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Dobrý den milí spoluobčané, 
 

ani jsme se ještě pořádně nenaučili psát nový letopočet 
a ledový leden je ze námi. A cože nám kromě sněhové       
nadílky zanechal? Nejdůležitější událostí uplynulého měsíce 
je bezesporu odstoupení pana Petra Skalky z funkce         
starosty. Důvodem jsou jeho zdravotní problémy. Přestože 
funkci starosty vykonával jen 3 roky, zanechal za sebou 
spoustu vykonané práce. Jen tak namátkou si připomeňme 
čerstvě zkolaudovaný chodník na dolním konci, rekonstrukci 
v základní škole, opravenou podlahu v besedě, opravu       
kanalizace, stavbu vodovodního řádu v Makyti, rekonstrukci 
osvětlení na místním hřbitově, přípravy projektů na dostavbu 
multifunkční budovy, víceúčelového minihřiště, splaškové   
kanalizace a spoustu dalších „malých“ akcí. Tak ti, milý Petře,   
děkujeme za práci pro obec a přejeme ti hodně zdraví,       
pohody a hodně úspěchů v tvém dalším životě. 

A jak to bude v naší obci dál, kdo bude novým starostou? To uvidíme na příštím 
zasedání zastupitelstva obce. 

 
PS 1: Zasněžený a mrazivý začátek roku, prověřil nejen         
připravenost obce, ale i připravenost nás občanů. A opět        
potvrdil, že nikdo není dokonalý a že zákon schválnosti funguje 
dokonale. Jistě si vzpomenete na selhání obecní techniky a to 
právě ve chvíli, kdy se nejvíce potřebuje. Naštěstí 
s odstraněním sněhu na chodnících pomohli lidi, kteří vlastně 
ani nemuseli. Na začátku zimní sezóny jsem připomínala, že 
zaparkovaná auta na místních komunikacích jsou docela velkou 
překážkou při odhrnování sněhu. A samozřejmě, že i letos se 
našli řidiči, kteří takhle parkují a tím vlastně způsobí, že kvůli 
nim není cesta odklizená tak jak bychom potřebovali. A ještě 
jedna poznámka. Není možné, aby řidiči traktoru před každým 
vjezdem do garáže nebo vchodu do domu ještě odhazovali   
kopky sněhu, které vzniknou při průjezdu odhrnovače. To by   
toho opravdu moc nestihli a tak tato práce zůstává na nás a   
našich lopatách. 

 
PS 2: Opět po roce volejte sláva a pět dnů se radujte. Dostali jsme totiž dotaci 

2.683.397 Kč z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko a to tentokrát na 
víceúčelové minihřiště v areálu Klimbach. 
 
 

          Pohodově prožitý únor Vám přeje Marie Janečková 
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Z  toho   ženy:    586  děti do 18 let:  203 
      muži:     563     starší   60 let:    226 
 
Možní voliči:     941 
 
Evidence obyvatel: 
 počet narozených dětí:    11     z toho děvčata:  5 
              chlapci:   6 
 
 počet úmrtí:      8            z toho žen:           3 
                 mužů:  5 
 
  počet přistěhovaných osob:  22     
 počet odstěhovaných osob:  17 
 počet svateb:       5 
 
 nejmladší občan/ka obce Petr Kvita 
 nejstarší občan/ka obce Alžběta Skalková 
 
Statistika některých údajů Obecního úřadu Rybí: 
  
 počet zakoupených visaček na popelnice: 2 640 
 počet psů, za které byl uhrazen poplatek:    183 
 počet zasedání zastupitelstva obce:   7 (přijato 92 usnesení) 
 počet zasedání rady obce:     24 (přijato 287 usnesení) 
 
Počet registrovaných čtenářů obecní knihovny: 101 
 z toho do 15 let:  24 
 
Počet čísel popisných v obci:    373 
 
Ve školním roce 2009/2010: 
 
 počet dětí navštěvujících MŠ   41 ( I.odd. 26,   II.odd. 15) 
 z toho počet předškoláků    10 
 
 počet žáků ZŠ     44 
 počet žáků školní družiny ZŠ   30 
 
 počet všech strávníků ŠJ  108 (83 dětí, 25 dospělých) 

Počet obyvatel k 31.12.2009 =  1149  

Statistika roku 2009 
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Ze zasedání rady obce 

Rada obce na svém 79. zasedání dne 12.1.2010 
projednala a p ř i ja la toto usnesení:  

vybrala   Ing. Pavla Jančálka, bytem 
Mořkov na zpracování žádosti o 
dotaci z Operačního programu ži-
votního prostředí, prioritní osa 
3.2.1 pátá výzva o poskytnutí pod-
pory pro  zateplení MŠ; 

 
pověřila  místostarostku zjištěním        

potřebnosti dopravního značení na 
místních komunikacích; 

 
bere na v ědomí  vyúčtování poskytnuté 

neinvestiční dotace spolku SONS 
Nový Jičín; 

 
navrhuje   termín 21. zasedání            

Zastupitelstva obce Rybí dne 
21.1.2010 od 18. hod. v sále      
Kulturního domu Beseda; 

 

schvaluje   smlouvy o smlouvách budou-
cích na zřízení věcného břemene 
mezi Obcí Rybí a manželi Radkem a 
Petrou Kvitovými, bytem Kopřivnice 
za účelem vybudování, umístění a 
provozování elektrické a kanalizační 
přípojky na pozemku parc.č. 1742 
k novostavbě rodinného domu na 
pozemku parc.č. 90/11, 90/12, 90/13 
v k.ú. Rybí a  

pověřuje   místostarostku podpisy těchto 
smluv; 

 
bere na v ědomí   informace o návrhu 

změn stanov společnosti ASOMPO 
a.s. Životice u Nového Jičína bez 
dalších připomínek; 

 
schvaluje   zapůjčení židlí a stolů pro TJ 

Sokol Rybí na sportovní ples konaný 
dne 30.1.2010 v místní sokolovně. 

Co najdete na úřední desce  

K datu 29.1.2010: 
 
Výroční zpráva za rok 2009 o svobodném přístupu k informacím 
Nařízení krajské veterinární správy Moravskoslezského kraje 
Nabídka pozemků k pronájmu uveřejněná Pozemkovým fondem ČR 
Přehled uzavřených veřejnoprávních smluv 
 
Písemnosti jsou uvedené také na elektronické úřední desce na adrese: www.rybi.cz 
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bere  na  v ědomí  plnění usnesení přijatých 
na 20. zasedání Zastupitelstva obce 
Rybí dne 15.12.2009; 

 
schvaluje  zapsání zástavního práva    

smluvního v rámci prodeje budovy č.p. 
195 a přilehlých pozemků parcelní   
číslo 229, 908/3 a 908/4 v obci Rybí a 

 pověřuje   místostarostku podpisem  
zástavní smlouvy, kupní smlouvy a    
návrhu na vklad do katastru             
nemovitostí; 

 
schvaluje   odkoupení pozemku parc.č. 

42/3 o výměře 24 m2 od                
Římskokatolické farnosti Rybí a to za 
kupní cenu stanovenou dle            
znaleckého posudku 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 
pověřuje  místostarostku podpisem 
kupní smlouvy; 

 
schvaluje   odkoupení pozemku parc.č. 

1813 o výměře 17 m2 od pana        
Jindřicha Horuty, bytem Rybí a to za 
kupní cenu stanovenou dle            
znaleckého posudku 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 
pověřuje  místostarostku podpisem 
kupní smlouvy; 

 

Ze zasedání 

 zastupitelstva obce 

 Ve čtvrtek 21. ledna 2010 se v sále Besedy konalo 21. zasedání zastupitelstva 
obce, kterého se zúčastnilo 11 členů zastupitelstva a 6 občanů. 

schvaluje   odkoupení pozemku parc.č. 
316/2 o výměře 8 m2 od paní Ing. arch. 
Ireny Lapčíkové, bytem Rybí a to za 
kupní cenu stanovenou dle znaleckého 
posudku 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  
pověřuje  místostarostku podpisem 
kupní smlouvy; 

 
schvaluje    realizaci zateplení pláště budovy 

mateřské školy v Rybí a pověřuje radu 
obce k zajištění podání žádosti o     
dotaci z Operačního programu ŽP;  

 
schvaluje   uzavření kupní smlouvy mezi  

Obci Rybí a Novojickou stavební    
společností  s.r.o. za celkovou cenu 1,- 
Kč a  pověřuje  místostarostku obce 
podpisem této smlouvy; 

 
schvaluje    přiložení žádosti na vybudování 

cyklostezky z obce Rybí směrem na 
Nový Jičín s napojením na stávající 
cyklostezku do změny Územně       
plánovací dokumentace  č. 4; 

  
bere na v ědomí   rezignaci Petra Skalky na 

funkci starosty obce;  
 
schvaluje , aby místostarostka nadále        

setrvala ve funkci uvolněného        
místostarosty do doby zvolení nového 
starosty obce Rybí; 
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6. února MYSLIVECKÝ PLES   pořádá tradičně v sále Besedy Myslivecké        
 sdružení Rybí. Začátek v 19 hodin. Hudba VAR. Vstupné 50,- Kč. 
 Pestrá myslivecká kuchyně a bohatá tombola. 
 
13. února Sbor dobrovolných hasičů Rybí zve všechny milovníky dobré zábavy na 

MAŠKARNÍ PLES , který se koná od 19 hodin v sále Besedy. 
Vstupné:  masky  30 Kč 
 ostatní 60 Kč 

 Sraz masek do 19:00 hod. před knihovnou.  
 Proběhne soutěž o nejhezčí masku.  

 Hraje EXIT. 
 Tombola a občerstvení zajištěno. 

Na Vaši účast se těší hasiči. 
 

 
16. února Pozvánka na ČLENSKOU SCHŮZI SPV, která se koná v úterý v 18:00 

hod.  v restauraci  na hřišti.   Zve výbor SPV. 
 
 
19. února DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES  v místní mateřské škole.  
 Začátek v 15:30 hod. Bohatá tombola a občerstvení. 
 Srdečně zveme. 
 
 
20. února VALNÁ HROMADA  majitelů honebních pozemků a tím i členů            
 honebního  společenstva se koná v 18:00 hod. v „Hospůdce u Milana“. 
 K hojné účasti Vás srdečně zve výbor honebního společenstva. 
 
 
27. února Základní škola zve všechny děti a dospělé na DĚTSKÝ MAŠKARNÍ 

 PLES, který se koná od 14:00 hodin v sále Besedy. Opět je připraven 
 bohatý program, občerstvení a tombola.  

 
KLUB ŽEN  – zve své členky v úterý 2. února  do přísálí Besedy v 18. hod.  
 
 
ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ A MĚŘENÍ TLAKU   se bude konat v pondělí 8. února  
    v přísálí Besedy  v  době  od 9:30 - 10:00. 
ZAPISOVÁNÍ  LÉK Ů  se bude konat   v pondělí  22. února ve stejnou dobu.
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Emil  Šimíček      82  let 

Daniela  Purmenská  80  let 

Občanům, kteří v tomto měsíci oslaví svá významná životní 
jubilea přejeme především hodně zdraví, štěstí, 
mnoho elánu a spokojenosti. 

     Dvě soboty v měsíci lednu     
proběhla v naší obci tradiční již    
desátá Tříkrálová sbírka. Zúčastnilo 
se jí deset skupinek koledníků       
(z  toho jedna byli dospělí) kteří 
obětavě v mrazivém počasí         
navštívili všechny rodinné domy, 
kde zazpívali a napsali nápis 
K+M+B 2010.  
     Celkem byla vybrána částka 
41.699 Kč. Ještě jednou  bychom 
rádi poděkovali všem štědrým    
dárcům i obětavým koledníkům bez 
jejíchž pomoci by sbírku nebylo 
možné realizovat. 

Všechno nejlepší  
Všechno nejlepší  
Všechno nejlepší  
Všechno nejlepší  
k narozeninámk narozeninámk narozeninámk narozeninám    

 Základní umělecká škola, pobočka Rybí děkuje všem posluchačům, 
kteří se účastnili ADVENTNÍHO KONCERTU.  
Na konto Adventních koncertů bylo odesláno 1.000 Kč. 

Vedení pobočky. 
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Kulturní komise Vám chce připomenout akce, které v roce 2009 pro Vás připravila. 
 
V měsíci lednu a únoru se 22 párů naučilo tancovat na kurzu společenského tance.  
 
V měsíci březnu opět u nás vystoupila japonská klavíristka YUKIKO SAWA spolu s 
Komorním orchestrem Kopřivnice.  
Další týden se u nás konala Módní přehlídka, aby jsme věděli co se nosí a je in.  
V poslední březnovou neděli, i když bylo pochmurné počasí, jsme tradičně vynesli 
zimu ze vsi.  
 
Duben nám zpestřili a přišli zahrát děti z žákovské Cimbálovky ZUŠ Zd. Buriana 
Kopřivnice. Soubor vyhrál celostátní soutěž a my jsme si při jejich vystoupení také 
pěkně zazpívali. 
 
Červen začal dnem dětí a dětskou operní pohádkou Červená Kalkulka v podání    
slovenského souboru The Czech Ensemble Baroque Vocal Quintet. 
V druhé polovině června se uskutečnil zájezd do Elektrárny Dlouhé Stráně a Velkých 
Losin. 
 
O prázdninách se konal zájezd na Hostýn a do Dřevohostic na Festival dechových 
hudeb. Všech 50 účastníků zájezdu bylo velmi spokojeno. 
  
V srpnu jsme na Fojtství pobesedovali s panem dirigentem Vladimírem Válkem. 
 
V září nám při pouti přálo štěstí a hřálo nám sluníčko. Své umění nám předvedli 
místní umělci.  
 
V říjnu paní místostarostka přivítala 10 nově narozených občánků Rybí. 
 
V měsíci listopadu se konala v místním kostele Hubertská mše a 28. listopadu jsme 
před školou oslavili 100. výročí narození akademického malíře Adolfa Zábranského a 
s tím spojené přejmenování místní základní školy na ZŠ Adolfa Zábranského Rybí. 
 
A už tu byl měsíc prosinec a příprava na vánoce. V Besedě byla připravena krásná 
výstava betlémů, v kostele nám zazpíval místní Pěvecký chrámový sbor a sbor   
Chorus Ostrava. 
 

Kulturní komise děkuje všem za pomoc a občanům za účast. 
 

Ludmila Krausová 
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ŠKOLÁČEKŠKOLÁČEK  
Ročník 1/Číslo 5Ročník 1/Číslo 5Ročník 1/Číslo 5Ročník 1/Číslo 5    
Leden  Leden  Leden  Leden  ----    únor 2010únor 2010únor 2010únor 2010    

Základní škola Adolfa Zábranského RybíZákladní škola Adolfa Zábranského RybíZákladní škola Adolfa Zábranského RybíZákladní škola Adolfa Zábranského Rybí    
    
    
    

 

28.1.2010 28.1.2010 28.1.2010 28.1.2010     
Návštěva kina za účelem koncertu skupiny Pavla Nováka. 
 
28.1.201028.1.201028.1.201028.1.2010    
Zápis nových žáků do první třídy od 13:00 do 16:00. 
 
 
1.února 2010 1.února 2010 1.února 2010 1.února 2010 ––––    7.února 2010 7.února 2010 7.února 2010 7.února 2010 ––––    proběhnou v našem okrese jarní prázdniny.  
 Vzhledem k tomu, že letos máme dostatek sněhu, přejeme 

všem naším žákům příjemnou zimní zábavu. 
 
 
27. února 2010 27. února 2010 27. února 2010 27. února 2010 se bude konat v Besedě „ MAŠKARNÍ BÁL PRO DĚTI“MAŠKARNÍ BÁL PRO DĚTI“MAŠKARNÍ BÁL PRO DĚTI“MAŠKARNÍ BÁL PRO DĚTI“. 

Začátek bude ve 14:00 hodin, dále je zajištěn program pro děti, hudba,     
občerstvení a samozřejmě tombola. Tímto si dovolujeme všechny srdečně   
pozvat. Pořadatelé jsou ZŠ Adolfa Zábranského Rybí a DM Kopřivnice. 

 
 
Školní krmelec:Školní krmelec:Školní krmelec:Školní krmelec:    
V období jarních prázdnin je nutné do krmelce dodávat zvířátkům potravu na přilepšenou. 
Proto prosíme žáky naší školy a samozřejmě rodiče, aby na ně nezapomínali. 
 
 
Poděkování vlekařům:Poděkování vlekařům:Poděkování vlekařům:Poděkování vlekařům:    
Ředitelka školy, zaměstnanci a hlavně děti, děkují pracovníkům vleku za možnost v rámci 
tělesné výchovy navštěvovat sjezdovku Polďák v pracovní den, v dopoledních hodinách. 
ČAJE BYLO VŽDY DOSTATEK A VŠEM VELICE CHUTNAL. 
 
 
Manželé Jermářovi:Manželé Jermářovi:Manželé Jermářovi:Manželé Jermářovi:    
Ředitelka školy tímto děkuje manželům Jermářovým za finanční příspěvek při koupi        
výtvarných potřeb.  
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Odpovědná osoba: Chytílková Petra 

 

Neví:Neví:Neví:Neví:    
„Aleši, přiznej se, kdo za tebe udělal ten 
domácí úkol !?“ 
„Ani nevím, paní učitelko, včera jsem 
přišel domů tak unavený, že jsem šel 
hned spát.“ 
 
Mastička:Mastička:Mastička:Mastička:    
Přijde malý Jirka do lékárny a ptá se pa-
ní za pultem:“Prosím, máte nějakou 
mastičku proti bolesti?“ 
„A copak tě bolí, chlapečku?“ 
„Zatím nic, ale bude, až našim zítra 
ukážu vysvědčení.“ 

    
    
Had:Had:Had:Had:    
Na tabuli visí obrázek hada. Pepíček je 
zkoušený a popisuje ho: 
„Had má ocas…..had má jenom ocas.“ 
 
Zdržuje:Zdržuje:Zdržuje:Zdržuje:    
Řidič tramvaje zuřivě zvoní na kluka, 
který před ním jede na koloběžce. 
Kluk zastaví a tramvaj taky. 
„Nevidíš, že zdržuješ?“ 
„Jo? Tak proč mě nepředjedete !“ 
 

    
Něco  pro  zasmání  vNěco  pro  zasmání  vNěco  pro  zasmání  vNěco  pro  zasmání  v        tom  ledovém  počasí:tom  ledovém  počasí:tom  ledovém  počasí:tom  ledovém  počasí:    
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RYBSKÝ   ZPRAVODAJ    č. 2/2010  vydal  Obecní úřad Rybí,  Rybí č. p. 127  dne  29.1.2010   
v počtu  330 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 


