
ZÁŘÍ  2008 / XVI. ročník 
 

CENTRÁLNÍ KANALIZACE V OBCI  
 
Vážení občané,  
v měsíci srpnu jste obdrželi dotazníky týkající se centrální kanalizace 
v obci. Z důvodu množících se dotazů k této problematice jsem se 
rozhodl svolat VEŘEJNOU SCHŮZI, které se zúčastní odborníci, kteří se 
centrální kanalizací zabývají, aby Vám vysvětlili řešení, které vyplynulo 
ze studie centrální kanalizace. 

  Termín veřejné schůze bude upřesněn (pravděpodobně na přelomu měsíce září – října)  
 
 

starosta obce Petr Skalka 
 

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 

 
     Starosta Petr Skalka zve všechny občany na 11. zasedání Zastupitelstva  

  obce Rybí, které se bude konat ve čtvrtek 4. září 2008 od 18:00 hod . v sále Besedy.  
 
 Program:  
 
 1. ověření zápisu  10. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 18.6.2008 

              2. volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky 
     3. schválení Plánu rozvoje obce Rybí 

              4. prodej obecních pozemků 
     5. schválení změny č. 2 Územního plánu sídelního útvaru Rybí 
     6. zpráva o čerpání rozpočtu k 31.8.2008 
     7. usnesení 
     8. závěr. 

 

ZE  ZASEDÁNÍ   RADY OBCE 

 
Rada obce na svém 46. zasedání dne 5.8.2008 projedn ala a přijala toto usnesení:  
 
bere na v ědomí    program letošní pouti v Rybím se zápisem do České knihy rekordů II 
v množství lidí obutých do „bandurů“; schvaluje    rozpočtové opatření č. 3;    
schvaluje    umístění obecního znaku na leták na ochranu ovzduší. 

 (JM) 
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CO  NAJDETE  NA ÚŘEDNÍ  DESCE  

 
K datu 28.8.2008:  
 Pozvánka na 11. zasedání Zastupitelstva obce Rybí 

Mimořádné veterinární opatření - chovatelům skotu, ovcí a koz 
Stanovení minimálního počtu členů volební komise 
Územní rozhodnutí o umístění stavby - základová stanice Telefonica O2 
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 
 

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

 
Pan  Hanzelka Jan                   81 let 
Pan   Purmenský  Jindřich                   75 let 
Paní   Rohelová Karla                            75 let 
Pan    Šlosar Antonín        60 let 
Paní    Drápalová Libuše        60 let 
 

 

POZVÁNKY 

 
 
KLUB ŽEN               zve své členky 2. září do přísálí Besedy v 18. hod.  
 
 
RYBSKÁ POUŤ      v neděli 14. září 2008 od 14:30 hod. „Setkání účastníků pouti v       
                                 bandurách“ se zaznamenáním rekordu do České knihy rekordů II. 
       (bližší informace v přiloženém letáku)  
 

RŮZNÉ 

 
 
ZAPISOVÁNÍ LÉK Ů  se bude konat v pondělí 8. září  v přísálí Besedy  
                                   v  době   od 9:30 - 10:00. 
 
ZAPISOVÁNÍ  LÉK Ů  A  MĚŘENÍ  TLAKU   se bude konat v pondělí 22. září 
                                                                       ve stejnou dobu. 
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ŠKOLA VOLÁ 

 
Je tady nový školní rok 2008/2009 a v pondělí 1. září do 
školních lavic v naší základní škole poprvé zasednou tito 
prvňáčci: Bradáčová Tereza, Červenka Rostislav, Indrák 
Vojtěch, Kraus Bohuslav, Krausová Ludmila, Pospěchová Alice 
a Purmenská Klára. 
 
 
Pedagogický sbor se v tomto školním roce nemění. 

 
Vyučující:        1. ročník               Mgr. Magdalena Turková 
                        2. + 5. ročník   Mgr. Eva Moudrá 
                        3. + 4. ročník   Mgr. Hana Sopuchová 
 
Školní družina:   p. uč.  Petra Chytílková 
Školnice:    Pavla Pospěchová 
 
Všem dětem přeji úspěšné zahájení školního roku a zaměstnancům pevné nervy.  

Mgr. Magdalena Turková 
 

Ohlédnutí za školním výletem 2007/2008  
 

     Jako každý školní rok – i ten loňský – jsme zakončili již tradičním pětidenním výletem. Naše 
cesta začala v rožnovském skanzenu, kde se děti seznámily s valašskou kulturou, mohly si 
prohlédnout dobový způsob života v tradičních dřevěnicích a také formu obživy našich valašských 
předků.  Dětem se zde sice líbilo, ale bylo na nich vidět napětí a očekávání, jaké to asi bude 
v hotelu, kam jsme mířili, jak budou bydlet, co se bude dělat, jestli tam mají nanuky apod. .... 
V odpoledních hodinách jsme dorazili do hotelu KAHAN na Horní Bečvě, kde začala pobytová část 
výletu. 
     Kromě mnoha her, ať už sportovního rázu, přírodovědného nebo jiného, jsme podnikli i 
celodenní výlet na Pustevny. Po strastiplné přepravě, kdy nás na Prostřední Bečvě nevzal autobus 
na Pustevny a díky šikovnosti paní ředitelky, jsme vyjeli ve „svém“ autobuse nahoru. Zde nás ale 
čekala další překážka v podobě ohromné bouřky, kterou jsme však přečkali v suchu u čaje 
v Libušíně.  Po půlhodině se však počasí umoudřilo a my jsme mohli pokračovat ve svém záměru a 
to dojít pěšky přes Martiňák do našeho hotelu. Obloha byla modrá, v lese příjemně, děti si 
prozpěvovaly a tak jsme to parádně zvládli a děti, zvláště ty nejmenší, na sebe mohou být právem 
pyšné. Po návratu je čekalo koupání v bazéně a v místní přehradě.... 
     Během výletu byly děti odměňovány, byly hodnoceny a nechyběl ani závěrečný táborák, stezka 
odvahy a hledání pokladů. Doufáme, že se dětem i tento výlet líbil, že tradice vícedenních výletů 
bude pokračovat a že si děti z výletu odvezly spoustu radostných zážitků a úsměvů. 
     O to, aby si děti z výletu odvezly i nové dovednosti a znalosti, jsme se postarali nejen už 
zmíněnou návštěvou skanzenu, ale také exkurzí do Gobelínky ve Valašském Meziříčí. Zde bylo 
dětem během hodiny předvedeno ruční vázání koberců či restaurování historických a tkaní 
moderních gobelínů. Některé děti byly z tkaní velmi nadšené, sami si i takovéto tkaní vyzkoušely.  
     Návštěvou Moravské gobelínové manufaktury náš výlet skončil. Zpět domů jsme dorazili 
odpoledne a i když se dětem výlet líbil jakkoliv, bylo znát z jejich rozzářených tváří, že jsou šťastné, 
že opět vidí své maminky i nejbližší. Zkrátka stále platí staré přísloví: „Všude dobře, doma nejlépe.“ 

Mgr. Magdalena Turková 
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OZNÁMENÍ  DĚTSKÉ LÉKAŘKY  

 
MUDr. Jana Machovská oznamuje rodičům změnu termínů poradny v Rybí:  
 
místo 18. 9. bude poradna ve čtvrtek 11. září v obvyklých hodinách, 
místo 2. 10. bude poradna ve čtvrtek 9. října v obvyklých hodinách.  
 

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU 

 
 
     Ve dnech 8. – 9. září   pořádá myslivecké sdružení Rybí sběr železného 
šrotu. Občané, kteří mají zájem o odvoz, ať kontaktují nejbližšího souseda 
myslivce. 
 
                                

STAŘÍ  HOLUBI  SE  VRACEJÍ  

 
Chcete si zopakovat Silvestr 1991 nebo si zavzpomín at na staré časy? 

 
Pokud ANO, 

tak jste všichni srdečně zváni na znovuotevření pohostinství Fojtství 
 

v pátek 5. 9. 2008  
 

kde staronovým provozovatelem bude pan Vávra z Nového Jičína 
od 18:00  bude hrát živá hudba 

Každý kdo přijde má první pivo ZDARMA 
Na Vaši návštěvu se těší pan VÁVRA a kolektiv. 

 
PŘIJĎTE PANA VÁVRU PODPOŘIT A BUDETE DOBROU NÁLADU MÍT 

 

JDŽ – JÓGA V DENNÍM ŽIVOTĚ 

 
Pozvání pro všechny, kteří si potřebují a chtějí zvýšit hybnost kloubů, pružnost svalů a 

zrelaxovat. 
 

Od září opět začínáme cvi čit v budov ě MŠ. 
Každý čtvrtek v 17:00 hod. 

 
                       Kdo chce udělat něco pro své zdraví – přijďte, vyzkoušejte. 

 
Za cvičence JDŽ – Rybí   Růžena Jarošová 
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OBECNÍ KNIHOVNA   A  INTERNET 

 
 
Od měsíce září opět v pondělí a ve středu vždy v době od 16:00 do 19:00 hod.  
 

 

NAŘÍZENÍ  STÁTNÍ  VETERINÁRNÍ  SPRÁVY 

 
Státní veterinární správa nařizuje mimořádné veterinární opatření 
pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat 
na člověka.  
Dnem 20.8.2008 se chovatelům skotu, ovcí a koz starších 3 měsíců 
chovaných jako hospodářská zvířata nařizuje povinné nouzové 
očkování proti viru katarální horečky ovcí sérotypu 8.  
Očkování zvířat musí být provedeno nejpozději do 14. září 2008.  

 
Úplné znění Nařízení Státní veterinární správy naleznete na úřední desce obecního 

úřadu a na elektronické úřední desce na adrese  www.rybi.cz  
 

PŘIPRAVUJEME 

 
 

V měsíci říjnu připravujeme:  
 
 
Výstavu fotografií s názvem „V čera a dnes“.  

 
Prožijte příjemné odpoledne při výběru nejlepších dobových 
fotek z vašeho rodinného alba k uveřejnění na výstavě 
fotografií. 
 
Fotografie k zapůjčení vzadu podepište a napište komentář.  
Termín odevzdání fotografií na obecní úřad prodlužujeme do 15. září. 
Po skončení výstavy Vám budou fotografie vráceny zpět.  
Za vaši pomoc předem děkujeme. 

 
 
 

 
 

       Vítání ob čánků    v neděli  5. října od 10:00 hod.  
                         Rodiče těchto dětí budou osobně  pozváni.  

 
 

Za kulturní komisi Ludmila Krausová 
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SBÍRKA POMOZTE DĚTEM 

  
    Každoročně v období velikonoc pořádá společnost Člověk 
v tísni ve spolupráci s Českou televizí sbírku KUŘE – Pomozte 
dětem. Jedná se o sbírku, u které si můžeme být téměř jisti, že 
naše peníze budou účinně využity. 
     V březnu se do sbírky zapojili také skauti v Rybí. Vybírali jsme 
na akci „Vynášení zimy“ ze vsi, v místním kostele a měli jsme i 
kasičku v potravinách u paní Kvitové. Každý si mohl vybrat drobný 
velikonoční výrobek jako poděkování za příspěvek. Sbírka vynesla 
2369 Kč, kterou jsme doplatili na částku 2500 Kč a zaslali na účet 
sbírky.  

     Děkujeme všem lidem, kteří přispěli jakoukoliv částkou a doufáme ve Vaši „pomoc 
dětem“ i příští rok.  

Za skautský oddíl Markéta Kvitová 

OHLÉDNUTÍ  ZA  SKAUTSKÝM TÁBOREM 

  
     Letní tábory organizované skautským oddílem v Rybí probíhají nepřetržitě již od roku 
1991. Tradičním tábořištěm pro nás byl stanový tábor na Halenkově – Lušové. Až od 
roku 2004 se nám daří navštěvovat i jiná místa – Spálov, Nedašov a Štědrákovou Lhotu. 
     Letošní tábor byl tak trošku přelomový. Nastoupila nová mladší generace vedoucích, 
kteří si mohli vyzkoušet co všechno nám zákony nařizují při přípravě tábora a kolik věcí 
je třeba zařídit, než se konečně nasedne do autobusu. Dopadlo to celkem dobře. Žádný 
větší úraz se nestal, ani hygienická či skautská kontrola se nekonala.  
     Chci poděkovat vedoucím, že se o děti dobře postarali. Je to přece fajn, svěřit své 
děti lidem, které dobře znám a potkávám se s nimi na ulici. Nemusím se doma bát, jestli 
mým dětem někdo neubližuje nebo snad dokonce netrpí hlady. Když si můžu doma 
v klidu říct, že o děcka se stará ten a ten z horního či dolního a kdyby bylo nejhůř, tak 
jsou tam přece ještě kuchařky.  
     Přeji našim milým mladým vedoucím, aby je nepřešla chuť a energie pro práci s dětmi 
a aby si už teď vychovávali své nástupce. A těm starším, hlavně Náčelníkovi chci 
poděkovat, že se tolik let skautům věnoval a připravoval tábory s námi. 

        Za skautský oddíl Markéta Kvitová 
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SKAUTSKÝ TÁBOR   LUŠOVÁ 2008  

 
Letošní tábor rybských skautů se 
konal na tábořišti Halenkov- Lušová 
v době od  12. - 22. července. Po 
čtyřleté odmlce jsme se vrátili na 
naši střediskovou základnu do 
Halenkova. Tábora se celkem 
zúčastnilo 30 dětí z naší obce, 
Štramberka a Mořkova. Na tyto děti 
se pokoušelo zdárně dohlížet 8 
vedoucích, kteří se postarali o 
veškerý program a doprovodné hry. 
Dále se tábora zúčastnily 2 
kuchařky, které se staraly o naše 
hladové krky.  
  V celotáborové hře, jsme se letos 
vydali na vrchol „Mount Everestu“. Jelikož jsme se museli zásobit materiálem vymysleli 
jsme pro děti hru k získavání zásob a taky jak už to bývá do hor je špatný přístup tak 
jsme zvolili netradiční dopravu a to seskok padákem. Tato hra děti bavila, i když  na 
některých šel vidět krapet strachu. V jednotlivých etapách celotáborové hry jsme 
vystoupali a obsadili jednotlivé výškové tábory. V těchto táborech jsme se zúčastnili 
turnaje v hokeji, curlingu, dále si děti zahrály na psí spřežení aj. V těchto disciplínách 
získávali body, které se jim sčítaly a započítávaly do celotáborové hry. Na vrchol hory 
vystoupali všechny družiny. Zbytek volného času, kterého letos moc nebylo jsme 
vymezili pro  ringo, baseball, přehazovaná, střelba a samozřejmě k plnění bobříků. Letos 
jsme podnikli pro špatné počasí pouze jedinou delší výpravu na oblíbené koupání do 
Nového Hrozenkova. Samozřejmě některé děti u závěrečného ohně uzavírali slib ať už 
na skauty, skautky, světlušky či vlčata. Tímto bych jim chtěl všem poblahopřát 
k úspěšnému splnění slibu a popřát mnoho úspěchů ve skautském životě. 

  Za zdárný průběh tábora a 
přípravu programu jsem 
především vděčen 
vedoucím, kterým tímto 
děkuji a těším se na další 
společné skautské akce. 
Dále bych chtěl poděkovat 
za všechny hladové krky 
našim kuchařkám Lence 
Skalkové a Marceli Matzke. 
Poděkování patří také za 
sponzorský dar od obecního 
úřadu Rybí za úhradu 
dopravy na tábor.  
 

                                                   Za 5 a 9 skautský oddíl Radek Najzar- baran  
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ODPOLEDNÍ  KURZY ANGLICKÉHO JAZYKA V  ZÁVIŠICÍCH 

 
Kurzy začínají od 15. září 2008 v Základní škole Závišice a to 1x týdně 2 vyučovací 
hodiny. 
 

Pondělí  18.30 - 20.00 hod. začátečníci 
Úterý     17.00 - 18.30 hod. mírně pokročilí 2 
Úterý     18.30 - 20.00 hod. mírně pokročilí 1 

 
Kurz je celoroční tj. 36 týdnů, platba je pololetní 2.450 Kč/pololetí. 
Pro bližší informace volejte 731 609 017. 

 

ZPRÁVY ODDÍLU KOPANÉ  

 
FOTBALOVÉ VÝSLEDKY: 
16. 8.  muži Veřovice - Rybí  2 : 1 
               dorost Lichnov - Rybí  3 : 0 
24. 8.  muži Rybí - Nový Jičín B          1 : 2  
                dorost Rybí - Pustějov   1 : 1 
    
FOTBALOVÉ UTKÁNÍ: 
 
PÁ    5.9. 16:30 st.přípravka Bartošovice  - Rybí 
NE    7.9 10:00 žáci Rybí  - Kopřivnice B 
  14:15 dorost Rybí  - Žilina 
  16:30 muži Rybí  - Tísek A 
ST  10.9. 16:30 žáci Rybí  - Veřovice 
PÁ  12.9. 16:30 st.přípravka Rybí  - Pustějov 
SO  13.9. 16:00 muži Trojanov.-Bystré  -  Rybí 
NE  14.9. 13:30 dorost Straník  - Rybí 
PÁ  19.9. 16:30 st.přípravka Kujavy  - Rybí 
NE  21.9. 10:00 žáci Rybí  - Hostašovice 
  13:45 dorost Rybí  -  Vražné 
  16:00 muži Rybí  - Jeseník n.O. 
PÁ  26.9. 16:30 st.přípravka Rybí  - Vel.Albrechtice 
SO  27.9. 13:45 dorost Petřvald n.M.  - Rybí 
NE  28.9. 10:00 žáci Lubina  - Rybí 
  16:00 muži Spálov  - Rybí 
 

RYBSKÝ   ZPRAVODAJ    č. 9/2008       vydal  Obecní úřad Rybí,  Rybí č. p. 127      dne  28.8.2008            
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. 
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 NA POUŤ V BANDURÁCH 
 
V neděli 14. září přijede do Rybí nejen pouť, ale i sčítací komisař agentury Dobrý den 

z Pelhřimova k zaznamenání rekordu 
 

„Setkání ú častník ů pouti v bandurách“ 
 

K slavnostnímu seřazení nám bude vyhrávat dechová hudba pana Aloise Cigána – 
Sdružení hudebníků dechového orchestru města Štramberk. 

 
 

 
Určitě se dobře pobavíte při: 

 
  SČÍTÁNÍ           nožek v bandurách 
 
  VYHODNOCENÍ         největší tlapy v bandurách 
                                      nejmenších bandůrků 
 
  VYLOSOVÁNÍ      jedné dámy      - 
                               jednoho pána   - v bandurách, brňákách 
                               jednoho dítěte  - 

 
                       VYHODNOCENÍ      účastníka v bandurách z nejvzdálenějšího místa 
 
                       PŘEDVEDENÍ   VÝROBY PAPUČÍ 
 
                       ČTENÍ PŘÍBĚHU O BANDURÁCH 
 
                       SOUTĚŽE TANCE V BANDURÁCH  
 
 
 
 
 

Toto zábavné pouťové odpoledne se uskuteční od 14:30 hod. 
 v parku u dolní autobusové zastávky za každého počasí. 

 
 

Každý účastník v bandurách dostane zdarma pivo, děti a mládež do 18 let colu. 
 

Na setkání zveme všechny, ať v bandurách nebo bez nich. 
 

Zve kulturní komise a starosta obce 
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