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

 Emil  Purmenský  89  let 

 Oldřiška Tillová   86  let 

 Karla  Šodková  83  let 

 Marie   Honešová  81  let 

 Emilie  Purmenská  65  let 

 Lubomír  Kvita   65  let 

 Marie  Kudělková  60  let 

 Karel  Škráček  60  let 

Obec získala dotaci na opravu komunikace  
 

Moravskoslezský kraj schválil obci Rybí dotaci na 

rekonstrukci komunikace na pozemku parc. č. 

1711/1 (na dolním konci u Hanzelků) v maximální 

výši 200.000,- Kč. Nově opravená komunikace 

bude sloužit jako přístup k zahradám a polnostem 

soukromých vlastníků a také jako příjezd k rodinným domům. Souběžně s tímto 

projektem rovněž proběhla oprava kanalizační stoky „A“, která odvádí dešťové i 

odpadní vody z dolního konce. 

Informace o probíhající rekonstrukci sokolovny  

Mnoho z nás jistě netrpělivě očekává dokončení rekonstrukce budovy sokolovny. Těšili 

jsme se, že do konce října budou interiéry sokolovny hotové. Zbývá však ještě spousta 

drobností, které je potřeba dotáhnout do konce.  

S jistotou víme, že kolaudaci už do konce roku nestihneme, takže oficiální provoz 

zahájíme po novém roce.  

Buďme proto, prosím, ještě chvíli trpěliví. Výsledek jistě bude stát za to.  

Hezké podzimní dny přeje Marie Janečková 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.kytice.cz%2Fczgs%2Fakce-kytice%2Fradostna-kytice&ei=UuWQVZmwGMLYU-WngbgM&bvm=bv.96783405,d.d24&psig=AFQjCNHsz5dgeNJ9_vOwtReXI8EcYgmXQg&


3 

KLUB ŽEN  zve své členky  ve středu 8. listopadu do přísálí Besedy  v 17:00 hod. 

ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ A MĚŘENÍ TLAKU  se bude konat  v pondělí 6. listopadu 
v konzultační místnosti lékaře na obecním úřadě v době od 9:30 - 10:00. 
           
ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ se bude konat v pondělí  20. listopadu  ve stejnou dobu. 

Pozvání na čtení ve Věžičce 

U příležitosti svátku Dušiček Vás zveme na čtení při svíčkách.  

Kdy?  V pátek 3. listopadu od 17:00 hodin ve Věžičce. 

Tentokrát budeme číst netradiční pohádkové příběhy.  

Pokud máte doma knížku, z které byste taky rádi něco přečetli, 

určitě ji přineste.  

Můžete si s sebou vzít i teplou deku, od nás dostanete horký 

čaj na zahřátí.  

   Těšíme se na viděnou.  

                                   SC  Věžička 

„RYBJANI“ ve Skotsku 
 

V pátek 17.11.2017 se v sále Besedy uskuteční promítání 

fotek ze zájezdů do Skotska, které se uskutečnily v letošním a 

loňském roce. 

Promítání je určeno jak těm, kteří se těchto zájezdů zúčastnili, 

tak všem ostatním, kteří by se chtěli seznámit s touto krásnou 

zemí alespoň prostřednictvím fotografií, které jsme si ze 

zájezdu přivezli.  

Začátek v 18:00 hodin. 

Vstupné dobrovolné. 

Srdečně zvou turisti TJ Rybí 
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Kulturní komise dává na vědomí,  

že se v neděli 3. prosince 2017 v Besedě uskuteční 

2. SOUSEDSKÝ JARMARK, 

kde budou mít opět možnost 

prodávat své výrobky a výpěstky 

spolky, organizace a jednotliví občané Rybí.  

Pokud byste se rádi přidali k prodejcům,  

přihlaste se na úřadě,  

ať pro Vás v sále připravíme prodejní místo. 

Náhradní rodinná péče má v našem kraji dlouholetou tradici a podporu, a i když počet 
náhradních rodičů v posledních letech výrazně neklesá, pořád existují děti, kterým se ji 
zajistit nedaří. Jedná se o téma, které by si ve společnosti zasloužilo větší pozornost, 
neboť jde o jednu z možností, jak umožnit dětem, které neměly štěstí vyrůstat ve 
vlastním rodinném prostředí, reálně žít v rodině, která jim nabídne lásku, zázemí a 
prostředí k vytváření dnes tak mizících rodinných a tím i společenských vzorců chování. 
 
Moravskoslezský kraj, který realizuje již od roku 2011 kampaň pod názvem Dejme 
dětem rodinu,  se nyní rozhodl poděkovat pěstounům za jejich ochotu pomoci dětem, 
které nemohou vyrůstat ve svých biologických rodinách a připravit akci pod 
názvem ,,Den pěstounství“. 
 
Den pěstounství se uskuteční dne 18.11.2017 od 10 do 18 hodin v Dolní oblasti 
Vítkovice. V rámci této akce budou moci pěstounské rodiny bezplatně navštívit Svět 
techniky a spolu s ostatními návštěvníky, kteří v daný den obdrží 20% slevu na vstupné, 
mohou také bezplatně využít další doprovodný program. Součástí akce bude také 
komponovaný program složený z vystoupení dětí, které vyrůstají v náhradních 
rodinách.  
 
Lidé, kteří o nějaké formě náhradní rodinné péče uvažují,  mohou uvedenou akci využít 
k bližšímu seznámení s celou problematikou. Bližší informace lze také najít na 
webových stránkách: https://dejmedetemrodinu.msk.cz/. 
 

Mgr. Richard Pešat 
vedoucí oddělení SPOD 

https://dejmedetemrodinu.msk.cz/
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Ze zasedání rady obce  

V měsíci říjnu rada obce schválila: 
 uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK mezi obcí Rybí a 

Moravskoslezským krajem se sídlem 28. října 117, Ostrava (rekonstrukce komunikace 
na dolním konci u Hanzelků) 

 uzavření Dohody o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu vodního díla č. 
2384/D/NJ/2017  mezi obcí Rybí a společností SmVaK Ostrava se sídlem 28. října 
1235/169, Ostrava (pro stavbu chodníku ve směru na Štramberk) 

 uzavření smlouvy mezi obcí Rybí a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín – 
Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8 (pro stavbu chodníku na  Štramberk) 

 uzavření smlouvy mezi obcí Rybí a společností ČEZ Prodej, a.s. se sídlem Praha 4 
Duhová 1/425 o sdružených dodávkách elektřiny. 

 uzavření pojistné smlouvy mezi obcí Rybí a Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s. se 
sídlem Římská 2135, Praha 2 (pojištění jednotky dobrovolných hasičů) 

 ukončení smlouvy o výpůjčce sportovního areálu sokolovny mezi obcí Rybí a TJ Rybí  
 osvobození od poplatku za pronájem sálu kulturního domu Beseda Mysliveckému 

sdružení Rybí u příležitosti pořádání výstavy k 70. výročí založení spolku. 
 hostování paní Augustiny Šimkové bydliště Na Zábradlí 1, Olomouc -Holice na Rybské 

pouti v roce 2018. 
 vyvěšení záměru o výpůjčku klubovny v budově Obecního úřadu Rybí čp. 380 pro 

cvičení jógy. 
 vyvěšení záměru výpůjčky pozemků parc. č. 1415 (o velikosti 5.932m

2
) a parc. č. 1451 

(o velikosti 940 m
2
) k.ú Rybí a to za účelem tělovýchovných a sportovních aktivit 

(fotbalové hřiště) 
 vyvěšení záměru výpůjčky pozemku parc. č. 1716  
 vyvěšení záměru prodeje nově zaměřených pozemků parc. č. 51/18 díl g a parc. č. 

61/1 díl b a 61/2 díl d dle GP č. 1407-68/2017 vypracovaného Ing. Marií Ježkovou se 
sídlem firmy Hodslavice 441. 

 podání žádosti Městskému úřadu Nový Jičín Odboru územního plánování a 
stavebního řádu se sídlem Masarykovo nám. 1, Nový Jičín o pořízení územní studie 
SÚ1 Územního plánu Rybí 

 uzavření objednávky s grafickým studiem Grafia Nova se sídlem Zašová 826 na tisk 
500 ks publikace „Rybí 1397 – 2017“ u příležitosti 620 let od prvé zmínky o obci Rybí. 

 uzavření objednávky na pořízení ohňostroje u Zbyňka Vařechy Špilberk 31A/336 
Darkovice za cenu 7.000,- Kč včetně DPH. 

 nabídku Ing. Ladislava Grófa bytem Nový Jičín, Nerudova 305/7 na zpracování a 
podání žádosti do vyhlášeného dotačního programu na podporu zdravého stárnutí 
v Moravskoslezském kraji na rok 2018 (PZS)  

 
doporučuje zastupitelstvu ke schválení:  
 žádost o odkoupení nově zaměřeného pozemku parc. č. 47/5 o velikosti 65 m

2
 dle GP 

č. 1404- 4527/207 za cenu stanovenou znaleckým posudkem.  
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Ze zasedání  

 zastupitelstva obce 
Ve středu 4. října 2017 se v sále Besedy konalo 16. zasedání zastupitelstva obce, 
kterého se zúčastnilo 15 členů zastupitelstva a 14 občanů. 
 

Zastupitelstvo na zasedání projednalo a přijalo toto usnesení: 
 (Hlasování: pro – proti -  zdrželo se) 

 

schvaluje  program  16. zasedání Zastupitelstva obce Rybí; 
 

schvaluje, aby diskuse probíhala ke každému bodu programu zvlášť; 
 

schvaluje      návrhovou komisi ve složení  -  předseda  Josef Kudělka 
     další členové -  Ludmila Krausová a Miroslav Šimíček 
     ověřovatelé zápisu - Jaromír Marek a Petr Skalka 
      zapisovatelka -  Jana Marková                      (15-0-0) 
 
bere na vědomí  usnesení přijaté na 15. zasedání Zastupitelstva obce Rybí  dne 21.6.2017;  (15-0-0) 
 

bere na vědomí informaci o průběhu projednání návrhu Územního plánu Rybí dle předložené 
důvodové zprávy.                                    (15-0-0) 

 
konstatuje po ověření ve smyslu ustanovení § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavením řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že Územního plán 
Rybí není v rozporu s Aktualizací č. 1 Politiky územního rozvoje České republiky, která nabyla 
účinnosti dne 17. 4. 2015 a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, tj. se Zásadami 
územního rozvoje Moravskoslezského kraje s nabytím účinnosti dne 4. 2. 2011. Dále bylo 
ověřeno, že územní plán není v rozporu ani se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem 
krajského úřadu, jak je též uvedeno v odůvodnění Územního plánu Rybí, v části zpracované 
pořizovatelem dle ustanovení § 53 odst. 4 a 5 stavebního zákona.                     (14-0-1) 

rozhoduje v souladu s ustanovením § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, o námitkách ve smyslu kap. 4.2. a 4.2._op odůvodnění Územního plánu 
Rybí, části zpracované pořizovatelem, jež je nedílnou součástí předložené přílohy.            (8-6-1) 

v y d á v á  ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití ustanovení § 43 
odst. 4 stavebního zákona a v souladu s ustanovením § 13 a přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence 
územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších přepisů a dále za použití ustanovení § 171 a 
následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, Územní plán 

Rybí, formou opatření obecné povahy, jež je předkládán jako příloha.             (8-6-1) 

 
schvaluje  poskytnutí účelově vázané dotace z rozpočtu obce Rybí na rok 2017 na stavbu domovní 

ČOV ve výši 18.342,- Kč L.H. a I.R., bytem Rybí.               (15-0-0) 
  

schvaluje výši členských příspěvků MAS Lašsko na 5 Kč/občan/rok.                    (15-0-0) 
 
schvaluje  dodatek č. 1 obecně závazné vyhlášky 1/2016 o nočním klidu. Předmětem dodatku: 

Článek 3 odstavec 2) se rozšiřuje:  Doba nočního klidu se vymezuje od 2. hodiny do 6. hodiny 
v době konání společenské akce „Fishfest“ .                        (15-0-0) 
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V sobotu 14. října 2017 se již po páté uskutečnil běžecký 

závod pro všechny děti i dospělé. Na organizaci této 

soutěže se podíleli společně s obcí Rybí také TJ Rybí a Atletický oddíl Kopřivnice.  

Závodu dětí se v letošním roce zúčastnilo celkem 125 účastníků ve věku od cca 3 do 

15 let. Hlavní závod běželo 37 dospělých běžců. 

Z domácích účastníků ve svých kategoriích získali bronzovou medaili Viktorka 

Havrlantová, Kuba Havrlant, Simona Šenkeříková a Nikola Sopuchová. 

Pro stříbro si z Rybí doběhli tři závodníci František Marek, Apolenka Marková a Lucie 

Šenkeříková. Na nejvyšším stupni zazářili Jirka Sopuch a Adam Marek. 

Nejrychlejším běžcem z Rybí v kategorii dospělých se stal Dušan Olajoš.  

Všem účastníkům blahopřejeme. 

 
bere na vědomí  celoroční hospodaření DSO Sompo 2016 se sídlem Životice u Nového Jičína 194 a 

Závěrečný účet DSO za rok 2016 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO 
Sompo 2016, IČ 05232481, zpracované v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, § 17, odst. 7, písm.  a)  „bez výhrad“.              (15-0-0) 

 
schvaluje  aktualizaci Pasportu místních komunikací obce Rybí.                            (15-0-0) 
 
bere na vědomí informaci o návrhu paní F. Z., bytem Rybí na funkci přísedící u Okresního soudu 

v Novém Jičíně na nové volební období 2018 -2022.                    (15-0-0) 
 
schvaluje  prodej pozemku parc. č. 1711/5  o velikosti 23 m

2
 (ostatní plocha, ostatní komunikace) dle 

GP č. 1392-4459/2017 panu P.B.a paní V.B. bytem Rybí a to za cenu stanovenou znaleckým 
posudkem zpracovaným panem Ing. Ivanem Viskupičem ve výši 2.100,- Kč. Náklady spojené se 
zpracováním znaleckého posudku a návrhem na vklad hradí kupující.               (14-0-1) 

 
schvaluje  prodej pozemku 1711/6 o velikosti 114 m

2 
(ost. plocha, ostatní komunikace) paní Mgr. 

M.P. bytem Rybí a to za cenu stanovenou znaleckým posudkem Ing. Ivanem Viskupičem a to ve 
výši 6.500,-Kč. Zájemce hradí náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku, GP a 
náklady s návrhem na vklad.                                       (14-0-1) 

 
bere na vědomí  zprávu o přijatých rozpočtových opatřeních provedených v roce 2017.          (15-0-0) 
 
bere na vědomí  zprávu o čerpání rozpočtu v roce 2017.                        (15-0-0) 
 
bere na vědomí  informace starostky.                           

http://www.atletikakoprivnice.cz/wp-content/uploads/2012/11/rybsky_trhak_2017.pdf
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10. 10. 2017 

Když nás obtěžuje spam a používání osobních údajů

Vážené čtenářky, Vážení čtenáři, 

mnohé z nás obtěžuje obchodní 

sdělení jako nevyžádaný email a 

ptáme se, kde vůbec odesilatel získal 

naši emailovou adresu či telefonní 

číslo? 

Dnes se zaměříme na to, jak se na 

takové případy dívá zákon. Ale také na 

to, jak by měli podnikatelé postupovat, 

aby se prohřeškům s emaily a 

osobními údaji vyvarovali. 

Na otázku v úvodu o původu emailu či 

telefonního čísla lze odpovědět 

jednoduše. Společnost zasílající email 

má kontakt běžně zejména: 

a) z dřívějšího kontaktu s námi, 

b) z webových stránek, kde jsme 

kontakt sami uvedli nebo 

c) z přeprodané databáze kontaktů, se 

kterými se dnes běžně obchoduje. 

Možností je samozřejmě více, ale dle 

mé zkušenosti jsou tyto velmi běžné. 

Nabídka emailem je určitou formou 

marketingu, odborně obchodním 

sdělením. A k tomuto by odesílající 

subjekt bez ohledu na způsob získání 

kontaktu měl mít náš souhlas. 

V této oblasti nám pomáhá zákon 

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 

údajů (vymezuje osobní údaje), a 

zákon č. 480/2004 Sb., o některých 

službách informační společnosti (dále 

jen „zákon o spamu“). 

Zákon o spamu zakazuje zasílání 

elektronické pošty za účelem šíření 

obchodního sdělení pokud 

a) tato není zřetelně a jasně označena 

jako obchodní sdělení, 

b) skrývá nebo utajuje totožnost 

odesílatele, jehož jménem se 

komunikace uskutečňuje, nebo 

c) je zaslána bez platné adresy, na 

kterou by mohl adresát přímo a účinně 

zaslat informaci o tom, že si nepřeje, 

aby mu byly obchodní informace 

odesílatelem nadále zasílány. 

Zákon pro případ porušení těchto 

povinností definuje také přestupky a 

možné pokuty od Úřadu pro ochranu 

osobních údajů (dále jen „ÚOOÚ“). 

Přestupkem právnické osoby je 

například hromadné nebo opakované 

šíření obchodní sdělení elektronickými 

prostředky 

- bez souhlasu adresáta, 

- neoznačené jasně a zřetelně jako 

obchodní sdělení, 

- a v rozporu s uvedenými zákazy. 

Sankce za přestupek se může vyšplhat 

na 1.000.000,- Kč. 

Jedná se o jednoduchá pravidla, která 

především chrání nás jako fyzické 

osoby před nadužíváním a 

zneužíváním osobních údajů. Aby se 

nestávalo, že jednou svůj email 

použijeme a od té chvíle již bude 

každý bez omezení „spamovat“ naši 

schránku s odůvodněním „Váš email 

máme volně z internetu nebo z webu“. 

Taková odpověď se dle mých 

zkušeností objevuje velmi často. 

Ani přes zveřejnění emailu či jiného 

kontaktu na webu nelze takový 

kontakt zneužívat. Klíčový je v takový 

moment účel zveřejnění a souhlas 

s marketingovým využitím. 

Zveřejníme-li svůj kontakt na vlastním 

webu (blog, e-shop, zahradnické 

služby a jiné), pak účelem zveřejnění 

je možnost kontaktu vlastních 

stávajících nebo budoucích zákazníků. 

Nikoliv kontakt například telefonního 

operátora nebo nebankovní společnosti 

s obchodní nabídkou služeb. 

V takovém případě dochází 

pravděpodobně ke zneužití a použití 

osobního údaje v rozporu s účelem. 

Podstatný tedy bude souhlas s jiným 

použitím kontaktu. A nebyl-li souhlas 

udělen, může se již jednat o přestupek. 

Fyzická osoba má možnost souhlas 

odvolat a požadovat smazání údajů 

z databáze. 

V rámci souhlasů je vhodné upozornit 

na nové nařízení označované jako 

„GDPR“, které sjednocuje úpravu 

otázek ochrany osobních údajů a jejich 

zpracování pro státy EU. Použitelnost 

nařízení je nastavena na 25. 5. 2018. 

Připravit by se na tuto novou úpravu 

měli především podnikatelské 

subjekty. Dle mého názoru a informací 

z ÚOOÚ není vhodné přes zdánlivý 

vzdálený termín otálet (potenciálně 

hrozící pokuty jsou ve výši až 20 mil. 

EUR nebo 4 % světového obratu 

společnosti). 

V rámci přípravy podnikatelů na 

nařízení GDPR lze využít mnohá 

školení, online články, text nařízení i 

odborný komentář. V příštích dílech se 

i zde budu GDPR věnovat. 

A proč zde na tuto problematiku 

zvlášť upozorňuji? Mnoho z nás 

zpracovává osobní údaje jako 

zaměstnavatel, podnikatel či jinak, 

neuvědomujeme si to, a přesto se tímto 

budeme muset řídit. Podle GDPR jsou 

osobní údaje veškeré informace o 

identifikované nebo identifikovatelné 

fyzické osobě (např. jméno, 

identifikační číslo, lokační údaje, 

údaje o fyziologické, genetické, 

psychické, ekonomické, kulturní 

identitě osoby). Zpracováním je 

shromáždění, zaznamenání, uložení, 

vyhledání, nahlédnutí, použití, ale i 

pouhý výmaz nebo zničení. 

Doporučuji tedy být tzv. GDPR 

Complient, případně zvážit vhodnost 

se o tomto dozvědět více. 



15 Věrka Šustalová, knihovnice 

V pondělí 13. listopadu 2017 
bude knihovna otevřena pouze od 16°° do 17:30 hod. 

 
       Víš, jak věci fungují? 
     Pro všechny zvídavé čtenáře od devíti let. Tato kniha popisuje 250 předmětů, přístrojů a strojů, 
které používáme v domácnosti nebo je vidíme ve svém okolí. Dozví se, jak fungují např. mobilní 
telefon, prodejní automat, jeřáb, vrtulník nebo eskalátor. Kniha vychází v druhém, upraveném a 
doplněném vydání. 
 

     Z. Pospíšilová     Pohádky pod polštář 
     V tomto pohádkovém souboru jsou pohádky ze světa zvířat, další ze světa pohádkových bytostí. 
Ale nechybí ani pohádky ze školky, ve kterých se prolíná reálný svět dětí a prostředí blízké dětem, se 
světem fantazie. Jsou určeny pro děti ve věku přibližně od 3 do 8 let, a jak název knihy napovídá, jsou 
ideálním čtením před spaním. 
 
     R. R. Russellová    Deník mimoňky – Příběh nehorázný primadony 
     MacKenzie ukradla Nikki její deníček. Nikky je nešťastná a má obavy, že její rivalka začne 
zveřejňovat zápisky z něj. Ukáže se, že ta má v plánu něco úplně jiného… 
 

     R. Riggs      Sirotčinec slečny Peregrinové – Knihovna duší 
     Slečně Peregrinové i jejím dětem ze sirotčince stále hrozí nebezpečí. Jakob Portman a Emma 
Bloom se vydávají na nebezpečnou záchrannou misi. Musí zdolat daleko větší překážky než doposud 
a nemají na to moc času. Vrátí se Jakob zpět mezi své přátele jako hrdina? 
 

       Renovujeme a modernizujeme 
     Plánujete celkovou rekonstrukci domu?  Nebo si jen chcete zkrášlit nebo vylepšit byt? Na 320 
stranách této knihy objevíte postupy jednotlivých prací krok za krokem. Pomohou také ilustrace a 
fotografie. 
 

 P. Taylor     Doktore, to se povedlo! 
     Než tento známý spisovatel začal vydávat své oblíbené knihy o doktorovi oplývajícím drsně 
laskavým humorem, psal humoristické sloupky pro kanadský časopis pro lékaře. Již tenkrát představil 
svého hrdinu doktora Fingala OReillyho.V této knize se s těmito prapůvodními příhodami mohou 
seznámit i čeští čtenáři. 
 

     Z. Pospíšilová     Podivná hra 
     Karla mohla prožívat běžnou krizi středního věku, s jakou se vyrovnává spousta jejích vrstevnic. Ale 
někdo ji sleduje, naboural se do jejího počítače, do e-mailových schránek jejích dcer. Co po ní kdo 
chce? Nikde nenachází pomoc, manžel si o ní začíná myslet, že je blázen. Karla se snaží najít 
jakoukoliv stopu, která by jí pomohla všechno pochopit. 
 

     D. Francis     Divocí koně 
     Mladý filmový režisér Tom Lyon natáčí příběh o smrti manželky jednoho trenéra, k níž došlo před 
šestadvaceti lety. Nikdy se nezjistilo, jestli to byla sebevražda nebo vražda, a tak se sám pustí do 
vyšetřování. Ale někdo se snaží zabránit tomu, aby se vše objasnilo… 
 

     R. Třeštíková     Bábovky 
     Dvanáct žen, dvanáct osudů propojených v jednom románu. Napadlo vás, jak se cítí patnáctiletá 
holka, na kterou si rodiče nikdy neudělají čas? Co řeší milenka ženatého muže a jaká je ve skutečnosti 
ta příšerná manželka, o které jí on vypráví? Tato kniha je upřímnou zpovědí hlavních hrdinek a nechybí 
zde ironie, humor, bolest, láska i nenávist. 
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na obecním úřadě v Rybí 
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Kdo pronajme zemědělskou půdu. 

Cena dohodou. 

Tel. 603 367 754 

Vyčistím koberce, čalouněný nábytek. 
Jiří Marek, Rybí 316 

tel. 739 640 626 

Prodej jatečních krůt  

každou sobotu od 800 - 1100 

do vyprodání.  

Kontakt: 604 609 915 
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Zprávičky ze školičky 
Tak nám uplynul druhý měsíc ve škole. V říjnu se zaměřili 

především na učení, abychom zvládli vše, co zvládnout máme. Také zahájily činnost 
kroužky DDM Kopřivnice – Malý kuchtík a Sportovní hry. Také začaly pracovat kluby pod 
záštitou projektu „Šablony 2017“. Díky tomu jsme dětem Čtenářského klubu koupili 
spoustu nových knih a sedací vaky. Pro děti Klubu zábavné logiky jsou objednané nové 
deskové hry. 

V závěru měsíce ve středu 25. října jsme pro děti připravili projektové vyučování 
na téma „Podzim“. Děti byly rozděleny do smíšených družstev a postupně si škrábaly 
brambory a strouhaly je na bramboráky, které jsme tentokrát nesmažili na ohni. Také si 
vyrobily lucerničky jako dýně ze sklenic a krepového papíru. Společně také luštily 
křížovky, skládaly puzzle, vytvářely svou prezentaci. V pondělí 30. října jsme vyhodnotili 
nejšikovnější družstva. Poté následovaly dva dny podzimních prázdnin. 

V listopadu plánujeme čtvrtletní konzultace o prospěchu a chování dětí pro rodiče. 
Datum bude ještě upřesněno. 

        Mgr. Hana Frydrychová 
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RYBSKÝ   ZPRAVODAJ   Periodický tisk územního samosprávného  celku  č. 11/2017 - měsíčník 

vydal  Obecní úřad Rybí,  Rybí č. p. 380  dne  31.10.2017 v počtu  420 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. 

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 můžete uhradit stočné na účet obce č. 1766493309/0800, jako variabilní 

symbol uveďte číslo smlouvy, nebo platbu můžete provést v hotovosti do pokladny na 

obecním úřadě. 

Marie Janečková 

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

