
  

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

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. 

 Marie   Šimíčková   

 Alois  Rohel 

 Alžběta Kvitová   

 Josef  Marek 

 Irena   Pavelková   

 Jindřich Kotek   

 Juliana Vavříková   

 Petr   Číp 

 Petr  Purmenský 

 Bohumil Vašina   

 Jaroslava Tománková   

 Iva  Šodková   

 Libor   Till 

 Ivana  Bartoňová 

Informace o probíhající rekonstrukci Věžičky 
 

V měsíci červenci jsme přerušili probíhající stavbu 

Věžičky. Důvodem je změna stavebního postupu, 

který nyní konzultujeme s poskytovatelem dotace. 

A protože tuto změnu chceme mít udělanou fakt 

dobře, nechceme projekt uspěchat, celou stavbu 

jsme pozastavili.  

Členové Spolku Věžička 
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Informace pro majitele domovních čistíren Jurek 

„Firma Stanislav Jurek, čistírny – septiky – nádrže NABÍZÍ konzultace, servisní 

prohlídky, záruční a pozáruční servis k domovním čistírnám odpadních vod. Volejte na 

telefon 603 827 378, pište na email: jurek@cistirnynadrze.cz“ 

I v letošním roce naše obec dosáhla na Odpadového Oskara 

 

Obec získala II. místo za nejnižší produkci směsného odpadu v kategorií obcí od 1001 

do 5000 obyvatel v Moravskoslezském kraji. S 86,6 kg směsného odpadu na obyvatele 

a rok jsme se umístili v těsném závěsu za vítěznou obcí Bukovec (85,2 kg/ob/rok). 

Slavnostní předávání ocenění za dosažené výsledky proběhne 9. září 2019 od 13:00 na 

Krajském úřadě Moravskoslezského kraje v Ostravě za účasti hejtmana 

Moravskoslezského kraje Ivo Vondráka. 

Všem Vám moc děkuji.  

Marie Janečková 

Nové zprávy o Verunce Fojtíkové 
 
Po delší odmlce vám chceme poskytnout pár informací, jak se daří Verunce v dosažení 
svého snu.  
I když se to na venek nezdá, ale u nás doma se pořád něco děje, denně cvičíme a 
sháníme informace, jak postavit Verunku zpátky na nohy. 
Momentálně jezdíme do Frýdku-Místku na intenzivní rehabilitace, kde jsme jezdili 
naposledy v prosinci loňského roku. Terapeutka je s Verunkou velmi spokojená, protože 
je vidět, že se zase posunula dopředu a nevzdává to. 
Měli jsme možnost navštívit už třikrát kliniku ve Vídni, kde dělali lékaři testy a vyšetření. 
Další kontrola Vídně je naplánovaná na letní měsíce, kde by měly proběhnout další 
testy a podle výsledků lékaři zvolí další postup. 
V zimě se Verunka, konečně po třech letech, dostala zase na svah a zkusila si Monoski, 
lyže pro handicapované. Taky jsme si byli zahrát turnaj v bocci v Havířově, kde se opět 
letos chystáme. Byl to pěkný adrenalin :). 
Tak to strašně uteklo a po prázdninách Verunka nastoupí na ekonomické lyceum v 
Šenově, což znamená více učení a méně času na cvičení, ale my budeme bojovat a 
nevzdáme se :). 
 
Všem, kteří nám fandíte a držíte palce, děkujeme.                                               Fojtíkovi 

mailto:jurek@cistirnynadrze.cz
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KLUB ŽEN    zve své členky ve středu 7. srpna  do přísálí Besedy v 17:00 hod.   

ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ A MĚŘENÍ TLAKU  se bude konat v pondělí  12. srpna   
v konzultační místnosti lékaře na obecním úřadě v době od 9:30 - 10:00.  
          
ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ se bude konat  v pondělí 26. srpna ve stejnou dobu. 

Obec Rybí zve všechny dříve narozené a jejich přátelé na 

promítání letního kina do areálu sokolovny na českou 

filmovou komedii 

Ženy v běhu 
v pátek 23. srpna od 20:30  

Vstupné dobrovolné bude věnováno Verunce Fojtíkové. 

O občerstvení se postará hasičský výčep.  

Malé dobroty k zakousnutí připraví spolek Věžička. 

Akce je podpořena z programu Moravskoslezského kraje. 

POZVÁNKA DO TANEČNÍCH 
 

Přijďte si zatančit do netradičních tanečních, kde nebudete 
potřebovat partnera. Taneční budou probíhat v Besedě.  

Začínáme v úterý 6. srpna 2019 v 18:00 hodin.  
Další lekce country a kolových tanců budou následovat vždy  

v úterý 13. srpna, 20. srpna a 3. září. 
Tančit se bude v teniskách nebo v botaskách. 

Taneční kroky (ve rytmu country) budeme pilovat pod vedením tanečního mistra 
Mirka Gilara. 

 
Kurzovné bude hrazeno z dotace MSK. 
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Cyklo zájezd 
 

Turistický oddíl TJ Rybí má ještě volná místa na 

cyklo zájezd, který se koná 6. – 8. září 2019 

Navštívíme oblast Podyjí v okolí Vranova nad Dyjí a 

Znojma s výjezdem do rakouského Hardegu. 

Zájezd je vhodný pro treková a horská kola. 

Ubytování s polopenzí v chatkách v kempu 

v Olbramkostelu. 
 

Cena zájezdu je 1300 Kč pro členy TJ Rybí a 1350 Kč pro ostatní. 

Přihlásit se můžete do 10. 8. 2019  u Jiřího Honeše  na tel. 

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

Přátelské posezení pro seniory 

Obec Rybí vás zve u příležitosti Dne seniorů na přátelské posezení  

u country kapely Cizinci. 

Přijďte v neděli 8. září od 15:00 hodin do sálu kulturního domu Beseda. 

Kulturní akce je podpořena z programu Moravskoslezského kraje. 

Obec Rybí připravuje 

v úterý 24. září zájezd do Vizovic  

s návštěvou zámku, likérky Rudolfa Jelínka  

a na zpáteční cestě se zastavíme v lázních Luhačovice.  

Cena zájezdu pro dospělé 250,- Kč pro seniory 100,- Kč, děti do 15ti let zdarma. 
(hrazeno vstupné + doprava) 

Pokud máte zájem se zájezdu zúčastnit, přihlaste se na obecním úřadě nebo volejte na 
tel. číslo 556 760 181. 
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Ze zasedání rady obce  

V měsíci červenci rada obce  
 

schválila:  

 

 dodatek č. 1 SoD 01/2019 mezi obcí Rybí a společností SEMITA se sídlem 

Veřovice čp. 171 (obec nebude uplatňovat DPH) 

 smlouvu o provádění servisních prací bezdrátového rozhlasu mezi obcí Rybí a 

společností EMPEMONT, Železničního vojska 1472, Valašské Meziříčí  

 smlouvu o sběru a likvidaci odpadu mezi obcí Rybí a společností Trafin Oil se 

sídlem  Kopeční 1009/12, Slezská Opava (sběr oleje a tuků z domácností) 

 smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě (nový vodovodní řad ke kravínu) 

mezi obcí Rybí a Severomoravskými vodovody a kanalizacemi se sídlem 28. října 

1235/169, Mariánské Hory - Ostrava  

 dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor mezi obcí Rybí a Ing. Jiřím 

Bartoněm (týká se odpočtu DPH). 

 převod finančních prostředků ZŠ Adolfa Zábranského Rybí z rezervního fondu do 

fondu investic a to ve výši 100.000,- Kč. Tyto finanční prostředky budou použity na 

úhradu faktury za opravu omítek v prostřední třídě. 

 povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků v ZŠ a poskytnutí financí na pokrytí 

doplatku stanovených vyučovacích hodin od 1.9.2019 do 30.6.2020. 

 zapojení MŠ Rybí do projektu v rámci OP výzkum, vývoj vzdělávání – Šablona II 

„Labyrintem dětské duše“. 

 vyvěšení záměru prodeje pozemku parc. č. 1707/4 (ost. plocha) 

Moravskoslezskému kraji se sídlem 28. října 117 Ostrava (pozemek okolo silnice ve 

směru na Štramberk) 

 Provozní řád domovních čistíren odpadních vod 

 zadávací podmínky pro veřejnou zakázku Oprava omítek kulturní dům Beseda 
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     V srpnu bude knihovna otevřena jen  
v pondělí od 16°° do  19°° hod. 

 

 A. Erne      Vše o letadlech 
     První let letadlem je pro děti silný zážitek, který v nich vyvolá spoustu otázek. Co se děje v odletové 
hale? Jak je možné, že letadlo vzlétne a udrží se ve vzduchu? Odpověď na tyto a další všetečné 
otázky najdou děti v této knize. 
 
     J. Lada      Nezbedné pohádky 
     Veselá knížka, v níž vynikající kreslíř a spisovatel obrátil naruby známé klasické pohádky. A tak 
například v povídání O statečné princezně královská dcera Máňa zachraňuje Honzu z pekla, 
v pohádce o Popelákovi má bohatá vdova tři syny a ten nejmladší se u ní nemá zrovna nejlépe. 
 
     E. Blytonová     Správná pětka – Na stopě 
     Tentokrát parta kamarádů rozbije tábor kousek od opuštěné chatrče. Když však padne tma, 
potloukají se tu podivní cizinci a vypadá to, jako by něco hledali. Kolem čeho dělají takové tajnosti? A 
proč se snaží Pětku všemožně zaplašit? 
 
     P. Martišková     Léto na vodě 
     Aneta se těší na prázdniny, které plánuje strávit se svou nejlepší kámoškou. Ale bohužel musí své 
plány změnit a místo na vandr jede na vodu. A ještě se svou mladší sestrou! Jak přežije tři týdny bez 
mobilu a s protivnou Bárou? 
 
 N. Ščerba      Časodějové – Srdce času 
     Dva světy, Ostala a Eflara, se nezadržitelně blíží k sobě. Klíčníci se vydávají na místo, kde má 
rozkvést legendární Šarlatový kvítek, aby tam společně vyslovili své přání. Ale najednou mezi nimi 
propuká nová vlna nepřátelství…  
 
     J. Hanzelka – M. Zikmund   Legenda H + Z     První cesta 
       Legenda H + Z     Druhá cesta 
 Tyto dvě knihy zaznamenávají cestu Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda po Americe, Africe, 
Evropě i Asii v letech 1947 až 1964. Cestovatelský speciál je výběr toho nejlepšího, co dva 
nejslavnější čeští dobrodruzi zažili na svých cestách. Některé fotografie nebyly ještě nikdy 
publikovány. Několik desítek let staré články nám dokážou, že oba cestovatelé byli nesmírně pracovití 
a schopní. Výtah toho nejlepšího po více než 50. letech vytvořil Miroslav Zikmund, který se letos dožil 
sta let. 
 
     H. M. Körnerová        Prosím vás, sestřičko 
       Děkuji, sestřičko 
     Mladá sestřička Sylvie nastupuje do nemocnice a poznává, že to je svět sám pro sebe. S vlastním 
řádem, s vlastními osudy. Nedaří se jí zapadnout do kolektivu a zjišťuje, že její představa o tomto 
povolání byla asi chybná. K tomu se přidávají problémy ve vlastní rodině, a tak hledá možnosti jak vše 
vyřešit. Nachází nové přátele a zjišťuje, že člověk nemá nikdy ztrácet víru ve vlastní budoucnost. Jsou 
to dvě zajímavé knihy oblíbené autorky. 

 
    M. Harasimová     Vůně noci 
     Mladá lékařka Vanda je výborná a uznávaná ve své profesi, ale její soukromý život je v troskách. 
Její dvojče Vilmu s celou její rodinou chladnokrevně zastřelil neznámý vrah. Major Hons se svým 
týmem sleduje několik podezřelých, ale stále nemají motiv této vraždy. Řízením osudu je do celého 
případu vtažena i Vanda a ta se ocitne v těžké situaci.   



8 
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Vychází 1x měsíčně v nákladu 425 výtisků. Vydal  Obecní úřad Rybí,  Rybí č. p. 380  dne  31.7.2019 

 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  

„Bezpečně do školy“ 
Letní prázdniny jsou v plném proudu, ale nebude trvat dlouho a 
děti opět usednou do školních lavic. Obzvlášť pro prvňáčky či děti, 
které začnou do školy chodit samy bez doprovodu dospělé osoby, 
bude září významným obdobím.  Na začátku nového školního roku 
bývají děti plné zážitků, které o prázdninách zažily a jejich 
myšlenky se ubírají k předešlým dnům volna. Je však potřeba, aby 
i přes to nezapomínaly na svou bezpečnost, byly po cestě do školy 
opatrné a vyhnuly se případnému nebezpečí.  V tom hrají 
důležitou roli rodiče, kteří by neměli začátek školního roku 
podcenit a již ke konci prázdnin své potomky na nástup do školy 
z pohledu bezpečnosti postupně připravovat. Pravidla bezpečnosti 
je samozřejmě potřeba připomenout i starším žákům, kteří by je už 
měli znát, ale především je potřeba je naučit malé školáky.  
 

Důležité je, aby se děti uměly bezpečně pohybovat v silničním provozu. Pokud jste i vy 
rodičem malého školáka, opakovaně s ním projděte celou trasu do školy, ale i ostatní 
cesty, po kterých se bude samo pohybovat například z důvodu návštěvy zájmových 
kroužků.  Při této příležitosti dětem ukažte bezpečná místa pro přecházení vozovky a 
vysvětlete jim základní zásady bezpečného přecházení. Dítě musí vědět, že nesmí 
vstupovat do vozovky před tím, než se pořádně rozhlédne na obě strany a přesvědčí 
se, že je přejití bezpečné. V případě přijíždějícího vozidla by mělo dítě s řidičem 
navázat oční kontakt a až se ubezpečí, že jej řidič skutečně pouští, rychle přejít na 
druhou stranu. Naučte malé školáky dopravní značky, které se po cestě do školy 
vyskytují, a přesvědčte se, že znají úlohu semaforu a ovládají význam jednotlivých 
barevných signálů. Kamkoliv s nimi půjdete, buďte jim příkladem! Pokud vidí například 
přecházení na červenou, mohou to považovat za správné, což pro ně může být velice 
nebezpečné.  Dbejte na to, aby dítě bylo při pohybu v silničním provozu dobře vidět i za 
snížené viditelnosti. V dnešní době je k sehnání nespočet reflexních předmětů, díky 
kterým lze zvýšit viditelnost za špatných podmínek až na 200 metrů. Pořiďte svému 
dítěti například reflexní pásek či přívěšek, který můžete zavěsit třeba na školní aktovku.  
Zvýšíte tak jeho bezpečnost a navíc bude mít z reflexního předmětu radost. Dětem dále 
připomeňte, že nemají komunikovat s cizími lidmi, brát si od nich žádné předměty a už 
vůbec ne s nimi někam chodit či k nim nastupovat do auta. Bohužel lidé se špatnými 
úmysly mohou použít k získání jejich důvěry různé smyšlené legendy. I na tuto možnou 
situaci děti připravte a zdůrazněte, že k cizím lidem musí přistupovat obezřetně a nesmí 
uvěřit všemu, co říkají nebo jim například slibují.  
 

Nezbývá než dětem popřát krásný zbytek letních prázdnit a šťastné vykročení do 
nového školního roku.  

nprap. Mgr. Darina Knižátková 
  vrchní inspektor 

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

