
  

ŘÍJEN  2016 

   XXIV. ročník  

V noci ze soboty 29. října na neděli 30. října           

se vyspíme o hodinu více.  

Čas se přesune z  3:00 hodiny na 2:00 hodinu ranní. 
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 Zdenka Holubová  89  let 

 Jindřiška  Havrlantová 87  let 

 Vlasta Valchářová  84  let 

 Jaroslava   Janáčková  84  let 

 Anna   Matějková  84  let 

 Václav   Valůšek  83  let 

 Jindřiška Heraltová  80  let 

 Milada  Kudělková  70  let 

 Jaromír  Michálek  65  let 

 Jindřich Horuta   60  let 

 Alena  Pavlíčková  60  let 

 

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

Zveme rodiče a prarodiče k slavnostnímu zápisu dětí 

 do pamětní knihy obce  

v neděli 16. října od 10:00 hodin v sále Besedy. 

 
 

Uvítáme tyto děti:     

 Havrlantová Eliška  Bortel Adam 
 Pšenicová Lucie   Malotová Mia 
 Kvitová Vendula   Kudělka Filip  
 Vaculík Matouš   Laki Nela    
 Krpec Kristián   Marková Tereza  
 Ševčík Václav   Veličková Sabina 
     

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.kytice.cz%2Fczgs%2Fakce-kytice%2Fradostna-kytice&ei=UuWQVZmwGMLYU-WngbgM&bvm=bv.96783405,d.d24&psig=AFQjCNHsz5dgeNJ9_vOwtReXI8EcYgmXQg&
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Připomínka k možnosti třídění odpadů z domácností. 

Na konci léta již uběhl první rok, odkdy máte možnost využívat pro sběr plastů 

z domácností také žluté pytle, které si můžete zdarma vyzvednout na obecním úřadě. 

Tento sběr je určen především pro průsvitné nebarevné plasty, které se dají velmi dobře 

zpracovávat, a proto mají i vyšší cenu. Výhodou sběru je také to, že naplněné pytle vám 

každý poslední čtvrtek v měsíci přímo od vašeho domu odvezou zaměstnanci obce. 

Tímto způsobem bychom chtěli povzbudit i ty z vás, kteří doposud třídíte plasty velmi 

málo nebo vůbec.  

Další možností třídění, která se nabízí od loňského roku, je sběr kovových konzerv. 

Máme prozatím jen dva červené kontejnery, zdá se, že doposud stačí. Pokud si však 

myslíte, že by jich bylo potřeba na více místech, prosím, dejte vědět na obecním úřadě.  

Ve spolupráci s firmou Trafin Oil, a.s. jsme také v loňském roce rozběhli sběr použitých 

olejů z domácnosti. U sokolovny a kovárny jsou přistavené popelnice, do kterých       

můžete vkládat uzavřené nádoby s olejem.   

 

A konečně velmi rádi připomínáme také sběr hliníku na obecním úřadě, především  

hliníkové obaly od nejrůznějších nápojů, ty pak předáváme dále rodině Bradáčové, která 

z výtěžku tohoto sběru také hradí léčebné rehabilitace Nikolky. Proto nezapomeňte, až 

budete kupovat nápoje v hliníkových obalech, neodhazujte je na zem nebo do popelnice 

(bohužel je tato praxe velmi častá), ale noste je společně s platovými vršky na obecní 

úřad.  

Marie Janečková 

Pálení listí 

Připomínám jen, že na podzim, kdy nastává čas úklidu spadaného listí ze stromů, je jen 

velmi málo dnů, kdy listí je suché a mohlo by se tak pálit. V naprosté většině případů po 

zapálení hromady uniká do ovzduší hustý dým, který obtěžuje nejen sousedy, ale i lidi 

na druhé straně vesnice. Kdo v tu dobu venku suší prádlo, nebo nechal doma otevřená 

okna, nebo pobývá někde venku, má smůlu.  

Upozorňuji tedy na zákaz pálení vlhkého materiálu na zahradách. Listí je přece velmi 

dobrý materiál do kompostu. Pokud jej však kompostovat nechcete, nabízí u nás obci 

firma OZO Ostrava službu odvozu bioodpadu. Stačí si jen uzavřít smlouvu. Kontaktujte 

se s touto firmou na telefonním čísle 556 400 355, budete mít zajištěný odvoz             

bioodpadu – plevelů, listí, nahnilého ovoce a zeleniny po celou dobu vegetace. 

Marie Janečková 
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Sbor dobrovolných hasičů Rybí pořádá  

v sobotu 22.10.2016 v sále Besedy  

KRMÁŠOVOU ZÁBAVU.  

Vstupné 70,- Kč.  

Začátek v 19.00 hod.,  

ale na večeři či jen chuťovku si můžete zajít již od  16. hodiny. 

Nabízíme: přírodní řízek, brambor, obloha - jitrnicový, jelitový prejt,       

brambor, zelí - smažený vepřový řízek, brambor, okurek - vepřo,knedlo,zelo - 

studený zabijačkový talíř, chléb - prdelanka 

Občerstvení - bohatá tombola  

K tanci i poslechu bude hrát hudební skupina GROOVE HARMONY.  

Nedělní prodej zabijačkových specialit začíná tradičně v 9 hodin v hasičárně.  
 

Srdečně zvou a těší se na Vás hasiči. 

Zveme Vás na koncert k 260. výročí od narození  

Wolfganga Amadea Mozarta. 

Toto výročí oslaví hudebníci a zpěváci ze Štramberka,  

Rybí, Kopřivnice a širokého okolí koncertem,  

který se uskuteční 

 v neděli 30. října v 15:30 hodin  

v sále kulturního domu Beseda v Rybí. 

 

Na programu zazní krásné skladby tohoto hudebního genia. 

Výtěžek koncertu bude věnován na opravu kostela. 

Budeme rádi, pokud přijdete slavit s námi.  
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KLUB ŽEN  zve své členky  ve středu 5. října do přísálí Besedy  v 17:00 hod.   

ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ A MĚŘENÍ TLAKU  se bude konat  v pondělí  10. října 
v konzultační místnosti lékaře na obecním úřadě v době od 9:30 - 10:00. 
           
ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ se bude konat v pondělí  24. října ve stejnou dobu. 

Milé maminky na mateřské a rodičovské dovolené ! 
 

V pondělí  3.10.2016 v 9:30 hod. se opět sejdeme  
v klubovně v budově OÚ. 

Přijďte si s dětmi hrát, povídat, tvořit. 
 

Rádi mezi sebou uvítáme nové tváře. 
Těšíme se na vás i vaše děti. 

 

Eva Kelnarová 

Opět po dvou letech se nabízí příležitost dobře si zatančit pod vedením učitelů tance 
manželů Taťány a Zdeňka Syrkových.  

Taneční budou probíhat od 13. ledna 2017 vždy v pátek v podvečer.   
Zatančíme si v 6ti lekcích. Cena za pár činí 1600,- Kč.  

Taneční jsou určeny pro mladé i starší tanečníky.  
Pokud tedy máte chuť, přihlaste se do konce října na telefonním čísle 606 127 321,  

nebo zašlete svoji přihlášku na starosta@rybi.cz.  
Zve kulturní komise 

Tímto bych chtěla poděkovat Všem občanům obce, kteří se podíleli svými informacemi 
v podobě dotazníků na mém výzkumu ohledně problematiky volného času v obci Rybí 
prolínajícího se všemi generacemi. 

Mgr. Petra Chytílková 

Kulturní komise oznamuje, že  4. prosince  se v Besedě uskuteční  

PŘEDVÁNOČNÍ JARMARK,  
kde budou mít možnost prodávat své výrobky spolky, organizace a jednotliví občané  

Rybí. Pokud tedy máte zájem o prodej svých výrobků, je čas začít s jejich přípravou. 

mailto:starosta@rybi.cz
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Starostka obce Rybí paní Marie Janečková podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb.,            
o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů a v souladu s ust. § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do             
Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů 

o z n a m u j e  : 
 
1. Volby do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje a do Senátu Parlamentu 

ČR se v obci Rybí uskuteční ve dnech: 
 

  PÁTEK    7. ŘÍJNA 2016    OD  14.00  HODIN   DO  22.00 HODIN      
  SOBOTA      8. ŘÍJNA 2016     OD    8.00  HODIN   DO  14.00 HODIN.   
 
V případě konání II. kola voleb do Senátu Parlamentu ČR se budou konat též ve dnech 
 pátek     14. října 2016    od   14.00  hodin   do  22.00 hodin      
  sobota       15. října 2016     od    8.00  hodin   do  14.00 hodin.   

 
2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 pro voliče s trvalým pobytem v Rybí 

je volební místnost v sále kulturního domu Beseda, Rybí č.p. 127 . 
 

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní         
občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem 
ČR. Bez předložení uvedených dokladů nebude voliči hlasování umožněno. 

 

4. Každému voliči budou dodány hlasovací lístky nejpozději 3 dny přede dnem      
voleb. Ve dnech voleb může volič na požádání obdržet hlasovací lístky i ve        
volební místnosti. 

 

5. Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen  
tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi, ta jej přiloží k výpisu ze stálého 
seznamu voličů. 

 

6. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve 
dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební     
místnost – prostřednictvím přenosné volební schránky, a to pouze v územním   
obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.  

 

7. V případě konání II. kola voleb do Senátu Parlamentu České republiky volič       
obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti až ve dnech voleb. 

 
 Telefon do volební místnosti: 725 410 413 

O Z N Á M E N Í 

o  době  a  místě  konání  voleb 

do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje 
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Ukládání objemného odpadu z domácností do velkoobjemových kontejnerů  
se uskuteční: 
 

    pro horní část obce        u Besedy  středa 12. a  čtvrtek 13. října 

 pro dolní část obce        u Fojtství  středa 19. a  čtvrtek 20. října 

Velkoobjemový odpad 
Co lze do nádoby umístit? 

Starý vyřazený nábytek, koberce, linolea, dřevěné, kovové a skleněné výrobky větších rozměrů 
pocházející z domácností apod. 
 

Co zde nepatří! 
 Stavební odpady (suť, cihly, beton, IPA, azbestové výrobky, sádrokartón, okna apod.),            

nebezpečné odpady (plechovky od barev, olejů apod.), elektrozařízení (ledničky, pračky,        
televizory a další vyřazené elektrospotřebiče), biologicky rozložitelný odpad (např. nevyužitelné 
ovoce, zelenina, větve apod.), obalový materiál (např. kartónové krabice), pneumatiky. 

Sběr nebezpečného odpadu: o sobotách 15. října a 22. října u obecního 

    skladu a to vždy v době od 8:00
 
 do 9:00 hod.  

 
Občané mohou odkládat nebezpečný odpad BEZPLATNĚ. Elektroodpad se vybírá 
ale jen vcelku (nesmí být odstřihnuté kabely,  vymontované součástky atd.)  
 
Můžete zde uložit:  
 -  staré televizory a zářivky    -  ledničky a mrazničky    
 -  mikrovlnné trouby a vysavače   -  sekačky a vrtačky 
 -  výpočetní techniku (počítače, monitory) 
  
Staré barvy  za poplatek  -  suché 7 Kč/1 kg  a tekuté 10 Kč/1 kg  
Pneumatiky za poplatek  -  malé 20 Kč a velké 40 Kč  

Znovu upozorňujeme, že na obecním úřadě jsou po celý rok umístěny kontejnery na: 
  

 sběr malých elektrospotřebičů, baterií, zářivek a úsporných žárovek  
 vyřazené tonery a cartridge z tiskáren.  
 

A dále také po obci jsou umístěny kontejnery na: 
 ošacení  - před budovou sokolovny a u Hanzelků (směr na Štramberk) 
 olej z domácností - před sokolovnou a u kovárny 
 plechovky - před sokolovnou a u Fojtství 
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Sportovní komise ve spolupráci s TJ Sokol Rybí a   

Atletickým klubem E. Zátopka Kopřivnice 

pořádá v sobotu 15. října 

běžecký závod - RYBSKÝ TRHÁK v rámci „Lašské běžecké ligy“ 

na který jste všichni zváni 

ať už jako závodníci nebo diváci. 

P O Z V Á N Í 
 

pro členy TJ Rybí starší 18ti let na 
 

NOMINAČNÍ TURNAJ V BOWLINGU 
 

v pátek 7.10.2016 (od 17:30 – 19:30 hodin) v Závišicích. 
 

Z nejlepších sestavíme družstvo, které nás bude repre-
zentovat 20.10.2016 na okresní soutěži v Kopřivnici 

Sejdeme se na místě v 17:45 hodin 
             Těší se na Vás cvičitelé… 
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Ze zasedání  

 zastupitelstva obce 
Ve středu 7. září 2016  se v sále Besedy konalo 11. zasedání zastupitelstva obce, kterého se            
zúčastnilo 15 členů zastupitelstva a 7 občanů. 

Hlasování (pro-proti-zdrželo se) 

schvaluje   program  11. zasedání Zastupitelstva obce Rybí;               (14-0-0) 
 

schvaluje, aby diskuse probíhala ke každému bodu programu zvlášť;                      (14-0-0) 
 

schvaluje návrhovou komisi ve složení:  předseda: Jaromír Marek 
                členové:  Zdeňka Tillová a Pavel Kotek   
   ověřovatele zápisu:   Miroslav Šimíček a Petr Skalka 
    zapisovatelka:  Jaroslava Honešová;             (14-0-0) 
   

bere  na  vědomí  usnesení přijaté na 10. zasedání Zastupitelstva obce Rybí  dne 22.6.2016;       
 

neschvaluje vynětí účelové komunikace na pozemku parc. č. 54 z pasportu místních komunikací obce 
Rybí. Nadále se zastupitelstvo tímto usnesením již nebude zabývat.        (0-15-0) 

 

schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Rybí č. 1/2016 (o nočním klidu).             (14-0-1) 
 

schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 1-967-0004-5100 se společností STAMONT – 
POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. se sídlem Mostárenská 1140/48 Ostrava - Vítkovice a pověřuje 
starostku podpisem.               (15-0-0) 

schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č. 3-967-0169-6111 mezi obcí Rybí a společností STAMONT – 
POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. se sídlem Mostárenská 1140/48 Ostrava - Vítkovice a pověřuje 
starostku podpisem.                 (15-0-0) 

schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 50.000,- Kč Římskokatolické farnosti v Rybí se sídlem 
Rybí čp. 100 na  pokrytí nákladů spojených s výmalbou stropního obrazu v kostele Povýšení sv. 
Kříže.               (15-0-0) 

 

schvaluje  rozpočtové opatření č. 5.                     (15-0-0) 
 

pověřuje radu obce Rybí k výběru uchazeče pro uzavření smlouvy o pronájmu pozemků 392/3 a 
392/5 k.ú Rybí a to za účelem provedení terénních úprav na těchto pozemcích.  (15-0-0) 

 

schvaluje podání žádosti do výzvy IROP ve Specifickém cíli 2.1 „Zvýšení a dostupnosti služeb        
vedoucí k sociální inkluzi“ do kolové výzvy č. 39 „Rozvoj infrastruktury komunitních center 
v sociálně vyloučených lokalitách“            (14-0-0) 

 

schvaluje poskytnutí účelově vázané dotace manželům D.K.a D.K bytem Rybí a to ve výši 20.849,- 
Kč z rozpočtu obce Rybí na rok 2016 na stavbu domovní ČOV.      (14-0-0) 

 

bere na vědomí  zprávu o přijatých rozpočtových opatřeních provedených v roce 2016.       (14-0-0) 
 

bere na vědomí  zprávu o čerpání rozpočtu v roce 2016.                  (14-0-0) 
 

schvaluje odkoupení pozemku parc. č. 47/2 k.ú Rybí (ostatní plocha, ostatní komunikace) o velikosti   
415 m

2
 od paní M.V. bytem Rybí a K.D. bytem Kopřivnice za cenu stanovenou znaleckým posud-

kem tj. 26.000,- Kč, s tím že obec uhradí náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku a 
návrhem na vklad.            (14-0-0) 

 

schvaluje odkoupení pozemku parc. č. 107/1 k.ú Rybí (ostatní plocha, ostatní komunikace) o velikosti 
244 m

2
 od Ing. J.K. bytem Rybí za cenu stanovenou znaleckým posudkem tj. 16.000,- Kč, s tím že 

obec uhradí náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku a návrhem na vklad.  (14-0-0) 
 

bere na vědomí informace starostky. 
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Ze zasedání rady obce  
V měsíci září rada obce schválila: 
 poskytnutí kladného stanoviska mobilnímu hospici Andělé stromu života se sídlem 

Msgr. Šrámka 1186/16, Nový Jičín IČ: 03632661 a dále poskytnutí finančního daru 
ve výši 5.000,- Kč na rok 2016 na terénní odlehčovací službu a 5.000,- Kč na rok 
2016 na poradnu pro pečující a pozůstalé. 

 schvalují poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,- Kč Mysliveckému sdružení 
Rybí na zakoupení krmení pro lesní zvěř v roce 2016 

 návrh zadávacích podmínek za účelem provedení terénních úprav na pozemcích 
parc. č. 392/3 a 392/5 k.ú  Rybí 

 vítězného uchazeče na provedení terénních úprav na pozemcích obce Rybí a to 
společnost JMstavby Morava s.r.o. Rybí 116, která nabídla nejvyšší jednotkovou 
cenu za uložení 1t zeminy a to 15,- Kč/1t  

 provedení úpravy na ČOV u základní a mateřské školy – doplnění aktivních       
mamutek pro přečerpávání kalu z usazovací nádrže zpět do aktivní nádrže. 

 v souladu se zákonem 262/2006 Sb. Zákoníkem práce, a nařízením vlády č. 
564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 
a nařízením vlády č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační 
předpoklady platový výměr ředitelky základní školy A. Zábranského Mgr. Haně Fry-
drychové 

 v souladu se zákonem 262/2006 Sb. Zákoníkem práce, a nařízením vlády č. 
564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 
a nařízením vlády č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační 
předpoklady platový výměr ředitelky Mateřské školy Rybí Miroslavě Gilarové 

 jednání s vlastníkem pozemků parc. č. 850/95 a 850/40  o možnosti rozšíření    
místní komunikace na pozemcích parc. č. 850/95 a 850/40  k.ú Rybí 

 umístění znaku obce na magnetku – upomínkového předmětu obce Rybí. 
 
Rada obce neschválila 
 podání žádosti o získání dotace a to z důvodu nemožnosti splnění podmínek pro 

podání žádosti na rozvoj komunitního centra sokolovna. 
  
Rada obce doporučuje zastupitelstvu ke schválení: 
 žádost P.M. a J.M. bytem Rybí o přidělení účelově vázané dotace ve výši 22.251,- 

Kč z rozpočtu obce Rybí na rok 2016 na stavbu domovní ČOV. 
 prodej části pozemku par.č. 51/18 (ostatní plocha, komunikace) o velikosti 59 m

2
 

 odkoupení pozemku par.č. 61/3 o velikosti 114 m
2
 a dále části pozemku 51/9 o      

velikosti 7 m
2. 

. Pozemky jsou určeny pro stavbu chodníků. 
 

Rada obce vzala na vědomí 
 informaci o plánu akcí na školní rok 2016/17 a dále o plánu práce pro ŠR 

2016/2017 
 výsledky analýzy vzorkování komunálního odpadu na skládce komunálního odpadu 

společnosti Asompo. 
 



13 Věrka Šustalová, knihovnice 

     J. Lebeda     S Medovníčkem do pohádky 
     Další příběhy oblíbeného skřítka Medovníčka, který se nejen stará o včeličky, ale pomáhá 
všem ostatním zvířátkům. Tentokrát pomáhají zvířátka jemu – přestěhovat chaloupku. Dub, u 
jehož kořenů stála, má být poražen a na jeho místě bude postavena rozhledna. A tak si      
chaloupku přestěhuje dál do lesa. 
 

     D. H. Muellerová    Upíří internát – Molly umí kousat 
     V upíří internátní škole se dějí zvláštní věci. V noci někdo pokousal dceru slavného herce 
Elisu   Beránkovou, a to přesto, že kousání u upírů dávno vyšlo z módy. Nikdo neví, kdo to 
může dělat a proč. A pak najednou Molly narazí na něco zajímavého. 
 

     V. Válková     Egypt – V nitru pyramidy 
     Tentokrát atlas poslal Báru do minulosti sice za dne, ale zato ji šoupl skoro doprostřed Nilu, 
ve   kterém se proháněli hladoví krokodýli. Ještě že ji zachránil lovec Maimose. S ním a jeho 
bratrem     Neferibou přijde na stopu spiknutí proti egyptskému králi. Dostane se až do samého 
nitra pyramidy. 
 

     S. J. Maasová     Půlnoční koruna 
     Celaena se stala královou bojovnicí a má za úkol pro něj dělat tu nejšpinavější práci. Ví, že 
král je mimořádně krutý a proto se snaží odhalit jeho tajemství, ale přitom se neprozradit.    
Rozehrává tak  smrtelně nebezpečnou hru, v níž jde o život nejen jí, ale mi jejím přátelům. 
 

     L. Šimánek     Cesty za dobrodružstvím 
     Leoš Šimánek se po své první plavbě Tichomořím a severní Kanadou pustil do dalšího 
dobrodružství. V této knize popisuje své zážitky z dvouletého putování Severní a Jižní      
Amerikou a z plavby Tichým oceánem až na Západní Novou Guineu. 
 

     M. Mlynářová     Chalupářkou z donucení 
     Oblíbená autorka s pro ni typickou notnou dávkou humoru popisuje příhody, slasti a strasti         
rozvedené ženy se třemi dětmi v době, kdy se sama pustila do budování rekreačního objektu. 
 

 V. Javořická     Zlatý ptáček 
     Mladičká Helenka je dcerou ševce a díky jejímu nízkému společenskému postavení        
neskončí její první láska dobře. Její otec se však stává společníkem malé obuvnické firmy a 
zbohatne. Najednou je žádanou nevěstou, ale ona stále myslí na svou první lásku. 
 

     T. Keleová – Vasilková   Touha 
     Lucka je svobodná matka, které osud v podobě nespolehlivého partnera uštědřil kruté     
ponaučení. Má radost ze svého synka, dobré vztahy na pracovišti, jenom doma trpí v podruží 
despotické nemocné matky. Prožívá jednotvárné dny a ani nedoufá, že ji může ještě potkat 
něco hezkého. Ale najednou se její život úplně změní. 
 

     J. Cimický     Případ Bílá skála 
     Tento román není jen detektivní, ale také psychiatrický. Na opuštěném místě v parku „Bílé 
skále“ jednoho dne najdou tělo mladé ženy. Začíná pátrání, které se zaměří i na pacienty    
psychiatrie. Setkáme se zde opět se šéfem kriminálky kapitánem Hladíkem a psychiatrem, 
doktorem Dvořákem. 
 



14 

Milé maminky, babičky, tetičky, 

přijměte pozvání na přednášku z cyklu "Nový život mezi námi",  

která se uskuteční ve středu 12. 10. 2016 od 18 hod.  

ve FyzioRelaxCentru, Štramberk, Zauličí (vedle pošty). 

MUDr. Barbora Šebková s tématem  "Zrození nového života" 

Rezervace míst na tel. č. 723 00 22 55 nutná, nejpozději do 10. 10. 2016. 

Vstupné 50,- Kč 

Další přednáška s názvem "Fit maminka" proběhne ve středu 2. 11. od 18 hod. 

Mgr. Petra Milichová 
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Zprávičky ze školičky 
            V uplynulém měsíci jsme zahájili nový školní rok.  

Do školy nastoupilo po prázdninách celkem 62 dětí – 12 prvňáků, 8 druháků,       
18 třeťáků, 18 čtvrťáků a 6 páťáků.  

Podle plánu akcí na měsíc září jsme se přihlásili do „Soutěže s panem Popelou“ a 
zahájili tradiční sběr starého papíru. Také budeme rádi, když děti přinesou nasbírané 
kaštany či žaludy, které nasušíme a dáme pak myslivcům pro lesní zvířata. V pátek 9. 
září jsme využili pěkného počasí a vyrazili s dětmi na cvičení v přírodě. V následujícím 
týdnu jsme se sešli s rodiči na první informativní schůzce. Při této příležitosti si rodiče 
v doplňkových volbách zvolili své zástupce do Rady školy. Těmi se staly paní Michaela 
Bogárová a Petra Kusáková. Poslední zářijový den jsme věnovali projektovému dni 
„Podzim“. S dětmi jsme si připravili bramboráky a vyzdobili si okolí školy zdobenými 
dýněmi.  
 V říjnu plánujeme návštěvu dětí 2. – 5. ročníku na dopravním hřišti v Kopřivnici  
(4. října) a exkurzi do Teplic nad Bečvou (25. října, návštěva Zbrašovských                 
aragonitových jeskyní a hradu Helfštýn). Závěr měsíce pak bude ve znamení              
podzimních prázdnin 26. a 27. října. 

Mgr. Hana Frydrychová 
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RYBSKÝ   ZPRAVODAJ   Periodický tisk územního samosprávného  celku  č. 10/2016 - měsíčník 

vydal  Obecní úřad Rybí,  Rybí č. p. 380  dne  30.9.2016 v počtu  405 výtisků. 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 v měsíci. 

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 2016 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 do pokladny na 

obecním úřadě. 

Marie Janečková 

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

