodráhy. 
Pak uţ nás čekala zpáteční cesta vlakem, která aţ na letící čepici z okna, proběhla    
celkem v poklidu. 

        Mgr. Eva Moudrá 

Na listopad jiţ máme naplánované další akce, jako například návštěvu Planetária 
v Ostravě, výtvarnou aktivitu zvanou „Pískohraní“, doprovodný program k projektu 
„Ovoce do škol“ a v neposlední řadě schůzky pro rodiče. 

       Mgr. Hana Frydrychová 
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