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 Josef  Kvita   82  let 

 Antonín  Číp    65  let 

 Marie  Havrlantová 65  let 

 Marie  Kvitová   60  let 

 Miroslava Honešová  60  let 

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

Váţení občané, 
 

ve dnech 1.  až 14. ledna 2016 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 

Námět na dobré novoroční předsevzetí 
Na webových stránkách obce byla zapsána připomínka „večerního řidiče“, který ţádá, 
aby všichni chodci pouţívali po setmění reflexní prvky. Připomíná, ţe často nosíme  
tmavé oblečení, které je špatně viditelné, a to i přesto, ţe obec je nasvícená LED   
osvětlením. Nikdo z nás určitě nepochybuje, ţe ţádost tohoto řidiče je oprávněná.     
Zařaďme si proto toto doporučení mezi naše novoroční předsevzetí a snaţme se je   
dodrţovat. Jde přece o bezpečnost naši i ostatních účastníků silničního provozu. 

Marie Janečková 
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Vítání roku 2016, 
 

Zveme Vás  1. ledna 2016 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. 
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KLUB ŽEN    zve své členky ve středu 6. ledna  do přísálí Besedy v 17:00 hod.   

ZAPISOVÁNÍ  LÉKŮ A MĚŘENÍ TLAKU  se bude konat  v pondělí  4. ledna
 v konzultační místnosti lékaře na obecním úřadě v době od 9:30 - 10:00. 
           
ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ se bude konat v pondělí  18. ledna ve stejnou dobu. 

MUDr. Machovská oznamuje rodičům, že poradna v Rybí bude 

ve čtvrtek 14. ledna 2016  od 7:30 hod.  

a poté každý sudý týden ve čtvrtek. 

Myslivecké sdružení Rybí pořádá tradiční 

MYSLIVECKÝ PLES  

v sobotu 16. ledna v sále Besedy. Začátek v 19 hodin.  

Hudba VAR. 

Pestrá myslivecká kuchyně a bohatá tombola. 

Vstupné 70 Kč. 

Srdečně zvou myslivci 

TJ Rybí a Sportovní komise Vás srdečně zvou na 

SPORTOVNÍ PLES, 
který se koná v sobotu 23.1.2016 od 19 hodin 

v Besedě. 

Hraje skupina KopRock. Vstupné 70 Kč. 

Občerstvení, tombola. 
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Sbor dobrovolných hasičů pořádá v sobotu 6. února 2016 

KONČINOVÝ PLES.  

Těší se na vás rybští hasiči 

TANEČNÍ KURZ PRO DOSPĚLÉ 

TANEČNÍ ŠKOLA SYRKOVI 
 

    ZÁVIŠICE, POHOSTINSTVÍ U KREMLŮ 

TERMÍNY: 15.1., 30.1.,12.2., 19.2.,27.2.2016, 

ZÁVĚREČNÁ 4.3.2016 

V 19.00 HODIN 

CENA PÁR 1 100,- 

PŘIHLÁŠKY: e-mail h.sopuchova@seznam.cz 

Tel. 736 285 452 

ZÁVĚREČNÁ S KAPELOU TNT 

LA-PARTA, občanské sdruţení  

 pořádá v pátek 19. února 2016 

PLES PRO VŠECHNY DOBRÉ LIDI.  

 

Turistický oddíl TJ Rybí zve všechny své členy na  
VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI,  

která se koná v sobotu 30. ledna 2016 od 18:00 hod.  
v restauraci na Hřišti. 

Po schůzi se budou promítat fotografie ze zájezdů z roku 2015, proto uvítáme, 
kdyţ přinesete své fotografie z těchto zájezdů sebou nebo na  flash disku. 
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VISAČKA   na  vývoz popelnice 60 Kč 
     (vývoz v úterý sudého !!!  týdne) 
 
ZA  PSA (hradí se do konce února 2016 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 

PLATBA STOČNÉHO 
Na podzim právě uplynulého roku všichni, kdo jste napojeni na veřejnou kanalizaci naší 
obce, jste obdrţeli smlouvu o odvádění splaškových vod. Obec se v této smlouvě       
zavazuje, ţe se postará o údrţbu, popř. rekonstrukci kanalizačních stok ve svém         
majetku, dále ţe zajistí povolení k vypouštění odpadních vod do potoka, odebírání     
vzorků pro měření kvality vypouštěných odpadních vod v souladu s kanalizačním       
řádem.  
S touto sluţbou jsou spojeny samozřejmě finanční náklady – stočné. Pro rok 2016 je 
cena stočného stanovena ve výši 5 Kč/m

3
. V obci stanovujeme mnoţství spotřebova-

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

3 
vody/rok. Cena stočného 

na jednoho obyvatele pro rok 2016 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. 2016. 
Kdo z vás řeší vypouštění odpadních vod mimo kanalizaci obce, prosím, zkontrolujte si, 
jak máte stanoveno povolení k vypouštění. Jen připomínám, ţe veškerá povolení      
uzavřená před rokem 2007 jiţ dnes neplatí. V tomto případě si musíte řešit povolení 
k vypouštění odpadních vod znovu na vodoprávním úřadě v Novém Jičíně. 
Kdo z vás pouţívá bezodtokovou jímku, samozřejmě ţádné povolení nepotřebuje, jen 
by si měl doma zakládat pro případ kontroly doklady o provedeném vývozu jímky   
oprávněnou osobou. V tomto případě můţete vyuţívat sluţbu firmy z naší obce, které 
zastihnete na telefonu 774 582 800. 
I přesto, ţe nemáme centrální kanalizaci, není jedno, jaká voda teče naším potokem. 
Dbejte na to, aby voda, která odtéká z vašeho domu, obsahovala co nejmenší mnoţství 
chemických přípravků a tak co nejméně zatěţovala kvalitu vody v rybských tocích i    
trativodech. 

Marie Janečková 
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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 2016 takto: 

            Cena v Kč / m
3 

 

Voda pitná (vodné)                35,39 Kč/ m
3 
(bez DPH)         40,76 (vč. 15% DPH) 

    
Voda odvedená (stočné)         32,33 Kč / m

3 
(bez DPH)        37,18 (vč. 15% DPH) 

    
Nové ceny budou uplatněny vůči odběratelům po prvním odečtu měřidel následujícím 
po 1. lednu 2016, popřípadě bude postupováno dle uzavřených smluvních vztahů mezi 
odběratelem a dodavatelem. 
 

Sbor dobrovolných hasičů v naší obci  
slavil 130. let od svého založení 

 
 Na sklonku loňského roku si Sbor dobrovolných hasičů Rybí připomněl 130. výročí 

od svého zaloţení. Za tuto dlouhou historii prošla sborem řada lidí, jejichţ hlavním          

posláním je stejně jako při zaloţení tak i v dnešní době pomoc lidem v krizových         

situacích.  

 Řada našich členů byla také regionálně významnými činovníky. Mezi tyto velmi     

aktivní členy nejen u nás v Rybí, ale také na celostátní úrovni patří pan Václav Pavelka. 

Za svoji dlouholetou činnost na místní, okresní i krajské úrovni byl oceněn řadou        

vyznamenání. V roce 2002 byl oceněn za mimořádné zásluhy, v roce 2005 získal titul 

Zaslouţilý hasič, v roce 2013 získal nejvyšší hasičské ocenění Řád sv. Floriána a        

konečně za dlouhodobý aktivní výkon funkce náměstka starosty OSH a rozvoj          

dobrovolného hasičského hnutí na Novojičínsku mu byl v závěru loňského roku udělen 

titul „Čestný náměstek starosty OSH“. Gratulujeme panu Pavelkovi k získání tohoto       

vysokého vyznamenání a přejeme mu do dalšího ţivota mnoho zdraví, spokojenosti a 

dobrou rodinnou pohodu. 

Dobrovolným hasičům v naší obci pak přejeme do dalších let jejich činnosti mnoho    

zdaru, pracovních i sportovních úspěchů a zásahy jen se šťastným koncem. 

Marie Janečková 
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Ve středu 2. prosince 2015 se v sále Besedy konalo 7. zasedání zastupitelstva obce, kterého se      
zúčastnilo 12 členů zastupitelstva a 10 občanů. 
 

Zastupitelstvo na zasedání projednalo a přijalo toto usnesení: 

(Hlasování: pro - proti - zdrţelo se) 

schvaluje  program  7. zasedání Zastupitelstva obce Rybí;             (12-0-0) 
 
schvaluje, aby diskuse probíhala ke kaţdému bodu programu zvlášť;    (12-0-0) 
 
schvaluje návrhovou komisi ve sloţení:  předseda: Pavel Kotek 
               členové:  Petr Pochyla a Zdeněk Heralt 
   ověřovatele zápisu:   Miroslav Šimíček a Zdenka Tillová 
   zapisovatelka:  Jana Marková;               (12-0-0) 
   
bere  na  vědomí  usnesení přijaté na 6. zasedání Zastupitelstva obce Rybí  dne 2.9.2015;    (12-0-0) 
 
schvaluje   Plán rozvoje obce na léta  2015 – 2020 s výhledem do roku 2025;               (12-0-0) 
 

schvaluje poskytnutí účelově vázané dotace panu Š.H. bytem Rybí ve výši 18.948,- Kč z rozpočtu 
obce Rybí na rok 2015 na stavbu domovní ČOV;                (12-0-0) 

 
schvaluje  poskytnutí účelově vázané dotace paní E.S. a panu P.K. bytem Rybí ve výši 10.350,- Kč 

z rozpočtu obce Rybí na rok 2015 na stavbu domovní ČOV;          (11-0-1) 
 

schvaluje  poskytnutí účelově vázané dotace paní L.K. bytem Rybí ve výši 17.997,- Kč z rozpočtu  
obce Rybí na rok 2015 na stavbu domovní ČOV;                           (12-0-0) 

 
schvaluje  poskytnutí účelově vázané dotace J.P a M.P. bytem Rybí ve výši 9.487,- Kč z rozpočtu  

obce Rybí na rok 2015 na stavbu domovní ČOV;                           (11-0-1) 
 
bere na vědomí  zprávu finančního výboru za rok 2015;               (12-0-0) 

 
bere na vědomí zprávu kontrolního výboru za rok 2015;                          (12-0-0) 

 

bere na vědomí  přehled rozpočtových opatření přijatých radou obce v roce 2015;          (12-0-0) 
 
schvaluje  v souladu s § 13 zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech rozpočtové provizorium 

pro rok 2016;                       (12-0-0) 

 
schvaluje podání projektu „Rekonstrukce budovy sokolovny v Rybí“ do vyhlášených grantových    

programů MŠMT;                                 (12-0-0) 
 

nebylo přijato usnesení   k povolení průjezdu motoristického podniku Valašská rally 2016 – Mistrov-
ství ČR po místních komunikacích obce Rybí za dodrţení „Podmínek obce Rybí pro průjezd RZ po 
místních komunikacích v obci Rybí v roce 2016“                   (4-7-1) 

 

bere na vědomí  informace starostky. 

Ze zasedání  

 zastupitelstva obce 
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Ze zasedání rady obce  
V měsíci prosinci rada obce schválila: 

 uzavření veřejnoprávní smlouvy podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o     
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s městem Nový Jičín o       
výkonu přenesené působnosti v oblasti silničního správního úřadu ve věcech      
místních komunikací dle ustanovení § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o     
pozemních komunikacích") ve vazbě na ustanovení § 16 odst. 1 zákona o            
pozemních komunikacích. 

 poskytnutí finančního daru Mysliveckému sdruţení Rybí ve výši 10.000,- Kč. 
 proplacení částky ve výši 10.767,- Kč Skautskému oddílu Rybí na částečné pokrytí 

nákladů spojených s pořádáním skautských táborů.  
 zpracovatele projektové dokumentace ocelové lávky Ing. Michala Slaninu se sídlem 

Mánesova 474, Frýdek Místek za celkovou nabídkovou cenu 60.000,- Kč + DPH a 
pověřují starostku uzavřením objednávky s dodavatelem. 

 dodavatele bezpečného přechodu pro chodce před obecním úřadem (oranţovo-bílý 
s detekcí chodců) od firmy MaBeCom sys. se sídlem Náměstí 30/21, Mikulov za 
celkovou nabídkovou cenu 104.930,- Kč bez DPH. 

 plán inventur, dle něhoţ bude provedena inventarizace majetku a závazků obce 
Rybí k 31. 12. 2015 

 návrh provedení vzduchotechniky v restauraci Beseda dle varianty zpracované   
projektantem Romanem Michoňkem se sídlem Divadelní 9 Nový Jičín z listopadu 
2015. 

 vyřazení majetku obce Rybí  
 vyřazení lednice CALEX z majetku MŠ Rybí a to z důvodu nefunkčnosti a            

neopravitelnosti 
 nabídku pana Tomaštíka na svolání pracovní porady členů zastupitelstva ve věci 

Valašské rally 2016. 
 

rada vzala na vědomí 
 předloţenou závěrečnou zprávu Občanské poradny Nový Jičín se sídlem Sokolov-

ká 9, Nový Jičín  
 předloţenou závěrečnou zprávu Slezské diakonie, střediska Karmel Tichá se     

sídlem Tichá 295  
 předloţenou závěrečnou zprávu společnosti Salus o.p.s. se sídlem Tyršova 1015, 

Kopřivnice  
 zprávu KÚ Moravskoslezského kraje, odboru školství o konečné výši poskytnutých 

prostředků ze státního rozpočtu pro oblast školství v roce 2015. 
 informaci o cenách za ukládání odpadů na skládce Ţivotice od 1. ledna 2016. 

 
rada obce doporučila zastupitelstvu ke schválení: 
 ţádost pana Z.P. bytem Rybí k přidělení účelově vázané dotace ve výši 21.505,- Kč 

z rozpočtu obce Rybí na rok 2016 na stavbu domovní ČOV. 
 ţádost pana A.P. bytem Rybí k přidělení účelově vázané dotace ve výši 21.505,- Kč 

z rozpočtu obce Rybí na rok 2016 na stavbu domovní ČOV. 
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Věrka Šustalová, knihovnice 

 K. Miler      Krtek na návštěvě 
     Kateřina Miler je, stejně jako její otec, malířkou a ilustrátorkou. Na příbězích jeho nej-
slavnější kreslené postavičky s ním také spolupracovala a po jeho smrti pokračuje ve 
vymýšlení nových příhod. V této knize se objevují některé nové postavičky, například 
paní krtečková. 
 

 M. Kratochvíl     Klofáci 
     Michal Souček a Filip Fialka jsou stále nerozluční kamarádi a pořád rádi pomáhají 
lidem a zvířatům. Ale nyní se oba zamilují do stejné spoluţačky a jejich kamarádství je 
opravdu ohroţeno. 
 

     U. Blanck      Pobřežní piráti – komiks 
     Kluci z detektivního klubu Trojka na stopě najdou tajemnou mapu a začíná velké 
dobrodruţství… 
 

     K. Gierová Druhá stříbrná kniha snů 
     Noční můry, záhadná setkání a divoké pronásledování zrovna nesvědčí dobrému 
spánku. Liv se také musí vyrovnat se svou nově poskládanou rodinou a intrikánskou ba-
bičkou. I druhý díl napínavé snové trilogie zaujme mladé čtenářky. 
 

     C. Sainio Háčkované bordury 
     Háčkované bordury mají dvě výhody: krásně vypadají a je velmi snadné je zhotovit. 
V této kníţce na vás čeká 75 nejrůznějších bordur pro začátečníky i pokročilé. 
 

     B. Erskinová      Nejtemnější hodina 
     Je léto 1940, začíná bitva o Británii. Nadějná malířka Evie se zamiluje do mladého 
pilota Tonyho a začíná se rozvíjet dramatický příběh. O sedmdesát let později se kun-
sthistorička Luci snaţí odhalit tajemství obestírající jeden obraz právě od slavné malířky 
Evelyn Lucasové. V napínavém románu se opět střídají dvě časové roviny: současná a 
historická. 
 

     J. Nesbo      Sněhulák 
     Vrchní komisař Harry Hole dostane anonymní dopis s podpisem Sněhulák. Vyšetřuje 
právě náhlé zmizení Birte Beckerové a zjistí, ţe podobných případů je více a mají spo-
lečné rysy, Rozbíhá se vyšetřování, které je pro Harryho tentokrát velmi obtíţné. 
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RYBSKÝ   ZPRAVODAJ   č. 1/2016 vydal  Obecní úřad Rybí,  Rybí č. p. 380  dne  30.12.2015 

v počtu  400 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 

"Lenka Jašková a Bivoj Kudělka  
srdečně zvou na koncert své kapely Emerald Shine,  

který se koná 29. ledna 2016 
v hudebním klubu Drago v Novém Jičíně.  

Kapela zde pokřtí své první EP.  
Jako host vystoupí brněnští Wolfarian." 

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