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Fotky z právě 
probíhající 
opravy interiéru 
kostela 
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 Marie  Šimíčková  87  let 

 Alois  Rohel   85  let 

 Alžběta Kvitová   85  let 

 Marie  Havrlantová 85  let 

 Josef  Krpec   83  let 

 Josef  Marek   81  let 

 Emil  Urban   70  let 

 Eduard Kvita   65  let 

 Jiří  Bartoň   60  let 

 Alena  Palacká  60  let 

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

Jak probíhá oprava interiéru kostela 

Jak již jsme vás informo-
vali v červnovém zpravo-
daji, v současné době  
probíhá oprava interiéru 
našeho kostela. Přinášíme 
vám aspoň pár fotografií, 
které vám přiblíží tuto   
velmi zajímavou stavební 
akci. 

Doposud se nám podařilo 
na tuto opravu získat 
1.060.456,21 Kč z částky 
1.373.000,00 Kč. (v ceně 
nejsou započteny náklady 
na obnovení stropního  
obrazu) 

 Pokud i vy se chcete podílet na opravě historicky nejcennější stavbě naší obce,         
připomínáme účet veřejné sbírky č. 4135378359/0800, nebo můžete vložit peníze do 
kasičky na úřadě a v kostele.  

Za farnost Rybí o. Dušan Zelina 
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Kam s ním? 

Naše obec má řadu významných krajinných prvků a jedním z nich je i Rybský potok.  
Bohužel mnoho z vás dělá vše možné, aby rybské toky jako hezké krajinné prvky       
nevypadly. Mnozí z břehů potoka totiž děláte úložiště všeho možného. Od posečené  
trávy a spadaného ovoce počínaje po skládku stavební sutě konče.  

A tak díky vám, kteří tuto činnost provádíte, máme každoročně u propustků nanesenou 
spoustu materiálu, který zabraňuje průtoku vody v potoku a tak při každé větší dešťové 
srážce bývá koryto v těchto místech naplněno vodou a hrozí její rozlití na přilehlé       
pozemky i do přilehlých rodinných domů. Říkáte sice, že si zpevňujete břehy, dalo by se 
ale spíše říci, že se tak zbavuje nepotřebného materiálu. Až půjdete zase někdy okolo 
potoka, podívejte se, jak se dno červená od cihel a starých střešních tašek. Obzvlášť 
koryto potoka pod Palkovým rybníkem vypadá dost bídně. O svém ale také by mohli  
vyprávět současní majitelé pozemků v „Potůčkách“, kdy před časem objevili při čištění 
potoka „poklady“ z rybských domácností. A stejně tak bychom mohli projít podél potoka 
po celé vsi a našli bychom na březích různé navážky a „vylepšení“, které zde rozhodně 
nepatří.  

Prosím, jestliže tedy chcete šetřit vlastní peněženku, nedělejte to na úkor ostatních. 
Myslím, že nikdo z nás není tak chudý, aby nemohl zaplatit částku za odvoz odpadu na 
skládku. 

Hezký a slunečný srpen přeje Marie Janečková 

Územní plán Rybí – důležité upozornění 
  

Návrh nového územního plánu Rybí je po projednání s dotčenými orgány a po          
úpravách, které vzešly z tohoto projednání připraven k další fázi procesu pořízení. 

Návrh územního plánu bude veřejně projednán. Termín veřejného projednání bude 
oznámen veřejnou vyhláškou na úřední desce obce a též na úřední desce Nového     
Jičína. Pravděpodobně se veřejné projednání uskuteční v polovině září. Již měsíc přede 
dnem veřejného projednání bude možné se s řešením územního plánu seznámit a to  

 v tištěné podobě 

- u pořizovatele na Městském úřadu Nový Jičín, na odboru územního plánování a 
stavebního řádu, Masarykovo nám. 1, Nový Jičín, v kanceláři č.040, (tel.: 556 
768 323) 

- na Obecním úřadu v Rybí (tel.: 556 760 031),  

 a způsobem umožňujícím dálkový přístup na webové adrese http://www.novy-
jicin.cz v části Městský úřad – Územní plánování – Aktuálně pořizované územně 
plánovací dokumentace – Obec Rybí. 

Ve veřejné vyhlášce bude také upozornění, že proti návrhu územního plánu je možné 
podat písemné námitky a to nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání. 

Při veřejném projednání provede projektantka návrhu územního plánu Rybí výklad 
územně plánovací dokumentace. 

Marie Janečková 
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KLUB ŽEN  zve své členky  ve středu 3. srpna  do přísálí Besedy  v 17:00 hod.   

ZAPISOVÁNÍ  LÉKŮ se bude konat  v pondělí  1. srpna a také v pondělí 29. srpna 
v konzultační místnosti  lékaře na obecním úřadě v době od 9:30 - 10:00.  
          
ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ A MĚŘENÍ TLAKU  se bude konat v pondělí  15. srpna 
ve stejnou dobu. 

Traktoriáda v Rybí 
Po roce vás opět zveme na 2. ročník jízdy malotraktorů v Rybí 

 v soboru 27. srpna 2016 v areálu bývalého kravína 
Program: 
 sraz (malo)traktorů v areálu kravína do 11:00 hodin (ze strany od sjezdovky na    

Polďáku) 
 spanilá jízda obcí 
 závody (malo)traktorů 
Přihlášku i propozice k Traktoriádě naleznete ve zpravodaji  na str. 8 a 9. 
Kolotoč a další soutěže nejen pro děti 

Na vaši návštěvu se těší pořadatelé 

Restaurant Day - doplňující informace k pozvánce 

 Ještě pár poznámek pro zájemce o otevření „restaurace“ u příležitosti pořádání 
sousedského festivalu jídla Restaurant Day ve Věžičce (viz vložená pozvánka) 

 v neděli 14. srpna 

Pokud se chystáte připravit a nabídnout něco dobrého k jídlu na sousedském festivalu 
jídla ve Věžičce, pak vězte, že bude stačit, když přijdete k Věžičce v cca 9:45 hodin,   
budeme vám rezervovat stůl (velikost 2 x 1 m), který si můžete sami vyzdobit podle 
svých představ (pokud budete potřebovat méně místa, nevadí, jen dejte vědět).  

K jídlu můžete připravit cokoli, naše zkušenost je taková, že se většinou připraví jídlo 
doma a v „restauraci“ se pak jen nabízí a prodává. Budeme mít k dispozici i elektřinu, 
ale prosíme, pokud to jde, abyste se bez ní obešli (protože např. 30 el. vařičů by náš  
příkon nevydržel). Talířky, tácky, příbory pro lidi zajistíme, nádobí na vaření popř. vařiče 
– plynové nebo elektrické jsou starostí každého restauratéra – tedy vaše.  

Pokud bude něco nejasné, domluvíme se telefonicky na čísle 606 127 321.  

Za pořadatele Radka Honešová 
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Turistický oddíl TJ Rybí 

pořádá ve dnech 3. - 4. září 2016 cykloturistický zájezd  

do podhůří Malých Karpat na Slovensku. 

Program : 

1. Den - Hrady Smolenice a Červený Kameň a vinařská městečka Modrá a Pezinok. 

2. Den - Štefanikova mohyla v Brezové pod Bradlom, hrad Čachtice a hrad Beckov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trasy jsou dlouhé asi 60 km s malým převýšením, a jsou vhodné pro horská a treková 

kola. 

Ubytování s polopenzí v apartmánech v Senci. 

 

Cena zájezdu - 1150,- Kč pro členy TJ Rybí 

                                    1250,- Kč pro nečleny TJ Rybí 

 

Ještě jsou stále volná místa (10 míst),  proto se můžete přihlásit u Jiřího Honeše na tel. 

607 727 579 nebo na emailu j.hones@seznam.cz  

mailto:j.hones@seznam.cz
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Ze zasedání rady obce  

V měsíci červenci rada obce schválila: 
 

 vyvěšení záměru pronájmu pozemků parc. č. 392/3 a 392/5 k.ú Rybí za účelem  
provedení terénních úprav.  

 
 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1/2014 mezi obcí Rybí a společností ATELIER 

URBI Ing. Arch Jana Benešová se sídlem Talichova 39, 623 00 Brno  
 
 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi obcí Rybí a společnosti Slumeko, s.r.o.       

Kopřivnice za navýšení ceny za opravu výtluků na místních komunikacích o 
24.725,-Kč 

 
 omezení tonáže nákladních aut na místních komunikacích obce do výše 9 t. 
 
 darovací smlouvu mezi obcí Rybí a B.K., jejímž předmětem je poskytnutí              

finančního daru ve výši 5.000,- Kč za reprezentaci obce Rybí na Mistrovství ČR  
dorostu v požárním sportu 

 
 cenovou nabídku na provádění autorského dozoru při akci „Rekonstrukce            

sokolovny vč. úpravy přilehlého fotbalového hřiště v Rybí – oprava střechy“ od    
autora projektu firmy Bruckner projekt s.r.o. se sídlem Horní 1334/31, Kopřivnice a 
to ve výši 29.040,- Kč včetně DPH 

 
 pro výběr koordinátora BOZP na staveništi „Rekonstrukce objektu sokolovny“   

uchazeče Pavla Paláta, Bezpečnost práce a požární ochrana, se sídlem Zašová 
716 756 51 Zašová za celkovou nabídkovou cenu 105.875,- Kč včetně DPH. 

 

rada vzala na vědomí: 
 

 informaci o novém návrhu jízdních řádů drážní dopravy na období 2016/17 na     
vědomí, připomínky se podávat nebudou. 

 
 informaci KÚ MSK k neregistrovaným sociálním službám. 

DARUJI 
černé koťátko 

tel. 604 825 838 
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Propozice Traktoriády Rybí 2016 
 

Pořádající: Obec Rybí, ředitel závodu Zdeněk Heralt 

Datum a místo konání: 27. 8. 2016, areál kravína v obci Rybí 
 

Popis závodu: 

 Jedná se závod (malo)traktorků tovární i domácí výroby s plněním úkolů v            

řidičských dovednostech. Trasa plnění úkolů se pojede dvoukolově –jízda rovnosti. 

První tři nejlepší účastníci, s nejmenším časovým rozdílem mezi dvěma koly, budou 

oceněni pohárem vítězů - Traktoriáda Rybí 2016.  Zvláštní diváckou cenu získá  

traktor sympatie. Nebudou se přijímat přihlášky čtyřkolek!! 
 

Bodovací systém: 

 nesplnění úkolu v testech zručnosti bude penalizováno 2tb (2 minuty)  

 neuposlechnutí pokynů pořadatele - diskvalifikace 
 

Časový plán:  

do 11:00 hodin sraz a registrace účastníků u seníku v areálu kravína  

11:15 – 11:45 hodin spanilá jízda po obci   

12:00 start závodu   

17:00 hodin vyhlášení výsledků závodu – dle počtu účastníků 

18:00 hodin posezení u občerstvení 
 

Startovné:  

 50 Kč - přihlášení do termínu uzávěrky závodu (25.8.) 

100 Kč - přihlášení na místě 

V ceně přihlášky je občerstvení přihlášeného účastníka 
 

Přihlášky: 

Vyplněnou přihlášku zašlete na Obecní úřad Rybí, 742 65 Rybí čp. 380, nebo na 

email: starosta@rybi.cz.  

Termín uzávěrky přihlášek je 25. 8. 2016.  

Předběžná startovní listina bude vyvěšená v aktualitách na www.rybi.cz. Bude možné 

se přihlásit i v den závodu u prezentace. 
 

 Závěrečná ustanovení: 

 Každý závodník se zavazuje po dobu konání traktoriády plnit tyto propozice. 

Zavazuje se k tomu, že uhradí škody způsobené jím, nebo členy jeho posádky. 

V případě poškození sebe nebo vozidla nebude po pořadatelích vymáhat náhradu 

škody. 

Účast na závodech je na vlastní nebezpečí. 

mailto:starosta@ryb�.cz
http://www.rybi.cz
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Přihláška 
 

Přihlašuji se na 2. ročník Traktoriády Rybí, která se koná v sobotu 27. 8. 2016. 
 

OSOBNÍ ÚDAJE: 

 

Jezdec:      

Jméno a příjmení:…………………………………………………………………………………………..…………………..……… 

 

Rok narození:………………………………………………………………………………………………….…………………………...   

 

Místo bydliště:…………………………………………………………………………………………...…………………….………… 

 

Telefon, email:……………………………………………………………………………………………..…………………………….. 

 

ÚDAJE O TRAKTORU: 

Značka/typ:…………………………………Rok výroby:…………Obsah motoru:………….(ccm) 

Další údaje, zajímavosti o traktoru:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

PROHLÁŠENÍ: 

Potvrzuji, že jsem se seznámil s propozicemi a budu se jimi řídit po celou dobu    

soutěže. 

Jsem si vědom, že se zúčastňuji na vlastní nebezpečí, budu se řídit předpisy pro 

provoz vozidel po pozemních komunikacích, propozicemi a pokynů pořadatelů. 

V případě poškození sebe, svých členů posádky, doprovodu, nebo vozidla, nebudu po 

pořadatelích vymáhat náhradu škody. 

Zavazuji se dále k úhradě mnou způsobené  škody jak pořadateli, tak i ostatním. 

Souhlasím s pořizováním fotografických a filmových záznamů během soutěže a     

jejich použití pořadatelem k další prezentaci soutěže. 

 
 

V…………………………  dne ……………………           Podpis jezdce:…………………………………………………. 
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12 Věrka Šustalová, knihovnice 

I v měsíci srpnu bude knihovna otevřena  
jen v pondělí od 16.°° do 19.°° hod. 

       Říkanky a pohádky pro radost 
     Říkadla a vyprávění z odkazu lidové slovesnosti se v této knize prolínají a doplňují s verši současnými. 
Jsou vybrány tak, aby si je po přečtení děti dobře zapamatovaly a naučily se je předříkávat. 
 

     E. Blytonová     Tajná sedma – Případ zmizelých psů 
     Další dobrodružství party dětí, které si říkají Tajná sedma. Jirka má starosti a musí na čas Tajnou     
sedmu opustit. Kokršpaněl Čert zaujme jeho místo. Je na něm, aby ochránil kamarády před nebezpečím, 
které jim hrozí při pátrání po záhadně zmizelých psech. 
 

     V. Válková     Terezínské Ghetto – Tajemný vlak do neznáma 
     Bára se díky kouzelnému atlasu ocitá v noci v naprosto pustém městě. Všude je tma, auta tu nejezdí, 
město má hradby a brány hlídají vojáci. Ráno se objeví lidé a Bára se seznámí s Petrem, který ji ukryje na 
půdě domu, v němž žije spolu s dalšími chlapci. Od nich se Bára dozví, že se ocitla v židovském ghettu za 
druhé světové války. Na svých toulkách po Terezíně se seznámí s dalšími osobami, které dokreslují      
bezútěšnou situaci lidí, jež sem nacisté zavřeli. Když ji atlas přenese zpět do naší doby, rozhodne se najít 
jména chlapců z Terezína na internetu a zjistit co se s nimi stalo. 
 

     P. Braunová     Princové nemyjou záchody 
     Závěrečný díl trilogie o dvojici teenagerů začíná Michalovým útěkem z diagnostického ústavu, kde  
skončil po nevydařené akci pomsty. Zatímco Michal prchá a skrývá se ve společnosti lidí žijících na samém 
dně, Tereza prožívá hluboké zklamání, které léčí po svém. Ač jsou oba vzdáleni, do jejich životů zasáhne 
neuvěřitelná náhoda. 
 

     D. Zátopková, E. Zátopek   Náš život pod pěti kruhy 
     „Já jsem běhal velice rád a strašně moc, vlastně skoro pořád. Do práce, z práce, na stadion, pro nákupy 
nebo i jen tak pro radost.“ Tímto vyznáním začal kdysi dávno své šťavnaté vyprávění o životě, závodění, 
úspěších i prohrách Emil Zátopek. Svým osobitým, lehkým a svižným stylem s prvky slováckého nářečí 
v něm nyní pokračuje a o spoustu humorných situací obohacuje Dana Zátopková. Kniha je určena všem, 
kteří sem chtějí dozvědět, jak to s našimi nejslavnějšími olympioniky bylo doopravdy, v krušných dobách 
nesvobody i poté. 
 

     E. Urbaníková     Za facku 
     Zuzana má za sebou jeden nevydařený vztah a z něj dceru Natálku. Když potká spisovatele Matouše, je 
okouzlená a zamilovaná. Zaujal ji svými názory, originalitou a výřečností. Postupem času ji však padají 
klapky z očí, protože se z něj vyklubal sobec. Jak ale z této situace ven? 
 

     V. Pittnerová     V panských sídlech 
     V této knize Vlasta Pittnerová líčí někdy i tragické události ze života šlechtických rodin. Protože osud 
zasahuje i tam, kde sídlí přepych a bohatství. 
 

     B. Woodová     Dům vzpomínek 
     Andrea se po čtvrtstoletí vrací z USA do svého rodného domu v Anglii, kterou s rodiči opustila, když ji 
byly dva roky. Důvodem návštěvy je vážný zdravotní stav jejího dědečka. Netuší však, že dům, v němž  
nyní žijí její prarodiče, má děsivou a krutou historii. Od babičky se začíná dozvídat střípky příběhů, jež se tu 
odehrály, a najednou se ona stane jejich přímou účastnicí… 
 

     D. Francis     Chladná zrada 
     David Cleveland, šéf vyšetřovacího oddělení britského Jockey Clubu, pátrá v Norsku po anglickém  
jezdci, který zmizel ze zdejšího závodiště i s pytlem peněz ze vstupného. Otázek bez odpovědí přibývá, 
stop je zoufale málo a mladý vyšetřovatel opětovně naráží na nedůvěru okolí i úskalí neznámého prostředí. 
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Po vítězství v okresním kole v požárním 
sportu bojovali naši dorostenci Lidka a     
Slávek Krausovi 5.6.2016 v Opavě na     
krajském kole o postup do republikového  
kola. Slávek podal vynikající výkon a zvítězil 
ve všech disciplínách a tím si vybojoval    
postup na Mistrovství České republiky      
dorostu v požárním sportu. Lidce k postupu 
chyběla pověstná špetka sportovního štěstí, 
i tak se probojovala až na 3 místo. 

  

Dne 3.7.2016 odcestovali Slávek Kraus a jeho 
osobní trenér Jindra Kvita ml. do Českých Budějo-
vic na Mistrovství ČR dorostu v požárním sportu. 
V Českých Budějovicích se Slávek nezalekl         
republikové špičky a směle je v rozbězích prohá-
něl. Po urputných bojích, kdy se pořadí měnilo po     
každé disciplíně dosáhl skvělého 6.místa. Nasbíral 
cenné zkušenosti na velkém závodě a uvidíme, jak 
je další sezónu využije.  
Gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci.  

Za SDH Rybí Antonín Kudělka      
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RYBSKÝ   ZPRAVODAJ   Periodický tisk územního samosprávného  celku  č. 8/2016 - měsíčník 

vydal  Obecní úřad Rybí,  Rybí č. p. 380  dne  28.7.2016 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. 

Mladí hasiči loupali perníček ve Větřkovicích. 
 

V neděli 10.7.2015 pořádali hasiči z Větřkovic, tradiční letní soutěž pro mladé hasiče 
v běhu jednotlivců  na 60 m  s překážkami. Na tuto soutěž jezdí děti rády, protože     
medaile jsou z voňavého perníku a dostane se i na ty kteří na stupně vítězů               
nedosáhnou. Letos přijelo více družstev, ale naši se mezi nimi neztratili. Vybojovali jsme 
4 první místa. 
 

Soutěžilo se v kategoriích: 
Mladší dívky: 9 – 11 let 
1. místo Šárka Krausová, 2. místo, Rozálie Kudělková, 6. místo Kateřina Bajerová,       
8. místo Anastázie Kudělková, 9. místo Tereza Ficbauerová 
Starší dívky: 11-15 let 
9. místo Ludmila Krausová, 
Starší  hoši:  11-15 let 
1. místo Bohuslav Kraus 
Mladší hoši: 9- 11 let 
5. místo Vojtěch Honeš, 9. místo Martin Bajer 
Mini: 7 – 8 let 
1. místo Václav Pustějovský,  2. místo Vojtěch Vícha  
Přípravka: 5 – 6 let 
1. místo Prokop Kudělka, 4. místo, Adam Kozelský 
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