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Tříkrálová sbírka 2017
Jako každým rokem i letos Vás navštívili tři králové.
V obci Rybí bylo vybráno celkem 63.256 Kč.
Charita Kopřivnice děkuje všem, kdo do sbírky
přispěli nebo se na ní jakkoliv podíleli.

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

Emil

Šimíček

89 let

Lumír

Soukup

80 let

Dagmar

Valušková

65 let

Jiří

Bartoň

65 let

Jiří

Paták

65 let

S t a t i s tik a rok u 2 01 6
Počet obyvatel k 31.12.2016 = 1245
Z toho ţeny:
muţi:

628
617

děti do 18 let:
starší 60 let:

244
308

Evidence obyvatel:
počet narozených dětí:

13

z toho děvčata: 7
chlapci: 6

počet úmrtí:

10

z toho ţen:
muţů:

počet přistěhovaných osob:
počet odstěhovaných osob:

23
20

Statistika některých údajů Obecního úřadu Rybí:
počet zakoupených visaček na popelnice:
počet psů, za které byl uhrazen poplatek:
počet čísel popisných:
počet obydlených domů:
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3 543
222
405
358
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Investiční akce v roce 2017
I v letošním roce budeme pokračovat v rekonstrukci sokolovny. Nejraději bychom
dokončili celou stavbu, vše však závisí na získání dotace, kterou jsme jiţ po třetí podali
na MŠMT. Určitě však letos dokončíme interiér sokolovny, sociální zázemí a vystavíme
nový vstup do budovy.
V měsících březnu a dubnu budeme pokračovat také ve „zkulturnění“ našeho kulturního
zařízení – Besedy. Tentokrát se zaměříme na provedení úprav pro zlepšení akustických
vlastností v sále kulturního domu.
V jarních měsících nás také čeká oprava kanalizační stoky „A“ (na dolním konci u
Hanzelkova dvora) a také rekonstrukce přilehlé komunikace.
V době prázdnin se opět nastěhujeme do areálu základní školy a provedeme izolaci
proti vlhkosti a to na severní straně budovy.
O prázdninách chceme také opravit bránu u hřbitovní zdi, která se rovněţ potýká se
vzlínající vlhkostí.
A konečně chceme také dokončit opravu skautské chaty. Tak, aby se opět mohla
vyuţívat pro potřeby místního skautského oddílu a mysliveckého sdruţení.
Mimo tyto stavební akce nás čekají stejně jako kaţdý rok opravy výtluků a prasklin na
místních komunikacích a další opravy a údrţby našeho společného obecního majetku.
Snad se vše podaří.
Zasněţený únor Vám přeje Marie Janečková

Když se dva perou, třetí platí
Tak bychom mohli známé rčení převést na situaci, v níţ se v loňském roce ocitla naše
obec a to „díky“ sousedským sporům, které řešil odbor správních činností Městského
úřadu v Novém Jičíně. Za projednání kaţdého přestupku zaplatí obec městu poplatek
ve výši 1.500,- Kč. A protoţe v loňském roce bylo hlášeno 13 přestupků, zaplatili jsme
19.500,- Kč.
Škoda peněz, které se mohly vyuţít na něco rozumnějšího. Škoda zdraví, které
v takových situacích dostává zabrat. Škoda vztahů, které se pokazily.
Doufám, ţe v letošním roce budete své problémy řešit s větší pokorou a nadhledem.
Marie Janečková
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ČTENÍ PŘI SVÍČKÁCH VE VĚŽIČCE
Zveme Vás v pátek 3. února v 18:00 hod. do Věžičky
Tentokrát budeme společně číst ze sbírky básní
"Kytice" od K.J. Erbena.
Bude se podávat horký čaj.
Doporučujeme si vzít s sebou deku na zachumlání.
Členové spolku Věţička

V sobotu 4. února 2017 se v hospodě na hřišti koná
VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE oddílu turistiky TJ Rybí.
Začátek v 18 hodin.
Zveme všechny členy turistického oddílu.
Obec Rybí zve všechny děti a rodiče na
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES
v sobotu 11. února 2017 od 14:00 hodin
do sálu kulturního domu Beseda.
Čekají na Vás - karnevalové hry a soutěţe
- občerstvení.
Vstupné dospělí 20 Kč
Vstupné děti 10 Kč - slosovatelné
Jste srdečně zváni
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Uţ jako třetí v pořadí jsem si pro Vás připravila
přednášku na téma:
Chovatel, zvíře a zákon.
Pro tentokrát není určena jen pro chovatele a jejich mazlíky, ale taktéţ pro občany, kteří chtějí vědět, jak se v některých situacích zachovat. Pokousal Vás někdy pes?
Nebo Váš pes někoho zranil? Jaké má chovatel povinnosti v těchto i jiných situacích? Nebo jaké má naopak
práva? Co se povaţuje za týrání? Co se děje kdyţ Vám uteče zvíře? A můţe mi být v
nějakém případě aţ zastřeleno? Nehledejte odpovědi na tyto i další otázky v zákonech,
přijďte si je poslechnout na mou přednášku
ve čtvrtek 16. 2. 2017 v 17:30 hod. do Obecní knihovny Rybí.
Zákon nemusí být nuda :)
Drobné občerstvení zajištěno :) Těším se na příjemný podvečer strávený s Vámi :)
MVDr. Martina Luţná
Výbor Honebního společenstva Rybí zve všechny vlastníky
honebních pozemků a členů honebního společenstva na
VALNOU HROMADU, která se koná
v pátek 17.února 2016 v 18:00 hod. v Hospůdce u Milana.
Výbor honebního společenstva
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Zveme Vás na přednášku Ing. Šárky Laštovičkové
na téma „JARNÍ OČISTA - přírodní léčba“
ve středu 22.2.2017 v 18:00 hodin do knihovny Rybí.
Po přednášce je moţná individuální konzultace.
Vstupné dobrovolné.
Sbor dobrovolných hasičů Rybí
zve všechny milovníky dobré zábavy na
MAŠKARNÍ PLES,
který se koná v sobotu 25. února od 19 hodin v sále Besedy.
Vstupné:
masky 50 Kč
ostatní 70 Kč
Masky se tentokrát budou scházet přímo na sále.
Proběhne soutěţ o nejhezčí masku.
Hraje GROOVE HARMONY
Tombola a občerstvení zajištěno.
Na Vaši účast se těší hasiči.

KLUB ŽEN

zve své členky ve středu 1. února do přísálí Besedy v 17:00 hod.

ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ se bude konat v pondělí 13. února v konzultační místnosti
lékaře na obecním úřadě v době od 9:30 - 10:00.
ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ A MĚŘENÍ TLAKU se bude konat v pondělí 27. února.
ve stejnou dobu.
Dovolujeme si pozvat příznivce karetní hry VUL na
4. ročník ZÁVIŠICKÉHO VOLA
KDY: sobota 11. 2 2017
KDE: BOWLING Závišice
ZAHÁJENÍ HRY: ve 13:00 hod.
STARTOVNÉ: 100 Kč / osoba
Přihlášky do 8.2.2017 na Bowlingu Závišice nebo
na tel. 736 245 795.
Pravidla hry jsou k dispozici. Občerstvení zajištěno.
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Zvu Vás na 13. zasedání Zastupitelstva obce Rybí, které se koná
ve středu 15. února 2017 od 18:00 hodin v sále kulturního domu Beseda.
Program:
 projednání a schválení rozpočtu na rok 2017
 projednání smlouvy o zajištění dopravní obsluţnosti na území MSK
 projednání ţádostí o získání dotace DČOV
 projednání rozpočtu DSO Sdruţení povodí Sedlnice na rok 2017
 zpráva revizní komise Sdruţení povodí Sedlnice za rok 2016
 schválení změny ve zřizovacích listinách MŠ Rybí a ZŠ Adolfa Zábranského Rybí
Marie Janečková, starostka obce

PODĚKOVÁNÍ MYSLIVCŮM
Mateřská škola děkuje panu Honešovi a panu Marečkovi za velmi poutavou a zábavnou
besedu pro děti, doplněnou vycházkou ke krmelci s krmením zvěře, s pozorováním a
určováním stop.
učitelky MŠ

Kalendáře obce Rybí 2017
Na obci zůstalo k dispozici cca 8 posledních kalendářů obce Rybí na rok 2017. Pokud
máte ještě zájem, přijďte si je vyzvednout na obecní úřad

Nabídka rozvozu obědů v obci.
Máte zájem o dovoz obědů aţ do Vašeho domu? Cena denního menu včetně dovozu
činí 75,- Kč.
Prosíme, pokud chcete tuto službu vyzkoušet, dejte vědět na obecním úřadě, nebo
volejte na číslo 556 760 181.
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Z e z a se d á n í r a d y o b c e
V měsíci lednu rada obce schválila:
 smlouvu o právu provést stavbu mezi obcí Rybí a J.O. bytem Jablunkov (povolení
oplocení zahrady)


smlouvu o dílo č. RYB17 mezi obcí Rybí a společností Digis, spol. s.r.o. se sídlem
Výstavní 292/13, Moravská Ostrava (na provádění činností v systému GIS v roce 2017)



vyúčtování dotace poskytnuté Slezské diakonii se sídlem na Nivách 7, Český Těšín –
středisko KARMEL Tichá v roce 2016 (dotace ve výši 20.000,- Kč byla vyuţita na
úhradu energií)



vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu mimo reţim zákona 134/2016 Sb. o
zadávání veřejných zakázek a to na poskytovatele inţenýrských činností pro projekt
„Revitalizace soustavy čistíren odpadních vod v podobě DČOV v obci Rybí
Výzva bude zaslána těmto uchazečům:
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 MS – promo engineering s.r.o., Jilemnického 5/51, 779 00 Olomouc – Nedvězí,
IČ: 28589548
 STILT PROJECTS, s.r.o., Dluhonská 1350/43, 750 02 Přerov, IČ: 28622294
 GHC regio s.r.o., Sokolská 541/30, 779 00 Olomouc, IČ: 27790797


vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu mimo reţim zákona 134/2016 Sb. o
zadávání veřejných zakázek a to pro projekt „Rekonstrukce komunikace na pozemku
parc. č. 1711/1“
Výzva bude zaslána těmto uchazečům:
 V+V SAVEKO s.r.o. IČ 25818881 , Záhumenní 1346, 742 21 Kopřivnice
 Pavel Bajer BAMED s.r.o. IČ 02203529, Dolní 642, 742 66 Štramberk
 SWIETELSKY stavební s.r.o. IČ 48035599, Odštěpný závod Dopravní stavby
MORAVA, oblast Ostrava, Suvorovova 538, 742 42 Šenov u NJ



vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu mimo reţim zákona 134/2016 Sb. o
zadávání veřejných zakázek a to na zpracovatele projektové dokumentace „Stavba
veřejné komunikace na pozemcích 850/95 a 850/99“
Výzva bude zaslána těmto uchazečům:
 Ing. Marek Milich – projekční činnost a statika staveb se sídlem firmy Štefánikova
58/31, Kopřivnice, IČO: 04325630
 brücknerprojekt s.r.o., Horní 1334/31, 742 21 Kopřivnice, IČ: 286 37 968
 PROJEKTY STAVEB – BARVÍK, Ţenklava 190, 742 67 Ţenklava, IČ: 76651541

rada vzala na vědomí:
 zprávu náměstka hejtmana MSK Ing. Jakuba Unucky, MBA o řešení majetkových vztahů
na pozemní komunikaci Nový Jičín – Rybí (Sirkové lázně)


zprávu o vyuţití daru poskytnutému obecně prospěšné společnosti Děcko se sídlem
Komenského 64, Nový Jičín (dar ve výši 8.000,- Kč byl vyuţitý na pokrytí nákladů
spojených s dopravou dětí se zdravotním postiţením do školního zařízení v Novém
Jičíně)



dopis náměstka ministra financí Ing. Petra Pavelky ve věci navýšení podílu obcí na
příjmu z DPH

rada neschválila:
 nabídku na pořízení doplňkového měření teploty vzduchu od společnosti KOCMAN
envimonitoring s.r.o. se sídlem Říčanská 1000/29, Ţebětín, Brno
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V pondělí 13. 2. 2017 bude knihovna otevřena pouze do 18°° hod.
Následuje přednáška Mgr. Petry Milichové.
Ve středu 22.2.2017 bude knihovna otevřena pouze do 18°° hod.
Následuje přednáška Ing. Šárky Laštovičkové.
Jak to funguje na Zemi
Naučná kniha pro děti, v které se dočtou o tom, jak se zrodila naše planeta Země, jak vzniká tsunami,
hvězdy a další věci, kterými jsme obklopeni. Prozkoumají také prehistorický ţivot, seznámí se z historií, vědou a
technikou a naučí se mnoho o přírodě.
J. Lebeda
Medovníček detektivem
Oblíbený skřítek Medovníček se opět vrací, tentokrát jako detektiv, který musí v lese, kde bydlí, pomáhat
s řešením záhadných případů všem zvířátkům a někdy i lidem. Například zachrání jeţici Bělinku nebo se střetne
se zlým vodním skřítkem Ţabihourem.
E. Blytonová
Tajemství Lišákova doupěte
Daisy, Bětka, Larry, Píp a Špekoun jsou kamarádi, kteří k velké nelibosti policisty Goona vyřeší všechny
záhadné případy, ke kterým se dostanou. Tentokrát někdo z galerie ukradl vzácný obraz a tak začnou pátrat po
záhadném zloději. Dovede je k pachateli pudl jménem Kikinka?
S. J. Maasová
Dědička ohně
Celaena přeţila smrtící soutěţ i srdcervoucí ztrátu, ale zaplatila za to strašnou cenu. Král Adarlanu ji poslal do
Wendlynu a ona musela tento příkaz splnit, i kdyţ tušila, ţe se dozví zdrcující pravdu o svém dědictví, a ţe se
její ţivot můţe změnit navţdy. Musí najít sílu bojovat nejen proti vlastním vnitřním démonům, ale i proti zlu,
které chce král osvobodit.
A. Šloufová
Když se lidi povedou
„Ţivot je jediná věc, kterou máme doţivotně. Proto bychom si ho měli váţit, a kdyţ uţ ţijeme, tak především
koukat, abychom skutečně ţili.“ Tento výrok Jana Wericha byl hlavním motivem pro tuto vzpomínkovou knihu.
Osobnosti v ní shromáţděné uţ sice nejsou mezi námi, ale jsou to umělci, které známe a kteří „uměli koukat a
uměli ţít.“
E. Boček
Aristokratka na koni
Návštěvnost „nejchudšího zámku v Čechách“ je stále malá a tak hraběcí rodinka a personál přicházejí
s novým projektem. Mladá aristokratka Marie III. má před zraky návštěvníků, po vzoru svých předchůdkyň,
předčasně zemřít. Bulvární tisk jim má udělat reklamu a pak se snad turisté pohrnou. Jenomţe všechno je opět
jinak…
V. Pittnerová
Prokleté peníze
Oblíbená spisovatelka opět vypráví příběh z české vesnice, plný lásky i hořkosti. Mladý hospodář Havlík
miluje chudou sluţku, která u nich od narození vyrůstala. Ale musí se podřídit rodičům, kteří pro něj vybrali
bohatou nevěstu. Co osud přinese novomanţelům?
P. Taylor
Doktore, to je ale kotrmelec!
V Ballybucklebo je rozruch a poprask. Milovaný i obávaný doktor Fingal O Reilly se bude ţenit, a to dokonce
se svou dávnou láskou ze studentských let. Jenomţe přípravy na svatbu se komplikují. Nenadále onemocní
jeho dlouholetá hospodyně Kinky, radní Bishop pokračuje se svými podvodnými čachry a toto všechno musí
Fingal se svým mladým asistentem Barrym vyřešit. Rázovité postavy příběhu přinášejí čtenáři humor a radost
ze ţivota.
K. Ohlssonová
Sedmikrásky
V bytě na stockholmském náměstí Odenplan je nalezen mrtvý manţelský pár. Zdá se, ţe muţ zastřelil svou
ţenu a poté sám spáchal sebevraţdu. Vyšetřování vede Alex Recht spolu s Frederikou Bergmanovou a brzy
pochopí, ţe ve hře je něco mnohem sloţitějšího. Zdá se, ţe různé události odehrávající se ve Švédsku i
v zahraničí, spolu nějak souvisí. Otázka zní jak.
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Věrka Šustalová, knihovnice
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Zprávičky ze školičky
Leden ve škole
V novém roce jsme se sešli
v úterý 3. ledna. Vyuţívám této
příleţitosti a ještě dodatečně
přeji všem občanům obce, aby
rok 2017 proţívali v co nejlepší
pohodě a hlavně ve zdraví.
Po prázdninách nás
čekalo hodnocení práce za
první pololetí. Proto měli rodiče
moţnost zjistit, jak na tom
jejich děti jsou. Ve čtvrtek
12. ledna proběhly ve škole
individuální konzultace. Pak uţ
nastalo období pololetních
prověrek, uzavírání známek a vysvědčení. To děti dostaly v úterý 31. ledna.
Ve čtvrtek 26. ledna jsme si byli
zalyţovat na Polďáku. Děti, které
nelyţovaly se vydováděly na bobech.
A co v únoru?
V únoru nás čekají dvojí prázdniny: pololetní – v pátek 3. února a
„jarní“ – v týdnu od 13. do 17. února.
V únoru proběhne jiţ tradiční
školní kolo recitační soutěţ, kde budou vybrány děti, které budou
v březnu
reprezentovat školu na
soutěţi v Kopřivnici.
23. února připravujeme pro
předškoláky Zápis „nanečisto“. Děti si
mohou přijít vyzkoušet, jak jsou na nástup do 1. třídy připraveny a rodiče budou mít čas
zváţit moţnost odkladu školní docházky. Přijímací řízení do 1. tříd pak proběhne
během měsíce dubna.
A ještě jedna důleţitá zpráva: 27. února začíná plavecký výcvik, díky kterému
budou drobné změny v rozvrhu hodin.
Mgr. Hana Frydrychová
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RYBSKÝ ZPRAVODAJ č. 2/2017 vydal Obecní úřad Rybí, Rybí č. p. 380 dne 31.1.2017
v počtu 420 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
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