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KLUB ŽEN    zve své členky ve středu 5. srpna  do přísálí Besedy v 17:00 hod.   

ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ se bude konat  v pondělí 3. srpna a také v pondělí 31. 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  17. srpna   
ve stejnou dobu. 

K Vašim narozeninám, které právě slavíte, Vám upřímně blahopřejeme a 
přejeme Vám do dalších let pevné zdraví, štěstí, pohodu a mnoho 

spokojenosti ve vašem osobním životě. 

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 

 Božena Šimíčková 

 Bohuslav  Křížek   

 Ivana  Bartoňová   

 Jana   Melnarová 

 Jana   Purmenská 

 Helena  Papáková  
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Investiční plán obce Rybí na období 2020 - 2030 

V minulém zpravodaji jsem Vás vybízela k zaslání návrhů investičních akcí 

realizovaných v letech 2020 – 2030. Návrh plánu pomalu a jistě tvoříme přesto však 

Vás znovu prosím o zaslání všech námětů na investice v obci Rybí – bude dobré mít 

všechny náměty podchyceny v národním programu investic a to i přesto, že plánování 

na tak dlouhou dobu a v této koronavirové době je ohroženo mnoha neznámými faktory. 

Prosím o zaslání do 10. srpna na email starosta@rybi.cz  

Jen připomínám, že kromě názvu projektu popište také cíl projektu, předpokládané 

náklady a také dobu realizace. 

Za spolupráci děkuje Marie Janečková 

Co nás čeká v měsíci srpnu 

 

Kromě hezkých prázdninových dní budeme v obci také realizovat některé plánované i 

neplánované investice a opravy. 

Během srpna vznikne v Klimbachu nové workoutové hřiště, na které se již těší i mnozí 

dospělí. Od realizační firmy máme slíbeno, že nám při jeho otevření předvedou také 

cvičební sestavy, abychom i my, kteří jsme nikdy na takovém hřišti necvičili, mohli 

zkoušet své dovednosti, aniž bychom skončili se zlomeninou na chirurgii. 

 

V Klimbachu budeme také opravovat koryto vodního toku a čistit přehradu pro 

zasněžování od nánosů, které nám tam zanechaly silné červnové deště. 

 

Ale především v srpnu zahajujeme stavbu 

cyklostezky ve směru na Nový Jičín, na kterou jsme 

získali dotaci od státního fondu dopravní 

infrastruktury. Doba výstavby je plánovaná na půl 

roku, ale bude také záležet na počasí, co nám dovolí. 

 

Slunečný srpen přeje Marie Janečková 

mailto:starosta@rybi.cz
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Zájezd do Jeseníků 
Praděd – lázně Karlova Studánka 

 
Obec Rybí společně s klubem seniorů pořádá  

zájezd do Jeseníků.  
 

Odjíždíme v úterý 4. srpna v 6.30 hod. od Fojtství 
s možností nástupu i Rybí - horní  
Vyvezeme se na Ovčárnu. Navštívíme také Karlovou 
Studánku, kde pro nás bude rezervováno místo v hotelu 
Džbán na oběd.  
 
Cena zájezdu 150,- Kč.   Prosíme o zaplacení zájezdu na obecním úřadě Rybí 
 
Cena zahrnuje: autobusovou dopravu, výjezd na Praděd, lázně Karlová Studánka 
s obědem v hotelu Džbán. 

Předpokládaný návrat domů v 19:00 hodin  

Tato akce je podpořena z rozpočtu Moravskoslezského kraje. 

                Vstupné dobrovolné 
 

 

sobota 1. 8. 2020 v 19.30 hod. 
Areál fotbalového hřiště v Rybí  
(za nepříznivého počasí v Besedě) 
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Výzva  
pro Přátele společenského centra Věžička Rybí 

  
Protože se tento měsíc chystá otevření opravené Věžičky, 
rádi bychom vás občany pozvali k účasti na připravovaných 
akcích, kurzech a workshopech, o kterých vás můžeme 
informovat prostřednictvím emailové zprávy. Naše projekty 
se zaměřují například na lidová řemesla, práci pro krajinu, 

užitkové a výtvarné zpracování recyklovaného materiálu, muzikální a kulinářské dovednosti, 
přednášky o zajímavých místech či vzdělávání se v tom, co se nám může prostě hodit. 
  
Přihlaste se na adrese info@vezickarybi.cz, a už vám nic neunikne. Budeme vás takto moci 
lépe kontaktovat i zapsat do našich programů.  

Máme také webovou stránku www.vezickarybi.cz, kde najdete více informací o projektu 
samotném. Aktuality, pozvánky na naše akce nebo zajímavé tipy na další projekty můžete 
sledovat na naší facebookové stránce pod názvem: Společenské centrum Věžička Rybí.  
  
(Zatím máme připravené prostory pro činnost, ale chybí nám vybavení, takže pokud máte 
doma nějakou pěknou židli nebo kus nábytku, který už nepotřebujete, budeme rádi, když nám 
pošlete foto a my dáme vědět, jestli se pro ně najde ve Věžičce místo.) 

Členové spolku Věžička 

mailto:info@vezickarybi.cz
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Obec Rybí Vás zve na věhlasné muzikálové představení divadelní hry 
Jaroslava Vrchlického - Noc na Karlštejně 

 

v neděli 30. srpna 2020 v 19:00 hodin  
do areálu fotbalového hřiště v Rybí (v případě nepříznivého počasí do Besedy) 

 
Toto představení Vám s velkou chutí a nadšením zahrají a zazpívají ochotníci z 

Divadla Pod věží ze Štramberka. 
 

Tento projekt je podpořen z programu Moravskoslezského kraje 

V sobotu 22.srpna Vás Kulturní komise zve na tradiční FishFest. 

Koná se v areálu fotbalového hřiště v Rybí od 15:30 hodin. 

Vstupné 80 Kč. 

Bližší informace o vystupujících kapelách sledujte na plakátech. 



7 

Ze zasedání rady obce  

V měsíci červenci rada obce  
schválila:  
 uzavření dodatku č. 2 k Pachtovní smlouvě mezi obcí Rybí a společností 

Agrosumak a.s. se sídlem Komenského 211, Suchdol nad Odrou (vyjmutí pozemků 
z nájmu, které budou použity na stavbu cyklostezky) 

 uzavření smlouvy o smlouvě budoucí mezi obcí Rybí a společností ČEZ Distribuce, 
a.s. se sídlem Děčín – Podmokly, Teplická 874/8 o zřízení věcného břemene – 
přípojka NN  

 zpracování Investičního plánu obce Rybí na období 2020 – 2030 
 poskytnutí finančního příspěvku ZŠ Adolfa Zábranského Rybí na financování 

rozdílu pro rok 2020 ve výši 33.000,- Kč. 
 poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce ve výši 100,- Kč/žák 1. ročníku ZŠ 

Adolfa Zábranského Rybí na pořízení školních pomůcek. 
 zadání vypracování projektové dokumentace garáže pro potřeby obce na pozemku 

parc. č. 388. 

 vyhlášení veřejné zakázky na vypracování ÚS2 územního plánu Rybí a zaslání 
výzev: 
 Ing. arch.Heleně Salvetové, jednatelce společnosti Urbanistické středisko 

Ostrava, s.r.o, Spartakovců 6014/3, 708 00 Ostrava 4, IČ: 00562963,  
     DIČ: CZ00562963 h.salvetova@uso.cz  
 Ing. arch. Ivetě Seitzové, jednatelce společnosti Ateliér Genius loci, s.r.o., 

Chocholouškova 1527/6, 702 00 Ostrava 1, IČ: 64086135, DIČ: CZ64086135, 
iva.seitz@gmx.net  

 Ing. arch. Kateřině Buschové, jednatelce společnosti Atelier Archplan Ostrava, 
s.r.o., Martinovská 3168/48, 723 00 Ostrava, IČ: 26863065, DIČ: CZ26863065, 
busch@archplan.cz 

 
doporučuje zastupitelstvu ke schválení: 
 návrh darovací smlouvy mezi obcí Rybí a Moravskoslezským krajem se sídlem   

28. října 117, Ostrava, jehož předmětem je majetkoprávní vypořádání pozemků pod 
chodníkem ve směru na Štramberk.  

 

Od měsíce srpna lze platit 
veškeré poplatky na  

obecním úřadě v Rybí  
i platební kartou. 

mailto:h.salvetova@uso.cz
mailto:iva.seitz@gmx.net
mailto:busch@archplan.cz
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Věrka Šustalová, knihovnice 

V srpnu bude knihovna otevřena jen v pondělí od 16°° do 19°° hod. 
 
     E. Petiška      Pohádky 2 
     Druhá kniha nejznámějších německých pohádek obsahuje 17 příběhů, které mistrně 
převyprávěl Eduard Petiška. Malí čtenáři v ní naleznou krásně ilustrované pohádky O živé 
vodě, Čert a jeho babička, Dva řezníci v pekle, Konec obra Jordána a mnohé další. 
 
     P. Jurková – M. Vlčková    Viktor a případ zmizelého psa 
     Viktor prožívá strach a beznaděj, protože mu jednoho dne záhadně zmizí jeho milované 
štěně. S kamarádkou Žofií rozjíždí detektivní pátrání. Netuší však, že se dostanou do 
velkého nebezpečí a že věřit nemůžou nikomu. 
 
     J. Cimický      Poslední prázdniny 
     Pavlovi je třináct, když příběh začíná a on stejně jako jeho vrstevníci kamarádi a spolužáci 
lační po dobrodružství. Co všechno se dá podnikat v klukovské fantazii, a nejlépe aspoň ve 
dvou! Sám se člověk nudí… 
 
     M. Mlynářová      Kdo neharaší, není chlap 
     S patřičnou nadsázkou opět autorka popisuje své zážitky z cestování nejen po koutech 
naší země. S energií sobě vlastní se vás autorka pokusí přesvědčit, že náplní vyššího věku 
nemusí být jen vnoučata, sypání zrní holubům a diskuse o chorobách. Občas si můžeme i 
zaharašit, zejména když k tomu přispěje potřebná náhoda. 
 
     P. Hartl       Malý pražský erotikon 
     Režisér a autor úspěšných divadelních her Patrik Hartl v tomto románu vypráví osudové 
příběhy lásky obyvatel dvou sousedících řadovek v Praze na Babě. Je zábavným obrazem 
jejich milostného života, který líčí jejich intimní touhy, okamžiky radosti i katastrofy od 
předškolního věku až po věk důchodový. 
    
     M. Váňová      Kukaččí mládě 
     Román dvou generací srovnává osudy rodičů a jejich dospělých dětí, které mají 
výhodnější podmínky a možnosti, ale v životě se musí vyrovnávat se stejnými nástrahami. 
Podezření, že v rodině vyrůstá kukaččí mládě naruší rodinné vztahy, ale pomůže odhalit 
utajenou minulost. 
 
     L. Riley       Levandulová zahrada 
     Příběh z francouzské Provence začíná v roce 1998, kdy se Emilia stává posledním 
potomkem šlechtického rodu. Dědictví majestátního zámku a vinice je ovšem zatíženo 
velkými dluhy a mnoha otázkami…Emilia se vzhledem ke svému rozporuplnému vztahu 
k rodinné historii rozhodne vypátrat, jak to skutečně bylo s jejími předky a co se přihodili za 
druhé světové války… 
 
     H. Allen       Tichá odplata 
     Oběti tří groteskních vražd na první pohled nic nespojuje – jen to, jak vrah těla svých obětí 

bizardně vystavil. Brzy se ale ukáže, že všichni zavraždění byli členy místního druidského 

kultu. Na vyšetřování se podílí seržantka Dania Gorská. Daniu ale místo skandálních vražd 

více přitahuje záhadné zmizení dvou dospívajících dívek. Je přesvědčena, že oba případy 

spolu souvisí.  
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Jak vytvořit fungující mezigenerační bydlení  
V minulosti bylo soužití více generací v jednom 
domě (nebo bytě) běžnější než dnes. Přesto se i 
v současnosti mnoho rodin z ryze praktických 
důvodů rozhodne obývat jeden dům. 
Samozřejmě někdy je tento krok učiněn pouze z 
nutnosti, např. po rozvodu, kdy nemáme kam jít.  
Společné bydlení s rodiči či prarodiči není jen 
tak. Rozhodně je potřeba si všechno důkladně 
promyslet, abychom se vyhnuli pozdějším 
vážným konfliktům, které mohou vést k rozvratu 
celé rodiny.  
Dcera, matka, babička…  
Tři ženy, které se na jednu stranu milují a respektují, na druhou stranu si však dokáží 
vjet pořádně do vlasů. O to víc, když nežijete pod jednou střechou s vlastní maminkou, 
ale s tchyni – tam bývá rivalita na denním pořádku. Pokud máte dům, který má 
samostatné bytové jednotky, dá se vše zvládnout vcelku v pohodě. Jakmile však sdílíte 
společné prostory, je situace horší. Každá žena si chce udělat své zázemí, svou 
domácnost. Nehledě na to, že starší generace vždy mají tendenci těm mladším radit, 
porovnávat, co dělají jinak a lépe… Má to však také jednu obrovskou výhodu. Babička 
je stále po ruce, a to je k nezaplacení. 
Může to fungovat? Ano!  
Ať už jste se rozhodli pro dvougenerační bydlení sami, nebo pod tlakem okolností, či 
z povinnosti, lze to zvládnout bez zbytečného stresu. Jistě, konfliktům se nejspíš tak 
úplně nevyhnete, ale s trochou tolerance, vzájemné úcty a pochopení, můžete žít 
spokojeně. Co pro to musíte udělat?    
Pravidla a kompromisy… 
Úplně nejlíp uděláte, pokud si všichni společně sednete k jednomu stolu a proberete 
určitá pravidla, která se budou muset dodržovat. V první řadě si domluvte, kdo a kdy 
bude užívat společné prostory, abyste předešli následným hádkám. Máte-li zahradu, 
myslete i na ni, ač se to může zdát banální. Každá žena si bude chtít pěstovat své 
plodiny, květiny, proto se domluvte, který kus bude mít kdo k dispozici, aby nezasahoval 
do prostoru druhého.  
Rozhodně nepodceňte otázku soukromí, pokud nechcete mít neustále nezvané 
návštěvy. U oddělených bytových jednotek je to jednoduché, u společného bydlení v 
jednom prostoru trvejte např. na klepání před vstupem do vašich místností. Dopředu si 
domluvte, v kolik hodin bude vyhlášen noční klid. Jestliže prarodiče chodí spát velmi 
brzo a vy jste spíše nočními tvory, je potřeba chovat se ohleduplně. Nikdo vám nemůže 
zakázat mít puštěnou hudbu nebo televizi, avšak nemusíte ji mít příliš nahlas. 
Dalším krokem je pak dělba povinností, určitě ničemu neprospěje, pokud se jedna 
rodina bude starat o vše a ostatní nehnou ani brvou. Rozdělte si, kdo bude kdy vytírat 
před vchodem, sekat zahradu… A v neposlední řadě jsou zde finance. Jestliže nemáte 
samostatné rozvody vody a elektřiny, vymezte si, jakým dílem budete spravedlivě 
přispívat, jak se budou dělit přeplatky a nedoplatky atd. Nejedna rodina skončila u 
soudu, protože se rozhádali právě kvůli financím ve společné domácnosti. 
Pokud se nezvládnete domluvit na kompromisech, měli byste si společné bydlení raději 
rozmyslet.                                                                 PhDr. Michaela Miechová 

                                                           Psycholožka a majitelka poradny Mojra.cz 
                                         www.mojra.cz 

http://www.mojra.cz
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RYBSKÝ   ZPRAVODAJ    č. 8/2020. Periodický tisk územního samosprávného celku.   
Vychází 1x měsíčně v nákladu 430 výtisků. Vydal  Obecní úřad Rybí,  Rybí č. p. 380  dne  24.7.2020 

 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  

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

