
  

LEDEN  2013 

XXI. ročník  

Váţení občané, 
 
ve dnech 1. až 14.ledna 2013 bude probíhat na území 
Vaší obce 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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Milí spoluobčané,  
dovolte mi, abych Vám do nastávajícího nového roku popřála vše dobré, především 
však zdraví, lásku, osobní spokojenost, pracovní i rodinnou pohodu. 
 V letošním roce vstupuje zastupitelstvo naší obce do druhé poloviny svého        
volebního období. Pojďme si tedy krátce zrekapitulovat, co se za uplynulé dva roky    
podařilo udělat a co je připraveno k realizaci pro nejbliţší období. 
 Největší stavební akcí prvé poloviny volebního období bylo bezesporu zateplení 
pláště mateřské školy, musím říct, ţe budova po mnoha letech vypadá opravdu hezky, 
ale především se podařilo uspořit ročně 399 GJ na vytápění. Dosáhlo se tak vyšších 
úspor, neţ bylo vypočteno v projektu. 
 Zastupitelé navázali na práci svých předchůdců a pokračují ve stavbě chodníků v 
obci, byl dostavěn chodník okolo mateřské školy a před obecním úřadem. Dále je      
připravena projektová dokumentace na chodník s nástupním ostrůvkem u zastávky na 
horním konci a chodník ve směru na Štramberk. U obou staveb je naplánován přechod 
pro chodce. U projektu ve směru na Štramberk se však čekalo na vyřešení změny 
v územním plánu obce. U chodníku u zastávky na horním konci se musí nejdříve podél 
cesty poloţit nový kanálový řad, který odvádí vodu z rodinných domů stojících podél 
cesty na Puntík. 
  Zastupitelé také schválili finance na obnovu kulturní památky - kamenné hřbitovní 
zdi u kostela. Jde přece o dominantu naší obce, kterou navštěvuje mnoho turistů 
z blízkého i vzdáleného okolí. V roce 2013 bude obnova zdi se vstupní branou dokonče-
na. 
  Pokračuje se v opravě místních komunikací. Bohuţel projíţdějící těţká auta doká-
ţou rychle ničit asfaltový povrch, který nemá zpevněné podloţí, tak jako je tomu u    
státních silnic. 
 V uplynulém roce bylo započato s úpravou centrální části obce. Suché jaro však 
zabránilo dokončit výsadbu. Úkol tedy zůstává do letošního roku a to i s dostavbou    
přístřešku u školy. 
 Díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj bylo vystavěno nové hřiště v areálu 
mateřské školy. V letošním roce se zastupitelé ucházejí o dotaci znovu, tentokrát na 
umístění herních prvků pro děti a cvičebních prvků pro dospělé a to za fotbalovým   
hřištěm v areálu Klimbach. 
 Největší akcí uplynulého roku bylo odkoupení budovy sokolovny od České obce 
sokolské. Po dlouhém jednání byla dohodnuta cena ve výši 2.015.000,- Kč. Protoţe  
budova je v havarijním stavu, nastává období zpracovávání projektu na její celkovou  
rekonstrukci a následně jeho realizace. 
 Co se nepodařilo, a v dohledné době ani nepodaří, je stavba splaškové kanaliza-
ce. Zastupitelé proto připravují jiný postup, jak dosáhnout čisté vody v rybských tocích. 
Kromě realizovaných akcí jsou připraveny projekty na další velmi důleţité stavby –     
rekonstrukce veřejného osvětlení, opravy propustků a mostů, zateplení pláště Besedy. 
 Na závěr tohoto poměrně dlouhého výčtu uskutečněných i plánovaných akcí     

děkuji svým kolegům zastupitelům za jejich čas a úsilí, které věnují obci, tedy nám všem 

a přeji jim i do druhého poločasu volebního období trpělivost a mnoho moudrých       

rozhodnutí, která přinesou prospěch současným i budoucím obyvatelům naší vesnice. 

Úspěšný rok 2013 nám všem přeje Marie Janečková 
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 Stanislav  Valchář   84  let 

 Anna  Krpcová  75  let 

 Marie  Bradáčová  65  let 

 Čestmír Chemij   60  let 

 

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

 

NOVOROČNÍ KONCERT 

Chrámový sbor Rybí spolu s Komorním orchestrem Kopřivnice a jeho sólisty 

nechají zaznít mši Františka Kolaříka 

 „NOC TAJEMNÁ“.  

Koncert se uskuteční v neděli 6. ledna od 15 hodin v sále Besedy.  
 

Vítání roku 2013, 
 

Rada obce Vás zve 1. ledna 2013 v 16:30
 
hodin  

k obecnímu úřadu, abychom společně přivítali nový rok. 

Můţete se těšit i na malý ohňostroj.   

Hrníčky na novoroční přípitek vezměte s sebou. 
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Myslivecké sdružení Rybí Vás zve na 

MYSLIVECKÝ PLES  

v sobotu 26. ledna v sále Besedy . Začátek v 19 hodin.  

Hudba VAR. 

Pestrá myslivecká kuchyně a bohatá tombola. 

TJ Sokol Rybí a Sportovní komise při OÚ Rybí 

si vás dovolují srdečně pozvat na 

 

Sportovní ples, 

 

který se koná v  sobotu 19.1.2013 od 19.00 v sokolovně. 
 

Hraje skupina Koprock, v kalimeru diskotéka. 

Občerstvení zajištěno. 

TJ Sokol Rybí - turistický oddíl -  

pořádá v sobotu 12. ledna 2013 v restauraci na hřišti  

BESEDU S DOMINIKOU SUCHOMELOVOU 

o jejím putování po ČÍNĚ. 

  
Začátek v 18 hodin. Vstupné dobrovolné. 

Srdečně zveme všechny, kdo mají rádi zajímavá vyprávění 

o zemích kde na dovolenou ještě běţně nejezdíme. 

Zveme všechny vlastníky honebních pozemků na  

VALNOU HROMADU. 

Uskuteční se ve čtvrtek 10. ledna 2013 v „Hospůdce u Milana“ 

Začátek v 17:00 hodin 

Obsahem shromáţdění bude obnovení Honebního společenstva s    

volbou nového výboru. 

Zve výbor Honebního společenstva 
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POZVÁNKA 

 

Dovoluji si Vás pozvat na odbornou přednášku týkající se nástrah 

běžného života a možností, jak je minimalizovat s názvem  

"Umím sedět?",  

která se uskuteční 

v pondělí 14. 1. 2013 od 17 hod. 

v prostorách místní knihovny. 

 

Na Vaši účast se těší Mgr. Petra Milichová, fyzioterapeutka. 

Vstupné dobrovolné 

 

 

 

 

OZNÁMENÍ 

 

Masérské, rekondiční a regenerační služby budou v obci Rybí pokračovat i 

v roce 2013, a to od 8. 1. 2013 každé úterý a středu dopoledne. 

Zároveň od 1. 1. 2013 dojde k mírnému navýšení cen nabízených služeb. 

 

Vážení občané Rybí, ráda bych vám všem popřála do nového roku 2013 

hlavně zdraví a životní pohodu. 

Těším se na Vaši návštěvu. 

Mgr. Petra Milichová, fyzioterapeutka 

Tel. č. 723 00 22 55. 
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KLUB ŢEN    zve své členky v úterý 8. ledna  do přísálí Besedy v 18:00 hod.   

ZAPISOVÁNÍ  LÉKŮ A MĚŘENÍ TLAKU  se bude konat  v pondělí  7. ledna
 v konzultační místnosti lékaře na obecním úřadě v době od 9:30 - 10:00. 
           
ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ se bude konat v pondělí  21. ledna ve stejnou dobu. 

MUDr. Machovská oznamuje rodičům, že poradna v Rybí bude 

ve čtvrtek 10. ledna 2013  od 7:30 hod.  

a dále co 14 dní v sudé týdny. 

Sbor dobrovolných hasičů pořádá v sobotu 9. února 2013 

MAŠKÁRNÍ KONČINOVÝ PLES.  

Vyuţijte dlouhých zimních večerů a překvapte nás opět 

nápaditými a vtipnými maskami.  

Těší se na vás rybští hasiči 

Malé ohlédnutí za adventním koncertem 
 

 V neděli 16. prosince navštívili náš kostel se 

svým literárně-hudebním pásmem Alfréd Strejček a 

Jindřich Macek. Z vystoupení jsme odcházeli všichni svátečně naladěni. Atmosféra    

našeho kostela však zapůsobila i na pana Strejčka. O svém vystoupení u nás v Rybí 

pak krátce povyprávěl i ve svém rozhlasovém pořadu. Po takových slovech pak máte 

radost, ţe Rybí je naším domovem. 
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VISAČKA   na  vývoz popelnice 60 Kč 
     (vývoz v úterý lichého týdne  
  ale pozor - první vývoz v roce 2013 ve čtvrtek  3. ledna) 
 
ZA  PSA (hradí se do konce února 2013 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 
 
ZPRAVODAJ 60 Kč 
předplatné se hradí v hotovosti na obecním úřadu do konce ledna 2013 nebo lze 
předplatit i během roku, pouze lednové číslo zpravodaje se dodává do kaţdého 
rodinného 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. 

Fotosoutěţ „Kalendář obce Rybí 2014“ 
 

I v novém roce vyhlašujeme fotosoutěţ „Kalendář obce Rybí 2014“. Do 31. října 2013 

doručte (elektronicky, na cd, na flash disku) 12 fotografií zachycující hezká a zajímavá 

místa naší obce a krajiny okolo ní. Nezasílejte fotografie s osobami. Vítězné fotografie 

budou součástí kalendáře 2014, případně budou pouţity v obecních zpravodajích. 

Všechny soutěţní fotografie budou zveřejněny do konce prosince 2013 na webových 

stránkách obce. 

Kalendář 2013 
Protoţe jsme neuvedli jména autorů fotografií kalendáře 2013 na jednotlivých listech 

v kalendáři, tak jak jsme uvedli v podmínkách vyhlášené soutěţe, napravujeme tento 

nedostatek a uvádíme je aspoň nyní prostřednictvím zpravodaje. 

Leden – Jiřina Winterová, únor -  Petra Marková, březen – Radek Valenta,  

duben – Petra Marková, květen – Marek Vaculík, červen – Tereza Marková,  

červenec – Tereza Marková, srpen – Marek Vaculík, září – Jaromír Havrlant,  

říjen – Petra Marková, listopad – Jiřina Winterová, prosinec – Josef Kvita. 

Všem účastníkům soutěţe moc děkujeme za účast a doufáme, ţe nám i přes nedostat-

ky v uplynulé soutěţi zachovají přízeň. 
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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 2013 takto: 

            Cena v Kč / m
3 

 

Voda pitná (vodné)                31,82 Kč/ m
3 
(bez DPH)         36,59 (vč. 15% DPH) 

   37,39 (vč. 17,5 % DPH)  
 
Voda odvedená (stočné)         29,29 Kč / m

3 
(bez DPH)        33,68 (vč. 15% DPH) 

   34,42 (vč. 17,5 % DPH) 
 
     Nové ceny budou uplatněny vůči odběratelům po prvním odečtu měřidel následují-
cím po 1. lednu 2013, popřípadě bude postupováno dle uzavřených smluvních vztahů 
mezi odběratelem a dodavatelem. 

Jednou z věcí, která byla pořízena z  rozpočtu obce, bylo zakoupení 3 ks přístrojů, které 
sniţují vlhkost zdiva v budově Besedy a v základní škole. Tato informace jiţ byla ve 
zpravodaji zveřejněna. V polovině listopadu, tedy asi po roce uţívání bylo provedeno II. 
kontrolní měření. 
V tabulce jsou uvedeny výsledky měření vlhkosti v budově Besedy. 

 

Z přiloţené tabulky vyplývá, ţe vlhkost klesá, po třech letech by se měla pohybovat   
okolo 0,9% a problém s vlhkostí by tak měl být vyřešen. 
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Ze zasedání rady obce  

Rada obce na svém 54. zasedání dne 28.11.2012 
projednala a při jala toto usnesení:  

vyhlašuje záměr pronájmu místnosti pro 
 podnikání v multifunkční budově a 
 dále souhlasí  s uzavřením smlouvy 
 na dobu 5ti let; 
 
vyhlašuje záměr pronájmu tělocvičny 

v budově ZŠ Adolfa Zábranského Ry-
bí za účelem cvičení; 

 
schvaluje     vyřazení nepotřebného ma-

jetku MŠ Rybí -  chladnice CALEX 
v hodnotě 3. 420,- Kč a programu PC 
v hodnotě 9.700,- Kč; 

 
souhlasí   s prominutím poplatku za pro-

nájem sálu v Besedě TJ Sokol Rybí 
na Mikulášskou besídku; 

 
souhlasí  s nákupem tří sad vstupenek 

do ostravských divadel s 50% slevou 
a dále  souhlasí s předáním vstupe-
nek kulturní komisi, aby uspořádala 
zájezd na vybrané vystoupení; 

 
souhlasí  s nákupem přáníček od společ-

nosti Stonoţka a navrhují je pouţít 
na zasílání vánočních přání Obce 
Rybí; 

nesouhlasí s poskytnutím finanční     pod-
pory Linky bezpečí; 

 
nesouhlasí se zakoupením Encyklopedie 

měst a obcí ČR; 
schvaluje  finanční příspěvek na zakoupe-

ní cen pro účastníky tradičního ping-
pongového turnaje – Memoriál Jarosla-
va Kvity; 

 
vybrala  firmu Ing. Vlastimil Toman – Arbor, 

Nový Jičín na pokácení stromu javoru 
klenu  na místním hřbitově; 

 
schvaluje  rozpočtové opatření č. 9;  
 
schvaluje  sníţení poplatku Martinu Matou-

šovi za pronájem sálu v besedě u příle-
ţitosti turnaje v karetní hře „VE VOLU“ 
a to na polovinu.  

 
schvaluje  v souladu s § 5 vyhl. č. 

270/2010 Sb. plán inventur, který zpra-
covala Jaroslava Honešová - ekonom-
ka a Petr Skalka – předseda kontrolní-
ho výboru.  
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Rada obce na svém 55. zasedání dne 19.12.2012 
projednala a při jala toto usnesení:  

schvaluje  vyvěšení záměru pronájmu    
učeben v budově Základní školy Adolfa 
Zábranského pro účely výuky hry na  
hudební nástroje a souhlasí 
s uzavřením smlouvy o  pronájmu na 
dobu 5-ti let; 

 
schvaluje  vyvěšení záměru výpůjčky     

učeben v budově Základní školy Adolfa 
Zábranského pro realizaci volnočaso-
vých krouţků dětí navštěvující Základní 
školu AZ  a souhlasí  s uzavřením 
smlouvy o výpůjčce na dobu 5-ti let; 

 
bere na vědomí  informaci ředitelky ZŠ o  

vyhlášení ředitelského volna na den 
21.12.2012; 

 
souhlasí se členstvím obce Rybí 

v honebním společenstvu Rybí a   
souhlasí, aby  pozemky zapsané na  
LV 10.001, uvedené na přihlášce, byly 
součástí honitby; 

 
souhlasí s pronájmem tělocvičny v Základní 

škole AZ Rybí za účelem cvičení na   
balanční ploše Bosu na dobu 3 let; 

 
schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebyto-

vých prostor s Martinou Bilovou za úče-
lem provozu zavedeného dámského, 
dětského a pánského kadeřnictví s tím, 
ţe doba nájmu se stanovuje na 5 let a 

 pověřuje  starostku podpisem smlouvy; 
 
bere na vědomí  vyúčtování neinvestiční  
 dotace poskytnuté Občanské poradně 
 v Novém Jičíně - Centra pro zdravotně 
 postiţené; 
 
bere na vědomí  vyúčtování neinvestiční  
 dotace poskytnuté neziskové          
 společnosti SONS Nový Jičín; 

bere na vědomí  vyúčtování neinvestiční    
 dotace poskytnuté Slezské diakonii, 
 střediska Karmel Tichá; 
 
bere na vědomí  vyúčtování neinvestiční    
 dotace poskytnuté na provoz Školy    
 ţivota v Novém Jičíně; 
 
bere na vědomí  vyúčtování neinvestiční    
 dotace poskytnuté společnosti Salus 
 Kopřivnice; 
 
bere na vědomí  informaci o stanovení cen za 
 ukládání odpadu na skládce Asompo 
 a.s. Ţivotice u Nového Jičína od 
 1.1.2013; 
 
schvaluje  příspěvek pozemkovému spolku      
 Domov při ZO ČSOP Jeseník n/O. na     
 financování informační tabule o tisech u   
 Kříţků; 
 
schvaluje  úpravu měsíčního poplatku za pro-

nájem sociálního bytu o navýšení po-
platku za energie (elektřina a plyn); 

 
souhlasí  s uzavřením objednávky se Střední 

školou, Šenov u Nového Jičína na      
výrobu 50 ks stolů do sálu Besedy; 

 
schvaluje  rozpočtové opatření č. 11; 
 
vyhlašuje  fotosoutěţ na výrobu Rybského 

kalendáře pro rok 2014. Účastníci    
soutěţe do  30. října 2013 doručí na 
obecní úřad 12 ks fotografií obce Rybí; 

 
schvaluje  poskytnutí finančního příspěvku na  

zakoupení cen na tradiční Kloboukový    
turnaj ve volejbalu. 
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     Walt Disney                                   Nástrahy na březích Nilu 
     Dobrodruţný příběh Dulíka, Bubíka a a Kulíka, kteří se strýčkem Donaldem   
cestují po Africe. Co všechno zaţili na březích Nilu se dozvědí malí  čtenáři v této 
knize.   
 

     Thomas Brezina                           Zázraky se dějí 
     Ţivot přináší nečekané situace. Kdyţ kdosi nechá za dveřmi zvěrolékařovy rodi-
ny košík se třemi štěňaty a zároveň se v rodině objeví cizí miminko, začíná pro čle-
ny rodiny velmi dobrodruţný příběh. 
 

     Ivona Březinová                            Blonďatá Kerolajn 
     Tři kamarádky Fany, Simča a Nikol se svými kamarády podnikají tentokrát výpra-
vu do zasněţené krajiny pod Ještědem. Lyţe, běţky i snowbordy jim umoţní se 
pěkně "vyřádit" na sněhu a zaţít mnoho legrace. Jediná, která se tolik nebaví je   
Nikol, která právě proţívá trápení s láskou. Pro kterého mládence se rozhodne?   
 

     John Flanagan                              Hraničářův učeň - Ztracené příběhy 
     Jedenáctá kniha o Willovi a jeho přátelích je poslední v této sérii o hraničáři. Do-
zvíme se v ní jestli Halt řekl Willovi celou pravdu o jeho rodičích a další příběhy, kte-
ré se neobjevily v předešlých knihách. 
 

    Milan Holeček a kolektiv             Skvosty Evropy 
     Tato kniha zahrnuje všechny evropské památky zařazené do Seznamu světové-
ho kulturního a přírodního dědictví. Je to výpravná obrazová publikace, kde najde-
me nejen kulturní památky vytvořené rukou člověka, ale i jedinečné přírodní útvary 
na území Evropy. 
 

     Jan Cimický                                  Prchající stín 
     Pejskař na okraji Prahy objeví část lidského těla. Je to další vraţda, anebo jen 
část do mozaiky té předchozí? Je to případ, v němţ se zaučuje mladá kriminalistka, 
psycholoţka Sulková. 
 

     Patrick Taylor                               Doktore, teď to chce klid 
     Pokračování příběhů mladého venkovského doktora Barryho Laverty. Získá si 
důvěru svých pacientů? Kdo hledá humorné příběhy, rád si tuto knihu přečte. 
 

     Táňa Keleová - Vasilková           Srdce v temnotách 
     Další z knih oblíbené autorky, která čerpá náměty ze ţivota současných rodin. 
Klára musí nastoupit do zaměstnání i kdyţ chtěla ještě zůstat s dětmi doma. Ale 
manţel přišel o práci a tak ji nic jiného nezbývá. Začíná ji kolotoč starostí a bohuţel 
i trápení se sobeckým manţelem. Jak zvládne neustálý psychický tlak doma i v  
práci?     
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 V sobotu 15. prosince se uskutečnil předvánoční zájezd na vánoční jarmark do 

skanzenu v Roţnově pod Radhoštěm a dále pak na česko-slovenský betlém do  

Horní Lidče. Podle ohlasů účastníků zájezdu zapůsobila scéna betlému společně 

s hudbou, světelnými efekty a doprovodným  filmem velmi sugestivně. Pro ty z Vás, 

kteří se zájezdu nezúčastnili, malá ochutnávka z betlému na webové stránce    

http://www.i-novojicinsko.cz/betlem-horni-lidec-4141 .  

 

 O den později hostila naše obec v rámci adventního koncertu v místním koste-

le recitátora Alfreda Strejčka a loutnistu Jindřicha Macka. Troufám si říci, ţe pro 

všechny posluchače to byl příjemný kulturní záţitek. Dobrovolným vstupným 

s celkovým výtěţkem 4 040 Kč přispěli občané místní farnosti na opravu kostela. 

Všem srdečné díky!  

 

Váţení spoluobčané, dovolte mi jménem kulturní komise a jménem zastupitele 

obce, Vám popřát do nového roku především pevné zdraví a hodně síly při řešení 

ţivotních situací a problémů. A nezapomeňte, ţe pravda vţdy nakonec zvítězí, i kdyţ 

jí to někdy trvá poněkud déle, neţ bychom si přáli.  

Pavel Lichnovský  

předseda kulturní komise a zastupitel obce  

Váţené rybské děti, rybská mládeţi, 

      dovoluji si Vás oslovit v jedné věci, která podle ohlasů, které dostávám, trápí 

spoustu občanů. A sice, ţe neumíte zdravit anebo moţná se vám nechce zdravit star-

ší generace. Zkuste se prosím nad tím zamyslet a něco s  tím udělat.  

Děkuji Vám.  

PS: Mně zdravit nemusíte.    

Pavel Lichnovský, zastupitel obce  

http://www.i-novojicinsko.cz/betlem-horni-lidec-4141
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Plesová sezóna bezpečně 
 

Prvé měsíce kaţdého roku jsou ve znamení plesů a velkých společenských zábav. Or-
ganizátoři těchto akcí by neměli zapomínat na to, ţe mají určité povinnosti, které jim 
vzhledem k bezpečnosti návštěvníků ukládají předpisy a které se s vyšším počtem 
účastníků přiměřeně zvyšují. Takovéto akce se mohou konat jen ve stavbách, které 
jsou k takovému účelu určeny, tj. ve stavbách, pro které byl při jejich projektování a re-
alizaci řešen a zabezpečen dostatečný počet a kapacita únikových cest a další poţa-
davky poţární bezpečnosti, a které byly pro pořádání plesů a podobných akcí zkolau-
dovány stavebním úřadem. 
V průběhu akce jsou organizátoři povinni zabezpečit především dostatek trvale vol-
ných otevíratelných únikových východů, dbát na jejich označení, mít dostatek haseb-
ních prostředků, proškolené preventivní poţární hlídky a pořadatele. Pokud jsou insta-
lovány hořlavé dekorace, realizována vystoupení s otevřeným ohněm apod., musí or-
ganizátor provést další preventivní opatření. Je zakázáno plnění balónků plyny, které 
ve směsi se vzduchem tvoří výbušnou nebo hořlavou směs (např. vodík, acetylén). 
Takto naplněné balónky nesmí být pouţívány ani jako výzdoba. Pod strop a podhledy 
nelze umístit výzdoby a textilie, po kterých se poţár šíří a které jako hořící odpadávají 
a odkapávají. Povinnosti organizátorů akcí s větším počtem osob (ve většině případů 
jde o účast více neţ 200 osob) jsou uvedeny v Nařízení Moravskoslezského kraje č. 
4/2006 (viz http://www.kraj-moravskoslezsky.cz/narizeni.html) a dále v obecně závaz-
ných vyhláškách obcí. 
Při akcích, definovaných jako akce s větším počtem osob, je organizátor povinen zpra-
vidla zřídit preventivní poţární hlídku jiţ před zahájením akce a zajistit prostřednictvím 
odborně způsobilé osoby na úseku poţární ochrany seznámení členů preventivní po-
ţární hlídky s charakterem objektu, zejména s únikovými východy, rozmístěním hasi-
cích přístrojů a dalšími povinnostmi pro zabezpečení poţární ochrany pořádané akce. 
Doporučujeme, aby do preventivních poţárních hlídek byli začleňováni přednostně čle-
nové profesionálních a dobrovolných hasičských jednotek. 
Provozovatel činnosti, tj. pořadatel akce, je povinen nezahajovat akci při zjištění nedo-
statků v dodrţování podmínek poţární bezpečnosti, které nelze odstranit před jejím 
zahájením, akci přerušit a ukončit při bezprostředním nebezpečí vzniku poţáru a 
zejména v případě znemoţnění úniku nebo evakuace osob.  
Nelze zapomenout, ţe organizátoři akcí mají povinnost odpovídajícím způsobem a 
v potřebném rozsahu seznámit účastníky akce i účinkující se stanovenými opatřeními 
k zabezpečení poţární ochrany, zejména s únikovými cestami, označením únikových 
východů, popřípadě vyznačením zákazů kouření nebo kuřáckých koutků, umístěním 
hasicích přístrojů apod. Účastníci akce jsou povinni stanovené pokyny respektovat.  

 
 

nprap. Dagmar Benešová 
vrchní inspektorka – výchova obyvatelstva 

Hasičský záchranný sbor 
Moravskoslezského kraje 
územní odbor Nový Jičín 
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Váţení přátelé, 
 
Klub českých turistů (KČT) se na Vás obrací s ţádostí o pomoc při výstavbě Bezru-
čovy chaty na Lysé hoře.  
 
V současné době je dokončen suterén chaty, do výkopu je osazen podzemní zásobník 
na vodu o objemu cca 60 m

3 
a dokončují se další menší objekty. Letošní plán výstav-

by je téměř splněn. Na jaře budeme pokračovat s výstavbou přízemí a II. NP včetně 
zastřešení. 
 
Naše Bezručova chata na Lysé hoře bude mít „lidský rozměr“ a bude přesnou replikou 
toho, co zde vybudovali naši předkové v roce 1933-35. I oni tenkrát stavěli z veřejných 
sbírek a z darů od sponzorů a byli odkázáni na pomoc brigádníků, turistů, i oni tehdy ţili 
v celosvětové hospodářské krizi.   
 
KČT je občanským sdruţením, neziskovou a nestátní organizací. Proto se obracíme 
s prosbou na všechny příznivce, turisty a přátele našich hor, aby se zapojili do prá-
vě vyhlášené celostátní akce: 
 

„DARUJ PALETU CIHEL“ 
 
V rámci této akce si mohou jednotlivci, rodiny, kamarádi, přátelé na pracovišti, nebo 
spolupracovníci v kanceláři, ţivnostníci, sportovní kluby, podniky apod. zakoupit paletu 
cihel a darovat ji na obnovu Bezručovy chaty. 
 
Na jedné paletě je 80ks cihelných tvárnic Porotherm. Celkem budeme potřebovat 300 
palet cihelných tvarovek. Jedna paleta cihel stojí 3700,-Kč. Částku můţete poukázat 
na účet Veřejné sbírky, na účet zřízený u Raiffeisenbank, jehoţ číslo je  

330010033 /5500. 
Do poznámky stačí uvést jméno dárce (název spolku či firmy) a heslo 

„PALETA CIHEL“. 
Kaţdý dárce, jednotlivec, parta kamarádů, ţivnostník, sportovní klub, skupina spolupra-
covníků apod. budou navždy uvedeni na tabuli cti uvnitř nové chaty jako poděkování 
a vděk dárci za jeho velkorysost.  Mohou se tak pochlubit svým potomkům, ţe přispěli 
k obnově Bezručovy chaty, čímţ umoţnili pokračování tradice tohoto významného tu-
ristického stánku na nejvyšším vrcholu Beskyd. 
 
Všem dárcům předem děkuje     
                       Ing. Jan Havelka 
Ostrava, říjen 2012           předseda komise pro výstavbu Bezručovy chaty 
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„Vánoce na dědině“ 
 

V pondělí 10.12.2012 jsme se vypravili do Skanzenu do Roţnova pod Radoštěm, 
kde se nám podařilo pro děti zajistit velmi oblíbený program „Vánoce na dědině“. Tento 
nám umoţnil prohlédnout si chaloupky Valašské dědiny, ve kterých jsme se seznamova-
li s různými tradicemi a obyčeji adventního období, Štědrého večera i dalších svátků vá-
nočních. 

Cestou jsme potkali Mikuláše s čerty, kteří dětem nadělili kříţaly, Lucky, které 
z nás všech husím křídlem ometly všechno zlé a nakonec jsme si pochutnali na výbor-
ném perníku a čaji z devatera bylin. 

Měli jsme příleţitost vnímat atmosféru přicházejících svátků, jak ji proţívali naši 
prarodiče, snad i praprarodiče. Děti se seznámily s dobou, kdy Vánoce nebyly jen o 
mnoţství a ceně dárků, ale hlavně o jejich poselství a o tom, ţe člověk ke štěstí nepo-
třebuje majetek, ale své blízké, dostatek zdraví a radosti. 

Všem se nám výlet líbil i díky příznivému počasí. Věřím, ţe si spousta dětí vánoč-
ní náladu přivezla s sebou a nejkrásnější svátky v roce si příjemně uţijí. 

        Mgr. Hana Frydrychová 
 

Vánoční besídka s jarmarkem 
 

Ve čtvrtek 20.12.2012 jsme se ve škole sešli naposledy, ale stálo to za to. 
V odpoledních hodinách proběhla tradiční vánoční besídka s jarmarkem. Děti si připra-
vily program sloţený z vánočních básniček, písniček a koled. Vystoupení se jim velmi 
zdařilo a zaslouţeně si pochutnaly na malém občerstvení, které hradil KPŠ. Pro diváky 
a ostatní příznivce bylo také připraveno něco k snědku a k pití. Mohli jsme si prohléd-
nout vánoční výstavku, kde byly prezentovány práce dětí, a na jarmarku jsme si mohli 
koupit dekorace a ozdoby na vánoční stůl či stromeček. (Při této příleţitosti musím     
připomenout i Dětský vánoční jarmark v Novém Jičíně, kde jsme naši školu také     
úspěšně reprezentovali.) 

Musím říci, ţe opět se akce velmi hezky vydařila. Z výtěţku, který byl také         
příznivý, budou hrazeny další akce pro děti. 

Chtěla bych tímto poděkovat všem, kteří přišli a podpořili naši školu a zaměstnan-
kyním školy za přípravu a realizaci celé akce. 

        Mgr. Hana Frydrychová 

  Zprávy ze školy 
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Škola v lednu 
 

Ani jsme se nenadáli a uţ vítáme nový rok 2013. Po vánočních prázdninách se 
sejdeme ve škole ve čtvrtek 3.1.2013. V lednu nás čeká uzavření 1. pololetí a vydávání 
výpisu z vysvědčení. Proto bude leden měsíc pilného učení více, neţ kdy jindy. Na děti 
čekají prověrky a písemky, které ověří jejich vědomosti a znalosti. Věřím, ţe budou     
šikovné a 31.1.2013 si odnesou opravdu krásné známky. 

Během ledna plánujeme uskutečnit projektový den na téma „Zima“. Také chceme 
zajít ke krmelci, donést zvířátkům něco na zub. A v neposlední řadě děti čekají třídní  
kola recitační soutěţe. Věřím, ţe se všichni nějakou básničku naučí a my budeme moct 
vybrat reprezentanty do školního a následně do okrskového kola. 

 
Nový rok je teprve na začátku, a proto bych všem dětem, rodičům i občanům 

obce Rybí chtěla popřát hodně zdraví, pohody, úspěchů. A i kdyţ máme na konci 
údajně nešťastné číslo 13, přeji všem i hodně štěstí. Věřím, ţe další spolupráce 
se školou bude stejně příjemná, jako v roce uplynulém.    

 
        Mgr. Hana Frydrychová 
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O Z N Á M E N Í 
 

 
 

 Starostka obce Rybí paní Marie Janečková podle § 34 odst.1 a 3 zákona č. 
275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o   
volbě prezidenta republiky) 

 

o z n a m u j e  : 
 
 

Volba prezidenta republiky v obci Rybí se uskuteční ve dnech: 
 

  v pátek    11. ledna 2013     od  14.00  hodin   do  22.00 hodin     a  
 
 v sobotu    12. ledna 2013     od    8.00  hodin   do  14.00 hodin.   

 
 

 Místem konání voleb pro voliče s trvalým pobytem v Rybí  
je volební místnost  v sále kulturního domu Beseda, Rybí č.p. 127 . 

 
 

 Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den volby preziden-
ta dosáhl věku 18 let. Voliči bude umoţněno hlasování poté, kdy prokáţe svou totoţ-
nost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním 
pasem ČR. Bez předloţení uvedených dokladů nebude voliči hlasování umoţněno. 
 
 Kaţdému voliči budou dodány hlasovací lístky nejpozději 3 dny přede dnem    
voleb. Ve dnech voleb můţe volič na poţádání obdrţet hlasovací lístky i ve volební 
místnosti. 
 
 Volič můţe poţádat ze závaţných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a 
ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební     
místnost – prostřednictvím přenosné volební schránky (pouze na území obce Rybí). 
Telefon do volební místnosti: 725 410 413 

 

o  době  a  místě  konání  voleb 
 

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

