
  

LEDEN  2017 

XXV. ročník  

Váţení občané, 
 

ve dnech 1.  až 15. ledna 2017 bude probíhat na 

území obce Rybí 

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 
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 Josef  Kvita   83  let 

 Josef  Šenk   80  let 

 Ivan  Walder   75  let 

 Naděţda Rückerová  70  let 

 Josef  Bartl   60  let 

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

Celým nastávajícím rokem 2017 nás bude provázet jedno velmi zajímavé výročí a to 

prvá písemná zmínka o naší obci.  

Ves Rybí se totiţ poprvé připomíná v roce 1397, kdy se jakýsi Mikoláš z Rybí 

(„Rybnyk“) spolu s Arnoldem z Ţiliny, Jarošem z Bernartic a městem Novým Jičínem 

zaručil za dluh 100 hřiven pana Lacka z Kravař.  

Toto výročí je dobrou příleţitostí, jak si po čase připomenout základní historické     

události naší obce a jejich dávných obyvatel, navštívit historicky zajímavá místa,      

seznámit se s významnými krajinnými prvky, které se na našem území nacházejí,     

zopakovat místopis a v neposlední řadě si připomenout slavné rodáky obce. 

Přejme si, aby právě připomínka této dávné historické události přinesla naději v další 

rozvoj naší obce, aby i za dalších 620 let byla stále dobrým místem pro ţivot všech  

jejich obyvatel.   

Marie Janečková 
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Vítání roku 2017, 
 

Zveme Vás  1. ledna 2017 v 16:30
 
hodin  

k obecnímu úřadu, abychom společně přivítali nový rok.   

Uskuteční se i tradiční ohňostroj.  

Hrníčky na novoroční přípitek si vezměte s sebou. 

Myslivecké sdružení Rybí pořádá tradiční 

MYSLIVECKÝ PLES  

v sobotu 14. ledna v sále Besedy. Začátek v 19 hodin.  

Hudba VAR. 

Pestrá myslivecká kuchyně a bohatá tombola. 

Vstupné 70 Kč. 

Srdečně zvou myslivci 

Pohostinství Beseda zve v sobotu 21. ledna    

na 14. ročník  

MEMORIÁLU PETRA KVITY -  MISTROVSTVÍ VE VOLU 

Prezentace 8:00 - 9:00 hod.   

Startovné 100 Kč / osoba, oběd v ceně. 

TJ Rybí a Sportovní komise Vás srdečně zvou na 

SPORTOVNÍ PLES, 
který se koná v sobotu 28.1.2017 od 19 hodin 

v Besedě. 

Hraje skupina KopRock. Vstupné 70 Kč. 

Občerstvení, tombola. 
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KLUB ŽEN    zve své členky ve středu 4. ledna  do přísálí Besedy v 17:00 hod.   

ZAPISOVÁNÍ  LÉKŮ A MĚŘENÍ TLAKU  se bude konat  v pondělí  2. ledna a také 
30. ledna v konzultační místnosti lékaře na obecním úřadě v době od 9:30 - 10:00.
            
ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ se bude konat v pondělí  16. ledna ve stejnou dobu. 

MUDr. Machovská oznamuje rodičům, že poradna v Rybí bude 

ve čtvrtek 12. ledna 2017  od 7:30 do 8:30 hod. 

a poté každý sudý týden ve čtvrtek. 

TANEČNÍ KURZ PRO DOSPĚLÉ 
TANEČNÍ ŠKOLA SYRKOVI 

 

    Rybí, Beseda 
    V 19.00 HODIN 

    CENA PÁR 1.600,- 

   PRVNÍ LEKCE  13. ledna 2017.  

ZÁVĚREČNÁ LEKCE S KAPELOU TNT 

ČTENÍ PŘI SVÍČKÁCH 

Zveme Vás v pátek 3. února v 18:00 hod. do Věžičky  

na čtení ze sbírky básní K.J.Erbena - Kytice. 

Členové spolku Věţička 
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 Na základě usnesení představenstva akciové společnosti SmVaK byly v souladu 
s platnou legislativou schváleny nové ceny vodného a stočného s účinností od             
1. ledna 2017 takto: 

            Cena v Kč / m
3 

Voda pitná (vodné)                36,01 Kč/ m
3 
(bez DPH)         41,41 (vč. 15% DPH) 

    
Nové ceny budou uplatněny vůči odběratelům po prvním odečtu měřidel následujícím 
po 1. lednu 2017, popřípadě bude postupováno dle uzavřených smluvních vztahů mezi 
odběratelem a dodavatelem. 
 

VISAČKA   na  vývoz popelnice 60 Kč 
     (vývoz v úterý sudého !!!  týdne) 
 
ZA  PSA (hradí se do konce února 2017 v  hotovosti na obecním úřadu nebo 

na účet obce   č. 1766493309/0800)   
* za prvního psa 120 Kč 
* za druhého a kaţdého dalšího psa (téhoţ majitele)  300 Kč 
 
 

ROČNÍ  ČLENSKÝ  POPLATEK  V OBECNÍ KNIHOVNĚ: 
 děti do 18-ti let a studenti 20 Kč 
 dospělí 50 Kč. 
 
ZPRAVODAJ zdarma 

všem občanům, jejichž nemovitost je napojena na kanalizaci 
v majetku obce. 

 
Pro rok 2017 je cena stočného stanovena ve výši 5 Kč/m

3
. V obci stanovujeme 

mnoţství spotřebované vody v domácnostech dle směrných čísel roční spotřeby vody, 
kde je uvedeno, ţe na jednoho obyvatele bytu s tekoucí teplou vodou připadá 35 m

3 

vody/rok. Cena stočného na jednoho obyvatele pro rok 2017 je 175 Kč.              
Dle smlouvy můţete uhradit stočné bezhotovostní formou na účet obce                       
č. 1766493309/0800, jako variabilní symbol uvedete číslo smlouvy, nebo platbu je 
moţné uskutečnit sloţením hotovosti do pokladny na obecním úřadě. Platba je splatná 
k 31. 10. 2017. 
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Ze zasedání rady obce  
V měsíci prosinci rada obce schválila: 
 uzavření smlouvy o sdruţených dodávkách elektřiny ze sítí nízkého napětí mezi 

obcí Rybí a společností ČEZ Prodej, s.r.o. se sídlem Duhová 1/425 Praha 4 
 

 proplacení předpokládané úhrady nákladů ve výši 58.656,- Kč za prokazatelnou 
ztrátu při dopravní obsluţnosti pro rok 2017. Tato částka bude zapracována do    
rozpočtu 2017. 

 

 poskytnutí sponzorského daru ve výši 3.000,- Kč na uspořádání ping-pongového 
turnaje „Memoriálu Jaroslava Kvity“. 

 

 proplacení částky ve výši 10.917,- Kč Skautskému oddílu Rybí na závěrečné       
pokrytí nákladů spojených s pořádáním skautských táborů 

 

 závěrečnou zprávu Centra pro zdravotně postiţené MSK, o.p.s. pracoviště Nový 
Jičín se sídlem Sokolovská 9 k projektu „Občanská poradna Nový Jičín“ 

 

 poptávku na zpracování podkladů pro uzavření rámcové úvěrové smlouvy 
(vypracování finanční analýzy obce, provedení rozpočtového výhledu obce a      
přípravu výzvy pro podání nabídky bankám pro vypracování smlouvy o poskytnutí 
úvěrového rámce obci Rybí). 

 

 uzavření objednávky se společností DEKPROJEKT s.r.o. se sídlem Tovární 915/40, 
Olomouc-Hodolany na zpracování akustické studie sálu kulturního domu Beseda 
za nabídkovou cenu 15.125,-Kč.  

 

rada vzala na vědomí 
 zprávu Centra pro zdravotně postiţené MSK, o.p.s. pracoviště Nový Jičín se sídlem 

Sokolovská 9 o vyuţití daru ve výši 10.000,- Kč. Dar byl pouţit na sluţbu osobní 
asistence v Rybí. 

 informaci o poděkování obecně prospěšné společnosti Škola ţivota se sídlem      
Beskydská 176, Nový Jičín za poskytnutý finanční dar, který byl pouţit na             
spolufinancování výdajů na činnost klientů tohoto zařízení. 

 informaci o cenách za ukládání odpadů na skládce Ţivotice u Nového Jičína.      
Platnost ceníku od 1. 1. 2017  

 návrh jednatele organizačního výboru Valašské rally pana Jaromíra Tomaštíka, 
s tím ţe tento návrh bude přednesen na jednání zastupitelstva obce dne                
7. 12. 2016. 

 
doporučuje zastupitelstvu ke schválení 
 ţádost R.V. bytem Rybí o přidělení účelově vázané dotace ve výši 21.505,- Kč 

z rozpočtu obce Rybí na rok 2016 na stavbu domovní ČOV 
 ţádost M.K. bytem Rybí o přidělení účelově vázané dotace ve výši 13.362,- Kč 

z rozpočtu obce Rybí na rok 2017 na stavbu domovní ČOV. 
 uzavření smlouvy o zajištění dopravní obsluţnosti na území Moravskoslezského 

kraje veřejnou linkovou dopravou – oblast Novojičínsko východ. 
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Ve středu 7. prosince 2016 se v sále Besedy konalo 12. zasedání zastupitelstva obce, kterého se      
zúčastnilo 14 členů zastupitelstva a 7 občanů. 
 

Zastupitelstvo na zasedání projednalo a přijalo toto usnesení: 

(Hlasování: pro - proti - zdrţelo se) 

schvaluje doplnění bodu programu: projednání dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo – rekonstrukce sokolovny 

schvaluje  program  12. zasedání Zastupitelstva obce Rybí; 

schvaluje, aby diskuse probíhala ke kaţdému bodu programu zvlášť; 

schvaluje návrhovou komisi ve sloţení  -  předseda  Josef Kudělka 

 další členové  Miroslav Šimíček a Ludmila Krausová 
   ověřovatelé zápisu - Jaromír Marek a Zdeňka Tillová 
   zapisovatelka - Jana Marková                      (14-0-0) 

bere  na  vědomí  usnesení přijaté na 11. zasedání Zastupitelstva obce Rybí  dne 7.9.2016;  (14-0-0) 
 

schvaluje poskytnutí účelově vázané dotace ţadatelům P.M. a J.M. bytem Rybí ve výši 22.251,- Kč 
z rozpočtu obce Rybí na rok 2016 na stavbu domovní ČOV.                (14-0-0) 
 

schvaluje poskytnutí  účelově vázané dotace ţadateli R.V. bytem Rybí ve výši 21.505,- Kč z rozpočtu 
obce  Rybí na rok 2016 na stavbu domovní ČOV.                 (14-0-0) 
 

bere na vědomí  zprávu finančního výboru za rok 2016.              (14-0-0) 
bere na vědomí  zprávu kontrolního výboru za rok 2016.                 (14-0-0) 
schvaluje  rozpočtové opatření č. 9.                    (14-0-0) 
bere na vědomí  zprávu o přehledu rozpočtových opatření přijatých radou obce v roce 2016.    (14-0-0) 
schvaluje  rozpočtové provizorium pro rok 2017.                  (14-0-0) 
 

schvaluje podání projektu „Rekonstrukce budovy sokolovny v Rybí“ do vyhlášeného grantového    
programu MŠMT – Podpora materiálně technické základny sportu (Program 133510).          (14-0-0) 
 

schvaluje odkoupení pozemku parc. č.1728/5 k.ú Rybí (ostatní plocha, ostatní komunikace) o velikosti 
466 m

2
 od pana J.M. bytem Rybí a paní M.M. bytem Kunín  za cenu stanovenou znaleckým            

posudkem tj. 32.000,- Kč, s tím ţe obec uhradí náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku a 
návrhem na vklad.                       (14-0-0) 

 

schvaluje odkoupení pozemku parc. č. 850/95 k.ú Rybí (orná půda) o velikosti 85 m
2
 a dále pozemku 

parc. č. 850/99 (orná půda) o velikosti 252 m
2
 od pana Z.P. bytem Sirotčí, Ostrava - Vítkovice za      

navrţenou cenu 16.850,- Kč, s tím ţe obec uhradí náklady spojené s vyhotovením znaleckého         
posudku a návrhem na vklad.           (14-0-0) 
schvaluje smlouvu mezi panem L.G. bytem Rybí a obci Rybí o bezúplatném převodu majetku do   
majetku obce.                         (14-0-0) 
schvaluje povolení průjezdu motoristického podniku Valašská rally 2017 – Mistrovství ČR po komuni-
kacích obce na katastru obce Rybí při dodrţení „Podmínek obce Rybí pro průjezd SHAKEDOWN po 
komunikacích v obci Rybí v roce 2017“                      (8-5-1) 
 

schvaluje stanovení ceny stočného ve výši 5 Kč/m
2
 pro rok 2017 pro nemovitosti, které jsou napojeny 

na kanalizaci v majetku obce.                      (14-0-0) 
 

schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 1-967-0004-5100 mezi obcí Rybí a společnosti          
STAMONT – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. se sídlem Mostárenská 1140/48, Vítkovice, Ostrava.               
               (14-0-0) 
bere na vědomí informace starostky. 

Ze zasedání  

 zastupitelstva obce 
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Sběr úsporných zářivek 

Od nového roku jsme ve spolupráci se společností 
EKOLAMP nově zřídili místo pro zpětný odběr          
světelných zdrojů. Je umístěno na chodbě obecního 
úřadu a je určeno pro sběr úsporných kompaktních     
zářivek a výbojek.  

Doufáme, ţe tuto novou příleţitost plně vyuţijete. 

 

Valašská rally po čase v obci Rybí 

Dne 25. března 2017 proběhne na komunikacích obce Rybí testovací rychlostní 
zkouška SHAKEDOWN, která bude předcházet hlavnímu závodu Valašské rally. Trasa 
hlavního závodu bude vedena mimo katastr obce Rybí.  

Podrobné informace k průběhu SHAKEDOWN uvedeme v březnovém zpravodaji. 

Marie Janečková 

Vysloužilé úsporné žárovky patří do sběrných nádob, aby nezamořily životní prostředí 

 
Pokud úsporné ţárovky skončí v odpadu místo ve specializované sběrné nádobě, představují          
ekologickou hrozbu. Obsahují totiţ malé mnoţství toxické rtuti. Podle odhadu jí ročně skončí na      
skládkách desítky kilogramů.  
 
„Úsporky“ do koše nepatří 
Kdyţ doslouţí klasická wolframová ţárovka, obvykle putuje do koše. V domácnostech však 
„wolframky“ postupně nahrazují úsporné zdroje: zejména úsporné kompaktní či lineární zářivky. Ty ale 
obsahují velmi malé mnoţství toxické rtuti. Vydrţí svítit mnoho let a spotřebují aţ o 90 % méně         
elektřiny neţ klasické ţárovky. Kdyţ ale doslouţí, nesmějí se vyhodit do koše, je potřeba odevzdat je 
k odborné recyklaci, kterou zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP. EKOLAMP v rámci zpětného       
odběru zdarma sbírá a recykluje nejen světelné zdroje, ale i průmyslová svítidla. 
 

Při náhodném rozbití zářivky stačí místnost dobře vyvětrat, střepy zamést a odvézt do sběrného dvora. 
 
„Při ukládání většího mnoţství úsporných světelných zdrojů na skládkách komunálního odpadu        
dochází k únikům rtuti do ovzduší nebo do půdy a vody,“ vysvětluje Matěj Man z organizace Arnika. 
Vyšší koncentrace rtuti mohou znečistit půdu i vodu, v níţ se rtuť můţe transformovat do organické 
formy, která je obzvláště nebezpečná pro nervovou soustavu. 
 
Kam s nefunkčními úspornými zářivkami 
Vyslouţilé zářivky je třeba odnést do sběrného dvora, nejbliţší prodejny elektra či do takzvaných     
malých sběrných nádob, které se nacházejí v obchodních centrech, na úřadech a v řadě firem.     
EKOLAMP v současnosti provozuje přes 4200 sběrných míst.  
 
Více informací o rozmístění sběrných nádob a správné likvidaci úsporných ţárovek se dovíte na 
www.ekolamp.cz. 

http://www.ekolamp.cz


11 Věrka Šustalová, knihovnice 

         V pondělí 23. 1. 2017 bude knihovna otevřena pouze do 18°° hod. 
                                        Následuje přednáška Mgr. Petry Milichové. 

 
P. Chajda       Mladý technik 3 

     Tato kniha je dalším pokračováním úspěšné řady seznamující zájemce všech věkových kategorií 
s fakty, novinkami a zajímavostmi ze světa techniky. Tentokrát je zaměřena na měření času, leteckou 
techniku, dobývání kosmu a další zajímavé oblasti techniky. Nechybí i návody na výrobu funkčních 
modelů, abyste si pro lepší pochopení témat mohli vše vyzkoušet vlastníma rukama.  
 
     R. Zátopek       Co zažily Tatrovky 
     Snad většina z nás navštívila kopřivnické muzeum automobilů Tatra. Často tam svým dětem nebo 
vnoučatům vyprávíme, jaké to bylo, kdyţ tihle veteráni brázdili cesty necesty, vozili všeliké lidské     
osobnosti či nadlidské náklady, vyhrávali nejrůznější závody a soutěţe. A protoţe v pohádkách je 
všechno moţné, v této knize si večer po zavření muzea vyprávějí Tatrovky své příběhy. Jsou to       
příběhy napínavé, veselé i dojímavé, a leckdy při nich o sobě a o době své slávy prozradí moc            
zajímavé věci. 
 
     V. Válková       Mezi piráty 
     Píše se rok 1628. V Evropě zuří třicetiletá válka, Islanďané však mají jiné starosti – nalovit dost ryb 
aby měli vůbec co jíst. Jednoho dne se ale jejich poklidný ţivot převrátí naruby – objeví se pirátské lodi 
z končin, o kterých na Islandu nikdy nikdo neslyšel. Bára se díky kouzelnému atlasu opět podívá do 
minulosti a poznává těţký ţivot Islanďanů. 
 
         Ottova kuchařka naší vesnice 
     Tato kniha obsahuje více neţ 2 000 receptů teplé i studené kuchyně, tradiční i moderní receptury 
na polévky, omáčky a další jídla. Přináší základní informace o pouţívaných surovinách i kuchyňském 
vybavení a zásadách správné výţivy. 
 
     M. Váňová       Zapomeň na minulost 
     Dějově bohatý a čtenářsky působivý román o manţelkách uznávaného lékaře se odehrává převáţ-
ně v poslední čtvrtině minulého století. Je zrcadlem ţivotů tří Josefových ţen, ale také společenských 
změn, které ho posunuly k odváţným ţivotním plánům. Teprve na nich se ukáţe, jaký tento šarmantní 
a ţenami obdivovaný muţ ve skutečnosti je. 
 
     E. Urbaníková       Ztracené 
     Známá slovenská autorka se setkala se šesti Evropankami, které se zamilovaly do muţe jiné men-
tality a odlišné kultury, provdaly se za něj a měly s ním děti. Jejich ţivotní osudy nenechají nikoho 
lhostejným. 
 
     V. Vondruška       Letopisy královské komory III. 
     Pokračování příběhů královského písaře Jiřího Adama z Dobronína. V případu nazvaném Trpké 
víno musí v Praze se svými pomocníky rozplétat sloţité klubko rodinných vztahů, které vedou aţ ke 
zločinu. Další příběh se odehrává v ţenském klášteře v Doksanech a vyšetřit podivná úmrtí jeptišek 
také není snadné.  
 
     J. Cimický       Pavilon na Zlatém návrší 
     Mozaika neobvyklých příběhů z psychiatrie. Mladý lékař vypráví, jaká dobrodruţství podstoupil, aby 
pronikl do světa svých pacientů a mohl jim porozumět, a jak se psychiatrie stala jeho ţivotním          
posláním.              
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RYBSKÝ   ZPRAVODAJ   č. 1/2017 vydal  Obecní úřad Rybí,  Rybí č. p. 380  dne  30.12.2016 

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 

1. Vezmete v úvahu, ţe velká láska a velké skutky zahrnují velké riskování. 
2. Kdyţ prohrajete, nenechejte si ujít ponaučení proč. 
3. Drţte se tří R:  - respektu vůči sobě 
 - respektu vůči ostatním 
 - responsibility - zodpovědnosti za všechny svoje činy. 
4. Pamatujte si, ţe kdyţ nedostanete to co chcete, je to někdy skvělý zásah štěstí. 
5. Naučte se pravidla, abyste věděli, jak je správně porušit. 
6. Nedovolte, aby malé neshody zranily velké přátelství. 
7. Kdyţ si uvědomíte, ţe jste udělali chybu, udělejte okamţitě kroky k její nápravě. 
8. Kaţdý den buďte nějaký čas o samotě. 
9. Otevřete svoji náruč změně, ale nevzdávejte se při tom svých hodnot. 
10. Pamatujte si, ţe mlčení je někdy ta nejlepší odpověď. 
11. Ţijte dobrý, čestný ţivot. Aţ potom zestárnete a budete se dívat zpět, budete se   
 moci těšit z něho podruhé. 
12. Milující atmosféra ve vaší domácnosti je základem vašeho ţivota. 
13. Při neshodě s vašimi milovanými, řešte pouze přítomnou situaci. 
       Nevynášejte na světlo minulost. 
14. Sdílejte svoje poznatky. Je to způsob, jak dosáhnout nesmrtelnosti. 
15. Buďte jemní k Zemi. 
16. Jednou do roka se vypravte někam, kde jste nikdy před tím nebyli. 
17. Pamatujte si, ţe nejlepší vztah je ten, ve kterém vaše vzájemná láska je vetší, neţ 
 vaše vzájemné potřeby. 
18. Posuzujte svůj úspěch tím, čeho jste se museli vzdát, aby jste ho dosáhli. 
19. Přistupujte k lásce i vaření s hravou bezstarostnou odevzdaností. 

Dalajláma 

ZUŠ Zdeňka Buriana oznamuje, ţe 
na konto adventních koncertů  

byl zaslán výtěţek ze vstupného 
1000 Kč. 

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

