
  

ÚNOR 2011 

XIX. ročník  

Tříkrálová sbírka 2011 
Jako každým rokem i letos Vás navštívili tři králové. 
V obci Rybí bylo vybráno celkem 48.881 Kč.  
Charita Kopřivnice děkuje všem, kdo do sbírky přispěli 
nebo se na ní jakkoliv podíleli. 
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Dobrý den, milí spoluobčané, 
 
začátek roku byl v naší obci opravdu rušný. A co bylo důvodem?  Výsledek ankety Valaš-
ská rallye uveřejněný v novoročním zpravodaji. Jen připomínám, že ze 434 zúčastněných 
občanů hlasovalo pro uskutečnění 189 lidí a proti jejímu konání v katastru naší obce 245 
lidí. Také uveřejněné články v obecním tisku některé spoluobčany „ zvedaly ze židlí“ a rea-
govali na internetových stránkách naší obce. A to dost často nevybíravým způsobem. Tuto 
diskusi objevili novináři, kteří samozřejmě hledají zajímavá témata pro své čtenáře i divá-
ky. Tak se stalo, že se naše obec objevila v hlavním zpravodajství televize Nova a celá re-
publika najednou dostala informaci, že obec Rybí má ve svých rukou uskutečnění 30. roč-
níku Valašské rallye. Což je samozřejmě chybná informace, jde přece o povolení průjezdu 
naší obcí. 
 Pak se ovšem nemůžeme divit, že se na internetových stránkách strhla nová vlna 
diskuse a to diskuse naštvaných lidí, plná obvinění, urážek a výmyslů. Vést takovou disku-
si pak ovšem nemá smysl. Dokonce si myslím, že poškozuje naší obec. Možná, že řeše-
ním by bylo zavedení zvláštního diskusního portálu na facebooku. Tím se omezí anonymi-
ta a snad i vulgárnost diskutujících (převzali bychom tak novou praxi zaváděnou u jiných 
obcí). 
 
 Jestliže chcete ovlivnit výsledek jakéhokoli dění ve vsi, pak raději si osobně zajděte 
za zvolenými zastupiteli (je nás 15) a vysvětlete jim své argumenty, proč chcete, aby věc 
proběhla, tak jak navrhujete. Problémy se řeší snadněji osobním kontaktem, kdy z přímé 
řeči, gest a výrazu tváře se dá vyčíst, jak hodně vám na návrhu záleží. I telefonický rozho-
vor mnoho problémů vyřeší, zavolejte raději hned, zvláště když nejste s nějakou situaci 
spokojeni. 
 
 Dvacetiletou samozřejmostí ve věci řešení vašich problémů je vstřícná pomoc za-
městnanců obecního úřadu. Vždyť přece víte, že se můžete na úřad obrátit s jakýmkoli 
problémem, pokud je to v silách a možnostech zaměstnanců, vždy rádi pomůžou. 
A nakonec, abyste si nemysleli, že žiju v době kamenné, řeším i připomínky zaslané na 
emailovou adresu obecního úřadu – tedy obec@rybi.cz nebo starosta@rybi.cz. 
 
 V závěru úvodníku mi dovolte jednu malou poznámku. Nechybělo nám náhodou mi-
nulý měsíc trochu tolerance? O ní Jiří Menzel napsal: „Tolerance není lhostejnost, ale 
moudrá víra, že i druhý může mít pravdu“. 

Marie Janečková, starostka 

 Ve zpravodaji jste našli 2 x vyhotovenou smlouvu, kterou má obec povinnost 
uzavřít s Vámi občany využívajícími odvoz a likvidaci odpadů tzv. visačkovým     
způsobem (tedy platbou za každou vyvezenou popelnici).  
 Přečtěte si ji prosím, dopl ňte ji o osobní údaje majitele domu  a při Vaší  
návštěvě na obecním úřadě ji podepíšeme. Jedno vyhotovení smlouvy bude Vaše, 
druhá smlouva pak bude  uložena na obecním úřadě. 
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 Emil  Šimíček     83  let 

 Daniela  Purmenská  81  let 

 Ján  Horňák   80  let 

 Lubomír Kocián   70  let 

 Jaroslav  Kocián   65  let 

 Karel  Honeš   60  let 

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

Z  toho   ženy:    600  děti do 18 let:  217 
      muži:     578     starší   60 let:    232 
 
Evidence obyvatel: 
 počet narozených dětí:    16     z toho děvčata:  9 
              chlapci:   7 
 
 počet úmrtí:      7            z toho žen:           4 
                 mužů:  3 
 
  počet přistěhovaných osob:  43     
 počet odstěhovaných osob:  20 
 počet svateb:       7 
 
Statistika některých údajů Obecního úřadu Rybí: 
  
 počet zakoupených visaček na popelnice: 3 478 
 počet psů, za které byl uhrazen poplatek:    184 

Počet obyvatel k 31.12.2010 =  1178  

Statistika roku 2010 
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Kulturní komise zve občany na BESEDU SE SPISOVATELKOU        
JAROSLAVOU GROBCOVOU  ze Štramberka.  

Setkání se uskuteční ve st ředu 9. února v sále Besedy od 17 hodin.  

Autorka bude vyprávět o svých knihách „Od Velké Moravy svítá“ a 
"Báje, čertovské povídky a lidové písničky ze Štramberka a okolí".      

9. února 

Kulturní komise zve občany na BESEDU “Chovejme se bezpe čně“  
s  tiskovým mluvčím novojičínské policie nprap. Zbyňkem Tomšíkem.  
Součástí přednášky bude i videoprojekce. Beseda je určena široké    
veřejnosti, zváni jsou především naši senioři.  

Setkání proběhne ve čtvrtek 17. února od 16. hodin v sále Besedy .  

17. února 

18. února 
Valná hromada vlastníků honebních pozemků a tím i členů honebního 
společenstva se koná 18. února v 18. hod. v „Hosp ůdce u Milana“     
K hojné účasti Vás srdečně zve výbor honebního společenstva. 

V sobotu 12.2.2011 se v 17:00 hod. koná v „Restauraci na hřišti“       
VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE oddílu turistiky. Jsou zváni všichni    
členové oddílu. 

12. února 

5. února 

V sobotu 5.2.2011 pořádá turistický oddíl  
BĚŽKAŘSKÝ ZÁJEZD NA PUSTEVNY.  

 

Odjezd linkovým autobusem v 5:54 h. do Nového Jičína a                      
v 6:55 Skibusem z Nového Jičína do Frenštátu pod Radh.- Ráztoky. 

Běžkařské trasy na Pustevnách nejsou náročné.  
Délky tras od 5 do 18 km. 

Bližší informace u Jiřího Honeše na tel. 607 727 579. 
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ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ A MĚŘENÍ TLAKU    se bude konat v pondělí 7. února   
       v přísálí Besedy  v době  od 9:30 - 10:00. 
 

ZAPISOVÁNÍ  LÉKŮ   se bude konat  v pondělí  21. února ve stejnou dobu. 
     
 

19. února 

25. února 
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES  v místní mateřské škole.  
Začátek v 15:30 hod. Bohatá tombola a občerstvení.  
Srdečně zveme. 

TJ Sokol Rybí a Sportovní komise obce Rybí vás srdečně zvou na 
 SPORTOVNÍ PLES,  

který se uskuteční v sobotu 19.2.2011 od 19.00 v sokolovn ě.  
Hraje skupina Koprock, v kalimeru diskotéka ..  

Zajímavý program a bohatá tombola... Občerstvení zajištěno… 
Vstupné 50 Kč. 

Starostka obce Rybí Marie Janečková Vás zve na 3. zasedání Zastupitelstva obce Rybí, 
které se bude konat v úterý 8. února 2011 od 18:00 hod. v sále Besedy. 
Na programu bude projednávání průjezdu Valašské rally 2011 naší obcí, 

• schvalování rozpočtu obce na rok 2011,  
• prodej části pozemku parc.č. 1690/3 
• projednávání změny č. 4 územního plánu Rybí 
• projednávání návrhu zastupitele obce—změna v komunikaci s občany 
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Vážení občané,  
 
jako zastupitele obce mě zajímají problémy, se kterými se potýkáte při každodenním životě v naší 
obci. Vyzývám Vás, aby jste se nebáli mě jakkoli kontaktovat a upozornit mě na nějaký problém. V 
rámci svých možností budu jednat a hledat s vedením obce řešení. Z vlastní zkušenosti vím, že  
někdy stačí jen velmi malé ťuknutí, o to více však velké dávky důslednosti k nápravě stavu. Dále mě 
velmi zajímají věci z oblasti správního práva - tedy vyřizování věcí v úředním styku. Příklad         
stavebního úřadu v Novém Jičíně a jeho "velmi dlouhé a složité" obstarávání podkladů pro vydání 
rozhodnutí. (jako příklad uvádím žádost Jaroslavy Veřmiřovské o povolení kiosku pod Puntíkem, při 
kterém jsem jmenované pomáhal). Pokud máte tedy s jakýmkoli úřadem problém, kontaktujte mě. 
Problematika správního práva a práva obecně, mě velmi zajímá a je mimo jiné, mým koníčkem.  
 
Jak mě můžete kontaktovat? Osobně, telefonem na 556 760 005 /večer/, e-mailem na pavellichnov-
sky@seznam.cz, on-line dotazníkem na www.i-rybak.cz a pro ty, kteří z jakéhokoli důvodu, chtějí 
zůstat v anonymitě, vhoďte své připomínky a dotazy pod rouškou tmy do mé poštovní schránky na 
bráně. Ať už mě budete kontaktovat jakkoli, prosím o respektování jednoho pravidla: nereaguji na 
vulgární a urážlivé útoky. Zastávám názor, že diskutovat nebo kritizovat lze v rovině slušnosti.  
 
           Pavel Lichnovský 
           zastupitel obce  

 V měsících červenci a srpnu proběhne v budově mateřské školy 
rozsáhlá rekonstrukce. V této době bude zajištěn náhradní provoz 
v prostorách základní  školy. Upozorňujeme proto rodiče všech dětí  
navštěvujících mateřskou školu, že náhradní provoz mohou využít 

pouze děti zaměstnaných rodičů. Tuto informaci Vám sdělujeme s dostatečným 
předstihem, tak abyste si mohli prázdninový program dobře naplánovat. 

Touto cestou bych chtěla poděkovat všem zúčastněným při zrealizování a opětovného 
otevření kadeřnictví „MARTINA“. Hlavně mojí celé rodině patří velké díky za pomoc 
a zároveň bych chtěla poděkovat své kamarádce Ing. LENCE BUREŠOVÉ za veškeré 
nápady a návrhy a dále místní fotografce JIŘCE WINTEROVÉ za hezké fotografie 
do kadeřnictví. Ještě jednou všem moc děkuji. 

Martina Bilová 
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Oblečte si pyžama, 

budem tančit do rána. 

Sbor dobrovolných hasičů Rybí pořádá 5.března 2011 

PYŽAMOVÝ PLES 

k tanci i poslechu hraje EXIT 

bohatá tombola, občerstvení 
Sál Beseda Rybí 

Srdečně zvou pořadatelé 

 Letošní zájezd bychom rádi pojali trochu netradičně. Nabízíme Vám jednodenní 
VÝLET DO PRAHY , spojený s místy, které určitě zná každý z nás televize. Což takhle 
je navštívit osobně?  
S námi poznáte:   

• prostory Poslanecké sněmovny /bez přítomnosti poslanců/ a její zákulisí 
• prohlídkovou trasu v České televizi na Kavčích horách  
• jako alternativní program můžete individuálně navštívit např. největší modelovou 

železnici ve střední Evropě „Svět železnice“, projít se historickou Prahou nebo 
se jet podívat na ruzyňské letiště.  

 
 Cesta by byla realizována vlakem, tam Pendolinem, návrat vlakem Intercity /vlak 
vyšší kvality/. Zájezd je časově i finančně náročnější.  
Odjezd z Rybího v 4.30, návrat kolem 23. hodin. Cena pro dospělého cca 1200,-Kč*, 
pro dítě do 15 let cca 800,-Kč* /tyto ceny platí pro 2. třídu, lze si objednat 1. třídu – pro 
dospělého cca o 300,-Kč dražší, pro dítě o 150,-Kč/ . Obec přispěje částkou 300,-Kč na 
osobu. /ve vlaku Pendolino cestující v 1. třídě obdrží občerstvení a denní tisk zdarma/.  
 
 V případě zájmu a naplnění maximální kapacity 30 osob, by byl zájezd realizován      
během dubna nebo května a pouze v pondělí.  
 
 Zalíbil se vám tento tip na výlet? V tuto chvíli pouze předběžně zjišťujeme, zda by      
vůbec o tento zájezd byl zájem. Pokud Vás nabídka zaujala, napište na obec@rybi.cz 
nebo zavolejte na obecní úřad 556 760 181 a nahlaste po čet osob a jména do 
15.3.2011. Pokud by zájem nebyl, budeme hledat jiný typ zájezdu.  

*Cena obsahuje: zpáteční jízdenku na vlak ve 2. třídě, povinnou místenku na Pendo-
lino, místenku na zpáteční spoj /není povinná/, celodenní jízdenku na MHD 
v Praze, vstupné do České televize. 

Za kulturní komisi Pavel Lichnovský 
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Ze zasedání rady obce 
Rada obce na svém 4. zasedání dne 12.1.2011 
projednala a p ř i ja la toto usnesení:  

schvaluje   dodatek ke smlouvě na zimní údržbu komuni-
kací uzavřenou mezi obcí Rybí a panem Karlem    
Honešem a pov ěřuje   starostku podpisem; 

 
schvaluje   vnitroorganizační směrnici č. 01/2011 „O zadá-

vání veřejných zakázek“;  
 
schvaluje   provozní pravidla závazného metodického po-

kynu pro příspěvkové organizace zřízených obcí Rybí; 
 
doporu čuje  zastupitelstvu obce Rybí projednat a schválit 

prodej části pozemku parc.č. 1690/3 v k.ú. Rybí.    
Zaměření pozemku zajistí i zaplatí žadatelka; 

 
schvaluje   návrh smlouvy o užívání systému nakládání 

s komunálním odpadem a pov ěřuje  starostku podpi-
sem; 

 
schvaluje  veřejnoprávní smlouvu pro výkon přenesené 

působnosti na úseku projednávání přestupků mezi 
obcí Rybí a městem Nový Jičín do 31.1.2015 a 

 pověřuje  starostku podpisem smlouvy; 
 
schvaluje   „Obstaravatelskou smlouvu“ mezi obcí Rybí a 

Technickými službami města Nový Jičín o provádění 
pravidelného svozu a uložení odpadu, o svozu objem-
ného odpadu, elektroodpadu popřípadě jiného odpa-
du a  pověřuje  starostku podpisem této smlouvy; 
 

bere na v ědomí   žádost zastupitele Pavla Lichnovského o 
projednání bodů na zastupitelstvu; 

 
bere na v ědomí   výroční zprávu o činnosti ZŠ Adolfa   

Zábranského Rybí za školní rok 2009/2010; 

souhlasí   s užitím znaku obce Rybí firmou Aktiv Opava 
s.r.o. na sběratelskou kolekci reklamních předmětů 
„BUTON“; 

 
souhlasí  s provedením evidence a prohlídky mostních 

objektů a propustků,  
navrhuje  zjistit nejvýhodnější nabídku firem zabý-
vajících se prováděním evidencí a prohlídkou most-
ních objektů a 
pověřuje   starostku zjištěním počtu propustků a 
mostů v obci, kterých se prohlídka týká; 
 

schvaluje   v souladu s ustanovením §17 zákona 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
a nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách sta-
novení úhrad a licenčních odměn za poskytování 
informací sazebník úhrad za poskytování informací 
na rok 2011; 

 
schvaluje   žádost sportovní komise na poskytnutí fi-

nančního příspěvku na zakoupení cen pro účastní-
ky tradičního „Kloboukového turnaje“ ve volejbale; 

 
schvaluje   příspěvek 500 Kč na zakoupení výher do 

tomboly na společenské akce, které pořádají místní 
organizace a spolky; 

 
schvaluje  žádost neformální skupiny „Želvičky“ na vý-

malbu zdi klubovny v multifunkční budově dětskými 
kresbami (otisky ručiček dětí); 

schvaluje   rozdělení dotace od společnosti Čepro dět-
ským organizacím v obci Rybí;   
        

schvaluje   termín konání 3. zasedání Zastupitelstva 
obce Rybí dne 8.2.2011 od 18:00 hod. v sále      
Besedy. 

Rada obce na svém 5. zasedání dne 25.1.2011 
projednala a p ř i ja la toto usnesení:  

schvaluje   finanční dotaci na provoz Občanské        
poradny poskytující službu bezplatného odborného 
sociálního poradenství v Novém Jičíně; 

 
zamítla   nabídku firmy JAS AIR na letecké snímkování 

obce; 
 
zamítla   využití nabídky servisních služeb Pavla Němce 

v oblasti požární techniky; 

schvaluje   umístění dopravního zrcadla naproti    
výjezdu od základní školy a 

 pověřuje   starostku dalším jednáním v této věci; 
 
neschvaluje   zakoupení reklamních předmětů se 

znakem obce Rybí (BUTONů) od firmy Aktiv 
Opava pro potřeby obce.  
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ŠŠKKOOLLÁÁČČEEKK  
Ročník 2Ročník 2Ročník 2Ročník 2/Číslo /Číslo /Číslo /Číslo 5555    

Únor 2011Únor 2011Únor 2011Únor 2011    
Základní škola RybíZákladní škola RybíZákladní škola RybíZákladní škola Rybí    

    
Zápis:Zápis:Zápis:Zápis:    
Dne 2.února 2011Dne 2.února 2011Dne 2.února 2011Dne 2.února 2011 proběhne v naší škole zápis do prvních tříd. Na nové žáčky se moc těšíme a máme pro 
ně nachystány spousty úkolů a samozřejmě taky odměny a dárečky. 
Zápis proběhne od 13:00 – do 16:00. 
 
4.února 2011 – pololetní prázdniny. 
 
14.2. – 18.2. 2011 – jarní prázdniny 
 
Maškarní ples pro dětiMaškarní ples pro dětiMaškarní ples pro dětiMaškarní ples pro děti::::    
Dne 26.února 2011 Vás srdečně zveme na školní maškarní ples pro děti. 
Začátek ve 14:00 hodin, zábavný program pro děti zajištěn, bohatá tombola taktéž. 
 
Pohádky našich nejstarších žáků:Pohádky našich nejstarších žáků:Pohádky našich nejstarších žáků:Pohádky našich nejstarších žáků:    
Naší žáci 4. – 5.ročníků měli za úkol napsat pohádku, protože některým se to opravdu velmi 
povedlo,rozhodli jsme se to nabídnout k přečtení i čtenářům obecního zpravodaje. 
 
 

 

Maja Červenková 
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Matěj Honeš 
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Anetka Petrová 
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             Knižní novinky z RKF:  
 
 
     Mládež nau čná 
      
     Bouchner Miroslav    Co v přírodě nevidíme 
     Novozámská Marcela           Vyberte si zvířátko           
 
 
     Mládež beletrie 
 
     Platt Richard                          Piráti 
     Řeháčková Věra                    Nemysli jen na kluky 
     Šimková Božena                   Anče a Kuba mají Kubíčka 
 
 
     Naučná literatura 
 
     Žárský Bohuslav                    Freudův Příbor 
 
 
 
     Beletrie pro dosp ělé 
  
     Cartland Barbara                   Polibek v Římě 
     Cimický Jan                          Truhla s tisíci zámky 
     Cook Robin                           Kořeny zla 
     Deaver Jeffery                       Tanečník 
     Drake Shannon                      Ondina 
     Harrod-Eagles                       Eugenie 
     Horáková Naďa                     Pro jméno a čest 
     Christie Agatha                      Smrt staré posluhovačky 
     Jance Judith A.                      Dávný případ 
     Jehlíková Blanka                   Sfinga čeká na lásku 
     Kipling Rudyard                     Kim 
     Newman Sharan                    Ďáblovy dveře 
     Procházková Petra                Frišta 
     Rice Luanne                          Když zhasne hvězda 
     Steel Danielle                        Thurstonův dům   
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NABÍZÍM  

doučování z českého jazyka,  

případně také z jazyka německého.  

Kontakt: 739 643 948 

 

Přijďte do firmy ASOMPO, a. s. pro sušené stolařské řezivo za zaváděcí ceny: 
 
          dub fošny  50 mm - výběr    13.500,- Kč/m3 + DPH, 
          dub prkna  30 mm - výběr         10.700,- Kč/m3 + DPH. 
 
                    Sidlo:       Životice u Nového Jičína 194         
         Kontakt:   telefon 556 759 385, www.asompo.cz 

KAMENICTVÍ     
  

 
NABÍZÍME: 
 - výroba a montáž  pomníků moderních i klasických tvarů z kvalitních materiálů 
 - renovace stávajících pomníků 
 - broušení  rámů, soklů, krycích desek, ochranné nátěry proti vod ě a mechu 
 - kopání a betonování základů, pokládání dlažby 
 - sekání a pískování písma (zlacení, stříbření, barvení), montáž plastického písma 
 - prodej a výměna lamp, váz, vitrín z nerezu, bronzu i žuly 
 
 
 - přijedeme, poradíme a zakázku sjednáme v místě Vašeho bydliště zdarma 
 - odvádíme profesionální práci již víc než 10 let !!! 
 

  
OBJEDNÁVKY  u: Petr Janek, Máchova 61,Nový Jičín,tel.:777 223 171 
                             e-mail: kamenictvijanek@seznam.cz, IČ: 64973182 
 
NA ZAKÁZKY SJEDNANÉ  DO 31.3. SLEVA  20% NA KAMENICKÉ  PRÁCE! 
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RYBSKÝ   ZPRAVODAJ    č. 2/2011  vydal  Obecní úřad Rybí,  Rybí č. p. 380  dne  31.1.2011   
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 

Účastníci výpravy na Ondřejník, pořádané 28.12.2010 oddílem 
turistiky v Rybím, na vrcholu Ondřejníku. 
 
Tímto zveme všechny občany, kteří rádi jezdí na hory, k dalším akcím   
pořádaných turistickým oddílem, o kterých Vás budeme informovat     
prostřednictvím zpravodaje nebo obecní SMS zprávou. 


