
  

LISTOPAD 2018 

XXVI. ročník  



2 

Upozorňujeme, že pokud nemáte zájem o zveřejnění svého jubilea ve zpravodaji, volejte 
na číslo obecního úřadu 556 760 181, a dále upozorňujeme, že pokud nemáte zájem o 
návštěvu zástupců obce u příležitosti 80. a víceletých narozenin, opět dejte vědět na 
obecním úřadě. 

Přáním obce je respektovat a chránit soukromí všech obyvatel obce. 

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

 Emil  Purmenský   

 Oldřiška Tillová 

 Karla  Šodková   

 Marie  Honešová 

 Jenička Soukupová  

Zveme rodiče a prarodiče k slavnostnímu zápisu dětí 

 do pamětní knihy obce  

v neděli 4. listopadu od 10:00 hodin v sále Besedy. 
 

Uvítáme tyto děti:     

 Sypták Jiří     Šimíčková Viktorie 

 Střížová Nicol   Kudělka David 

 Holubová Klára   Želinská Mia  

 Vaculíková Štěpánka  Řehoř Kvido 

 Hofírek Antonín   Frais Adam  

 Doležal Filip   Havrlantová Lucie 

 Hromadová Patricie  Kvita Marek 

 Olajoš Jakub   Pavelková Olga 

      Krausová Ema 
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Čtení při svíčkách ve Věžičce 

Zveme Vás v pátek 2. listopadu od 17:00 hodin na čtení při 

svíčkách. Tentokrát si budeme číst trochu strašidelné i trochu veselé 

povídky. Takže tohoto čtení se mohou zúčastnit i strašpytlové. 

Jestliže také máte doma v knihovničce knížku s takovými příběhy, 

vezměte ji s sebou a nezapomeňte na teplou deku na zahřátí. 

 těšíme se na viděnou.             SC Věžička 

Poděkování za podporu ve volbách do obecního zastupitelstva 
 

Jménem kandidátů KDU – ČSL  děkuji Vám všem, kteří jste nás podpořili svou účastí ve 
volbách do obecního zastupitelstva a dali nám svoji důvěru. 
Vašich hlasů si velmi vážíme, jsou pro nás velkým závazkem do budoucích čtyř let 
práce zastupitelů. 

Marie Janečková 

Přes obec Rybí povede ve dnech 17. až 18.  listopadu objízdná trasa 
 
Z důvodu montáže nosníku na novém mostu na rekonstruované dálnici povede přes 
naši obec objízdná trasa v sobotu 17. 11. 2018 (0:01) - a neděli 18. 11. 2018 (23:59) po 
II/482 (Rybí). 

 Prosíme Vás o zvýšenou opatrnost.  

Vlekařská schůze 
Ve čtvrtek 8.11.2018 v 19.00 se v restauraci Na hřišti uskuteční vlekařská schůze. 
Žádáme všechny vlekaře a také ty, kteří by se rádi na provozu  lyžařského vleku podíleli 
a přispěli svou prací k tomu, aby vlek i nadále fungoval, aby se schůze zúčastnili. 
Zároveň všechny upozorňujeme, že končí platnost aktuálních permanentek, zda budou 
vydávány nové a za jakých podmínek, bude předmětem jednání. 

Výbor TJ Rybí, z.s. 
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Pozvánka na výrobu adventních věnců a vánočních ozdob 
 

Chcete si vlastnoručně vyrobit adventní věneček 

nebo vánoční vazbu? Pak tedy přijďte  

v pátek 30. listopadu 2018 do Besedy. 

Od 16:00 hodin nám bude Zdenka Tillová pomáhat 

odbornou radou k vytvoření věnečků a dekorací. 

Vezměte s sebou (pokud máte) i potřebný materiál 

(suché rostliny, přírodniny, svíčky, věnečky) 

Zve obec Rybí a senioři 
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KLUB ŽEN    zve své členky ve středu 7. listopadu  do přísálí Besedy v 17:00 hod. 

ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ A MĚŘENÍ TLAKU  se bude konat v pondělí 5. listopadu 
v konzultační místnosti lékaře na obecním úřadě v době od 9:30 - 10:00. 
 
ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ se bude konat  v pondělí  19. listopadu  ve stejnou dobu. 

Ze zasedání rady obce  

Po dvou letech přestávky Vás zveme do malých tanečních pro dospělé. 

Zatančí si pokročilí i začátečníci. 

Tanečním kurzem nás provedou taneční mistři manželé Syrkovi.                

6 vyučovacích lekcí bude probíhat v pátek od poloviny ledna příštího 

roku.  

Svůj zájem hlaste na telefonním čísle obecního úřadu 556 760 181. 

Cena kurzu 1800 Kč /pár. 

V měsíci říjnu rada obce  
schválila:  

 poskytnutí finančního daru Mysliveckému spolku Rybí ve výši 10.000,- Kč. Dar 
spolek použije na krmení pro volně žijící zvěř. 

 pro výkon funkce technického dozoru investora a koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví pro projekt – „Rybí – likvidace odpadních vod“ firmu SAFETY PRO 
s.r.o., Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc – Holice, IČ: 28571690. 

 ukončení smlouvy o výpůjčce konzultační místnosti pro lékaře v objektu čp. 380 
uzavřené dne 14. 10. 2015 mezi obcí Rybí a MUDr. Janou Machovskou (důvodem 
prodej praxe) 

 vyvěšení záměru výpůjčky konzultační místnosti pro lékaře v budově čp. 380 na 
období od 1. 12. 2018 do 31. 10. 2025. 

 rozpočtové opatření č. 8 

Restaurace na Prachárně Vás jako každý rok zve na 

SVATOMARTINSKÉ HODY 

v sobotu 10.11.  a v neděli 11.11. 2018 

Rezervujte se na tel. č.  605 979 976 
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Novojičínská metalová kapela Emerald Shine, která letos na podzim slaví pět let své 
existence, se nesmírně těší po delší době zase do Draga, kde pokřtí své nové album 
Misty Tales.  
Vycházející album je inspirováno tolkienovskou tématikou a Emerald Shine vás 
přenesou zase jednou do Středozemě, tak, jak to rádi dělají už od počátků. Těšit se 
můžete také na speciální hosty: ze slovenské Dunajské Stredy přijede atmospheric 
metalová kapela April Weeps a akci zahájí česky zpívající melodic metalová kapela 
Sarkonia z blízkých Hranic. 
Welcome panák tematické barvy pro prvních 20 příchozích, nový merch, skvělá hudba 
a nálada, standardně dobrý zvuk a příjemné prostředí klubu Drago - bude to stát za 
to! ;) 

10. listopadu, Nový Jičín, klub Drago, start: 19:00, vstup: 120 Kč 
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Počet  voličů  zapsaných  do  seznamu  voličů …………………………  991 

Počet  zúčastněných  voličů  ………………………………….……..  650      

                 =   65,59 % 

Počet platných  hlasů    …………………………………………………….  645 
 

Počet získaných platných hlasů zvolených členů zastupitelstva 
 

Marie Janečková KDU - ČSL 456  

Antonín Kudělka KDU - ČSL 390  

Pavel Kotek SNK  obce Rybí 381  

Jaromír Marek SNK  obce Rybí 367  

Petr Skalka SNK  obce Rybí 356  

Mgr. art. Šárka Hyklová KDU - ČSL 347  

RNDr. Alena Kvitová KDU - ČSL 336  

Andrea Tománková SNK  obce Rybí 336  

Jana Purmenská SNK  obce Rybí 318  

Radek Najzar SNK  obce Rybí 314  

Martin Lapčík KDU - ČSL 305  

Ing. Jiří Kudělka KDU - ČSL 302  

Ing. Vladimír Pavelka SNK  obce Rybí 298  

Bc. Jaromír Havrlant KDU - ČSL 287  

Petr Pochyla  SNK obce Rybí 232  

 

Počet získaných platných hlasů   

Jiří Honeš SNK obce Rybí 288 

Libor Sopuch SNK obce Rybí 281 

Jiří Kelnar SNK obce Rybí 267 

Bc. Eva Křížková SNK obce Rybí 266 

Ing. Jakub Cochlar KDU - ČSL 261 

Josef Kudělka KDU - ČSL 249 

Dominik Skalka SNK obce Rybí 247 

Martin Kramoliš KDU - ČSL 242 

David Bajer KDU - ČSL 238 

Kateřina Honešová SNK obce Rybí 234 

Ing. Martina Najzarová KDU - ČSL 228 

Bc. Vojtěch Marek SNK obce Rybí 227 

Miroslav Šimíček KDU - ČSL 215 

Josef Marek KDU - ČSL 206 

Vlastimil Kraus KDU - ČSL 183 
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Výsledky – Rybský trhák 
 

Letošní již 6. ročník běžeckého závodu Rybský trhák opět 
přilákal do sportovního areálu Klimbach velké množství 
sportovců a jejich příznivců. Malé i velké závodníky 
ovládla atmosféra velkých běžeckých soutěží a snažili se podat co nejlepší sportovní 
výkony. 
Již tradičně se závodu zúčastnilo velké množství běžců z atletického oddílu 
Kopřivnice, ale ani naši místní borci se mezi nimi neztratili.  
Pro bronzovou medaili si z Rybího doběhla Klárka Pěnkavová, Ondřej Bajer, Julinka 
Marková, Matěj Olajoš a Lukáš Kusák.  
Stříbro vybojovali Lucinka Pěnkavová, Deniska Jahnová a Kuba Havrlant.  
Zlatou medaili získali Viktorka Kelnarová, Mikuláš Kelnar, Lucie Šenkeříková a 
Simonka Šenkeříková. 
V kategorii dospělých se od nás z Rybí zúčastnili a velmi slušné sportovní výsledky 
podali Dušan Olajoš, Martin Kotek, Václav Honeš a Lucie Chovancová. Dušanovi 
gratulujeme k 2. místu v jeho kategorii. 
Doufáme, že vás sportovní úspěchy našich závodníků inspirovaly a již pomalu 
začínáte s tréninkem na příští 7. ročník Rybského trháku. 
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Ochrana soukromí, hesel a internetové komunikace

Vážené čtenářky, Vážení čtenáři, 

v prázdninovém období se podíváme 

na téma částečně právní a částečně 

z moderního života. Jedná se o 

ochranu soukromí ve smyslu 

internetové komunikace, jako jsou 

zejména emaily, a používání 

přístupových hesel na různých 

webových stránkách. Cílem 

dnešního příspěvku je zejména 

přispět k osvětě v této oblasti. 

Uživatelské jméno a heslo 

používáme k přihlašování do 

počítače, do emailu, na e-shopech, 

do internetového bankovnictví, 

k různorodým webovým službám na 

internetu. Smyslem hesla je ochránit 

obsah za heslem skrytý. Tedy 

zajistit, aby se k takovému obsahu 

dostal pouze oprávněný uživatel a 

mohl s ním pracovat. 

Jde tedy říci, že se jedná o ochranu 

soukromí daného uživatele. 

Takovou ochranu garantuje také 

občanský zákoník v ust. § 3 odst. 2 

písm. a), kdy „každý má právo na 

ochranu svého života a zdraví, jakož 

i svobody, cti, důstojnosti a 

soukromí“. 

V případě narušení soukromí, toho 

internetového, poštovního, bytového 

či jiného, je možné se právními 

prostředky bránit (domáhat se 

zanechání škodlivého jednání, 

odstranění závadného stavu, žádat 

náhradu újmy). V případě potřeby 

rychlého zásahu se lze obracet na 

policejní orgány či zvážit návrh na 

vydání předběžného opatření ze 

strany soudu. 

Všechny tyto instrumenty směřují 

k tomu, že je naše soukromí nějak 

chráněno. Mnohdy se však 

setkáváme s tím, že my sami si své 

soukromí odhalíme. 

Velmi blízko k takovému 

nechtěnému odhalení máme 

v situaci, kdy nám zavolá pracovník 

call centra a pevným sebejistým 

hlasem na nás „vychrlí“ otázku 

„mluvím s majitelem nemovitosti na 

adrese ….? A máte doma poslední 

fakturu za elektřinu?“ 

Je vhodné si uvědomit, že nám takto 

může zavolat kdokoliv a absolutně 

nemáme jistotu, že daná osoba 

opravdu zastupuje tu či onu 

společnost (například dodavatele 

tepla, elektřiny či banku). 

Zároveň však již odpovědí ve 

smyslu „jsem majitel, ale nic Vám 

nepovím“ fakticky sdělujeme 

informace, které nemáme povinnost 

komukoliv sdělovat. A šikovný 

operátor od nás v hovoru může 

„vytáhnout“ mnohem více 

informací. 

Proto doporučuji, vždy si ověřujme 

totožnost a nejlépe si nechejme 

zaslat dotaz písemně poštou. 

Dovolím si tvrdit, že seriózní 

společnosti nechtějí po emailu či 

telefonu žádné údaje o 

nemovitostech, účtech, heslech, 

odběrem energií a podobně. 

Když obdržíme písemnou žádost, lze 

si vše ověřit na pobočce. A opět 

věřím, že žádná seriózní společnost 

nebude jakkoliv sankcionovat 

člověka, který nesdělí údaje po 

telefonu a bude žádat osobní jednání 

či jiné ověření. 

Nemusíme se bát ani soudů nebo 

výhružek od operátorů call centra. 

Soudní proces přiznává pravidlo, že 

každý by měl mít právo vyjádřit se, 

být seznámen se svou kauzou, mít 

možnost na přístup k soudu. Pokud 

tedy přebíráme poštu nebo máme 

zřízenou datovou schránku, nemělo 

by se stát, že se o nějakém 

požadavku nebo dluhu nedozvíme. 

Ani z tohoto důvodu se tedy 

nemusíme bát, že nám takto 

vzniknou a narostou dluhy či přijde 

jiná sankce. Člověk, který má 

fungující adresu, by se měl řádně 

zavčas o všem dozvědět a nelze 

připustit, že by přišel bez varování 

pouze po hovoru z call centra 

exekutor. 

Vrátíme-li se ke způsobu odhalení 

našeho soukromí, tak dalším častým 

způsobem je email. I přes úpravu 

GDPR a „zákon o spamu“ se stále 

setkáváme s podvodnými emaily, 

které žádají zaslání uživatelského 

jména a hesla. I zde platí, že je na 

každém, aby své soukromí 

přiměřeně střežil sám. Nesdělujme 

tedy uživatelská jména a hesla 

emailem. 

Dovolím si citovat email zaslaný ze 

serveru spoluzaci.cz provozovaného 

společností Seznam.cz: Prosíme, 

buďte obezřetní a dávejte pozor na 

podvodné e-maily, které slibují 

zarchivování dokumentů a fotografií 

ze služby Spolužáci.cz. Takovou 

možnost nenabízíme a s těmito e-

maily nemáme žádnou spojitost. 

Společnost Seznam.cz nikdy 

nevyžaduje zaslání vašich hesel, 

proto na takové e-maily nereagujte a 

nezasílejte osobní informace.“ 

Obdobně k ochraně svého soukromí 

nabádají banky a jiné instituce. 

Ochrana soukromí ve formě dopisu, 

SMS či emailu je krytá také trestním 

právem (zejm. ust. § 182 TZ jako 

porušení tajemství dopravovaných 

zpráv a § 183 TZ jako porušení 

tajemství listin a jiných dokumentů 

uchovávaných v soukromí). 

Primárně je však na místě vlastní 

obezřetnost. 
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     K. Tyihák      Moje první kuchařská kniha 
     Některé děti rády pomáhají při vaření. Díky této knížce mohou rodinu překvapit vlastnoručně 
připraveným jídlem. Začnou jednoduchými recepty – například topinka nebo volské oko, a když už 
získají v kuchyni trochu praxe, zvládnou jahodovou polévku nebo milánské makaróny. 
 
     G. Kopcová     Učíme se číst 
     Tato kniha je určena malým začínajícím čtenářům a najdeme v ní čtyři klasické české pohádky. 
Jednotlivé pohádky jsou vytištěny různými druhy písma tak, aby si děti prohlubovaly své čtenářské 
schopnosti. 
 
     M. Drijverová     Národní pohádky 
     S kým se můžete setkat v českých pohádkách? S chytrými i hloupými mládenci, s pracovitými i 
línými dívkami, s myslivci, pány a také s čerty. Nechybí tu vodníci, princové a princezny, draci a 
poklady. O tom všem si v naší minulosti lidé vyprávěli – a teď se s národními pohádkami můžete 
seznámit i vy. 
 
     R. Johnson     Veterinární akademie – Škola začíná 
     Abbey, Hanně a Talice je teprve dvanáct let, milují zvířata a chtějí se stát zvěrolékařkami. 
Nastoupily do prvního ročníku internátní veterinární školy a učí se stříhat ovce, léčit nemocné zvířata a 
jezdit na koních. Jednoho dne najdou zraněnou ovečku a začnou pátrat, která šelma ji napadla. 
  
     J. Hanová     P. S. Stále tě miluju 
     Půvabné pokračování knihy „Všem klukům, které jsem milovala“ ukazuje, že láska není nikdy 
jednoduchá, ale že možná to ji činí tak úžasnou. Lara Jean řeší otázku, jestli je možné, aby byla holka 
zamilovaná do dvou kluků najednou. 
 
     F. Emmert     Zrození republiky – Národní revoluce 1918 
     Tato kniha přehlednou a srozumitelnou formou provází čtenáře nejvýznamnějšími okamžiky 
českých dějin na počátku 20. století, které vyvrcholily obnovou státnosti. Mapuje činnost zahraničního 
odboje vedeného T. G. Masarykem i nejdůležitější domácí události v revolučním roce 1918. Historické 
okamžiky našich dějin jsou zobrazeny na četných unikátních fotografiích. 
 
     F. Emmert     Zlomové osmičky 
     Připomeňte si letopočty s osudovou osmičkou na konci, které poznamenaly dějiny Československa 
a staly se klíčovými momenty naší historie. Unikátní publikace zachycuje ty nejzásadnější okamžiky 
roků 1918, 1938, 1948 a 1968 na dobových snímcích a dává nahlédnout do dění těchto čtyř 
zlomových let. 
 
     D. Jefferies     Plantážníkova žena 
     Devatenáctiletá Gwendolyn se v Anglii vdala za majitele čajových plantáží na Cejlonu. Po příjezdu 
na Cejlon ale zjistí, že se její muž chová úplně jinak než je zvyklá a také ve svém domě nachází stále 
nová tajemství. Co jí přinese budoucnost v tomto zvláštním prostředí? 
 
     B. Woodová     Hra osudu 
     Mladá instrumentářka Lydie Harrisová žije osamělý život v kalifornském Malibu. Oba rodiče i bratr 
zahynuli při tragické nehodě a se sestrou Adélou se neviděla čtyři roky. Proto ji překvapí, když ji sestra 
najednou zavolá a žádá ji, aby za ní určitě přijela do Říma. A tak začíná její nečekaná a nebezpečná 
pouť po Evropě. 
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Věrka Šustalová, knihovnice 

     P. May      Muž z ostrova Lewis 
     V rašeliništi na ostrově Lewis je nalezeno dokonale zachované tělo mladého muže, které nese 
stopy po několika strašných bodných a řezných ranách. Policie se zprvu domnívá, že se mladík stal 
obětí rituální vraždy před stovkami let, ale pak zjistí, že to není pravda. Kromě policie se opět do 
vyšetřování zapojí bývalý detektivní inspektor Fin Macleod. 
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Mladý, svobodný muž v trvalém pracovním poměru, 

hledá podnájem nebo pronájem v naší obci nebo 

blízkém okolí.  

Informace prosím na tel. 777 888 761. 

Předem děkuji 

Hledám pronájem zemědělské půdy. 

Cena 4.000 Kč/1 ha 

René Hanzelka, Rybí 71 

tel. 603 367 754 

Email: rhanzelka74@seznam.cz 

Nabízím k odběru koňský hnůj.  

Volejte na tel. 774 194 596 
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PRODÁM JABLKA 

na uskladnění 

Cena 13 Kč / kg 

Dušan Olajoš, Rybí 303 

tel. 728 995 110 

Vyčistím koberce, čalouněný nábytek. 
Jiří Marek, Rybí 316 

tel. 739 640 626 
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Zprávičky ze školičky 

Beseda  

Ve středu 24. října k nám přišel příslušník (tajenka) ČR, který nám popisoval svou práci.  

1.         T   

2.     M       

3.          J  

4.   Č         

5.         A   

6.       S     

7.   B         

 

Legenda: 1. „Klepeta“ spisovně, 2. dopravní prostředek, 3. kdo krade je…, 4. pokrývka hlavy,  

5. místnost ve vězení, 6. zbraň, 7. ten, co měl jít z pytle ven. 
 

Ukazoval nám svou zbraň, čepici, pouta, znak se služebním číslem. Mohli jsme se ptát na vše, co nás zajímalo. 

Nakonec nám kladl otázky a my jsme mohli vyhrát pexeso, diář nebo sešit, ale na to nakonec zapomněl. 

(Š. Baar, Š. Petr, A. Klugová, L. Robenek) 

 

Strom republiky 

V pátek 26. října jsme šli na Pionýrskou chatu, kde jsme sázeli lípu – STROM REPUBLIKY – na svátek ke 100. 

výročí vzniku Československa. Šli jsme tam s celou školou, s paní starostkou a některými občany Rybí. Než jsme lípu 

zasadili, zahrabali jsme k ní do hlíny krabici s přáními, která psali žáci školy. Na závěr jsme zpívali hymnu. Když jsme 

přišli zpět do školy, měli jsme projektový den. Bylo to super. 

(A. Ševčíková, A. Horáková, M. Bajer) 

 

 Kroužek Malý kuchtík 

 V kroužku Kuchtíku jsme už dělali sladké jednohubky, zapékané brambory a koláč. Sladké jednohubky byly snad 

nejlepší. Byla tam velká „sranda“. Karolína M. dělala „kraviny“ s Dominikou M., tak je hodná paní ředitelka poslala do 

družiny.  

 

Recept na sladké jednohubky  

Potřebujete: Banán, piškoty, čokoládu na vaření, párátka 

Na piškot si dáme kolečko banánu, na banán si dáme druhý piškot, propíchneme párátkem, obalíme to v roztopené 

čokoládě a máme hotovo… 

(A. Steinbornová) 
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Halloween ve školní družině 
 Ve čtvrtek 25. října vyvrcholily ve 
školní družině přípravy na Halloween. 
Paní vychovatelka Kateřina Kraváriková 
s paní asistentkou Janou Kováčovou si 
s dětmi vyzdobily třídu, připravily soutěže 
a hry. Děti dorazily ve strašidelných 
kostýmech a rej mohl začít. Bylo znát, že 
si děti tuto zdařilou akci velmi užily, 
přestože Halloween nepatří mezi české 
tradice. 

       

 (Mgr. Hana Frydrychová) 

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

