
SRPEN  2008 / XVI. ročník 
 

ZAPOJENÍ OBČANŮ  DO PŘÍPRAVNÝCH PRACÍ SPOJENÝCH S 

KANALIZACÍ  
 
Vážení občané, zajisté jste již byli seznámeni se záměrem obce 
vybudovat kanalizaci a to společnou Rybí - Závišice s čistírnou 
odpadních vod na katastru Závišic. 
 
V rámci přípravných prací Vám již byla nebo bude v nejbližších dnech 
doručena obálka, kde jsou vysvětleny jednotlivé kroky s tím, že je zde 

přiložen dotazník, kde Vás žádáme o zakreslení místa umístění jímky s tlakovým 
čerpadlem o průměru 1 – 1,2 m a také zakreslením stávající jímky či podobného zařízení 
u domu. Od této jímky musí být v asi metrové hloubce uložená hadice cca 55 mm do 
hlavního řádu, který se ve většině případů povede v pozemcích obce - cesty, chodníky 
atd. (bude-li to technicky možné). 
Zákres do mapky proveďte včetně popisu – stávající septik—nová jímka. 
O vypsání všech potřebných údajů, zakreslení do přiložené mapky Vašeho domu a 
včetně doručení na místní Obecní úřad žádáme do 20. srpna tohoto roku. 
 
S pozdravem  
starosta obce Petr Skalka 
 
PS: doporučuji umístění tlakové jímky co možná nejblíže ke stávajícímu septiku, jímce 
atd. V případě , že již vlastníte ČOV je možné využít - ne vždy - i tuto nádobu bez dalších 
zásahů. 
 
 

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

 
Paní  Kocková Marie                   85 let 
Paní   Rýdlová  Jarmila                   82 let 
Pan   Drozd Karel                            80 let 
Pan    Krpec Josef        75 let 
Paní    Červencová Anna        75 let 
Paní   Pšenicová Ludmila        60 let 
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  Z E   Z A S E D Á N Í   R A D Y  O BC E  

 
Rada obce na svém 43. zasedání dne 24.6.2008 projednala a přijala toto usnesení: 
 
souhlasí  s uzavřením smlouvy o reklamě pro rok 2008 mezi společností ASOMPO, a.s.  
Životice u Nového Jičína a TJ Sokol Rybí; souhlasí  s uzavřením „Smlouvy o 
poskytování regionálních knihovnických služeb“ mezi knihovnou Městského kulturního 
střediska Nový Jičín a Obecní knihovnou Rybí a  pověřila  starostu podpisem;  vyhlásila  
v souladu s § 39 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, záměr obce - prodej části obecního pozemku  parc. č. 1565/1. Písemné 
žádosti lze podat do středy 23. července 2008 na adresu Obecního úřadu Rybí, prodej 
bude projednávat Zastupitelstvo obce Rybí na svém zasedání. 
           
Rada obce na svém 44. zasedání dne 8.7.2008 projednala a přijala toto usnesení: 
 
schválila  úhradu autobusové dopravy na skautský tábor, který se uskuteční od 12.-
20.7. 2008 na tábořišti Halenkov - Lušová;  schválila  uspořádání „Dne otevřených 
dveří“ v budově knedlíkárny dne 18.7.2008  
 
Rada obce na svém 45. zasedání dne 23.7.2008 projednala a přijala toto usnesení: 
 
vybrala  firmu Jan Morys na opravu střechy kulturního domu Beseda; vybrala    
samojízdnou sekačku Starjet  od firmy Lipka Frenštát p./Radh.; schválila   doplnění 
kontejnerů na bioodpad o 7 kusů, ke každému sběrnému místu po jednom kuse; vzala 
na vědomí  informaci starosty o převzetí provedené práce opravy osvětlení na místním 
hřbitově od firmy Zelenka Nový Jičín. 

 (JM) 
 

CO  NAJDETE  NA ÚŘEDNÍ  DESCE  

 
K datu 28.7.2008: 

Návrh Plánu oblasti povodí Odry k připomínkám veřejnosti 
Přehled uzavřených veřejnoprávních smluv 
 

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

 

OBECNÍ KNIHOVNA  

 
V měsíci  srpnu bude obecní knihovna zpřístupněna pouze               
v pondělí v době od 16:00 do 19:00 hod.  
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RŮZNÉ 
 
KLUB ŽEN – zve své členky 5. srpna do přísálí Besedy v 18. hod.  
 
 
ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ  se bude konat v pondělí 11. srpna  v přísálí Besedy  
                                   v  době   od 9:30 - 10:00. 
 
ZAPISOVÁNÍ  LÉKŮ  A  MĚŘENÍ  TLAKU  se bude konat v pondělí 25. srpna  
                                                                       ve stejnou dobu. 
 

O Z N Á M E N Í  DĚT S K É  L É K AŘK Y  

 
MUDr. Jana Machovská oznamuje rodičům termín poradny v Rybí v době 
letních prázdnin: 21. srpna  v době od 13:00 - 14:00 hod.  
Současně oznamuje termín dovolené 28. července – 8. srpna. 
V době čerpání dovolené zajištěn zástup v ordinaci v Novém Jičíně, ordinační 
hodiny tradiční, jen v pondělí 13:00 – 15:00. 

 

NA POUŤ  V  BANDURÁCH 
 

Agentura Dobrý den potvrdila účast na zaznamenání rekordu a případný zápis do České 
knihy rekordů II.   Čas zaznamenávání rekordu bude vyplněn doprovodným programem.  

 
Historky na téma „Bandury“ budou odměněny. 

 
Na toto ojedinělé setkání pozvěte i své přátelé. Každá noha v bandurách je vítána. 

 
Za kulturní komisi Ludmila Krausová 

 

PŘ I P R AV U J E M E  

 
V měsíci říjnu připravuje kulturní komise 
  
Výstavu fotografií s názvem „Včera a dnes“. 

 
Pro tento účel prosíme o zapůjčení dobových fotografií. 
Fotografie vzadu podepište a napište komentář. V obálce 
předejte na obecní úřad do konce srpna.  
Po skončení výstavy Vám budou fotografie vráceny zpět.  
Za vaši pomoc předem děkujeme. 

Za kulturní komisi Ludmila Krausová 
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V Í T Á M E  M E Z I  N Á M I  
 

     V úterý 22.7.2008 jsme přivítali v naší obci nového kaplana Vladimíra Zelinu. 
Dojíždět k nám bude z Kopřivnice. Pochází z  Raškovic na Frýdecko-
Místecku.  9 let pracoval jako stolař.  Seminář ukončil kněžským svěcením 
v červnu 2008 ve svých 33 letech.   
     Do nového působení mu přejeme mnoho porozumění a Boží pomoci. 

za farníky – Ludmila Krausová 
 

U P O Z O R NĚN Í  
 
Na základě množících se stížností na parkující auta na místních 
komunikacích, žádáme jejich majitele, aby si svá auta přeparkovali a 
nebránili tak průjezdu jiným řidičům. 
 

Znovu upozorňujeme na volné pobíhání psů a s tím související psí 
výkaly, apelujeme na jejich majitele, aby si své psy lépe zabezpečili. 
Upozorňujeme na dodržování Obecně závazné vyhlášky obce Rybí 
č. 1/2004 o zabezpečení veřejného pořádku a čistoty při držení 
psů a zákazu volného pobíhání psů, čl. 4 který zní: Držitel nebo 
průvodce psa je povinen zajistit, aby pes svými exkrementy 
neznečišťoval veřejná prostranství a prostory přístupné veřejnosti. 
Pokud ke znečištění dojde, je povinen bezodkladně zvířecí exkrementy z těchto míst 
odstranit.  
***************************************************************************************************** 
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! ! ! NĚC O  P R O  Z A S M Á N Í  A  P O UČE N Í ! ! !  
První lekce 
Manželka zrovna vystoupila ze sprchy a manžel se chystá sprchovat, když v tom zazní dole 
v hale zvonek. Manželka si přes sebe přehodí osušku a jde otevřít. Před dveřmi stojí soused 
Bob. Ještě dříve, než žena stačí otevřít ústa, Bob spustí: „Dám ti 800 dolarů, když si tu osušku 
na chvíli sundáš.“ Po krátkém rozmyšlení nechá žena osušku sklouznout a zůstane před 
Bobem jen v Evině rouše. Bob chvíli kouká, pak dá ženě 800 dolarů a odejde. „Kdo to byl?“, ptá 
se manžel, když se žena vrátila. „Jenom Bob od vedle.“ „To je fajn, že přišel. Dal ti těch 800 
dolarů, které mi visí?“ 
Poučení: 
Existuje-li důležitá informace ohledně budoucích zisků, je lépe riskovat a akcionářům to sdělit 
včas. Zamezíte tím možnému nepříjemnému odhalení v budoucnosti. 
 
Druhá lekce 
Prodavač, pokladní a jejich šéf jdou společně na oběd. Cestou najdou starou lampu a když ji 
začnou otírat, objeví se džin: „Splním každému jedno přání,“ hřímá. „Prvnímu mně, prvnímu 
mně, volají prodavač a pokladní.“ „Přejete si?“ vyzve je džin. „Chtěl bych být na Bahamách, řídit 
rychlý sportovní člun a nemít žádné starosti,“ říká prodavač. PUF a prodavač je pryč. „Chtěla 
bych se opalovat na Havaji se svým milým, nechat si dělat masáž a po ruce mít neustálý přísun 
piňa colady“, říká prodavačka. PUF – a prodavačka je pryč. „Tak jste na řadě!“ obrátí se džin na 
manažera. „Chci ty dva zpátky než skončí polední přestávka,“ říká manažer. 
Poučení: 
Nechte svého šéfa, ať mluví první. 
 
Třetí lekce 
Ve větvích stromu seděla vrána na nedělala vůbec nic. Přišel k ní zajíc a ptá se: „Co děláš?“ 
„Jen tak sedím a koukám.“ „Mohu si sednout také?“ „Ale jistě, proč ne.“  A tak si zajíc sedl pod 
strom. Vtom se objevila liška, zajíce chytila a snědla. 
Poučení: 
Abyste mohli sedět a nic nedělat, musíte sedět hodně vysoko. 
 
Čtvrtá lekce 
Svěřuje se krocan býkovi. „Moc bych si přál, abych měl tolik síly, že bych dokázal vyletět až na 
vršek toho stromu.“ „Možná bych měl pro tebe radu“, říká býk. „Když budeš denně hrabat 
v mých výkalech a zobat z nich zrníčka, brzy se posílíš a pak to třeba dokážeš. Je v tom velká 
výživná hodnota.“ Po několika dnech této stravy krocan zjistil, že má dostatek síly vyletět na 
nejnižší větev. Po několika dalších dnech se mu podařilo dostat se výše a ještě výše, až 
nakonec doopravdy vyletěl až na vrcholek stromu. Krátce nato jej tam spatřil lovec a krocana 
sestřelil.  
Poučení: 
Občas se vám podaří dostat se na vrchol za hovno, ale pamatujte, že to hovno vás tam 
neudrží. 
 
Pátá lekce 
Na lodi se plaví medvěd, myš a žába. Medvěd si zpívá, ale žábě se to nelíbí a strašně 
medvědovi vynadá. Medvěd ji ignoruje. Myš se jen dívá a když vidí, že medvěd nepřestal 
zpívat, vynadá mu také. Medvěd se naštve a myš i žábu hodí do vody. Ve vodě se ptá žába 
myši: „Umíš plavat?“ „Ne“ pláče topící se myš. „Tak proč nadáváš medvědovi?“ 
Poučení: 
Když si kolega dovoluje na nadřízeného, neznamená to, že si to můžeš dovolit i ty. 
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 FE STI VA L SP OR TU P RO VŠEC HNY O L O M O U C  2 0 0 8  
       
Chtěla bych informovat všechny příznivce sportu o účasti našich borců na republikových 
soutěžích Medvědí stezkou a atletickém čtyřboji, které se konaly 25.6.-29.6.2008 
v Olomouci a byly součástí Festivalu sportu OLOMOUC 2008. 
Johana Purmenská a Nikola Bilová, tentokrát velice netradičně překonávaly překážky a 
nástrahy soutěže nazvané Medvědí stezkou ve městě. Tato soutěž probíhala 
v Bezručových sadech a v několika místech historické Olomouce. Děvčata svým 
umístěním pomohla našemu kraji k vítězství a opět se plyšový medvěd stěhuje do 
Moravskoslezského kraje – gratulujeme! 

Nikola Šimíčková, Michal Bil a Patrik Matzke 
v atletickém čtyřboji skončili celkově jako kraj na 
velice pěkném čtvrtém místě. 
Pokud Vás zajímá umístění jednotlivců, ale i 
všech krajů naší republiky mrkněte na 
www.caspv.cz a tam všechny výkony a tabulky 
najdete a nejen těchto dvou soutěží. 
Naši cvičenci prožili pět nádherných dnů plných 
netradičních her a nových soutěží, také díky 
finančnímu příspěvku obce Rybí a RC SPV Nový 
Jičín za což jménem dětí a rodičů děkujeme. 

Holky a kluci si mohli vyzkoušet například fittesty, woodball, speedminton, trangeball, 
indiaca, tchoukball, ringo, frisbee, varpu, ale taky rafty a kanoe, trikke, in-line brusle. 
Jestli jste zvědaví co tyhle tajemné názvy skrývají, zeptejte se Johanky, dvou Nikolek, 
Michala a Patrika - určitě se s Vámi podělí o své dojmy. 
Z těch srozumitelnějších to pak byly chůdy, šlapadla, balanční plochy, lyže na trávě, 
malá kopaná a jiné házecí a skákací dovednosti a taky bazén s tobogánem a vířivou 
vanou. 
Velice působivé bylo slavnostní zahájení Festivalu na zimním stadionu a koncert 
cimbálové kapely Hradišťan s primášem Jiřím Pavlicou. 
Chodili jsme povzbuzovat i ostatní cvičence tam, 
kde jsme jako kraj měli želízka v ohni. Tak třeba 
junioři ze Slavkova u Opavy vyhráli naši 
oblíbenou hru Brännball. V halové kopané jsme 
měli zastoupení mužů ze Štramberka a Závišic. 
Podiové skladby zase předváděly děvčata 
z Kopřivnice. Bohužel, všechno co festival 
nabízel jsme nestihli.  
A taky nás přijeli povzbudit a podpořit rodiče 
našich nejmladších reprezentantů, což velice 
pomohlo k dosažení tak skvělých výsledků. 
Co k tomu dodat, snad jen za tři roky 
nashledanou v OLOMOUCI 2011. 
 A s Vámi ostatními v září v tělocvičně . 

                                                      Za SPV Rybí Liba Mužíková 
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Z P R Á V Y  O D D Í L U  K O P A N É    

 
FOTBALOVÉ UTKÁNÍ: 
 
Český pohár 
NE  10.8. 17:00 muži Studénka  - Rybí 
 
 
 
SO  16.8 16:30 muži Veřovice  - Rybí 
  16:30 dorost Lichnov  - Rybí  
NE  24.8. 14:15 dorost Rybí  - Pustějov 
  16:30 muži Rybí  - Nový Jičín B 
NE  31.8. 10:00 žáci Nový Jičín B  - Rybí 
  13:30 dorost Jistebník n.O.  - Rybí 
  16:30 muži Kopřivnice - Rybí 

 

 RYBSKÝ   ZPRAVODAJ   č. 8/2008   vydal  Obecní úřad Rybí,  Rybí č. p. 127   dne  28.7.2008  
      v počtu  330 výtisků. Připravila  Jana Marková.  Telefon / fax: 556 760 181.  IČ: 00600741. 
      E-mail adresa: obec@rybi.cz.  Webové stránky obce: www.rybi.cz.   Evidenční číslo  zpravodaje:                       

MK  ČR E 10143. Roční předplatné zpravodaje 60 Kč nebo 5 Kč za jeden výtisk. Tisk: Obecní úřad Rybí         
.                             Uzávěrka každého čísla: 25. den v měsíci. 

 


