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

Popelnice na kovový odpad, tašky na tříděný odpad k dispozici na úřadě
U pěti nových lokalit s tříděným odpadem přibyly červené kontejnery na kovový odpad.
Jsou určeny především na uložení drobného kovového a hliníkového odpadu – tj. čisté
železné nebo hliníkové konzervy od potravin apod.
Na obecním úřadě jsou také nově k dispozici barevné tašky na tříděný odpad. Pokud
máte zájem, přijďte si je vyzvednout.
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Proběhla prvá etapa stavby domovních čistíren odpadních vod v obci
Do konce srpna se podařilo zprovoznit prvních 26 čistíren odpadních vod. Stavba
první etapy započala v druhé polovině července, spuštění aktivace proběhlo převážně
v posledním srpnovém týdnu. Doufáme, že v následujících etapách výstavby proběhne
stavba ČOV a jejich potřebná aktivace v kratším časovém úseku, aby se pracovníci
dodavatelské firmy pohybovali na soukromých pozemcích co nejkratší dobu. Pro
zrychlení výstavby vás prosím o nové důkladné prověření všech kanalizačních
přípojek z vašeho domu, tato informace je důležitá pro usazení domovní ČOV. Stává
se totiž, že projektanti nedostali všechny potřebné informace a nejsou tak zakresleny
všechny přípojky odvádějící vodu z domu, dochází ke komplikacím při stavbě,
nedodržení harmonogramu a zbytečným nedorozuměním.
Za dobrou spolupráci vám děkuje Marie Janečková

Chodník na Štramberk
V současné době probíhá finalizace stavby chodníku ve směru na
Štramberk. Na stavbu tohoto chodníku obec obdržela dotaci ze
Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 1.784.275,- Kč. Doufáme, že tato stavba
přispěje ke zvýšení bezpečnosti v této části obce.

Cyklostezka ve směru na Nový Jičín už má stavební povolení.
V současné době pracujeme na přípravě žádosti o dotaci na stavbu cyklostezky,
která povede od dnes již neexistujícího pohostinství „Autobar“ a bude se napojovat na
hranici katastru na cyklostezku od Nového Jičína. I tentokrát žádáme o podporu Státní
fond dopravní infrastruktury.

Upozornění na dodržování pravidel při půjčování sokolovny.
Upozorňuji všechny nájemce areálu sokolovny, aby při svých soukromých rodinných a
přátelských akcích využívali k hudební produkci pouze vnitřní prostory Kalimera.
Sokolovna je umístěna v zastavěné části obce, venkovní hudební produkce ruší blízké
i vzdálené sousedy.
Děkuji Vám za pochopení Marie Janečková
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Rybská pouť – neděle 15. září
Zveme Vás v neděli 15. září v 15:15 hodin do farního
kostela na představení literárně hudebního pásma
POPELKA NAZARETSKÁ od Václava Renče v podání
volného sdružení muzikantů a zpěváků ze Štramberka a
blízkého okolí.
V neděli jste také zváni v 8:00 hodin na slavnostní mši
svatou, kterou bude celebrovat o. Dušan Zelina a poutní
kazatel jáhen Antonín Urban.
Areál sokolovny bude na pouť uzavřen.
Upozorňujeme, že v sobotu 14. září a v neděli 15. září 2019 bude areál sokolovny
uzavřen pro všechny návštěvníky.
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Zájezd do Vizovic a Luhačovic v úterý 24. září
Rybí "Fojtství"
8.00
Rybí "Horní"
8.02
Příjezd do Vizovic cca
9.10
Prohlídka zámku
10.00 - 11.00
Volno
11.00 - 12.40
Exkurze likérky
13.00 - 14.00
Odjezd do Luhačovic 14.15 - 14.45
Luhačovice
14.45 - 17.00
Návrat cca
18.30
Cena zájezdu pro seniory 100 Kč, pro ostatní 250 Kč. V ceně doprava, vstup
do zámku ve Vizovicích a návštěvnického centra Likérky.
V Luhačovicích je možnost po objednání projet lázně vláčkem LUHA. Trasa
vede promenádou až na přehradu s 10 minutovou přestávkou a trvá 75 minut.
Cena 120 Kč. Kdo máte zájem o tuto jízdu, přihlaste se na OÚ do 10. září
(volejte na tel. číslo 556 760 181)

Pozvánka na Dýňobraní
I v letošním roce se nám urodilo
Zveme vás v pátek 27. září v 17:00 hodin na DÝŇOBRANÍ, které se
tentokrát uskuteční před prodejnou Jednota. Budeme rádi, pokud si
přijdete vybrat dýni z naší nabídky na podzimní výzdobu nebo do své
kuchyně.
Zvou členové spolku Věžička

KLUB ŽEN

zve své členky ve středu 4. září do přísálí Besedy v 17:00 hod.

ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ A MĚŘENÍ TLAKU se bude konat v pondělí 9. září
v konzultační místnosti lékaře na obecním úřadě v době od 9:30 - 10:00.
ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ se bude konat v pondělí 23. září ve stejnou dobu.
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Cvičení pro seniory
Od středy 18. 9. 2019 od 9:00 do 10:00 hodin
začíná v sokolovně nenáročné cvičení pro všechny
věkové kategorie a obě pohlaví. Cvičení bude mít
10 lekcí.
Cviky jsou zaměřeny na protažení celého těla,
posílení problémových oblastí, relaxaci a uvolnění
celkového napětí svalů. Je využito prvků dechové gymnastiky, cvičení pánevního dna,
cvičení s overballem apod.
Cvičení povede Mgr. Petra Milichová (fyzioterapeutka)
a Lidka Krpcová (lektorka zdravotního cvičení).
Akce je podpořena z programu Moravskoslezského kraje

Pozvánka zastupitelstvo
Zvu Vás všechny na jednání Zastupitelstva obce Rybí a to ve středu 25. 9. 2019
v 18:00 hodin v sále kulturního domu Beseda.
Program:
1. zpráva o čerpání rozpočtu za rok 2019
2. zpráva finančního výboru
3. zpráva kontrolního výboru
4. projednání zrušovací obecně závazné vyhlášky
5. projednání obecně závazné vyhlášky obce Rybí o nočním klidu
6. majetkoprávní záležitosti
Marie Janečková

S ohledem na neustále se opakující případy volného pobíhání psů na území obce Rybí
důrazně vyzýváme všechny majitele psů, aby provedli veškerá účinná opatření, kterými
své psy zajistí proti útěku.
Psi se mohou po obci pohybovat jen na vodítku v doprovodu držitele psa nebo
pověřené osoby.
Dále upozorňujeme na povinnost majitelů uklízet na veřejném prostranství exkrementy
po svých psech.

Upozornění na uzavírku silnice I/48
Od pátku 27. září (od 20:00) do neděle 29. září (do 20:00)
opět povede z důvodu úplné uzavírky silnice I/48 objízdná trasa
v jednom směru přes obec Rybí.
Prosím, buďte v těchto dnech při pohybu na silnici opatrní.
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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 učinili do konce října.
Pro rok 2019 je stanovena cena stočného ve výši 5 Kč/m3. V obci stanovujeme
množství spotřebované vody podle směrných čísel roční spotřeby vody, kde je uvedeno,
že na jednoho obyvatele bytu s tekoucí teplou vodou připadá 35 m3/rok.
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
Sbírku pro Veroniku Fojtíkovou
Při promítání letního kina jsme na vstupném dobrovolném vybrali na Verunku 14.710,Kč, za občerstvení jsme získali pro Verunku 2.442,- Kč.
Za Váš finanční příspěvek Vám všem děkujeme.
Přátelé, kamarádi, známí i neznámí
Koupíme v Rybím pozemek nebo chalupu k rekonstrukci.
Kdybyste o něčem věděli, budeme rádi za každý tip.
Filip a Jana Honešovi; tel.: 725 884 503
Denně zde nakoupíte čerstvé pečivo, novinkou
je velký výběr dopékaného pečiva.
Široký výběr potravin.
Jsme členem maloobchodní sítě BALA, kteří
prodávají české potraviny za příznivé ceny.
PO - ST - PÁ máme čerstvé knedlíky od firmy
Horký z Nového Jičína.
Uzeniny nám dodává firma H+H řeznictví.
Věrnostní program: Za 10 nákupů nad 300 Kč
v daném měsíci získáte poukaz v hodnotě 200
Kč zdarma.
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Z e z a se d á n í r a d y o b c e
V měsíci srpnu rada obce
schválila:

dodatek č. 1 SoD č. 02/2019 mezi obcí Rybí a SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby Morava se sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno,
oblast Ostrava: Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína


poskytnutí dotace ve výši 10.000,- Kč oddílu skautů - Junák český skaut, středisko
Štramberk se sídlem Nádražní 450 Štramberk na náklady spojené s pořádáním
letního tábora skautů



poskytnutí daru ve výši 10.000,- Kč Mysliveckému spolku Rybí, z.s. se sídlem Rybí
325. dar bude využitý na krmení pro volně žijící zvěř.



vyvěšení záměru prodeje nově zaměřených pozemků parc. č. 1680/2 a parc. č.
1680/3 k.ú Rybí.



vícepráce při stavbě chodníku Rybí – dolní.



uzavření objednávky na dodávku reklamních zápalek s motivem obce Rybí.



vítěze veřejné zakázky „Modernizace kulturního domu Beseda“ – oprava omítek na
chodbách a v suterénu, výměna radiátorů, instalace elektřiny - pana Františka
Pavlase, Hostašovice 9



přijetí dotace ze SFDI na akci „Chodník Rybí - Dolní“ a uzavření smlouvy č. 1367/
B1/2019 mezi obcí Rybí a SFDI se sídlem Sokolovská 278, Praha 9.

vzala na vědomí:

usnesení valné hromady společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace
Ostrava a.s., se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava o
převodu akcií obce Rybí na Hlavního akcionáře.


informaci o založení nové společnosti CEVYKO a.s., jehož akcionářem je také
společnost Asompo a.s. (tj. i obec Rybí).



nabídku k odkoupení pozemku parc. č. 1604/11, s tím že bude nové využití
projednáno s majiteli sousedních nemovitostí. Na základě výsledků jednání budou
zástupci obce jednat s vlastníky pozemku parc. č. 1604/11.
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J. Střítězská
Říkačky
Tato kniha je plná barevných obrázků zvířat a nápaditých říkanek o nich. Děti i jejich rodiče se
mohou dozvědět něco nového i o méně známých a ne vždy populárních druzích živočichů.
M. Cabotová
Holčičí pravidla – Hurá na scénu
Třída, do které Allie chodí, se chystá nastudovat divadelní hru. Všechny holky samozřejmě touží po
hlavní roli. Allie si vymyslí několik fint, aby ji získala právě ona. Získá tuto roli podvodem nebo v ní
přece jen zvítězí její lepší já?
T. Brezina
Klub záhad – Noc oživlých mumií
Do města přijela putovní výstava o starém Egyptě. Den před zahájením se Jupiter, Vicky a Nick
vplíží dovnitř a učiní děsivý objev: jedna z mumií obživla! Přijdou kamarádi na to, kdo za vším stojí?
N. Ščerba
Časodějové – Hodinová věž
Vasilisa pilně studuje na časodějnické škole v Astrohradu. Život jí stále ztrpčuje ředitelka školy a
velké nebezpečí ji hrozí od Astrogora, mocného ducha Ostaly. Podaří se jí získat časodějnickou střelu
a zachránit tak svou kamarádku?
R. Malý
Atlas vyhubených živočichů
Všechna zvířata už v přírodě bohužel nespatříme. Právě některá z nich však můžete poznat
alespoň díky tomuto výpravnému atlasu, který mapuje příběhy vyhynulých druhů a hledá příčiny jejich
smutného konce.
M. Vaňura
Legendy českého záchranářství
V této knize nahlédneme do života především zdravotníkům a hasičům. Jednotlivé kapitoly jsou
postavené na silných osobních příbězích záchranářů a zachráněných. Svědectví z první ruky a
autentické záběry připomenou obě tragické havárie vlaků ve Studénce a další události.
I. Devátá
Kde spí lufťáci
V této knize nás oblíbená česká autorka zavede na hory, k rybníku, k moři…A spát se bude
všemožně – pod širákem, ve stanu, horské boudě, na chatě či chalupě, ale i pohodlně v hotelu a
penziónu. Jsou to úsměvné vzpomínky na rodinu, přátele a kolegy, kteří zrovna byli lufťáky.
K. Gillerová
Zvláštní příběh
Katarína, Karolína a Karin jsou tři sestry, tři různé osobnosti. Karolína se po zklamání v lásce a
stresujícím zážitku v práci rozhodne začít nový život v Londýně. Získá tam práci a je celkem
spokojená. Až do chvíle, kdy potká tajemného muže, a postupně mu propadá. Ale proč se k ní chová
tak zvláštně?
O. S. Ubam
Sedm let v Africe
Odvahu nevzdat boj, který se zdá předem ztracený, projevil autor po smrti svého otce, když
dobrovolně odešel z Česka do Nigérie, aby odvrátil pád hrozící jeho rodině. Do Afriky se vrací jako
dědic otcova trůnu a přebírá odpovědnost za osud rodiny, kterou sotva zná. Je to skutečný příběh,
který ukazuje drsný život na africkém kontinentu.
R. Bryndza
Noční lov
Jedné horké červnové noci je detektiv šéfinspektor Erika Fosterová přivolána k brutální vraždě
váženého praktického lékaře. A když za několik dnů umírá za podobných okolností další muž, Erika a
její tým tuší, že čelí sériovému vrahovi. Čeká je složité a napínavé vyšetřování.
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Věrka Šustalová, knihovnice
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Posílají tě rodiče ven a ty nemáš s kým? Baví tě jen tak chodit po lese,
čistit potok a pozorovat spadané listí? Nebo chceš zažít noční bojovou hru
a bitvu o hrad? Tak právě pro tebe je skaut! Přijď v pátek 13. září na
SKAUTSKOU ZAHAJOVAČKU, která se uskuteční na fotbalovém hřišti
od 16. hodin. Přijít mohou všechny děti, skauti i nováčci, kluci i holky od 5 do 15 let.
V neděli 6. října
proběhne na
Kocmínku za
příznivého počasí
Skautská drakiáda
pro celou rodinu.
Podrobnosti hledejte
v říjnovém
zpravodaji.
Těšíme se na vás,
vaši vedoucí.
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Zprávičky ze školičky
A zase ta škola!
Prázdniny končí a školou opět zazní dětský křik a smích. 2. září v 8:00 se opět
děti potkají ve školních lavicích a stráví spolu dalších deset měsíců školního roku
2019/2020.
Všichni zaměstnanci školy se na ně již těší a připravují své třídy tak, aby jim tam
bylo příjemně. Připraveny jsou všechny učebnice, pracovní sešity a učební pomůcky a
děti spolu s učitelkami se mohou pustit do práce.
Nejvíc ze všech jsou zřejmě zvědaví a těší se naši prvňáčci, kterých letos přijde
10 a třídní učitelkou jim bude Mgr. Miroslava Videcká – nová posila učitelského sboru.
Které děti z naší obce to jsou?
Tomáš Bradáč
Ondřej Hrachovec
Matyáš Korf
Leona Lapčíková

Lucie Lichnovská
Klára Pěnkavová
Markéta Petřeková

Klára Pustějovská
Michaela Rubinová
Agáta Žingorová

V letošním školním roce budou spojeny do druhé třídy 2. a 4. ročník s třídní
učitelkou Mgr. Hanou Frydrychovou. Ve třetí třídě se spojí děti 3. a 5. ročníku a povede
je třídní učitel Mgr. Jaromír Bílý. Paní učitelka Mgr. Jitka Goldová bude vyučovat 18
hodin ve II. a III. třídě. Paní vychovatelka Monika Petrová se postará o děti, které budou
navštěvovat školní družinu. Asistentkou pedagoga zůstává Jana Kováčová.
Během prázdnin proběhla rekonstrukce prostřední třídy, při které byly opraveny
omítky. Také byly vymalovány všechny chodby, šatny a jídelna.
Ráda bych dětem do nového školního roku popřála hodně úspěchů. Hlavně aby
se ve škole cítily spokojeně a bezpečně a aby získaly co nejvíc vědomostí a dovedností.
Rodičům pak pevné nervy a notnou dávku trpělivosti, kterou při výchově a vzdělávání
dětí všichni potřebujeme.
Žádost: Paní vychovatelka žádá všechny, kteří mají doma přebytečné bavlnky na
vyšívání či klubíčka různých přízí a vln na pletení, zda by je mohli věnovat školní
družině, kde s nimi budou děti tvořit.
Mgr. Hana Frydrychová
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