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 Vlasta   Drozdová  85  let 

 Růţena    Havrlantová 80  let 

 Jarmila Augustinová 65  let 

 Věra  Lichnovská  65  let 

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

Vánoce plné štědrosti, 

pohody, lásky a klidu  

Vám přejí  

      zastupitelé obce  

a zaměstnanci obecního úřadu.   

Děkuji všem příbuzným, přátelům a známým,  

kteří se přišli dne 4.listopadu 2016 naposledy rozloučit  

s mým drahým manželem, našim tatínkem,  

dědečkem a pradědečkem  

panem ANTONÍNEM ČÍPEM.  

Dále touto cestou chceme poděkovat za květinové dary.  

Děkuje manželka MARTA ČÍPOVÁ s rodinou. 
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Sokolovna 

Letošní rok se nesl ve znamení první etapy rekonstrukce budovy sokolovny. Po jejím 

uzavření v loňském roce mnoho z nás pocítilo, ţe prostory tělocvičny v obci opravdu 

chybí. Na konci ledna letošního roku jsme opět podávali ţádost o získání dotace na  

materiálně technickou podporu sportu z programu Ministerstva školství, mládeţe a     

tělovýchovy ČR. Bohuţel ani na podruhé nám dotace nevyšla. Přesto jsme se     

společně s kolegy zastupiteli dohodli, ţe rekonstrukci budovy musíme zahájit.      

Konstrukce střechy byla v natolik havarijním stavu, ţe hrozilo její propadnutí, tím 

ohroţení ţivotů cvičenců a vznik dalších škod.  

Od července nastoupila ostravská firma Stamont, která měla za úkol odstranit      

stávající strop a střechu nad tělocvičnou a nahradit ji novou konstrukcí. Smluvně 

bylo ujednáno, ţe tato akce se podaří realizovat během prázdnin. Bohuţel, při       

odkrývání střechy jsme narazili na spoustu problémů s únosností stávajících zdí. 

Práce se protáhly, počasí budově bez střechy také nepřálo, zkrátka nakonec firma 

tuto část rekonstrukce dokončovala v říjnu a listopadu. Celá tato etapa stála naší 

obecní pokladnu kolem 6 miliónů korun. Výsledek však stojí za to. Tělocvična je 

velká prostorná, vznikla také nová herní místnost pro hráče ping-pongu. V tělocvičně 

je provizorně poloţena podlaha z OSB desek. Tělocvična je vytápěna a osvětlena. 

V listopadu členové tělovýchovné jednoty zorganizovali velkou úklidovou akci, takţe 

od prosince se můţe sokolovna do spuštění další etapy rekonstrukce znovu pouţívat 

ke sportovním aktivitám. Ještě upozorňuji, že se jedná o ukončení první části 

plánované rekonstrukce a v budově sokolovny jsou nyní ponechány tzv.      

přechodové stavy - opatření ve stavbě, umožňující omezené užívání a          

současně napojení další etapy aniž by se musela demontovat nebo upravovat 

jakákoliv nově dokončená část.  Každý kdo se bude v budově pohybovat, musí 

brát z důvodu své vlastní bezpečnosti toto na zřetel.  

Na konci listopadu jsme za obec podávali další ţádost o získání dotace na             

rekonstrukci sokolovny a to opět do stejného programu jako doposud. A protoţe 

stavba není ukončena, můţeme ţádat zpětně i na provedenou rekonstrukci střechy. 

Snad bude tentokrát platit staré dobré pořekadlo: „Do třetice všeho dobrého“. 

V příštím roce chceme v rekonstrukci pokračovat, ať uţ naše ţádost dopadne  

jakkoli.  

Pěkný adventní a vánoční čas Vám přeje Marie Janečková 
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V pátek   9. 12. 2016  od  15:30 hodin  

se koná v MŠ Rybí 

„VÁNOČNÍ BESÍDKA S MIKULÁŠSKOU NADÍLKOU“. 

Srdečně zveme. 

            ZUŠ Zdeňka Buriana Kopřivnice, pobočka Rybí  

Vás co nejsrdečněji zve na 

ADVENTNÍ KONCERT, 

který se uskuteční  

  v neděli 11. prosince v 15:00 hod. v sále Besedy. 

                                      Vstupné dobrovolné. 

V neděli 4. prosince Vás zveme od 14:00 do 18:00 hodin  

do sálu kulturního domu Beseda na SOUSEDSKÝ JARMARK,  

kde budete mít moţnost zakoupit výrobky a výpěstky,  

které pro Vás připravili obyvatelé naší vesnice.  

Zároveň zde můţete zdarma nabídnout zachovalé knihy dalším zájemcům (příjem knih 
bude probíhat v neděli 4. prosince od 12 hodin v Besedě). 

Pro všechny malé i velké je připravena dílnička na výrobu drobných vánočních ozdob a 
přáníček. 
Nedělní odpoledne v Besedě Vám zpříjemní začínající hvězdy rybského hudebního   
nebe. 

Těší se na Vás kulturní komise 

MVDr. Martina Luţná si pro Vás připravila cyklus několika přednášek  

s veterinární tématikou.  

Jako první se můţete těšit na přednášku bořící mýty a potvrzující fakta o výţivě zvířat 

(především psů a koček, také s porovnáním se zvířaty hospodářskými). Povíme si jaké 

dnes máme metody krmení našich nejlepších kamarádů, jak velký význam má reklama 

nebo také co je pro naše čtyřnohé mazlíky nebezpečné a mnohé další.  

Sami budete moci vizuálně i chuťově posoudit jaké jsou v komerčních krmivech rozdíly.  

Přednáška se bude konat v pondělí 12.12.2016 v 17:00 v Pohostinství Beseda Rybí. 
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BETLÉMSKÉ SVĚTLO 
 

Na Štědrý den od 13 do 16 hodin si přijďte prohlédnout  

vánočně vyzdobený kostel.  

Vezměte s sebou také lampičku, abyste si mohli doma zapálit 

svíčky na štědrovečerní tabuli betlémským světlem. 

S rokem 2016 se rozloučíme tak jako uţ s mnoha předcházejícími   

tradiční VYCHÁZKOU NA SVINEC. 

31. 12. 2016, sraz v 9:00 hod. vedle Jahnů. 

Na svátek sv. Štěpána  
v pondělí 26. prosince od 14:30 hodin  

se sejdeme v našem kostele na  
„VÁNOČNÍM KOLEDOVÁNÍ U JESLIČEK“,  

kde si všichni společně zazpíváme koledy a vánoční písničky. 
 Jste zváni také na prohlídku kostelního betlému.  

VÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU 

Zveme Vás 1. ledna 2017 v 16:30 k obecnímu úřadu na  

vítání nového roku 2017.  

Uskuteční se i tradiční ohňostroj.  

Nezapomeňte si s sebou vzít hrníčky  

na novoroční přípitek. 

Těší se na vás rada obce. 

Přijďte si zpestřit poslední adventní neděli 
„poklábosením u ohně“ 

u vánočního stromku. 
K mání bude punč, svařák, grog, bombardíno ..... a nějaké mlsky.  

Těšíme se na Vás 18.12.2016 mezi 15. hod. - 19. hod.  
Špekáčky s sebou. 
                        Těší se na Vás Lidka a Mirek 
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ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ A MĚŘENÍ TLAKU  se bude konat v pondělí 5. prosince        
  v konzultační místnosti lékaře na obecním úřadě v době od 9:30 - 10:00.
            

ZAPISOVÁNÍ  LÉKŮ  se bude konat  v pondělí 19. prosince  ve stejnou dobu. 
 
 

Obecní úřad Rybí bude od úterý 27. do pátku 30. prosince uzavřen. 

Pozvání do tanečních 

Připomínáme, ţe od pátku 13. ledna 2017 od 19:00 hodin začíná u nás Rybí  

TANEČNÍ KURZ PRO DOSPĚLÉ. 

Naše taneční kroky povedou učitelé tance manţelé Syrkovi. 

Kurz bude probíhat v 6ti lekcích. Cena kurzu činí 1.600,- Kč. 

Pokud máte zájem a doposud jste se nepřihlásili, učiňte tak na tel.čísle 556 760 181.   

Zvu Vás na 12. zasedání Zastupitelstva obce Rybí, které se koná  

ve středu 7. 12. 2016 od 18:00 hodin v sále kulturního domu Beseda. 

PROGRAM : 
1. Ověření zápisu 11. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 7. září 2016 
2. Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatele 
3. Schválení ţádostí o poskytnutí účelově vázané dotace z rozpočtu obce 
4. Zpráva finančního výboru za rok 2016 
5. Zpráva kontrolního výboru za rok 2016 
6. Rozpočtové opatření č. 9 
7. Přehled rozpočtových opatření přijatých radou v roce 2016 
8. Schválení rozpočtového provizoria na rok 2017 
9. Projednání podání ţádosti do grantového programu MŠMT na rekonstrukci budovy 

 sokolovny 
10. Majetkoprávní záleţitosti 
11. Projednání ţádosti o průjezd motoristického podniku Valašská rally 2017  
12. Stanovení ceny stočného pro rok 2017 
13. Informace starostky 
14.  Usnesení, závěr 

Marie Janečková, starostka obce 



8 



9 

Ze zasedání rady obce  
V měsíci listopadu rada obce schválila: 
 poskytnutí finančního daru společnosti Salus o.p.s. se sídlem Tyršova 1015, Kopřivnice 

ve výši 2.000,- Kč. 
 poskytnutí daru ve výši 3.000,- Kč na pokrytí provozních nákladů Záchranné stanice 

v Bartošovicích. 
 podání ţádosti o příspěvek na vytvoření pracovní příleţitosti v rámci VPP k umístění 

uchazeče o zaměstnání a to od 1. 1. 2017. 
 schvalují podání projektu „Rekonstrukce budovy sokolovny v Rybí“ do vyhlášeného 

programu 133 510 Podpora materiálně technické základny sportu 
 schvalují uzavření objednávky se společností PROJEKTY VODAM s.r.o. se sídlem  

Galašova 158, Hranice na vypracování návrhu na likvidaci odpadních vod v obci  Rybí 
pomocí domovních a skupinových ČOV: 
 vypracování technické pomoci likvidace odpadních vod 27.940,- Kč 
 vypravování odborného posudku pro podání ţádosti do programu MŢP (čistota    

povrchových a podzemních vod) 15.040,- Kč 
 schvalují uzavření objednávky s firmou Vařecha na dodávku novoročního ohňostroje ve 

výši 7.000,- Kč 
 uzavření objednávky se společností Tisk Pětka s.r.o. Praha na výrobu kalendářů obce 

Rybí na rok 2017 
 

rada vzala na vědomí 
 informaci o podané ţádosti na změnu plánu rozvoje vodovodů a kanalizací pro obec 

Rybí na výstavbu domovních a skupinových ČOV 
 informaci o zajištění dopravní obsluţnosti v MSK v návaznosti na otevírání trhu a       

řešení výběrových řízení.  
 „Výroční zprávu Základní školy Adolfa Zábranského Rybí o činnosti a hospodaření   

školy za školní rok 2015/16“. 
 informace o nové aktivitě Svazu místních samospráv v souvislosti s novelizací   zákona 

o rozpočtovém určení daní a o jednání krajského shromáţdění SMS v Jistebníku. 
 ţádost o projednání povolení zvláštního uţívání a uzavírky komunikace v obci 

v souvislosti s uskutečněním 36. ročníku Valašské rally 2017 a doporučují projednat na 
nejbliţším jednání zastupitelstva obce. 

 
doporučuje zastupitelstvu ke schválení 
 návrh smlouvy o bezúplatném převodu majetku (převedení kanalizační stoky do        

majetku obce) 
 odkoupení nově zaměřeného pozemku pod místní komunikací č. 33c (parc. č. 1728/5 

ostatní plocha o velikosti 466 m
2
) – komunikace na „Nové cestě“. Cena je stanovena 

znaleckým posudkem. Obec uhradí poplatek za vyhotovení geometrického plánu,    
znaleckého posudku a návrhu na vklad do katastru. 

 doporučují zastupitelstvu odkoupení nově zaměřeného pozemku parc. č. 850/99 (orná 
půda o velikosti 252 m

2
) a pozemku parc. č. 850/95 (orná půda o velikosti 85 m

2
), na 

kterých bude prodlouţena místní komunikace v „Potůčkách“ za cenu stanovenou       
znaleckým posudkem. Obec uhradí poplatek za vyhotovení geometrického plánu,    
znaleckého posudku a návrhu na vklad do katastru. 
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Vývoz žlutých pytlů na plasty 
 

Poslední čtvrtek v měsíci prosinci tj. 29.12.2016  

nebude probíhat sběr ţlutých pytlů na plasty.  

Sběr proběhne aţ poslední čtvrtek v měsíci lednu 2017. 



11 

Zprávičky ze školičky 
    Tak se nám kalendářní rok chýlí ke konci. Skončil listopad, ve 
kterém jsme pro děti připravili tyto aktivity. 8. a 9. listopadu se děti účastnily               
ekologických programů. Prvňáci a druháci proţili „Příběh jednoho odpadku“, třeťáci 
ochutnali „Lţičku medu“ a čtvrťáci s páťáky zjistili, ţe „Máme na výběr“. 
 V úterý 15. listopadu navštívily děti 1. a 2. ročníku Divadlo loutek v Ostravě, kde 
se setkali s „Broučky“. Rodiče dětí z první třídy měli moţnost navštívit ukázkové hodiny 
českého jazyka a matematiky.  
 

A máme tu prosinec. Ten jako jiţ kaţdoroč-
ně je ve znamení příprav na Vánoční jarmark 
s vystoupením, na který Vás všechny srdečně 
zveme. Bude se konat ve středu 21.12.2016 od 
16:00 hodin. Letos je opět vyhlášená soutěţ, 
tentokrát „O nejkrásnější ručně vyrobenou či 
malovanou vánoční baňku“. Zapojit se můţe 
kaţdý. Pak nás uţ čekají vytouţené vánoční 
prázdniny s nejkrásnějšími dny v roce.             
Ty začnou jiţ 22. prosince, kdy vyhlašuji        
ředitelské volno. Ve škole se sejdeme v novém 
roce v úterý 3. ledna 2017. 

Chtěla bych tímto všem dětem, rodičům, 
zaměstnancům školy a občanům obce Rybí    
popřát klidné a pohodové svátky plné radosti, 
veselého Silvestra a vše nejlepší do nového 
roku 2017. 

   Mgr. Hana Frydrychová 

O LAMPIÓNU  
Povídku napsal: Martin Šprla, ţák 4. ročníku 
 

 Dědeček našel na půdě starý zaprášený lampión. Rozhodl se darovat jej svému vnukovi 
Petrovi. 

Petr měl hrozně velkou radost. Hned chtěl lampión vyzkoušet. Proto poprosil maminku o 
svíčku. Potom vyběhl na zahradu. Lampión svítil všemi barvami. Petrovi se to líbilo, a tak se 
rozhodl, že půjde večer na lampiónový průvod. V tom ho maminka zavolala domů. Petr šel. 
Cestou však zakopl a lampión mu spadl. V lampiónu se naklonila svíčka a lampión začal hořet. 
Petr byl hodně smutný. 

Dědeček Petra utěšil. Slíbil mu, že si udělají nový. Potřebovali k tomu sklenici, barvu, 

štětec a provázek. Vyrobili si nový lampión, ještě hezčí. I lépe svítil. A tak se Petr vydal na  

lampiónový průvod. Když se vrátil domů, spokojeně se usmíval. Byl šťastný. 
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      Knihovna bude v prosinci naposled otevřena ve středu 21. 12. 2016.  
                                  V novém roce se poprvé setkáme 2. 1. 2017. 
 

     J. Žáček, J. Lada    Čáry máry fuk, ať jsem zase kluk 
     Kníţka představuje soubor básniček Jiřího Ţáčka inspirovaných obrázky Josefa Lady. Malí  
čtenáři tak mají moţnost navštívit krajinu hastrmanů, víl a mluvících kocourků. Tato kníţka je jako 
stvořená pro krásnou vánoční pohodu. 
 

     J. Lebeda     Medovníčkova  dobrodružství 
     Toto je jiţ pátá kníţka příběhů veselého lesního skřítka Medovníčka, který má rád včelky, děti a 
zvířátka. Tentokrát poradí veverce jak získat sílu, pomůţe vyčistit studánku a navštíví také Vosí 
planetu. 
 

     Z. Pospíšilová     Záchranářské pohádky 
     Dvacet vtipných pohádkových příběhů má jednoznačné hrdiny – hasiče, lékaře a policisty.   
Kromě nich se ale můţete těšit také na víly, vodníky, skřítky, princezny a další obvyklé pohádkové 
postavy. Všichni dohromady se postarají o to, aby při všemoţných nehodách, lumpárnách a      
vylomeninách vţdy všechno dobře dopadlo. 
 

     D. H. Muellerová    Upíří internát – Úplňková noc s Molly 
     Na zámku Strašidelná skála se chystají pololetní zkoušky, Molly by je měla zvládnout dobře, 
má problém jen s létáním. Létá totiţ spíš jako kuře neţ jako elegantní upír. Nechce propadnout, a 
proto chce vyuţít starý úplňkový rituál, aby získala netušené schopnosti. Ale stane se něco, s čím 
nepočítala. 
 

     P. Neomillnerová    Amélie a duchové 
     V domě na břehu Vltavy ţije Markéta, která sní o tom, ţe bude zpěvačkou, a Amélie, která by 
se zpěvačkou také ráda stala, kdyby ovšem nebyla duch. Pokojný ţivot v domě plném hudby     
naruší nezvaná návštěva. Duchové totiţ nejsou jen dobří, ale také temní a nebezpeční. Dokáţou 
se jim Amélie a Markéta ubránit? 
 

     J. Kinney     Deník malého poseroutky – Staré dobré časy 
     V tomto desátém pokračování oblíbené četby pro mládeţ si GregHeffley klade otázku, jestli se 
za starých časů ţilo líp. Zamýšlí se v okamţiku, kdy se jeho město rozhodne dobrovolně odpojit od 
elektřiny. Moderní společnost má přece své výhody a Greg není stvořený pro staromódní ţivot. 
Zvládne tuto situaci, nebo je to pro něj velké sousto? 
 

     J. Flanagan     Hraničářův učeň – První roky 
     Dlouho předtím, neţ se z nich stanou hrdinové, jsou Crowley mladým hraničářem a Halt      
uprchlíkem ze země za mořem. Snaţí se obnovit oslabený hraničářský sbor, ale mají na to málo 
času. Pokud si jejich protivník Morgarath prosadí svou, dojde na souboj o ţivot a o počátek nové 
vlády. 
 

     A. Vondrušková    Český lidový a církevní rok 
     Tato nová encyklopedie přináší přehled českých a moravských tradičních svátků, svázaných 
buď s liturgickým kalendářem, (např. Velikonoce, Vánoce), anebo s důleţitými mezníky hospodář-
ského a společenského ţivota našich předků(např. cechovní slavnosti, poutě a posvícení,         
masopust). Dozvíme se mnoho zajímavých informací o tom, jak jednotlivé svátky historicky        
vznikaly, jak se časem prolínala církevní liturgie s lidovými zvyky a obyčeji, jaký vliv na jejich vývoj 
měly posuny kalendáře nebo pohanské tradice. 
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Věrka Šustalová, knihovnice 

Váţení občané, 

ve dnech 1. až 15. ledna 2017  

bude probíhat ve Vaši obci  

TŘIKRÁLOVÁ SBÍRKA.  

V této době u Vašich dveří zaklepou za 

zpěvu koledy tři králové, jenţ se Vám 

prokáţou platnou průkazkou. Peněţité 

dary, které věnujete do sbírky, budou  

pouţity k podpoře zdravotních a            

sociálních projektů.  

Věříme ve Vaši štědrost  

a dobrosrdečnost. 

Mockrát Vám děkujeme. 

                Pracovníci Charity Kopřivnice 

 R. Třeštíková     To prší moře 
     Rozvod rodičů a střídavou péči Hanka nese dost těţce. V otcově nové rodině se setká 
s Alešem, synem nové otcovy ţeny. Nevidí v něm však bratra, ale zamiluje se do něj. Protoţe on ji 
ale bere jako sestru, musí se Hanka s touto situací vyrovnat. Přijdou však další tragické události a 
Hanka obtíţně hledá někoho, o koho by se mohla opřít. 
 
     V. Pittnerová     Ve mlýnech 
     Na řece Sázavě a jejích přítocích stávala řada mlýnů. A právě o ţivotě rodin mlynářů za starých 
časů vypráví Vlasta Pittnerová v této knize. Bývala to dost rozlehlá stavení, ale lidé v nich ţijící  
bývali jako by odloučeni od okolního světa. 
 
     P. Taylor      Doktore, ne tak zhurta! 
     V této knize se doktor FingalÓReilly vrací ve vzpomínkách do svých studentských let. Se svými 
čtyřmi nejlepšími kamarády proţívá při studiu medicíny období zábav, studentských vylomenin, ale 
i období obav a paniky před závěrečnými zkouškami. Přichází první operace, radost z vyléčeného 
pacienta, ale také první setkání se smrtí. Laskavý humor neschází ani v tomto pokračování        
oblíbené série knih o svérázném doktorovi. 
 
     M. L. Kellyová     Kulka 
     Kdyţ profesorku francouzské literatury Caroline začne pobolívat zápěstí, ani v tom              
nejdivočejším snu by ji nenapadlo, ţe preventivní magnetická rezonance odhalí kulku v oblasti  
krčních obratlů… Šokovaná Caroline se pak dozví, ţe její minulost skrývá tragédii, která jí úplně 
změnila ţivot.             
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 V letošním roce jsme se úplně poprvé účastnili republikového finále ve hře Mölkky, 
které se konalo 2. 10. 2016 v nádherném prostředí jihomoravských Pasohlávek.            
Z našich dvojic dosáhli nejlepšího výsledku Lidka + Mirek, kteří se umístili na 9. místě z 
celkového počtu 36 druţstev z celé republiky. Tímto výsledkem dopomohli Moravsko-
slezskému kraji k vítězství a získání putovního poháru.  
  
Další akcí bylo místní 
kolo bowlingu, které 
proběhlo 7. 10. 2016 
v Závišicích a účastnilo 
se jej dvacet nadšenců. 
Z tohoto klání vzešli 
nejlepší a z těch jsme 
pak postavili dvě druţ-
stva do regionálního 
kola, které proběhlo 20. 
10. 2016 v Kopřivnici. 

Tam jsme slavili  
velký úspěch!  

Naše ţelízko v ohni,  
tedy druţstvo Rybí "A", 
soutěţ ve sloţení      
Michal, Jirka, Honza    
a Katka vyhrálo.             

 A tím hlavní výhra  
zůs ta la  takzvaně 
"doma"! 
Za zmínku stojí i kate-
gorie jednotlivci  - muţi, 
kde zvítězil Michal a 
druhý se umístil Honza. 
  
 Všem gratulujeme, 
velké díky jim patří za 
reprezentaci oddílu 
SPV a Tělovýchovné 
jednoty Rybí. 
  

Liba + Barča 
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