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 Emil  Purmenský  88  let 

 Oldřiška Tillová   85  let 

 Karla  Šodková  82  let 

 Marie   Honešová  80  let 

 Josefa  Lichnovská  70  let 

 Anna  Holková  65  let 

 Marie  Kelnarová  65  let 

 Zdeňka  Kašparová  65  let 

 Milan  Petřek   60  let 

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

Dne 4. listopadu 2016 vzpomeneme nedoţitých      

90 let naší maminky, paní 

 

Marie Purmenské z Rybí, 

 

která zemřela ve věku 32 let. 

S láskou vzpomínají  

dcera Jarmila a syn Jiří s rodinami. 

Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.  
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Kontrola kotlů na tuhá paliva 

 Připomínáme novou povinnost, která vyplývá ze zákona 201/2012 Sb. o ochraně 
ovzduší. Mnoho z Vás o ní mluví jako o zbytečném vytahování peněz z peněţenek.  
Jde ale především také o dobrou příleţitost pro zlepšení ovzduší v topném období 
v naší obci. Přece jenom je pořád dost lidí, kteří topí tak, ţe svým kouřem zamořují    
polovinu dědiny. Příčinou můţe být nevhodné topivo, nebo také špatně seřízený kotel.  

Tak tedy níţe přikládám k tomuto tématu pár základních informací: 

 Podle zákona 201/2012 Sb. §17 odst. 1, písm. h) je kaţdý majitel spalovacího zdroje 
na pevná paliva o jmenovitém příkonu 10 aţ 300kW včetně, který slouţí jako zdroj 
tepla pro teplovodní soustavu, povinen provádět jednou za dva roky kontrolu        
technického stavu a provozu tohoto zdroje. Podle §41 odst. 15 musí první kontrola   
proběhnout nejpozději do 31. 12. 2016. 

 Protokol o provedené kontrole si uschovejte pro případnou kontrolu Městským      
úřadem Nový Jičín. 

 Kontrolu je oprávněna provést jen osoba, která je proškolena výrobcem a je           
drţitelem oprávnění k instalaci, provozu a údrţbě. 

 Výkon kotle bývá uveden na výrobním štítku v kW, u starších kotlů v ccal. Pokud jiţ 
výrobní štítek na kotli nemáte, informace o výkonu a účinnosti najdete v Návodu k  
instalaci a obsluze. 

 

Přece jenom cca 35% znečištěného ovzduší v našem kraji mají právě na svědomí domy 
vytápěné pevnými palivy. Protoţe i přes nejrůznější opatření se nedaří kvalitu ovzduší 
dostatečně zlepšovat, přistupují zákonodárci ke stále přísnějším opatřením. 

Výhodou naší obce je, ţe můţeme vyuţít ve většině domácností k vytápění plyn, který 
je sice poměrně drahý, zkuste si však u svého dodavatele sjednat lepší cenu. 

Hezké podzimní dny Vám přeje 

Marie Janečková 

PS: 

 Od listopadu letošního roku vyhlásilo Ministerstvo ţivotního prostředí výzvu pro       

předkládání ţádostí o poskytnutí podpory na výstavbu domovních čistíren odpadních 

vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel. Je to dotace, do které se můţe přihlásit i 

naše obec, je to tedy velká příleţitost, jak mít konečně čistou vodu v rybských tocích. Aţ 

budeme mít přesnější informace, určitě svoláme k této dotaci společnou schůzku, kde si 

vysvětlíme naše moţnosti a povinnosti. 
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                       Dušičky aneb čtení při svíčkách 

V pátek 4. listopadu od 18:00 hodin  

Vás zveme do Věţičky  

na čtení příběhů, pohádek a pověstí  

nejen z našeho kraje.  

Bude se podávat horký čaj, ale doporučujeme s sebou vzít   
deku na zachumlání.  

      Můţete přinést i svoji vlastní svíčku, budeme jenom rádi. 

                             Zvou členové spolku Věţička 

 

Pozvánka do opraveného kostela 

 V polovině října se podařilo dokončit další etapu celkové opravy kostela. Přijměte 
proto pozvání ve dnech 1. a 2. listopadu vždy od 9 do 12 hodin a od 14 do 16:30 
hodin, abyste si mohli prohlédnout nově rekonstruovaný interiér. Za prohlídku stojí   
především nově nakreslený stropní obraz, který je dílem naší rodačky Mgr. Art. Šárky 
Hyklové.  

Tato stropní freska zobrazuje výjev, kdy v den bitvy císař Konstantin společně se svými 
vojáky spatřil na nebi „znamení nevídané a nikým neviděné“. Na nebesích se totiţ     
objevil kříţ a řecký nápis Tuútó niká (V tomto znamení zvítězíš). Tato stopní freska     
koresponduje také s obrazem za hlavním oltářem, kde je znázorněna legenda o         
nalezení kříţe, na kterém byl ukřiţován Jeţíš Kristus. Moţná bude pro vás zajímavé, ţe 
tento kříţ nalezla matka císaře Konstantina - římská císařovna Helena, ţena prostého 
původu, která vládla společně se svým synem. Po ovládnutí východní části římské říše 
se vydala Helena do Jeruzaléma a stala se jakousi zboţnou badatelkou posvátných 
míst spojených s ţivotem Jeţíše Krista. A tak díky ní byly na Kalvárii vykopány tři kříţe. 
A zde uţ přecházíme do středověké legendy, ve které se vypráví, ţe v tu dobu          
procházel okolo pohřební průvod. Helena nechala přiloţit postupně jednotlivé kříţe na    
neboţtíka a po přiloţení kříţe, na kterém byl ukřiţován Jeţíš, byl mrtvý vzkříšen. A   
právě tato legenda inspirovala velké mnoţství umělců, kteří jako o závod kreslili tento 
příběh v mnoha kostelích. Snad i tyto historické události zpodobněné v našem kostele 
jsou pro Vás dobrou pozvánkou. 

 Na Vaši návštěvu se těší farníci a o. Dušan Zelina 
(Pozn. legenda od slova legere - to je to co má být čteno, nejde o význam ve smyslu bajka) 
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Kulturní komise zve všechny příznivce divadla  

v neděli 13. listopadu 2016 od 17:00 hodin  

do sálu kulturního domu Beseda. 

Divadelní spolek Kotouč Štramberk uvede komedii Branislava Nusiče  

TRUCHLÍCÍ POZŮSTALÍ. 

Vstupné dobrovolné. 

Zveme Vás na koncert francouzské zpěvačky        

Céline Bossu a kapely CelBos 

v pátek 11.11.2016 v 19:00 hod.  

do kulturního domu Beseda. 

Posluchači se v jejich podání mohou těšit na skladby 

spadající do ţánru folk-rock, šanson, přes balady    

aţ po námořnické písně.  

Vstupné dobrovolné. 

Výtěţek bude věnován na obnovu Společenského 

centra Věţička Rybí. 
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KLUB ŽEN  zve své členky  ve středu 2. listopadu do přísálí Besedy  v 17:00 hod. 

ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ A MĚŘENÍ TLAKU  se bude konat  v pondělí  7. listopadu 
v konzultační místnosti lékaře na obecním úřadě v době od 9:30 - 10:00. 
           
ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ se bude konat v pondělí  21. listopadu ve stejnou dobu. 

Listopadové přednášky ve FyzioRelaxCentru  

ve Štramberku (vedle pošty) 
 

 9. 11. od 18 hod. Mgr. Ivana Mutinová - "Vím, co říct?", z cyklu "Nový ţivot mezi námi" 

21. 11. od 18 hod. Mgr. Petra Milichová - "Dělám to běţně, ale správně?" 

23. 11. od 18 hod. Mgr. Huvarová, Mgr. Milichová - "Fit maminka", z cyklu "Nový ţivot  

 mezi námi" 

Vstupné na všechny přednášky 50,- Kč, více najdete také na www.fyziorelaxcentrum.cz. 

Mgr. Petra Milichová 

Z provozních důvodů bude pošta Partner Rybí 
 ve středu dne 30. listopadu 2016  

UZAVŘENA. 

Myslivecké sdruţení Rybí Vás srdečně zve na 

HUBERTSKOU ZÁBAVU, 

která se koná v sobotu dne 19.11.2016 v sále Besedy. 

Hraje kapela VAR. 

Myslivecká kuchyně a bohatá tombola. 

Začátek v 19:00 hod.  

Vstupné 70 Kč. 
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Diakonie Broumov,  
sociální družstvo 

 

  Více na  www: diakoniebroumov.cz 

 

Seznam věcí, které můžete dát do sbírek 

 

 Veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské) 

 Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony  

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

 Domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky) zabalené v krabici  

 Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří 

 Obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou) 

 Kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti 

 Hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové 

 Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční 

 Knihy, časopisy 

 
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME: 

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

 nábytek 

 znečištěný a vlhký textil 

 

Sbírka se uskuteční : 
 

dne:    ve čtvrtek 24. listopadu 2016  
 

čas:  9:00 – 18:00 hod. 
 

místo: Beseda - před skautskou klubovnou  
 

 

Bližší informace Vám rádi sdělíme: 

tel. : 224 316 800, 224 317 203 
 

 
 

 



8 

Ze zasedání rady obce  

 I v letošním roce jsme v obci opět prokázali, ţe kdyţ chceme, nemusíme být     

velkovýrobci komunálního odpadu. Podařilo se nám sníţit jeho mnoţství na               

79,7 kg/obyvatele a obhájit tak svůj dobrý výsledek z minulého ročníku, kdy obec také 

měla nejmenší produkci směsného odpadu ve své kategorii v Moravskoslezském kraji.  

Toto ocenění vyhlašuje druhým rokem spolek Arnika. Kromě samotného mnoţství      

vyprodukovaných odpadů odborníci z Arniky posuzují i další důleţité faktory: podmínky 

pro třídění, ekonomické aspekty odpadového hospodářství nebo moţnost třídit            

bioodpad.  

 Potvrdilo se tedy, ţe náš způsob nakládání s odpady je tedy nejen ekologický, ale i   

přináší nám i čestná ocenění. 

Naše obec se tak řadí v této oblasti k vyspělému Rakousku a Německu, kde i přes     

vysokou ţivotní úroveň a s ní související vysokou domácí spotřebou si dokáţí svůj     

odpad z domácnosti vytřídit na suroviny pro nové vyuţití. A to je pro nás fakt dobrá 

zpráva.                                                                                                     Marie Janečková 

 

V měsíci říjnu rada obce schválila: 

 darovací smlouvu mezi obcí Rybí a společností Stamont – pozemní stavitelství 

s.r.o. se sídlem Mostárenská 1140/48, Ostrava Vítkovice. Firma darovala 10.000 Kč 

na běţecký závod „Rybský trhák“ 

 uzavření smlouvy o programovém zajištění kulturní akce mezi obcí Rybí a          

společností Devět měsíců Produkcion s.r.o. se sídlem Výpusta 184, Ţelechovice 

 nabídku správce veřejného osvětlení -  fa Vlastimil Zelenka Sv. Čecha 2088/13  

Nový Jičín na rozšíření veřejného osvětlení u fojtství – osvětlení odstavné plochy 

před pohostinstvím Na fojtství za 13.255,40 Kč bez DPH. 

 hostování pana Miroslava Finka – Edity Láníkové se sídlem Luční 3, Nový Jičín na 

Rybské pouti v roce 2017. 
 

rada vzala na vědomí 

 informaci o poděkování jednotce SDH Rybí od Hasičského záchranného sboru 

MSK za podíl při zajištění organizace Mistrovství ČR dobrovolných hasičů 

v disciplínách TFA. 

 informaci o získání čestného ocenění Odpadový Oskar 2016 Moravskoslezského 

kraje pro obec Rybí. 
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Jak a proč odstraňovat jmelí…? 
 
Jmelí se v posledních 15 letech  hojně 

rozšířilo na území Moravskoslezského 

kraje a způsobuje usychání a umírání 

stromů nacházejících se v zahradách,      

v parcích, podél komunikací, ale také na 

významných stromořadích, alejích, či    

památných stromech. 

 
Jmelí je stálezelený keřík dvoudomé rostliny, jehoţ větve tvoří husté polokulovité trsy      

dorůstající průměru aţ 100 cm (výjimečně 180 cm). Bílé plody, které jsou mírně toxické, 

rostou na samičích trsech. Samčí trsy jsou naopak charakteristické zlatavým zbarvením 

lístků. Jmelí je typickým poloparazitem, který svému hostiteli – dřevině – odebírá        

důleţité minerální látky, ale je sám schopen fotosyntézy, a tudíţ je jen částečně vázaný 

na svého hostitele. Jmelí nenapadá jen starší a staré stromy, ale také mladé sazenice v 

blízkosti napadených stromů. Paraziticky můţe ţít 30 - 40 let, výjimečně aţ 70 let.   

   

Ţivotní cyklus jmelí se dělí na dvě fáze – 1. fázi klíčení, kdy rostlina ţije ze svých    

zásob a 2. fázi cizopasnou (parazitickou), kdy se vyvíjí trs jmelí, kdy vyuţívá vody a 

ţivin hostitelské rostliny. 

 

1. Fáze klíčení začíná přilepením semene ze zralého plodu na větvičku hostitelské   

dřeviny po přenosu ptáky i samovolným pádem bobulí. Lepkavost plodu způsobuje    

viscin, který je obsaţen v duţnině. K přilepení semene na větvičku dřeviny dochází ke 

konci zimy, kdy bobule dozrávají (prosinec aţ leden). Substrát pro tuto první fázi růstu 

jmelí nemá ţádný význam a jmelí vyklíčí na větvičkách stromů stejně jako např. na skle 

nebo na kameni. Prvním rokem na přelomu jara a léta vzniká přísavný terčík. Ze středu 

terčíku začne do kůry vyrůstat primární haustorium pevně přidrţující mladou rostlinku v 

kůře hostitele. Druhým rokem z tohoto prvotního kořínku vyroste jeden nebo více       

zelených, korových provazců (kořenů), jeţ se pod kůrou rozrůstají do všech stran. Z 

nich pak druhotné haustoria pronikají lýkem a kambiem aţ na dřevo. Přímo do dřeva 

nepronikají, jsou však dřevem hostitelské dřeviny obrůstány při tloustnutí větví. Jmelí 

pomocí svých haustorií ze dřeva odčerpává vodu a ţiviny pro vytváření organických   

látek fotosyntetickou asimilací.Třetím rokem primární listy jmelí opadnou. Vyrůstají    

větvičky a v letním období vyrostou i listy druhé generace. Ve čtvrtém vegetačním roce 

v letním období opadají listy druhé generace a vyvinou se listy třetí generace a s nimi 

se vytvoří základy květů. V pátém vegetačním roce jiţ můţe jmelí od ledna (nejčastěji 

však od počátku března) do dubna rozkvést a v létě opět vymění listy. Po pátém roce 

můţe jmelí kvést kaţdoročně. 
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Nejčastější způsobem přenosu semen je z pozřených plodů. Semena jmelí po     
průchodu zaţívacím traktem ptáků mají lepší klíčivost. Pozřené plody jmelí procházejí 
zaţívacím traktem ptáků velmi rychle (15 aţ 20 minut), přenos semen na větší         
vzdálenosti je tímto způsobem prakticky vyloučen. Dalším způsobem šíření semen jmelí 
je na zobácích, případně na jiných částech těl ptáků. 
Ptáci mají ve zvyku si zobáky čistit jeho otíráním o větve stromů. Tímto způsobem můţe 

dojít k přenosu i na značné vzdálenosti. 
 
Jmelí se nachází na listnatých i jehličnatých dřevinách, mezi dřeviny silně napadené 
jmelím patří: lípy (Tiliasp.), topol kanadský (Populus x canadensisMoench), topol bílý 
(Populus alba) vrby (Salixsp.), javory (Acer sp.), jabloně (Malus sp.), jeřáb ptačí 
(Sorbusaucuparia), arónie(Aroniamelanocarpa), trnovník akát (Robiniapseudoacacia), 
hlohy (Crataegussp.), ořešák černý (Juglansnigra), jedle bělokorá (Abies alba), borovice 
lesní (Pinussylvestris). Do skupiny dřevin (prozatím) vůči jmelí imunní patří buk   
lesní (Fagussylvatica), topol černý pyramidální (Populusnigra „Italica“), modřín opadavý 
(Larix decidua) a některé exotické dřeviny. 
 
Důsledkem výskytu jmelí dochází k oslabování vitality dřevin z důvodu nadměrného 
odnímání vody a ţivin, následnému ulamování větví v místě trsu jmelí, zasychání        
vrcholů stromů i jinak oslabených větví a postupnému odumírání napadené dřeviny. 
Z důvodu zvyšující se intenzity plošného napadení dřevin jmelím se obracíme na 
vlastníky, kteří na svých pozemcích evidují výskyt jmelí, aby se z důvodu         
zmírnění jeho šíření pokusili eliminovat jeho výskyt. 
 
Doporučený postup eliminace jmelí:  
 Provádět kontrolu dřevin zaměřenou na výskyt jmelí a jeho včasnou likvidací       

zabránit dalšímu šíření, 
 odstraňovat jmelí ořezem větví s trsy jmelí(vylamováním se nezabrání jeho       

dalšímu šíření), 
 podpořit vitalitu stromu zálivkou a přihnojením draslíkem, 
 v případech napadení více neţ 50 % objemu koruny přistoupit ke kácení dřevin, 

pokud nejde o významné stromy (aleje, solitéry v parku, památné stromy) tyto   
přednostně ošetřovat. 

  
Při odborných ořezech nebo při kácení se postupuje v souladu se zákonem 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 
V případě dotazů či ţádostí o konzultace ve vazbě na případná ošetření či kácení 
a zákonných postupů můţete kontaktovat příslušné obecní úřady (popř. Krajský úřad 
Moravskoslezského kraje, odbor ţivotního prostředí a zemědělství, 28. října 117, 702 18 
Ostrava – Ing. Lenka Peichlová, 795 622 385). 
 
Zdroj: Ing. Eva Mračanská, AOPK ČR: Rozšiřování jmelí na území Moravskoslezského kraje 2012, Aktuální  
informace k problematice jmelí 2016 (foto AOPK ČR), internet. 

        Ing. Lenka Peichlová 



11 

 J. Vaňková- Přibylová   Vyprávění od starého dubu 

     Jak ţijí zvířátka v našich lesích? Mnoho dětí zná lišku, zajíce nebo srnku jen na obrázku. V této 
kníţce povídá babička z myslivny svým vnoučatům příhody zvířátek, díky kterým se děti dozvědí 
podrobnosti o ţivotě v lese. Také poznají, jak se máme v lese chovat, abychom zvěři neubliţovali. 
 
     V. Válková    Svatý Václav- Vraţdou to nekončí 
     Většinou si svatého Václava představujeme jako nudného patrona dlícího na modlitbách. Ale byl to 
také udatný válečník, který se svou druţinou dokázal drţet krok i za stolem. Bára se díky kouzelnému 
atlasu přenese do období, kdy se schyluje k jeho vraţdě. Mají pravdu legendy, které se shodují v tom, 
ţe Václava zabil jeho bratr Boleslav nebo to bylo trošku jinak? 
 
   R. R. Russellová    Deník mimoňky – Příběhy nepohádkový budoucnosti 
 Nikki se díky své věčné rivalce MacKenzie octne v podivném snovém světě obydleném                 
pohádkovými bytostmi. Ale nejsou to princezny, ale zuřiví medvědi, hladoví vlci a prohnilé čarodějky. 
Dostat se zpět do normálního světa vyţaduje pořádnou námahu. 
 

 H. Fitzpatricková    Můj ţivot u sousedů 
    Samantha Reedová má velmi dominantní matku, která uznává jen ţivot na vyšší úrovni. Proto se jí 
nelíbí jejich noví sousedé, kteří mají hodně dětí, a jejich ţivot probíhá trochu chaoticky. Samantha 
nejdříve jen oknem sleduje ţivot u sousedů, ale pak se seznámí s jedním z nich a začne je              
navštěvovat. Matce to tají, ale je u nich spokojená, protoţe tam nachází to, co doma nemá – lásku. 
 
   R. Riordan     Percy Jackson – Poslední z bohů 
 Percy Jackson bude mít šestnácté narozeniny. Ale místo oslav se v Táboře polokrevných chystá   
výprava do války. Percy si také vyslechne dávné temné proroctví, které před ním všichni tajili. Ukáţe 
se konečně kdo stojí na straně dobra a kdo se přidal k vládci temnot? 
 
     J. Čechura    Karel IV. – Na dvojím trůně 
     Kniha předního českého historika Jaroslava Čechury přístupným a čtivým způsobem představuje 
široké veřejnosti ţivot a dílo českého krále a římského císaře Karla IV. Poznáváme Karlovu osobnost 
z několika pohledů, které se vzájemně prolínají – z pohledu politicko-historického, kulturního, ale i   
lidského. Nové vydání této knihy je doplněno bohatou barevnou obrazovou přílohou. 
 
     P. Vrba     Yvetta Simonová a její osudoví muţi 
     Jiţ čtvrtou generaci provází ţivotem ojedinělý hlas Yvetty Simonové. Na přání zpěvačky se jejího 
ţivotního příběhu ujal textař Pavel Vrba a ve své knize přiblíţí její ţivotní peripetie se zvláštní citlivostí 
a z neobvyklých úhlů pohledu. 
 
     J. Fousek    Smích je ţivá voda 
     Humorná četba bývá mnohdy podceňována, a přece má svůj nezastupitelný význam. Dokáţe totiţ 
zpestřit ţivot provázený kaţdodenními povinnostmi a často smutnými chvílemi. Obzvlášť to platí, kdyţ 
své laskavé příběhy předkládá čtenářům oblíbený Josef Fousek. 
 
     P. Taylor     Doktore, bacha na ţenský! 
Patrick Taylor vás moţná okouzlil uţ v předchozích knihách doktorské série, takţe v městečku        
Ballybucklebo  jste jako doma. Víte, ţe mladý doktor BarryLaverty a jeho zaměstnavatel, svérázný   
FingalO´Reilly, se společně potýkají s nemocemi, ale i s klepy a rozbroji mezi rázovitými obyvateli. 
V této knize bojují nejen o lidské ţivoty, ale také pomáhají překazit chamtivé spády vykutáleného     
radního Bishopa. Oba pak musí řešit i své soukromé problémy s ţenami. 
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Věrka Šustalová, knihovnice 

     V. Vondruška    Mrtvý posel 
     Královský písař Jiří Adam z Dobronína nalezne u svého domu těţce zraněného muţe. Umírající 
stihne ještě povědět, ţe se chystá jakési spiknutí, jenţe zemře dřív, neţ stačí povědět víc. Jiří Adam 
začne pátrat po totoţnosti mrtvého a pak pomalu skládat střípky skoro neuvěřitelného zločinu. Proti 
němu však stojí mocní nepřátelé. 
 
     K. Ohlssonová    Nechtění 
     Z rychlíku, který přijel na stockholmské hlavní nádraţí, zmizela malá holčička. Policie nejdříve     
podezřívá jejího otce, ale najednou se celý případ zkomplikuje a zlo narůstá do stále větších rozměrů. 
Vyšetřovací tým nemá času nazbyt, pokud nemá dojít k dalším ztrátám na ţivotech. 
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Hotel Praha v Novém Jičíně 

nabízí masáţe, Dornovu metodu a suché uhličité CO2 koupele! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objednávky na tel.: 601 325 568 

(Nabízíme i vánoční Dárkové poukazy na procedury) 

 Upozorňujeme vás všechny, kdo  
máte napojenou splaškovou kanalizaci z 
vašeho domu na kanalizační řad v majetku 
obce a doposud jste nezaplatili stočné pro 
letošní rok, abyste tak neprodleně učinili. 
 

Cena stočného na jednoho obyvatele    

domu je tedy stanovena ve výši 175 Kč.  

Dle smlouvy můţete uhradit stočné na 

účet obce č. 1766493309/0800, jako        

variabilní symbol uveďte číslo smlouvy,  

nebo platbu můţete provést v hotovosti do 

pokladny na obecním úřadě. 

Marie Janečková 
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Zprávičky ze školičky 

                 Říjnové zprávičky ze školy 
V říjnu měly děti z 2. – 5. ročníku navštívit dopravní hřiště 

v Kopřivnici, ale protoţe hodně pršelo, museli jsme tuto akci  
zrušit a budeme se těšit, ţe na jaře nám to vyjde.  

 
Naštěstí nám vyšlo pěkné počasí na výlet, který se     

uskutečnil 25. října. Děti 2. – 5. ročníku vyrazily na výlet na hrad 
Helfštýn a navštívili Zbrašovské aragonitové jeskyně v Teplicích 
nad Bečvou. A aby to prvňáčkům nebylo líto, vyrazili na návštěvu 
do mateřské školy pozdravit své kamarády a paní učitelky. Na 
výletě i ve školce se nám líbilo a pak uţ jsme si uţívali            
podzimních prázdnin. 

 
V listopadu nás čekají vnitřní ekologické 
programy na různá témata.  
V úterý 15. listopadu pojedou děti z 1. a 2. ročníku do divadla     
loutek.  

Oznámení:   
Dne 18. listopadu 2016  

vyhlašuje ředitelka ZŠ Adolfa Zábranského Rybí ředitelské volno. 
 

Mgr. Hana Frydrychová 
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 V sobotu 15. října proběhl jiţ     

4. ročník silničního běhu pro     

všechny děti i dospělé „Rybský     

trhák“. Závodilo cca 160 závodníků. 

A i tentokrát v silné konkurenci       

atletických oddílů naši dosáhli velmi 

dobrých výsledků. 

 Pro bronzovou medaili si ve 

svých kategoriích z Rybí doběhli Slávek Kraus, Vojta Šmiřák, Lucinka Šenkeříková a 

Honza Kusák. Stříbrnou medaili vybojovala  Deniska Jahnová a Simonka Šenkeříková. 

A na nejvyšším stupni vítězů se od nás 

umístili Nikola Sopuchová, Mikuláš   

Kelnar, Julinka Marková a také Sofinka 

Hajníková a Martin Kocián, kteří jsou 

tak napůl také z Rybí. 

Mezi dospělými velmi dobře zaběhli Martin 

Kotek, Václav Honeš, Josef Vido, Svaťka a 

Tonda Kudělkovi.  

 

Všem zúčastněným běţcům blahopřejeme 
k jejich úspěchu  

a organizátorům děkujeme za přípravu    
závodu. 
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RYBSKÝ   ZPRAVODAJ   Periodický tisk územního samosprávného  celku  č. 11/2016 - měsíčník 

vydal  Obecní úřad Rybí,  Rybí č. p. 380  dne  26.10.2016 v počtu  405 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. 

Alţírsko 7.10.2016 
Jan Jermář má první světový titul v kategorii juniorů do 18 – ti let. 

 

Jan Jermář r. nar. 2000 slaví úspěch na světovém tenisovém okruhu juniorů do 18 – ti 
let ITF. 
 

Na turnaji ITF v Alţírsku se nejprve probojoval kvalifikací do hlavní soutěţe ve dvouhře, 
kde se probojoval mezi posledních 16 hráčů a získal tak první světové body v kategorii     
juniorů do 18 – ti let. 
Následně však Jan Jermář vybojoval  1. světový titul v deblu  společně s Polákem    
Filipem Kolasinskim z Varšavy, kdyţ ve finále turnaje porazili pár Almeida, Canavezes 
( Portugalsko ) 6:0,4:6,10:5. 

 
Honzo,  

jen tak dále.... 

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

