
  Foto: Petra Heraltová 
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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. 

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. 

 Jindřich Purmenský 

 Karla  Rohelová 

 Emilie  Hanzelková   

 Edda  Hanzelková 

 Jiřina  Kocianová 

 Věra   Kubíčková   

 Zdenka Urbanová 

 Ivo      Pšenica 

 Lidmila Goršanová 

 Vlastimil Zajonc 

 Marta  Pavelková   

 Zdeňka  Melnarová 

   

   

Pozvánka pro seniory obce na posezení v Besedě   
v pátek 30.9.2022 od 17 hod. 

 Hudba pan Vágner  
 Malé občerstvení  
 Vystoupení žáků ZŠ, hudba , tanec.  
 Vstupné dobrovolné 
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KLUB ŽEN   zve své členky ve středu 14. září  do přísálí Besedy v 17:00 hod.   

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

Probojovali jsme se do finále soutěže  
E.ON Energy Globe 2022 

 

Že v naší obci funguje už více než dva roky unikátní 
projekt čištění odpadních vod je známo po celé naší 
republice (a nejen republice). Toto novátorské řešení 
zaujalo i organizátory prestižní soutěže E.ON Energy 
Globe a tak se stalo, že naše obec postoupila mezi šest 
finalistů (z více než 160 projektů). 
Hlavní myšlenkou výše uvedené soutěže společnosti 

E.ON je ocenění projektů, které pomůžou chránit životní prostředí a šetří peníze.           
Samozřejmě mohou být dobrou inspirací pro ostatní.  
A tak si dovoluji Vám zaslat odkaz, kde můžete podpořit přihlášené projekty, mezi 
kterými je i naše obec: https://www.eon.cz/energy-globe/hlasovani/ Odkaz ke hlasování 
je zveřejněn rovněž na stránkách obce www.rybi.cz. 
Podívejte se na stránky společnosti E.ON, určitě budete mít radost z toho, do jaké 
dobré společnosti jsme se dostali. 
Finále a vyhlášení výsledků bude 6. října v Praze. 

Marie Janečková 

Pozvánka na jednání zastupitelstva 
 
Zvu Vás na jednání zastupitelstva obce Rybí, které se uskuteční ve středu 7. 9. 2022 
v 18:00 hodin v sále kulturního domu Beseda 
Návrh programu: 
1. Zpráva o čerpání rozpočtu za rok 2022 
2. Zpráva o projednaných rozpočtových opatřeních přijatých radou obce 
3. Zpráva finančního výboru 
4. Zpráva kontrolního výboru 
5. Projednání možnosti výstavby obecní FVE – komunitní energetika 
6. Rozpočtové opatření  
7. Informace starostky  
8. usnesení, závěr 

Marie Janečková 

https://www.eon.cz/energy-globe/hlasovani/
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Římskokatolická farnost vás, drazí spoluobčané,   
zve v neděli 11.9. na POUŤ.  

Mše svatá bude začínat v 9:30 hod.  
Poutní kazatel bude jáhen a 
nemocniční kaplan z Nového 

Jičína pan Jaromír Bok.  

A na závěr mše svaté pak 
bude krátká ADORACE, 
zakončená svátostným 

požehnáním. 
 

A kdo by chtěl, může se odpoledne zúčastnit již 
tradiční pobožnosti u kříže pod Hůrkou.  

Poděkujeme zde za přijatá dobrodiní. Na místě bude 
zajištěno drobné pohoštění s krásným výhledem do 

kraje. Jste všichni srdečně zváni.  
Sraz u kříže v 15:30 hod.  

VE VĚŽIČCE 
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Termální lázně ve Velkém Mederu 
 
Podzimní termální lázně do Velkého Mederu proběhnou v 
případě zájmu min.45 osob,  

ve dnech 23.10. až 25.10.2022.  
Cena je 3900 Kč a zahrnuje dopravu, ubytování, 
polopenzi a 2 vstupy do lázní. Případní zájemci, jak 
stávající tak noví, mě kontaktujte na tel: 724 913 371. 

 Radka Purmenská 

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 2022 je stanovena cena stočného ve výši 5 Kč/m

3
. 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 m
3
/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 nebo platební 

kartou do pokladny na obecním úřadě. 

Marie Janečková 

Buchlov , Buchlovice 
 V sobotu 8. října 2022 pořádají turisté z Libhoště jednodenní turisticky - poznávací 
zájezd na hrad Buchlov , zámek Buchlovice , spojený s návštěvou vinného sklípku. 
Nenáročná do 10 km  dlouhá  trasa na úpatí Chřibů.  
  

Cena zájezdu je 590 Kč. V ceně je zahrnuta doprava a návštěva vinného sklípku. 
Autobus pojede i ze zastávek z Rybího. 
 

Zájemci se můžou hlásit u Dany Mrázové na tel.   605 817 001 
nebo na emailu   d.mrazova@seznam.cz 

Hostýnské vrchy  
Turistický oddíl Rybí pořádá 28. října 2022  tradiční podzimní zájezd. Tentokrát se 
vypravíme do nedalekých Hostýnských vrchů. Asi 17 km dlouhá trasa nás zavede na 
hrad Lukov, ke skalnímu městu Skalný a na poutní místo sv. Hostýn.  
Cena zájezdu je 180 Kč pro členy TJ Rybí a 200 Kč pro ostatní 
 
Přihlásit se můžete emailem j.hones@seznam.cz  nebo na tel. 607 727 579 

mailto:d.mrazova@seznam.cz
mailto:j.hones@seznam.cz
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Pro volby do Zastupitelstva obce Rybí byly registrovány 2 kandidátní listiny: 

KDU-ČSL a SNK Rybí 

Volby do Zastupitelstva obce Rybí  

na volební období 2022 - 2026 

se budou konat 
      v pátek   23. září 2022 od 14.00 do 22.00 hodin 

                                v sobotu  24. září 2022  od  8.00 do 14.00 hodin 
 

Volební místnost: ve Věžičce, Rybí č.p. 102 
  

Právo volit do Zastupitelstva obce Rybí má: 
- státní občan ČR, který nejpozději 24. září dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb 
  v obci Rybí přihlášen k trvalému pobytu, 
- státní občan jiného členského státu EU, který nejpozději 24. září dosáhl věku nejméně 
  18 let a je v obci Rybí přihlášen k pobytu. 
  Tento cizinec může volit pouze tehdy, pokud požádá OÚ Rybí o zápis do dodatku 
  stálého seznamu voličů (vedeného jen pro volby do ZO) do 21. září do 16.00 hod.  
  
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství ČR 
platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem ČR, cizinec prokáže svou 
totožnost a státní občanství členského státu EU průkazem o povolení k trvalému pobytu nebo 
potvrzením o přechodném pobytu. 
  
Hlasování v zahraničí, hlasování na voličský průkaz a mimo území obce Rybí (např. v 
nemocnici)  ve volbách do zastupitelstva obce NENÍ MOŽNÉ. 
  
Volič může volit nejvýše 15 kandidátů tj. počet členů Zastupitelstva obce Rybí, který má být 
zvolen, hlasovací lístek může upravit jedním ze způsobů: 
1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu 

volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího 
lístku v počtu, který má být v obci zvolen (tj. 15). 

2. Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a 
to z kterékoli volební strany, nejvýše však tolik kandidátů, kolik má být zvoleno (tj. 15). 

3. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany jednu  
    volební stranu a dále v rámečcích před jmény kandidátů křížkem další kandidáty jiné 
    volební strany. Tím je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům a z označené volební 

strany pouze tolika kandidátům v pořadí dle hlasovacího lístku, kolik zbývá do počtu, který 
má být zvolen (tj. do 15).  

  
Hlasovací lístky spolu s informacemi o způsobu hlasování budou voličům dodány nejpozději 
20. září. Ve dnech voleb volič může obdržet hlas. lístky i ve volební místnosti.  
  
Možnost hlasovat do přenosné volební schránky 
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů před volbami Obecní úřad 
Rybí, tel. č.: 725 410 413 a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat 
mimo volební místnost do přenosné volební schránky (pouze na území Rybí).  

 
Telefonní spojení do volební místnosti: 725 410 413 
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Volby do Senátu Parlamentu ČR se budou konat 
v pátek 23. září 2022       od 14.00 do 22.00 hodin  
v sobotu 24. září 2022    od   8.00 do 14.00 hodin 

(případné druhé kolo  
30. září a 1. října ve stejném čase) 

místo pro hlasování: ve Věžičce, Rybí102 
  

Právo volit do Senátu Parlamentu ČR má státní občan ČR, 
který nejpozději 24. září  (ve druhém kole voleb nejpozději 1. října) dosáhl věku nejméně 18 let. 
  
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství ČR platným 
občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR nebo 
cestovním průkazem. 
  
Možnost hlasovat na voličský průkaz 
Volič (s trvalým pobytem v obci Rybí), který chce volit a v době voleb se nebude zdržovat ve „svém“ 
volebním okrsku (v Rybí), může požádat o vydání voličského průkazu pro konkrétní kolo nebo pro obě 
kola:     
 · žádostí doručenou Obecnímu úřadu Rybí do 16. září: 
           - v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče  
           - v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky, 
 · osobně na OÚ Rybí do 21. září do 16 hod. 
  
Obecní úřad voličský průkaz nejdříve 8. září předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou 
mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na 
jím uvedenou adresu. 
  
Požádat o vydání voličského průkazu v době mezi 1. a 2. kolem je možné pouze osobně a to 
nejpozději do 28. září do 16 hod. na tel.č. 725 410 413. 
  
Voličský průkaz opravňuje voliče (s trvalým pobytem v obci Rybí) k hlasování pouze ve 
volebním obvodu č. 67, tj. v kterékoliv volební místnosti obcí: Albrechtičky, Bartošovice, 
Bernartice nad Odrou, Bílov, Bílovec, Bítov, Bordovice, Bravantice, Frenštát pod Radhoštěm, Fulnek, 
Hladké Životice, Hodslavice, Hostašovice, Jistebník, Kateřinice, Klimkovice, Kopřivnice, Kujavy, 
Kunín, Libhošť, Lichnov, Mořkov, Mošnov, Nový Jičín, Olbramice, Petřvald, Příbor, Pustějov, Rybí, 
Sedlnice, Skotnice, Slatina, Studénka, Šenov u Nového Jičína, Štramberk, Tichá, Tísek, Trnávka, 
Trojanovice, Velké Albrechtice, Veřovice, Vrchy, Vřesina, Závišice, Zbyslavice, Ženklava, Životice u 
Nového Jičína. 
  
Pokud se volič, kterému byl vydán voličský průkaz, rozhodne hlasovat v Rybí, musí voličský průkaz 
odevzdat okrskové volební komisi v Rybí. 
  

Hlasování v zahraničí ve volbách do Senátu není možné.  
 

Možnost hlasovat v nemocnici nebo obdobném zařízení      
Volič, který bude dlouhodobě i v době voleb do Senátu pobývat v nemocnici, ústavu sociální péče 
nebo obdobném zařízení, které se nachází ve volebním obvodu, kde jsou volby do Senátu vyhlášeny 
a ve kterém je volič přihlášen k trvalému pobytu (pro občany s trvalým pobytem v obci Rybí jsou to 
obce volebního obvodu č. 67), může požádat o zapsání do zvláštního seznamu voličů správu 
příslušného zařízení, která nejpozději 16. září  do 14 hod. předá údaje k zapsání obecnímu úřadu v 
jejich územním obvodu.  
Volič, který předpokládá, že bude i v době voleb do Senátu pobývat v takovém zařízení, může 
hlasovat na voličský průkaz. 
Volič obdrží sadu hlasovacích lístků v příslušném zařízení a bude hlasovat do přenosné volební 
schránky.                     

 

Telefonní spojení do volební místnosti: 725 410 413 
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Ze zasedání rady obce  

Koupím dům jako investici případně zahradu,  
kde lze stavět v oblasti Rybí a okolí.  

Prosím nabídněte. Peníze mám.  
Tel. 737 190 613 

V měsíci srpnu rada obce  
schválila:  
 uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o právu provést stavbu č. NJ/97/r/2022 (týká se 

rekonstrukce propustku ve směru na Štramberk) 
 poskytnutí daru ve výši 3.000,- Kč společnosti České centrum signálních zvířat, z. s. 

se sídlem Dostojevského 1387/5, Nový Jičín na podporu výcviku psů pro časnou 
detekci nádorových onemocnění. 

 uzavření darovací smlouvy mezi obcí Rybí a a panem Lukášem Hanzelkou, bytem 
Skotnice (dar ve výši 37.200 Kč. je poskytnutý na náklady spojené s léčbou Šimonka 
Hanzelky – jde o výtěžek ze vstupného z letního večera a FishFestu) 

 vyúčtování dotace obce Rybí za rok 2022 poskytnuté oddílu Junák – český skaut, 
středisko Štramberk, z.s. se sídlem Nádražní 450, Štramberk.  

 zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku „Vybudování varovného a výstražného 
systému – Protipovodňová opatření obce Rybí“ 

 možnost zveřejnění kandidátů i jejich volebních programů při komunálních volbách 
v Rybském zpravodaji a to bezplatně. 

 
doporučuje zastupitelstvu ke schválení: 
 odkoupení pozemku parc. č. 1689/1 o velikosti 824 m

2 
od paní A.B. bytem Veřovice 

za cenu stanovenou dohodou ve výši 49.440,-Kč. Náklady spojené se vkladem na 
katastrální úřad hradí obec. 

 odkoupení pozemku parc. č. 859/6 k.ú Rybí o velikosti 328 m
2 
od pana J.M. bytem 

Rybí za cenu stanovenou dohodou ve výši 19.680,-Kč. Náklady spojené se vkladem 
na katastrální úřad hradí obec. 

 odkoupení pozemku parc. č. 855/4 k.ú Rybí o velikosti 133 m
2 
od Ing. J.N., bytem 

Kopřivnice a pana Z.N. bytem Rybí  za cenu stanovenou dohodou ve výši 7.980,- Kč. 
Náklady spojené se vkladem na katastrální úřad hradí obec. 

 
vzala na vědomí: 
 informaci o možnosti výstavby fotovoltaické elektrárny na střechách obecních budov 
 schválení dotace z Ministerstva životního prostředí ve 149. výzvě (prioritní ose 1 

OPŽP 2014 – 2020) na realizaci projektu „Vybudování varovného a výstražného 
systému – protipovodňová opatření obce Rybí“- Převod stávajícího systému na 
digitální rozhlas. 

 informaci o schválení projektu „Vybavení zásahové jednotky dobrovolných hasičů 
Rybí osobními ochrannými pracovními pomůckami“ k financování, a to z výzvy 
Programu rozvoje venkova č. 6 prostřednictvím MAS Lašsko, z.s. 
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Vaši cvičitelé 
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Policisté navštívili letní dětské tábory 
Letní měsíce jsou také obdobím prázdnin, dovolených a dětských táborů. Policejní 
preventistka z Krajského ředitelství Moravskoslezského kraje a preventisté jednotlivých 
obvodních oddělení na Novojičínsku se v oblasti prevence kriminality věnují dětem celý 
rok a právě v létě navštěvují děti na dětských táborech. 

V průběhu července 
policisté navštívili 
několik táborů. Patřil 
mezi ně letní tábor ve 
Štramberku, část 
Bařiny. Tady za dětmi 
dorazili policisté 
zařazeni do 
prvosledové hlídky a 
děti tak měly možnost 
prohlédnout si z blízka 
výstroj a výzbroj 
hlídky, která jako první 
vyjíždí k závažným 
případům.  
 

Od preventistky se děti dověděly, jak nebezpečné je užívání omamných a psychotropních látek. 
Také v Odrách měly děti možnost setkat se policisty. Ty ze střediska volného času dorazily na 
prohlídku přímo na obvodní oddělení policie. Další návštěvy proběhly na příměstském táboře v ZŠ 
Spálov a v nízkoprahovém zařízení. Policisté dětem vysvětlili pravidla bezpečného chování, např. jak 
se zachovat, když se ztratí, jak komunikovat s cizími lidmi nebo jak hovořit s operátorem na lince 
tísňového volání. Děti si s nadšením prohlédly výstroj a výzbroj policistů a služební vozidlo. 
O návštěvy nepřišly ani děti v Jeseníku nad Odrou na fotbalovém kempu, na příměstském táboře 
v obci Rybí a ve Fulneku. Kromě prohlídky výstroje a výzbroje si děti mohly vyzkoušet  brýle, které 

simulují stav člověka po požití alkoholu, marihuany nebo při únavě. Po nasazení brýlí měly za úkol 
projít slalom mezi kužely nebo se podepsat. Účelem této aktivity je uvědomění si, jakým způsobem 
ovlivňují omamné a psychotropní látky naše smysly. 
Děti vždy vítají policisty s nadšením. Mají spoustu všetečných dotazů, jsou zvídavé a se zájmem 
poslouchají různé příhody, které policisté ve službě zažili. 
Během celého léta se policejní preventisté chystají navštívit další dětské tábory na Novojičínsku.  

 

por. Bc. Marika Jeličová 
oddělení prevence  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ee/P%C4%8CR_seal.png
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Ponožkové odpoledne  
 
Vy všichni, velcí, malí, tlustí, tencí… přijměte pozvání na naše „Ponožkové odpoledne“.  

Díky vstřícnosti štramberského Sokola můžeme tuto akci směřující zejména k podpoře 

onkologicky nemocných dětí z FN v Ostravě uspořádat v jejich areálu. Akce se 

uskuteční v pátek 2. 9. od 16 do 18 hodin za každého počasí. Pro každého, kdo 

přijde, budou připraveny ponožky, které bude moci originálně ozdobit a připojit vzkaz 

pro dětské pacienty ve FNO, ve které působí Haima Ostrava. Dále bude možné si díky 

Zuzce „Zuzajdě“ Novotné vyzkoušet pískování nebo třpytivé tetování za drobnou úplatu, 

stejně jako využít všechny možnosti sokolského areálu. Budeme rády, když dorazíte v 

hojném počtu a pomůžete tak podpořit a snad i rozveselit dětské pacienty. 

A kdo vás zve? 

Tým online projektu FyzioRelaxCesta, který můžete sledovat na sociálních sítích jako je 

Facebook a Instagram, jehož cílem je přinášet zajímavé postřehy a příspěvky „pro 

všechny“. 

Za organizátory akce Petra Milichová a Barbora Krestová 



17 Věrka Šustalová, knihovnice 

     K. S. Bernerová     Podzim 
     Jednoduchou řečí obrázků vypráví autorka a ilustrátorka dětských knih příběhy 
všedního dne. Obratně a vtipně splétá dohromady drobné epizody a malý čtenář může 
v knížce hledat postavičky a zvířátka a sledovat, co dělají od první do poslední stránky. 
Knížka podporuje pozorovací schopnost, podněcuje fantazii, rozvíjí jazyk a rozšiřuje 
slovní zásobu.  
 
     Z. Neubauerová     Vtipy pro děti 4. 
     Pokud máte rádi humor, je tato kniha určena právě vám. Ať už se začtete do vtipů o 
Pepíčkovi, ze školy, o prarodičích nebo z pohádek, pořádně se zasmějete a budete mít 
dobrou náladu. 
 
     W. Smith, Ch. Wakling    Blesk 
     Jack, Amelie a Xander se tentokrát ocitají na bělostných písčitých plážích Zanzibaru. 
Ve vodě pátrají po pokladech, ztracených bohatými turisty. Výtěžek svého pátrání chtějí 
použít na podporu projektu na záchranu korálových útesů. Jsou ale vlákáni do pasti a 
padnou do rukou somálským pirátům. Podaří se jim uniknout? 
 
     J. Foglar      Pod junáckou vlajkou 
     Mirek vstupuje do skautského oddílu s nečistými úmysly - chce tu pro svoji partu 
ukrást stan. V Devadesátce se mu ale zalíbí, pozná tu spoustu kamarádů a do krádeže 
se mu najednou vůbec nechce. Jenže vůdce party Ondra ho má v hrsti. Vyhrožuje, že 
vůdci skautského oddílu ukáže úpis, v němž se Mirek ke krádeži zavazuje. Jak se Mirek 
zachová? 
 
     V. Kopta       Zlaté časy 
     Každou neděli vítá Václav Kopta na Českém rozhlasu Dvojka posluchače 
k sledování tohoto svého pořadu. A protože kromě hezkých písniček zní do éteru také 
jeho životní příhody a zážitky je to pořad humorný a příjemný. Díky spolupráci 
s redaktorem Milanem Pokorným se podařilo tyto „vyprávěnky“ převést do tištěné 
podoby. 
 
     K. Dubská      Z kopce do kopce 
     Žijete ve městě a rozhodnete se najít nové bydlení někde na vesnici, s nádherným 
výhledem a uprostřed přírody? Kateřina Dubská ten dům nalezla, ovšem přerod z ženy 
městské v ženu, která bydlí ve starém domě na kopci, není jednoduchý. S odstupem 
času je to ale víc série veselých historek (o přežití) než vážné čtení. 
 
     F. Francis      Krize 
     Harrison Foster pracuje jako krizový ředitel pro londýnskou firmu, která se 
specializuje na právní záležitosti. Když v jedněch stájích při požáru zemře šest velmi 
cenných koní, dostane za úkol tento případ vyšetřit. Dostihové prostředí vůbec nezná, 
ale nezbývá mu, než do něj proniknout. Když zjistí, že požár někdo úmyslně založil, 
nastává chvíle, kdy se octne v ohrožení života. 
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Psychický teror bez hranic? 
KYBERŠIKANA 
Internet je bezesporu dobrým 
sluhou, ale může být také velice 
zlým pánem. Kromě toho, že se 
na brouzdání po internetu 
můžete stát velice rychle 
závislými, je to také živná půda 
pro šíření dezinformací a pomluv. 
Každé sdělení se na internetu 
šíří rychlostí blesku, a tak i třeba 
v první chvíli nevinný vtípek 
může napáchat mnoho škod. A 
co teprve, když jde o promyšlený 
plán.  
Kyberšikana může mít mnoho podob. Ať už je to dlouhodobé a opakované zasílání 
obtěžujících zpráv, pronásledování v kyberprostoru, vyloučení z určité skupiny na 
sociálních sítích, manipulace s citlivým materiálem, urážení a ponižování ve veřejných 
diskuzích, vydírání… Poměrně novým typem kyberšikany je pak tzv.  happy slapping, 
který se těší „oblibě“ zejména mezi mládeží. Jde o velmi nebezpečný „koníček“, který 
často končí vážnou fyzickou újmou. Agresor si totiž vyhlédne svou oběť, setká se s ní a 
fyzicky ji napadne. Často je útok opravdu brutální. Podstatou je, celý útok natočit a 
později (nebo v živém vysílání)  jej veřejně sdílet pro „pobavení“ okolí.  
Jaká jsou rizika?  
Stejně jako u jiných tipů šikany i zde je rizikovost opravdu veliká. Zásadním problémem 
je to, že agresor se často skrývá pod rouškou anonymity, čímž oproti oběti získá 
opravdu velkou výhodu a jeho chování tak není omezeno jakoukoliv hranicí. Dokonce, i 
když je agresor odhalen, nemusí být šikaně konec. A to z jednoho prostého důvodu – 
materiály jsou na internetu stále uloženy, velmi rychle se šíří, kdokoli si je může uložit… 
Doslova si tak žijí vlastním životem a je otázkou času, zda se znovu někde nevynoří.  
Oběť kyberšikany je tak pod dlouhodobým a neustávajícím psychickým tlakem, který 
může vyústit až v paranoiu, úzkosti a deprese. V nejvážnějších případech vše může 
vést k sebevražedným pokusům.  
Co z  toho plyne?  
Nebuďte příliš důvěřiví a nesdílejte o sobě citlivé informace. Citlivá videa a intimní fotky 
patří do soukromého archivu a ne veřejně na internet. Tak, jako chcete, aby ostatní 
vnímali a respektovali vás a vaše soukromí, i vy respektujte je. Pokud jste se stali obětí 
kyberšikany, je důležité začít se včas bránit. Nenechávejte si problém jen pro sebe, 
svěřte se někomu blízkému, někomu, komu bezmezně věříte, případně vyhledejte 
odbornou pomoc. Aby byl váš boj úspěšný, musíte ukončit veškerou komunikaci s 
agresorem, zablokujte a odstraňte všechny své účty na sociálních sítích, změňte si 
virtuální identitu. Rozhodně si ale uschovejte všechny důkazy, jako jsou kopie emailů, 
stránek s obtěžujícími příspěvky apod. V žádném případě se nesnažte agresorovi 
oplácet stejnou mincí, takováto forma pomsty není řešením, naopak může vaši situaci 
ještě zhoršit. Pomoc můžete hledat také v různých organizacích, které se touto 
problematikou zabývají, kontaktujte linku důvěry, psychologa, obraťte 
se na policii. 

Online psychologická poradna MOJRA.cz 
www.mojra.cz 
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Placená inzerce 
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Zprávičky ze školičky 

Upozornění školní jídelny: 
Vzhledem k vysokému nárůstu cen energií a potravin se zvyšuje cena jednoho obědu 

pro cizí strávníky na 70,- Kč . 
Bezhotovostní plátce prosím o úpravu výše peněžního limitu inkasa. 

Děkuji. Nováková I., jídelna MŠ Rybí. 

 

Prázdniny utekly jako voda a my se opět všichni scházíme ve 
škole. V tomto školním roce bude školu navštěvovat celkem        

58 žáků. První třídu povede Mgr. Martina Bajerová. Přivítáme mezi sebou celkem      
16 prvňáčků.  

Jsou to: 
Nela Bárová   Adam Bortel   Filip Grela 
Eliška Havrlantová  Amálie Honešová  Klára Krpcová 
Kristián Krpec   Filip Kudělka   Vendula Kvitová 
Nela Laki    Tereza Marková   Lucie Pěnkavová 
Zdeněk Pospíšil   Sebastian Randýsek  Václav Ševčík 
Matouš Vaculík 

 
Na všechny se moc těšíme a 

věřím, že se těší i naši nejmladší. 
 Ve II. třídě se potká 9 druháků 
a 9 čtvrťáků pod taktovkou Mgr. 
Lenky Michálkové. Třetí třídu ve 
složení 13 třeťáků a 10 páťáků bude 
mít pod svými křídly Mgr. Hana 
Frydrychová spolu s paní asistentkou 
Janou Kováčovou a s novou posilou 
našeho učitelského sboru Mgr. 
Editou Mikulenkovou. O zábavu ve 
školní družině se postará paní 
Monika Petrová a o úklid ve škole 
paní školnice Jarmila Šimíčková. 
 
 Chtěla bych nám všem popřát příjemný školní rok plný pohody, nových 
vědomostí a zážitků. Také bych si přála, abychom spolu s dětmi i jejich rodiči dobře 
vycházeli, především proto, že máme společný cíl – vychovat z dětí šikovné a slušné 
lidi. A v neposlední řadě se budeme snažit o to, aby i obec byla se svou školou 
spokojená. 
 
 A tak: HOLA, HOLA, ŠKOLA VOLÁ. 

 Mgr. Hana Frydrychová 
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Seniorské sportovní hry 2022 
 
V polovině srpna se na hřišti v areálu 
sokolovny konal již 3. ročník 
seniorských sportovních her. 
Letošního ročníku se zúčastnily 
celkem čtyři týmy od nás z Rybí. Své 
zástupce vyslal klub žen, klub 
seniorů, TJ Rybí a hasiči. Soutěžili 
v košíkové, šipkách, floorballu, 
petangue, hodu kroužky a hodu 
míčkem.  
I přesto, že soutěž probíhala 
v přátelské atmosféře, hrálo se ze 
všech sil. Putovní pohár si nakonec 
odnesli hasiči, a nejúspěšnějším 
sběratelem medailí byl Míša 
Michálek, který soutěžil za TJ Rybí. 
Gratulujeme všem vítězům i 

zúčastněným a těšíme se na 

sportovní hry v roce 2023. 

STŘÍPKY Z 
MATEŘINKY 

 

A tak skončily prázdniny... 

V září opět přivítáme nejen 

děti, které do školky letos přijdou poprvé, ale i ty, 

které už do ní chodily. Vyrostli jste? Co všechno 

jste o prázdninách prožili? A jestlipak se také 

těšíte na nový školní rok a na spoustu kamarádů? 

Letos je v naší mateřince přihlášeno celkem 48 dětí. Z toho bude 14 předškoláků. 

Pracovat budeme opět ve dvou třídách. Třídu „Sluníček“ povedou paní učitelky             

I. Šimíčková a E. Křížková a po mateřské dovolené se vrací paní učitelka J. Hončová. 

Tu zastupovala paní E. Kvitová, které tímto moc děkujeme za spolupráci a aktivní 

činnost během jejího působení v naší MŠ. 

Třídu „Rybiček“ povede paní ředitelka M. Gilarová a paní učitelka R. Bradáčová. 

Takže těšíme se na kluky a na holky až zas přijdou do školky! 

Zaměstnanci MŠ 

MŠ 

mailto:obec@rybi.cz
http://www.rybi.cz/
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Vážení spoluobčané, 
s blížícím se koncem volebního období 2018 - 2022 bychom rádi poděkovali paní 
starostce, všem kolegům ze zastupitelstva a také všem zaměstnancům obecního 
úřadu za příjemnou spolupráci a za jejich čas a invenci, které obci věnovali. 
Dále bychom chtěli poděkovat zaměstnancům mateřské a základní školy, klubu 
seniorů a také všem místním složkám za skvělou spolupráci nejen při organizaci 
kulturních a sportovních aktivit. Velmi si jejich nadšení a práce vážíme a jejich 
podpora zůstane jednou z našich priorit i do budoucna. 
V neposlední řadě bychom chtěli poděkovat Vám všem, Rybjankám a Rybjanům, 
kteří se aktivně podílíte na chodu obce, ať svou prací nebo svými nápady. Vaše 
pochvala i kritika pro nás byla inspirací. 
Ať už bude složení příštího zastupitelstva jakékoliv, přejeme této obci, aby dále 
prosperovala, vzkvétala a aby se v ní dobře žilo. 
 
Pro následující volební období 2022 – 2026 si Vám dovolujeme předložit náš program. 

 
Volební program SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ RYBÍ 

 
Hospodaření, rozvoj a transparentní správa obce 
 Transparentní hospodaření a zachování vyrovnaného rozpočtu obce 
 Aktivní vyhledávání možností dotačních titulů fondů EU, České republiky a MS kraje 
 Rozvoj využití obnovitelných zdrojů pro potřeby obce (sluneční energie, dešťová 

voda, atd.) 
 Podpora výstavby nových rodinných domů v lokalitách schválených územním plánem 
 Spravedlivé rozdělování finanční podpory na činnost místních spolků (např. pomoc při 

rekonstrukci budovy na fotbalovém hřišti, která je momentálně v nevyhovujícím 
stavu a patří k nejvyužívanějším budovám v obci) 

 Oprava a údržba budov v majetku obce (např. dokončení rekonstrukce moštárny, 
oprava havarijního stavu výčepu v areálu Sokolovny, nadstřešení vstupu do 
Sokolovny) 

 
Bezpečná obec 
 Oprava a údržba chodníků a místních komunikací 
 Zvážení dalších možností zvýšení bezpečnosti silničního provozu v obci 
 Návrh efektivního a bezpečnějšího parkování u budov Obecního úřadu a pošty 
 Navázání spolupráce s okolními městy a obcemi v otázce dobudování sítě cyklostezek 

(iniciace možnosti cyklostezky směrem ke Sv. Kateřině a Libotínu, napojení na 
cyklostezku do Závišic) 
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Ekologie, zeleň a čistota obce 
 Zajištění bezproblémového provozu obecní sítě čistíren odpadních vod a podpora je-

jich výstavby u novostaveb 
 Trvalá podpora a rozvoj třídění odpadu 
 Spolupráce s odborníky na projektu zvelebování zelených ploch a odpočinkových 

míst, jeho postupná realizaci a údržba (např. okolí autobusových zastávek, prostran-
ství před OÚ, okolí budovy na fotbalovém hřišti) 

 Revitalizace zahrady školky a školy (vytvoření přirozeného stínu a zážitkové zahrady) 
 Úklid v obci a péče o lesní porost v majetku obce 
 Výsadba stromů na pozemcích v majetku obce 
 Péče a obnova vodních toků v obci 
 Pomoc občanům s problematikou nadměrného výskytu jmelí  

 
Kultura, vzdělání a sport 
 Významná podpora místních zájmových spolků a koordinace jejich vzájemné spolu-

práce 
 Podpora rozvoje MŠ a ZŠ. Prohloubení vzájemné komunikace a spolupráce: obec + 

ZŠ/MŠ + rodiče 
 Podpora a rozšíření služeb pro seniory 
 Revitalizace areálu multifunkčního a dětského hřiště tak, aby vyhovovaly bezpečnost-

ním normám a staly se příjemnou odpočinkovou zónou pro všechny generace 
(zejména revitalizace dětského hřiště a úprava okolní zeleně)  

 Podpora mimoškolních aktivit dětí tak, aby za svými zájmy nemusely dojíždět (např. 
možnost jazykových kurzů pro všechny věkové kategorie) 

 Otevření otázky zpřístupnění venkovního areálu Sokolovny pro místní občany  
 Sestavení Plánu rozvoje obce tak, aby bylo možné čerpat z dotačních programů 
 Významná podpora stávajících i nových kulturních a sportovních aktivit a akcí v obci 
 Podpora místní knihovny a organizování tematických besed 
 
 

Děkujeme, že přijdete 23. – 24. září 2022 k volbám. 
 

SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ RYBÍ 
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