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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.
Marie
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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.

KLUB ŽEN

zve své členky ve středu 11. srpna do přísálí Besedy v 17:00 hod.

ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ se bude konat v pondělí 2. srpna a také v pondělí 30. 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 16. srpna
ve stejnou dobu.
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„Čím

míň člověk ví, tím větší je suverén“

Tato zajímavá myšlenka psychoterapeuta Jakuba Hlučína nám říká, že si máme dávat
dobrý pozor na všechny radikální hlasatele „pravd a správných řešení“.
Informací, které se k nám dostávají je obrovské množství a pro každého člověka je pak
jednodušší, než hledání pravdy a reality, vybírat si z veřejného prostoru fakta, která
potvrzují jeho chápání světa. Je to vlastně pud sebezáchovy – pokud je svět takový, jak
ho potřebuje mít, cítí se bezpečněji.
Zkusme teď během prázdnin a dovolených vystoupit ze své představy o tom, jak má
vypadat náš svět, zamyslet se nad potřebami jiných, třeba i budoucích generací. A
možná, že se tak po volných dnech budeme více chápat a tolerovat potřeby jiných.
Slunečné srpnové dny přeje Marie Janečková

Zprávy o realizaci projektů:
Cyklostezka
Na začátku července byla dokončena stavba cyklostezky, která propojuje naši obec
s Novým Jičínem (tato stezka vede po starých obecních cestách, takže jsme se vrátili
ke způsobu, jakým využívali krajinu i naši předkové). O tom, že je tato komunikace
bohatě využívána je zbytečné psát. Chtěla bych spíše vysvětlit, proč jsou některé úseky
vydlážděné zámkovou dlažbou. Jedná se tedy o místa, kde vedou sítě – plynovody a
vodovodní řady a také zámkovou dlažbou jsou zrealizovány přejezdy pro zemědělskou
techniku. Na křižovatce s cyklostezkou z Nového Jičína je umístěná zvýrazněná dlažba
pro nevidomé uživatele, kteří tyto komunikace můžou také využívat.
Na podzim nás pak čeká výsadba stromů, díky nimž tak zvýšíme pestrost krajiny. A jestli
se nám to podaří, chtěli bychom taky, aby kolem cyklostezky (alespoň v některých
úsecích) rostly květnaté pásy trávníků. A konečně přemýšlíme, že na některých částech
podél cyklostezky umístíme lavičky.
Zároveň důrazně upozorňujeme, že cyklostezka je stavěna pouze pro cyklisty. Zátěž
těžkých aut a traktorů ji může poškodit (nehledě na to, že tam nemají kromě sjezdů
k tomu určených co dělat)
Škola
Od konce černa začala v interiérech základní školy rekonstrukce omítek, jakou tato
budova ještě „nezažila“. Bohužel, tak jak to už u rekonstrukcí bývá, překvapily nás křivé
zdi. Místo 3 cm vrstev jádrových omítek (tak jak se u rekonstrukcí starých budov
počítá), nám vyšly průměrně vrstvy o síle 7 cm. No je to sice „mazec“, ale zase na
druhou stranu budeme mít ve školní budově zdi, jako nové. Sádrokartonové podhledy
skryly z větší části rozvody ústředního vytápění. Zmizely některé dveře mezi chodbami,
prostory se propojily, sjednotily.
Na konci srpna nás čeká velký úklid.
Doufám, že tato změna přinese radost nejen všem žákům naší školy, jejich rodičům i
školním zaměstnancům.
Pumptrack
Stavba hřiště pumtrackové dráhy se naplno rozběhne, bohužel, až na konci prázdnin.
V současné době navážíme zeminu, která je potřeba pro modelaci terénu.
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21. srpna 2021 od 16 hod.
v areálu SOKOLOVNY
16.00 Bivojovy oje
17.30 Elvis Presley Revival Band
19.00 ZAhRADKAři
20.30 Valachcore
22.00 Lucie Revival
00.30 Diskotéka
Vstupné 80 Kč
Hasičský výčep * Myslivecká kuchyně *
míchané drinky kavárny Proč ne
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Z e z a se d á n í r a d y o b c e
V měsíci červenci rada obce
schválila:

poskytnutí daru lesní mateřské škole NA MECHU IČ: 09634622 na náklady
spojené s realizací (lesní mateřská škola bude fungovat na katastru obce Rybí ve
na pozemku pod Hůrkou ve směru od Libhoště)

vyhlášení veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace „Veřejná
prostranství obce“ (prostranství před kostelem a Fojtstvím)

prominutí poplatku za pronájem areálu sokolovny TJ Rybí oddílu kopané ve dnech
2. až 8. srpna 2021 pro soustředění žáků TJ Rybí.

předání výtěžku ve výši 9.200 Kč z letního večera obce Rybí a TJ Rybí na náklady
spojené s činností mládeže TJ.
zamítla:

uzavření objednávky na dodávku zboží od společnosti AERION s.r.o. se sídlem
Chaloupkova 1, Brno – Královo pole.

nabídku společnosti MAFRA a.s. se sídlem Puchmajerova 1, 70 00 Ostrava na
uveřejnění placené reklamy – článku o obci Rybí.

Vývoz na kompostárnu na Točně

Připomínáme, že pro uložení klestí a ořezu můžete využít kompostárnu na Točně u
Příbora. Toto uložení za Vás uhradí obec Rybí.
Pokud chcete na kompostárně uložit i posekanou trávu, musíte si tuto službu
uhradit už sami.
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Adolf Zábranský

V pondělí 9. srpna si společně připomeneme 40. výročí od úmrtí našeho slavného
rodáka národního umělce akademického malíře Adolfa Zábranského. Pojďme si
společně připomenout jeho světově uznávanou tvorbu prostřednictvím jeho několika
málo ilustrací:
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Zase jedou jako o život pro Mobilní hospic

V loňském roce přejeli dva mladí koloběžkáři Bára s Honzou na
koloběžkách celou republiku od východu na západ. Za necelých
sedm dní neuvěřitelných 803 km. Svým obdivuhodným výkonem
se zapsali nejen do srdcí všech, kteří jim fandili a přidávali se po
trase, ale také do České knihy rekordů.
I letos se vydají Bára s Honzou na cestu bezmála 500 kilometrů
dlouhou a prostřednictvím které v šesti dnech propojí pobočky
Mobilního hospice Strom života ve třech moravských krajích. Jejich cesta odstartuje 9. 8.
2021 ve Valašských Kloboukách a bude pokračovat přes Kroměříž, Přerov, Nový Jičín,
Havířov, Čeladnou až do Rožnova pod Radhoštěm, kam dorazí v sobotu 14. 8. 2021.
A pro koho jedou doslova jako život?
Pro pacienty Mobilního hospice Strom života a pro informování veřejnosti o paliativní péči,
kterou tento hospic poskytuje. Již šestým rokem tak umožňuje, že nevyléčitelně nemocní
pacienti mohou strávit své poslední dny doma, ve své posteli a mezi těmi nejbližšími. Jak
sami Bára s Honzou říkají: "Jsme přesvědčeni, že mít možnost zůstat s člověkem až do jeho
posledního dne života, je ten nejcennější dar." Proto bude každá etapa věnována jednomu
pacientovi mobilního hospice. Bára s Honzou společně s dalšími nadšenými cyklomilovníky
nepojedou pro sebe, ale pro to, aby to, aby mobilní hospic mohl pomáhat dalším lidem.
Během naší cesty se bude řada lidí poprvé dozvídat o možnosti splnit svému milovanému ta
poslední přání. Budeme otevírat téma umírání, které k životu neodmyslitelně patří, ale které
zároveň není jen smutné.
Připojte se k nám, vezměte s sebou svou rodinu, přátele nebo kolegy a pojeďte s námi větší
nebo menší kus cesty. Nemusíte mít zrovna koloběžku, přidat se můžete také na kole,
odrážedle nebo pěšky.
Přispějte také finančním darem na sbírkový účet, z něhož bude potřebná péče
zajišťována: 3925391369/0800, VS 808. Děkujeme vám za jakoukoliv, byť i malou částku,
která našemu mobilnímu hospici pomůže zajistit i nadále možnost pomáhat.
Aktuální polohu a tedy také informaci, o tom, kde se můžete k našim koloběžkářům přidat,
sledujte na facebook.com/tochcekolobezku
Zveme Vás! Vydejte se na putování s námi!

Odkaz na video, které prosíme vložit do webu nebo sdílet na FB profilu
https://www.youtube.com/watch?v=is4xFIzTHuM
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Řídím, piju nealko pivo

MS kraj – „Řídím, piju nealko pivo“ bezpečnostně
preventivní akce zaměřena na řidiče
Užívání alkoholu všeobecně snižuje schopnost
vnímání a zpomaluje reakce. Jestliže poté, ve stavu,
kdy jsou alkoholem ovlivněny tyto schopnosti,
usedne řidič za volant vozidla nebo nasedne na
sedadlo jízdního kola, může se stát nebezpečným
nejen sobě samotnému, ale také dalším účastníkům
silničního provozu.
Tímto jednáním se také
vystavuje trestnímu postihu, tak jak je stanoveno
zákonem. Preventivní akce „Řídím, piju nealko pivo“
cílí na skupinu účastníků silničního provozu – řidiče
motorových i nemotorových vozidel. Odměnu
v podobě jednorázového alkohol testu, kterou
v rámci preventivní akce dostávali zodpovědní řidiči, poskytl Český svaz pivovarů a sladoven.
Hned dvě preventivní aktivity tohoto rázu, zaměřeny na řidiče motorových vozidel, proběhly ve dnech
12. a 16. července 2021 ve Frýdku Místku na ul. Střelniční a ul. Míru. Dopravní policisté FrýdekMístek spolu s preventistkou Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje působili na
oslovené řidiče a například připomínali také to, jak je důležité nepodceňovat zbytkový alkohol před
samotnou jízdnou. Od preventistů v závěru obdrželi jednorázový alkohol test.
Stejně jako je jízda pod vlivem alkoholu nepřípustná pro řidiče motorového vozidla, taktéž je tomu i při
jízdě na kole. Cyklista je také účastníkem silničního provozu a to jako řidič nemotorového vozidla.
Přestože cyklista nemusí být vlastníkem řidičského průkazu, musí znát pravidla silničního provozu a
těmito se při jízdě na jízdním kole řídit. V případě postihu je potom na cyklistu nahlíženo stejně jako na
řidiče motorového vozidla, proto by se i cyklisté měli alkoholu vyhýbat nejen před jízdou, ale také
během jízdy.
Zvyšující se počet cyklostezek a cyklotras napříč celou republikou výrazně napomáhá k rozvoji
cykloturistiky. Cyklistika nebo cykloturistika se v našich zeměpisných šířkách stala velmi oblíbenou a
proto se policejní preventisté Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje vydali také na
cyklostezky, za řidiči nemotorových vozidel. Nejen k výletům je však jízdní kolo využíváno. Mnozí
z nás jízdní kolo využívají i jako prostředek, kterým se snadno a rychle přesunou tam, kam potřebují a
pohybují se tak nejčastěji např. ve městech nebo jeho okrajových částech.
V Ostravě se uskutečnila preventivní akce 14. července 2021 v dopoledních hodinách, konkrétně na
cyklostezce ve Vratimově. Policisté z oddělení prevence společně s ostravskými dopravními policisty
připomněli cyklistům základní zásady bezpečného pohybu na jízdních kolech a také zákaz požívání
alkoholu „před a během jízdy“. Cyklisté si odvezli preventivní materiál v podobě orientačního alkohol
testu, reflexní pásek a také reflexní pás na rám kola.
Během středečního dopoledne dne 14. července 2021 vyrazila policejní preventistka
moravskoslezského kraje společně s cyklohlídkou obvodního oddělení na cyklostezky v městě Krnov
na Bruntálsku, kde společně oslovily projíždějící cyklisty. Nejen bezpečnost cyklistů v dopravě,
používání ochranné přilby, ale zejména to, že alkohol nepatří ani za řídítka jízdního kola, bylo hlavním
tématem. A protože diskuze s cyklisty byla zejména o alkoholu, cyklisté obdrželi společně
s preventivním materiálem i jednorázové alkohol testy.
Na cyklisty v Novém Jičíně, konkrétně na cyklotrase „Koleje“, vedoucí z Nového Jičína do Hostašovic,
apelovala preventistka moravskoslezského kraje společně s preventistou obvodního oddělení Nový
Jičín dopoledne 15. července 2021. V rámci preventivní akce upozorňovali cyklisty na dodržování
pravidel bezpečného jízdy na kole, zákaz požívání alkoholických nápojů a možné postihy s tím
spojené. Cyklisté byli závěrem odměněni preventivním materiálem ve formě reflexních pásků,
přívěsků, alkohol testem a děti si odnesly pexesa a omalovánky.
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
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V srpnu bude knihovna otevřena jen v pondělí od 16°° do 19°° hod.
T. Marianová
Velký příběh Velké pardubické
Velká pardubická, jeden z nejtěžších překážkových dostihů v Evropě, za svou víc než
stotřicetiletou historii napsala mnoho poutavých příběhů a přitáhla řadu významných
osobností. Ponořte se do bohatě vypravené knihy o těch největších lidech a koních, které
Velká pardubická poznala. A u toho se s námi projeďte po kurzu tohoto legendárního dostihu
a poznejte všechny jeho překážky.
I. Kaftanová
Skřítkové z Kamenné Hůrky
Příběhy skřítků Rybízka a Šťovíčka vás zavedou do Kamenné Hůrky a k jejich přátelům.
Dozvíte se, co všechno si na nás příroda během roku umí nachystat. Třeba co se stane, když
si duha roztrhne svůj duhový závoj nebo když ozvěna ztratí hlas.
R. Stevensová
Zločin slečnám nesluší
Daisy a Hazel se rozhodly založit supertajný detektivní klub. Chybí jim však záhady, které
by mohly vyřešit. Pak ale Hazel najde v tělocvičně mrtvou učitelku, ale než na místo dorazí
Daisy, tělo je pryč. Dívky jsou přesvědčené, že nešlo o nehodu, a tak se pustí do vyšetřování
vraždy. Podaří se jim odhalit vraha?
R. Honzák
Královna děsu aneb Panická porucha
Panická porucha přichází bez výstrahy a postihuje lidi různých povah i profesí, kteří ji
zprvu považují za příznak jiných chorob. Co ji způsobuje, jak se léčí a jak se s ní žije. O tom
vypovídají psychiatr Radkin Honzák, publicisté Agáta Pilátová , Aleš Cibulka a známé
osobnosti, které s touto nemocí bojují.
M. Mlynářová
Bez bontonu, bez konvencí
Oblíbená autorka opět vypráví svým nenapodobitelným stylem o svých pozoruhodných
příhodách, o dobrodružných cestách po krásách naší země, o životních vrcholech, pádech a
zvratech. Potvrzuje, že není podstatný věk, ale přístup k životu, a navzdory ranám osudu je
třeba hledat to dobré a nikdy se nevzdávat.
R. Thornton
Osudný okamžik
Sára hlídá malého syna své nejlepší přítelkyni. Když ho ale na chvíli ztratí z dohledu,
chlapec vyleze na sloup a spadne. Bohužel si následky úrazu ponese do konce života. Sára
řeší dilema – říct pravdu o tom, že se chlapci chvíli vůbec nevěnovala a ztratit kamarádku,
nebo ponechat názor vyšetřovatele, že to byla prostě nešťastná náhoda?
P. Dvořáková
Chirurg
Kariéra špičkového odborníka na pražské klinice předčasně skončila kvůli jednomu
karambolu s alkoholem. Následky teď musí nést nejen on, ale i jeho věčně nespokojená žena
a dospívající děti. Jen obtížně hledá východisko z této situace a často mu nezbývá než věřit,
že se nepotopí na úplné dno.
L. Pennyová
Vysoký účet
Armand Gamache se stál velitelem akademie Sureté. Jako dárek k prvnímu dni v nové
práci dostal sto let starou, ručně nakreslenou mapu oblasti, kde bydlí. Na akademii se stane
vražda a při jejím vyšetřování Gamache zjistí, že stará mapa se zločinem souvisí.

Věrka Šustalová, knihovnice
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ŽIVOT S WORKOHOLIKEM: Práce na prvním místě
Práce je z mnoha důvodů poměrně důležitou součástí
života každého z nás. Je zdrojem ekonomické jistoty,
dává naším dnů řád a pro některé je jejich povolání
také zdrojem radosti a potěšení. Jsou také lidé, kteří
své práci dávají naprosté maximum. Pracovní zápal je
nabíjí energií a jejich zaměstnání stojí na pomyslném
žebříčku hodnot a priorit na samém vrcholu. Vše
ostatní jde u těchto lidí stranou. Práce je středobodem
jejich života. Řeč je o workoholicích – lidech, kteří jsou
na své práci doslova závislí. Jak je poznat? A jaký je život s nimi?
Máte d oma workoholika?
Za workoholika je laicky mnohdy označován každý, kdo má rád svou práci a tráví v ní
mnoho času. Workoholismus je ale doslova označením pro závislost na práci. Pro
workoholiky je práce typicky jejich jediným důležitým tématem. Celý jejich život se točí
právě kolem práce a zdá se, jako by pro ně nic jako pracovní doba neexistovala. Pracují
zkrátka neustále. Od rána do večera, práci si často nosí také domů. Všechny koníčky a
zájmy postupně ustupují do pozadí, až pro ně nakonec v životě workoholika nezbude
žádné místo. Stejně tak se pomalu vytrácejí také přátelské vztahy. Trpí samozřejmě i
partner a rodina.
Ži vo t s workoholikem
Život s workoholikem je náročný. Navenek se všechno zdá být dokonalé – krásný dům
s bazénem, udržovaná zahrada, děti pobíhající na verandě. Jenže za tím vším se skrývá
absence jednoho z partnerů. Obvykle se jedná o muže, ale není to pravidlem.
Workoholismus se nevyhýbá ani ženám.
Workoholik veškerý svůj čas tráví v práci, často se obhajuje větami jako „Podívej, jak se
máme dobře, kdybych do práce nechodil, tak si takhle nežijeme!“ „Vždyť já to přece
dělám pro rodinu!“ „Teď to ještě musíme vydržet a pak už se budem jenom válet!“
Z těchto vět se ale časem stávají fráze, na které je druhý partner alergický.
Partnerský vztah chřadne a rodinný život je značně narušen.
Máte-li po svém boku workoholika téměř nikdy ho neuvidíte odpočívat. Zkrátka to
neumí. Pokud už tedy vyrazíte na rodinnou dovolenou, často si s sebou veze také
notebook, aby mohl pracovat. Poklidná rodinná dovolená se tak brzy plní hádkami a
konflikty…
Jak z toho ve n ?
Pravidla a hranice: Nastavte společně nějaké hranice a pravidla. Workoholik možná
nebude spontánně schopen vymýšlet program pro rodinu na víkend, ale bude-li mít něco
přesně časově naplánováno, je zde větší možnost, že se zapojí.
Hledání kompromisů: Obrňte se trpělivostí. Hodnoty a priority workoholika se dost
pravděpodobně liší od těch vašich. Abyste ve vztahu a rodinném životě byli spokojení
oba, je potřeba najít nějaký kompromis. Pokud se kompromis najít nedaří, případně
pokud workoholik vztahy zachránit či posílit nechce, je na místě také uvažovat uvažovat
o tom, co vám vlastně vztah s ním přináší a zda v něm chcete pokračovat.
Řešte problém včas: Workoholikem se člověk nestane přes noc. Můžete pozorovat, jak
postupně začíná v práci trávit víc a víc času a jak pomalu rezignuje na koníčky a ruší
s vámi domluvené plány. Pokud se vám to nelíbí, řešte situaci, co nejdříve. Dejte najevo,
jak se cítíte a co přesně vám vadí.

PhDr. Michaela Miechová

Psycholožka a majitelka poradny Mojra.cz
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Zprávičky ze školičky
Prázdniny jsou v plném proudu a stejně tak práce ve škole.
V současné době
již jsou nové
omítky, postupně
se bude malovat,
instalovat nové
osvětlení. Práce
zatím probíhají
podle časového
harmonogramu,
takže
předpokládám, že
školu na 1. září
stihneme připravit.
Hana Frydrychová
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