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Dobrý den, milí spoluobčané. 
Na úvod mi dovolte, abych Vám do desátého roku třetího tisíciletí popřála hodně 
spokojenosti, radosti, zdraví a úspěchů. 
 
A co v tomto roce čeká naší obec? 
 V prosinci úspěšně proběhlo výběrové řízení na stavební firmu na dostavbu        
multifunkční budovy. S firmou Bytostav Poruba byla podepsána smlouva o dílo a     
4. ledna začínají práce na její dostavbě. Připomínám jen, že v budově budeme mít 
novou knihovnu, konzultační místnost pro lékaře pro děti i dospělé, kadeřnictví,    
klubovnu a nový obecní úřad. 
 
V lednu očekáváme i vyhlášení výsledků na další projekt, který jsme přihlásili do    
evropských fondů. Ano jistě vzpomínáte dobře, jde to víceúčelové hřiště v areálu    
Klimbach. Zájem o získání financí v tomto programu byl veliký, uvidíme, jestli se na 
nás i tentokrát usměje štěstí. 
 
A co dalšího náš čeká v novém roce? O prázdninách chceme dokončit opravu       
základní školy. Nechali jsme také zpracovat projekt na chodník na horním konci. U 
těchto dvou projektů chceme využít dotace z Moravskoslezského kraje. 
Z loňského roku nám zůstává dokončení projektové dokumentace na centrální       
kanalizaci v obci. Proto obec pověřila pana Vladimíra Pastorka, který projednává a 
konzultuje s občany trasy umístění kanalizace.  
 
Co nám nedá spát již delší dobu je oprava mateřské školy. Zazdění štítů na školce již 
dávno nestačí. Máme proto připravený projekt na celkové zateplení budovy a jistě si 
představíte, že opět jde zase o miliónové finance, ty samozřejmě nemáme a tak     
hlídáme vyhlášení  vhodného grantového programu, kterým tuto stavební akci        
zafinancujeme. 
 
A to jsem vyjmenovala jen ty největší úkoly, které na nás čekají. Vypadá to tedy tak, 
že nás čeká rok plný práce, ale snad i radosti ze splněných úkolů. 

 
Takže co říci závěrem? Snad jen s chutí do toho, půl je hotovo. 

 
Marie Janečková  

 
 
 

PS:  V prosinci proběhla v obci anketa o povolení průjezdu Valašské rallye po 
 cestách v naší obci. Pro povolení hlasovalo 148 občanů, proti 127. Výsledek 
 hlasování je tedy jasný. Rada na základě tohoto hlasování průjezd povolila. 
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 Anežka Tovaryšová      88  let 

 Irena   Marková  84  let 

 Stanislav Valchář   81  let 

 Miroslav Pšenica  70  let 

 Zdeňka Walderová  65  let 

 Oldřich Maliňák  60  let 

 Dana  Žáková   60  let 

Především dobré zdraví, hodně elánu, spokojenosti a radosti do dalších 
let přejeme občanům, kteří v tomto měsíci oslaví životní jubilea. 

Vážení občané, 
 
ve dnech 2.- 14.ledna 2010 bude probíhat na území obce 
Rybí TŘIKRÁLOVÁ SBÍRKA .  
 
 V této době u Vašich dveří zaklepou za zpěvu       
koledy tři králové, jenž se Vám prokážou platnou          
průkazkou. Peněžní dary, které věnujete do sbírky, budou 
použity k podpoře zdravotních a sociálních projektů. 
 
      Věříme ve Vaši štědrost a dobrosrdečnost. 
 
 Mockrát Vám děkujeme. 
                                              Pracovníci Charity Kopřivnice 
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TJ Sokol Rybí  vás srdečně zve na   SPORTOVNÍ PLES,  
který se uskuteční v sobotu 30. ledna 2010 od 19.00 v SOKOLOVNĚ.  

Hraje skupina Koprock, v kalimeru DJ P.P.  
Občerstvení zajištěno.  

Vstupné 50 Kč. 

Volejbalisté TJ Sokol Rybí pořádají dne 9. ledna 2010 v sokolovně  
tradiční NOVOROČNÍ KLOBOUKOVÝ TURNAJ   smíšených družstev. 

Prezentace od 8.30 do 9.00, vstup od 16 let. Občerstvení zajištěno. 
Bližší informace na str. 11. 

KLUB ŽEN    se poprvé v novém roce setká  v úterý 5. ledna  v 18:00 hod.               
v  přísálí Besedy. 

 

ZAPISOVÁNÍ  LÉKŮ A MĚŘENÍ TLAKU   se bude konat v pond ělí 11. ledna  
 v  době   od 9:30 - 10:00 v přísálí Besedy  

ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ    se bude konat v pond ělí 25. ledna  ve stejnou dobu.   

PORADNA  DĚTSKÉ  LÉKA ŘKY     MUDr. Machovská oznamuje rodičům,  
že poprvé v novém roce bude dětská poradna v Rybí  ve čtvrtek 14. ledna .   

ZÁPIS ŽÁKŮ DO 1. TŘÍDY   místní Základní školy Adolfa Zábranského 
bude ve čtvrtek 28. ledna   2010 v době od 13.00 do 16:00 hod.         
Rodný list dítěte s sebou. 
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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 2010  takto: 

          Cena v Kč / m3 

 

Voda pitná (vodné)                27,91 Kč/ m3 (bez DPH)         30,70 (vč. 10% DPH) 
 
Voda odvedená (stočné)         24,71 Kč / m3 (bez DPH)        27,18 (vč. 10% DPH) 
 
 
     Nové ceny budou uplatněny vůči odběratelům po prvním odečtu měřidel násle-
dujícím po 1. lednu 2010, popřípadě bude postupováno dle uzavřených smluvních 
vztahů mezi odběratelem a dodavatelem. 
 

OBECNÍ  KNIHOVNA  včetně INTERNETU zahájí svou činnost v novém 
roce v pondělí 4. ledna.  

VISAČKA    na  vývoz popelnice 60 Kč 
     (vývoz v úterý lichého  týdne – poprvé 5. ledna) 
 
ZA  PSA  (hradí se do konce února 2010 v  hotovosti na obecním úřadu nebo na 

účet obce   č. 1766493309/0800)   
* za prvního psa 120 Kč 
* za druhého a každého dalšího psa (téhož majitele)  300 Kč 
 
ZPRAVODAJ  60 Kč 
předplatné se hradí v hotovosti na obecním úřadu do konce ledna 2010 nebo lze 
předplatit i během roku, pouze lednové číslo zpravodaje se dodává do každého ro-
dinného domu. Od měsíce února budou zpravodaj dostávat jen předplatitelé.  
 
 

ROČNÍ  ČLENSKÝ  POPLATEK   v  obecní knihovně: 
* děti do 18-ti let a studenti 20 Kč 
* dospělí 50 Kč. 
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schvaluje  rozpočtové provizorium pro rok 2009; 
 

bere na v ědomí  zprávu kontrolního výboru o své činnosti v roce 2009; 
 
bere na v ědomí   zprávu finančního výboru o své činnosti v roce 2009; 
 
schvaluje   Smlouvu o spolupráci obcí uzavřenou k zajištění ostatní dopravní obslužnosti 
 
schvaluje    přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2009 na 

zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů v celkové výši 1500 Kč; 
 
schvaluje  přehled rozpočtových opatření přijatých radou obce v roce 2009; 
 
bere na v ědomí  návrh rozpočtu DSO Sdružení povodí Sedlnice na rok 2009; 
 
bere na v ědomí    revizní zprávu DSO Sdružení povodí Sedlnice z 11.12.2009; 
 
zamítá  žádost ve věci jednání o odkoupení pozemku parc.č. 1689/3; 
 
zřizuje   funkci uvolněného místostarosty v obci Rybí po dobu nemoci starosty Petra Skalky; 
 
schvaluje   Smlouvu o dílo se stavební firmou Bytostav, a.s. - Ostrava Poruba a                                

pov ěřuje  místostarostku podpisem této smlouvy; 
 
schvaluje   odkoupení pozemku parc.č. 1607/1 o výměře 1024 m2 od paní Ireny Markové, bytem Ry-

bí  a to za kupní cenu dle znaleckého posudku č. 3542-234/2009 vyhotoveného panem  Ing.  
Miroslavem Matúšem s tím, že náklady na zhotovení znaleckého posudku a poplatek za vklad 
vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí kupující (obec), daň z převodu nemovitostí 
hradí prodávající a pov ěřuje  místostarostku podpisem kupní smlouvy; 

schvaluje    odkoupení pozemku parc.č. 196/2 o výměře 185 m2 od paní Jany Bárové, bytem Rybí a 
to za kupní cenu dle znaleckého posudku č. 3558-250/2009 vyhotoveného panem Ing.           
Miroslavem Matúšem s tím, že náklady na zhotovení znaleckého posudku a poplatek za vklad 
vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí kupující (obec), daň z převodu nemovitostí 
hradí prodávající a pov ěřuje  místostarostku podpisem kupní smlouvy; 

schvaluje    odkoupení pozemku parc.č. 1677/11 o výměře 17 m2 od pana Petra Kvity, bytem Rybí  a 
to za kupní cenu dle znaleckého posudku č. 3560-252/2009 vyhotoveného panem Ing.           
Miroslavem Matúšem s tím, že náklady na zhotovení znaleckého posudku a poplatek za vklad 
vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí kupující (obec), daň z převodu nemovitostí 
hradí prodávající a pov ěřuje  místostarostku podpisem kupní smlouvy; 

schvaluje    odkoupení pozemku parc.č. 1729/7 o výměře 78 m2 a 1729/8 o výměře 59 m2 od paní 
Jany Bárové a pana Petra Kvity a to za kupní cenu dle znaleckého posudku č. 3559-251/2009 
vyhotoveného panem Ing. Miroslavem Matúšem s tím, že náklady na zhotovení znaleckého   
posudku a poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí kupující (obec), 
daň z převodu nemovitostí hradí prodávající a pov ěřuje  místostarostku podpisem kupní 
smlouvy; 

bere na v ědomí   informace místostarostky; 

Ze zasedání 

 zastupitelstva obce 

 V úterý 15. prosince 2009 se v sále Besedy konalo 20. zasedání        
zastupitelstva obce, kterého se zúčastnilo 11 členů zastupitelstva a 11 občanů. 
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Ze zasedání Rady obce 

schvaluje  dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo o prová-
dění prací při údržbě a opravě veřejného osvětlení 
mezi obcí Rybí a firmou Vlastimil Zelenka, Nový 
Jičín;  
zamítla    žádost Fondu ohrožených dětí o finanční 
příspěvek na svoji činnost; 
pov ěřuje  místostarostku vyřízením žádosti 
z krajského úřadu ve věci plánování sociálních  slu-
žeb v naší obci; 
vyhlašuje   anketu o povolení průjezdu motoristic-
kého podniku Valašská rallye 2010 po místních  
komunikacích, která se má uskutečnit v sobotu 
27.3.2010; 
schvaluje  finanční příspěvek na provoz střediska 
Slezské diakonie Domova Tichá pro rok 2010; 
pov ěřuje   místostarostku podáním žádosti o   
umístění zrcadla na protější straně cesty u výjezdu 
od kovárny na dopravní inspektorát policie ČR;  

vzala na v ědomí   nařízení místostarostky obce 
o provedení inventarizace majetku obce 
k 31.12.2009 a 

schvaluje  v souladu s § 29 a 30 zákona 
č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozděj-
ších předpisů, složení inventarizačních komisí : 
 a) hlavní inventarizační komisi : 
  Předseda - Ing. Radomíra Marešová 
   Petr Purmenský, Marie Janečková,  
   Jaroslava Honešová 
 b) dílčí inventarizační komise: 

obecní ú řad-předseda - Marie Janečková 
Petr Purmenský, Pavlína Havrlantová, 
Jaroslava Honešová  

hasi či - předseda – Antonín Kudělka , Jaro-
slav Honeš, Jiří Kudělka; 

navrhuje   termín 20. zasedání Zastupitelstva 
 obce Rybí dne 15.12.2009 od 18. hod. 
 v sále Kulturního domu Beseda. 
 

 Rada obce na svém 76. zasedání dne 24.11.2009  
projednala a p ř i ja la toto usnesení:  

Rada obce na svém 77. zasedání dne 2.12.2009  
projednala a p ř i ja la toto usnesení:  

schvaluje vyřazení nabídek firem s pořadovými 
čísly 12, 13 a 14 ze zadávacího řízení pro 
nesplnění požadavků na úplnost nabídky dle 
zadávací dokumentace; 

schvaluje   výběr zhotovitele na akci Dostavba 
multifunkčního domu v obci Rybí firmu     
Bytostav Poruba a.s., se sídlem Dělnická 
382, 708 00 Ostrava – Poruba, IČO 
45192464, zastoupenou Ing. Pavlem    
Ševčíkem, předsedou představenstva a 

  pověřuje  místostarostku obce Rybí uzavře-
ním smlouvy o dílo s tímto dodavatelem; 

jmenuje   zástupce zřizovatele do Školské rady 
 při Základní škole Adolfa Zábranského 
 na funkční období 2009-2011 pana       
 Jaromíra Marka a pana Pavla Bradáče; 
vybrala   koordinátora BOZP na stavbě Multi-

funkční budovy v obci Rybí firmu       
RED-LANT s.r.o. se sídlem Nemocniční 
2902/13, Moravská Ostrava za cenovou 
nabídku 65.000 Kč včetně DPH. 
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Co najdete na úřední desce  

pověřuje   pana Vladimíra Pastorka, bytem 
Rybí 331 ve věci vyřízení Smluv o bu-
doucích smlouvách o vstupu na poze-
mek při výstavbě tlakové kanalizace 
v obci Rybí; 

schvaluje   zakoupení sněhového hasicího 
přístroje do dílny v suterénu obecní 
besedy; 

schvaluje   rekonstrukci vedení 110 kV, čísl
 o vedení V5656 na katastrálním úze
 mí Rybí a   
 pověřuje    místostarostku podpisem 
 Dohody o udělení souhlasu; 
schvaluje   pro rok 2010 využití vývozu bio
 odpadu ve stejném množství jako 
 v letošním roce; 
bere na v ědomí   vyúčtování poskytnuté 
 neinvestiční dotace denního           
 stacionáře Škola života, Nový Jičín – 
 Žilina; 
bere na v ědomí   vyúčtování poskytnuté 
 neinvestiční dotace Slezské diakonie 
 – Domov Tichá; 

schvaluje   na základě výsledku anketní
 ho hlasování povolení průjezdu    
 Valašské rallye obcí Rybí po         
 vyznačeném úseku; 
neschvaluje   návrh Smlouvy o nájmu a 
 provozování vodního díla s firmou 
 SmVaK Ostrava; 
schvaluje   prodloužení smlouvy o        
 výkonu veřejné služby s panem 
 Karlem Křížkem, bytem Rybí; 
schvaluje   Smlouvu o výpůjčce           
 nemovitého majetku mezi MŠ Rybí 
 a obcí Rybí a ZŠ Adolfa               
 Zábranského Rybí a obcí Rybí; 
schvaluje   rozpočtový výhled na období 
 2010-2012; 
schvaluje   rozpočtové opatření č. 7; 
schvaluje   finanční příspěvek 2.500,- Kč 
 na slavnostní ohňostroj na vánoční 
 besídku konanou dne 18.12.2009 
 před místní školou. 

Rada obce na svém 78. zasedání dne 15.12.2009  
projednala a p ř i ja la toto usnesení:  

K datu 28.12.2009: 
 
Usnesení 20. zasedání Zastupitelstva obce Rybí konaného dne 15.12.2009 
Veřejná vyhláška - David Nevrlý 
Oznámení - zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání 
Nabídka pozemků k pronájmu uveřejněná Pozemkovým fondem ČR 
Přehled uzavřených veřejnoprávních smluv 
 
Písemnosti jsou uvedené na elektronické úřední desce na adrese: www.rybi.cz 
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Vážení spoluobčané, 
 
kulturní komise spolu s KDÚ- ČSL připravila pro Vás v předvánočním čase výstavu 
betlémů a koncert. 
 
V soboru 19.12. byla otevřená výstava. I přes mrazivé počasí se přišli pokochat    
krásou a poezii Vánoc nejen občané Rybí. Většinu vystavených betlému zhotovil pan 
Jiří Honeš-starší, pro něhož se betlémy staly celoživotním koníčkem. V neděli na    
výstavě skauti předávali betlémské světlo. 
 
Součástí výstavy byla taky vědomostní soutěž, na kterou odpovědělo 18 návštěvníků, 
z toho bylo 11 odpovědí špatných a 7 správných. 
 
1. otázka – Z kterého města vyšli sv. Josef a Panna Maria do  
  Betléma? 
Odpověď:  z Nazareta 
 
2. otázka – Důvod jejich cesty do Betléma? 
Odpověď: Sčítání lidu, které nařídil císař Augustus. 
 
3. otázka - Kolik km museli ujít? 
Odpověď: Vzdálenost Nazaret-Betlém je asi 120 km, dá se předpokládat, že Josef 
s Marií šli údolím Jordánu a ta cesta je cca o 20 km delší. Takže správná vzdálenost 
je 120-140 km. 
 
Ze správných odpovědí byli vylosování: Jiří Kelnar, Jaroslav Honeš, Vojtěch Honeš. 
 
 

 
 V neděli  chrámem Povýšení sv. Kříže zazněly hlasy našich   
spoluobčanů, kteří pod vedením p. Melčákové, zpívají v Pěveckém 
chrámovém sboru.  
 Následně vystoupil soubor vysokoškolských studentů CHORUS 
Ostrava. Kostel byl zaplněn do posledního místečka. 
 

Dobrovolné vstupné ve výši 4.662 Kč bylo se souhlasem rady obce darováno farnosti 
na opravu fary. 
 
Děkuji všem, kteří se na přípravě výstavy a koncertu podíleli a taky všem návštěvní-
kům a posluchačům za účast. 
 
Do nového roku přeji vše dobré. 
 

Za kulturní komisi Ludmila Krausová 
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13. února - Výbor Sboru dobrovolných hasičů Rybí upozorňuje všechny, kdo se 
rádi baví, že hasi čský kon činový ples bude MAŠKARNÍ . Využijte dlouhých 
zimních večerů a překvapte nás opět nápaditými a   vtipnými maskami.  

Těší se na Vás rybští hasiči.  

 Poslední listopadovou sobotu jsme v naší obci oslavili 100. výročí narození        
akademického malíře Adolfa Zábranského. Děkuji Vám všem, kteří jste se podíleli 
na přípravě těchto oslav, děkuji Vám všem, kteří jste se oslav zúčastnili a děkuji i 
Vám, kteří jste zakoupením výtvarných prácí  přispěli na děti z Dětského domova v 
Novém Jičíně. Dopis od paní ředitelky patří především Vám. 

Marie Janečková 

6. února - tradi ční MYSLIVECKÝ PLES 
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Odpovědná osoba: Chytílková Petra 
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 Úspěšné vykročení do 
nového roku, hravé řešení 
problémů, hodně zdraví a na  
viděnou při volbách v roce 
2010 přeje místní sdružení 
ODS a jejich příznivci. 
 

za všechny  
Pavel Lichnovský 

předseda MS ODS 

 Vážení a především starší spoluobčané, dovoluji si Vám oznámit, že        
tištěnou podobu občasníku RYBAK si můžete přečíst nebo prohlédnout v místní 
knihovně. Občasník je zaměřen především na prevenci zdraví, jsou zde fotografie 
z historie i současnosti naší obce, zmínky o akcích, které obec nebo občané    
pořádají, prostor tu najde i náš Rýbský rýpala se svými povídkami a mnoho     
dalších zajímavostí. V knihovně bude k nahlédnutí černobílá verze. Jako další 
službu nabízím zápůjčku občasníku přímo do domu - zde se jedná již o barevné 
provedení. Tato služba je určena především pro ty občany, kteří z pochopitelných 
důvodů nevládnou počítačům. Pokud máte o tuto službu zájem, neváhejte mne 
kontaktovat. 
 
 Dále pak si dovoluji oslovit  všechny spoluobčany o možnost zapůjčení a 
následné ofocení fotografií, vztahujících se k historii naší obce. Děkuji 
 

Pavel Lichnovský, vydavatel 

6. ledna 2010  od 11:00 hod. U kašny, Starý Jičín č.p.2 se koná kurz 
-    

automatická kresba, léčení, mandaly, tarotové karty, diagnostika                     
od ALENKY VOJNOVSKÉ.  
Kurz 1x měsíčně - 600 Kč.  

Objednávky na tel.č. 737 752 874 
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RYBSKÝ   ZPRAVODAJ    č. 1/2010  vydal  Obecní úřad Rybí,  Rybí č. p. 127  dne  28.12.2009   
v počtu  325 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.   

Roční předplatné zpravodaje 60 Kč nebo 5 Kč za jeden výtisk.     Tisk: Obecní úřad Rybí         .       
Obecní úřad si vyhrazuje právo výběru příspěvků do zpravodaje.              Uzávěrka každého čísla: 25. den 

 Jako informační systém v naší obci využíváme SMS zprávy , které        
vysílají pracovnice obecního úřadu. Tato služba v naší obci funguje již    
5 let a  bezplatně ji využívá 218 občanů.  
 Jestliže také máte zájem o tuto službu, přijďte nahlásit svoje      
mobilní tel. číslo na obecní úřad.  

Marie Janečková 


