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Investiční akce  v roce 2012 
V letošním roce chceme především pokračovat ve stavbě chodníků podél hlavní silnice. 
Máme vydáno stavební povolení na tolik potřebný a očekávaný chodník s přechodem 
pro chodce před obecním úřadem. Chceme rovněţ uskutečnit opravu chodníku 
v zatáčce pod Besedou, jehoţ obrubníky jsou díky zimní údrţbě cest jiţ ve stadiu      
pokročilého rozpadu. A pokud budeme úspěšní při získávaní dotací, opravíme i povrch 
chodníku před budovou Besedy.  
A abychom si bezpečnost v obci pojistili ještě více, plánujeme pořízení dvou měřičů 
rychlosti – jeden u mateřské školy a druhý ve směru od Závišic. Měřič rychlosti, který si 
půjčujeme v rámci svazku obcí Sdruţení povodí Sedlnice, umístíme ve směru od 
Štramberka. 
Letos začneme i s opravou kamenné hřbitovní zdi, která je společně s farním kostelem 
naší kulturní památkou a vytváří velmi významnou dominantu obce. Plánujeme opravu 
její nejvíce poškozené severovýchodní části.  
Největší investice, která nás však čeká, bude odkoupení budovy sokolovny a přilehlého 
hřiště od České obce sokolské. Protoţe dobře víte, v jak špatném stavu se budova   
nachází, musíme areál sokolovny dostat do majetku obce a připravit projekt na její   
celkovou rekonstrukci.  
O všech těchto i dalších investičních akcích bude jednat únorové zastupitelstvo, na  
které Vás tímto všechny srdečně zvu.  

Marie Janečková 

Úprava veřejného prostranství 
 Od jara minulého roku jsme postupně začali s úpravou centrální části obce.    
Protoţe naše obec nemá klasickou náves, rozhodli jsme se asi před čtyřmi lety, ţe    
pomocí výsadeb propojíme nestejnorodý prostor mezi veřejnými budovami tj. školou, 
obchodem, úřadem, zastávkou autobusů a kostelem. Cílem je vytvoření reprezentační-
ho prostoru obce. O této akci jsme Vás průběţně informovali ve zpravodajích a na    
panelech umístěných ve škole při příleţitosti 100. výročí narození malíře Adolfa         
Zábranského. 
 Vám pozornějším neuniklo, ţe jiţ v předjaří loňského roku byly vykáceny někte-
ré    stromy před školou i za zastávkou na Fojtství, a ţe také na podzim se před základ-
ní školou začal stavět přístřešek pro potřeby ţáků a učitelů základní školy. A konečně 
na začátku letošního roku byly pokáceny lípy a smrky u pomníku padlých.  
 Na jaře začneme s vlastní úpravou veřejného prostranství tj. s výsadbou no-
vých stromů, keřů a trvalek dle projektu, který zpracoval odborník na realizaci zahrad a    
parků Bc. David Mičan. Dostavíme přístřešek u školy, ve kterém budou umístěny i     
základní informace o akademickém malíři Adolfu Zábranském. Tento přístřešek navrhla 
studentka architektury Bc. Kristýna Pavelková. V prostoru před školou bude umístěna  
plastika znázorňující znak naší obce. Tu pro nás vytvořila naše talentovaná sochařka 
Mgr.art. Šárka Hyklová.  
Tak se na malém prostoru obce vytvoří nejen příjemné místo pro jeho obyvatele a     

návštěvníky, ale zároveň se zde setkají i díla rodáků, kteří se jiţ svojí prací proslavili 

nebo teprve stojí na startu své profesní kariéry. 

Marie Janečková 
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 Emil  Šimíček  84  let 

 Daniela  Purmenská 82  let 

 Jenovefa Šimíčková  80  let 

 Lumír  Soukup  75  let 

 Dagmar  Valušková  60  let 

 Jiří  Bartoň  60  let 

 Jiří  Paták  60  let 

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

Statistika roku 2011 

Počet obyvatel k 31.12.2011 =  1202  

Z  toho   ţeny:     613  děti do 18 let:  221 
      muţi:     589     starší   60 let:    242 
 
Evidence obyvatel: 
 počet narozených dětí:    11       z toho děvčata:  4 
                 chlapci:  7 
 
 počet úmrtí:      6            z toho ţen:          3 
            muţů:  3 
 
  počet přistěhovaných osob:  36    
 počet odstěhovaných osob:  17 
 počet svateb:      10 
 
Statistika některých údajů Obecního úřadu Rybí: 
  
 počet zakoupených visaček na popelnice: 3 296 
 počet psů, za které byl uhrazen poplatek:    188 
 počet přidělených čísel popisných:     390 
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Kulturní komise ve spolupráci s Klubem ţen zve všechny občany na velký 
zábavný program s názvem "NA BESEDU DO BESEDY". 

 
čtvrtek 9. února od 17 hodin. 

 
Účinkují: Novobělské babičky, Alfréd Strejček, Jindřich Macek, STK a Jan 

Kadlubiec. Moderuje Josef Melnar. 
Program trvá 3-4 hodiny.  

Občerstvení zajištěno. Vstup volný, malý dárek do tomboly vítán. 
 

Srdečně zveme. 
 

Zveme Vás na 9. zasedání Zastupitelstva obce Rybí  

ve středu dne 15. 2. 2011 v 18
00

 hodin v sálu Besedy. 

Na programu:  

Schvalování rozpočtu obce na rok 2012  

Projednání „Dne obce“ 

Řešení komunálních odpadů v obci 
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Zveme všechny členy honebního společenstva a tím i vlastníky 
honebních pozemků na VALNOU HROMADU, která se koná  
v pátek 24. února v 18:00 hodin v „Hospůdce u Milana“. 

Výbor honebního společenstva 

24. února 

  
 

KLUB ŽEN    zve své členky v úterý 7. února  do přísálí Besedy v 18:00 hod.   

ZAPISOVÁNÍ  LÉKŮ A MĚŘENÍ TLAKU  se bude konat  v pondělí  6. února
 v konzultační místnosti lékaře na obecním úřadě v době od 9:30 - 10:00. 
           
ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ se bude konat v pondělí  20. února ve stejnou dobu. 

Hospůdka u Milana pořádá v sobotu 3. března tradiční  

TURNAJ V KARETNÍ HŘE „VŮL“ o „PUTOVNÍHO VOLA“ 

Prezentace do 8:30 hod. Občerstvení zajištěno. 

HUMANITÁRNÍ SBÍRKA  pouţitého ošacení  
se bude konat ve čtvrtek 1. března od 9:00 do 18:00 hodin  

v prostoru před bývalou obecní knihovnou v Besedě. 
 (bliţší informace na str. 6) 

Sbor dobrovolných hasičů Rybí zve na tradiční  
KONČINOVÝ HASIČSKÝ PLES,   

který se koná v sobotu 18.2.2012 od 19 hodin v sále Besedy. 
Vstupné  70,- Kč. 

K tanci a poslechu hrají skupiny „O 105“ a „Jasná věc“ 
K doplnění energie bude připraveno bohaté občerstvení. 
Mladé i odrostlejší milovníky dobré zábavy zvou hasiči. 
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Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která 

poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti – materiální pomoc 

sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost. 
 Více na  www: diakoniebroumov.org 

 

VYHLAŠUJE 

SBÍRKU  POUŢITÉHO  OŠACENÍ 
 

 Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/ 

 Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,  

 Látky (minimálně 1m
2
, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek) 

 Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené 

 Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky 

 Obuv – veškerou nepoškozenou 

 Hračky – nepoškozené a kompletní 

 

 
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME: 

 ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce – 

z ekologických důvodů 

 nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí 

 znečištěný a vlhký textil 

 

Sbírka se uskuteční : 
 

dne: ve čtvrtek 1. března 
 

čas:  od 9:00 do 18:00 hodin 
 

místo: před skautskou klubovnou v Besedě (bývalá knihovna) 
 

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,  

aby se nepoškodily transportem 
 

Děkujeme za Vaši pomoc. 
 

Bližší informace Vám rádi sdělíme: 

tel. : 224 316 800, 224 317 203 
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POZVÁNKA 

 

V dnešní uspěchané době si náš organismus zaslouží 

stále větší a větší péči. Často však nevědomky 

"ubližujeme" naší psychické i fyzické stránce více,  

než bychom museli. 

 

 

 

Dovoluji si Vás i proto pozvat na odbornou přednášku 

týkající se nástrah běžného života a možností, jak je 

minimalizovat, která se uskuteční 

v pondělí 6. 2. 2012 od 18:00 hodin  

v prostorách místní knihovny. 

 

 

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

Vstupné dobrovolné 
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Využijte některou z níže uvedených masérských, rekondičních a regeneračních služeb, které 

můžete využít přímo ve vaší obci v prostorách multifunkčního domu, a to každé úterý po 

předchozí telefonické domluvě (nově možno i dopoledne).  

- rekondiční masáž šíje 

- rekondiční masáž šíje a zad 

- rekondiční masáž hlavy, šíje a zad 

- manuální lymfatická masáž  

- kinesiotaping 

- individuální konzultace s možností sestavení rekondiční sestavy cviků 

 

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

Kontakt: tel. č. 723 00 22 55, e-mail: PetraMilichova@seznam.cz 

SENIOŘI, ŢIJTE NAPLNO  
 
Pro vás všechny, jimţ je víc neţ 60 let, jsme připravili Univerzitu třetího věku se čtyřmi 
zajímavými programy. Čekáme právě na vás.  
 
Vyberte si ze čtyř samostatných programů:  
1) Cestování po britských ostrovech napříč stoletími   
2) Literární skvosty a novinky v tvorbě českých a světových autorů  
3) Minulost a současnost češtiny  
4) Ţivot s handicapem. Minulost a současnost speciální pedagogiky. 
 

 Vyuţijte tuto novinku, kterou jsme pro vás připravili. Setkejte se s vašimi vrstevníky v  
Ostravě na šesti tříhodinových přednáškových blocích vedených našimi odborníky.   

Máte-li chuť, máme pro Vás celý jeden semestr (tj. půl roku) nabitý novými informacemi a 
záţitky, a to jen za čtyři sta korun. Neváhejte a kontaktujte  nás telefonicky na: 597 094 017, 
734 355 862 nebo písemně: Centrum dalšího vzdělávání Pedagogická fakulta 

Ostravská univerzita v Ostravě  
Fráni Šrámka 3 
709 00 Ostrava-Mariánské Hory.  

Přihlásit se můţete i e-mailem: filip.goszler@osu.cz.  
        Bc. Hana Jenčová 

http://pdf.osu.cz/cdv/index.php?kategorie=320&id=2900&budova=15
mailto:filip.goszler@osu.cz
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Ze zasedání rady obce  

Rada obce na svém 31. zasedání dne 4.1.2012 
projednala a při jala toto usnesení:  

bere na vědomí  vyúčtování finančního daru 
25.000 Kč poskytnutého Římskokatolické   
farnosti Rybí na opravu zvonu kostela Po-
výšení sv. Kříţe; 

 
schvaluje účast obce Rybí na vyhlášených gran-

tových programech MSK:   
1. Program obnovy kulturních památek a památ-
kově chráněných nemovitostí v MSK. 
2. Podpora obnovy a rozvoje venkova MSK. 
3.  Zvyšování pasívní bezpečnosti DSH 10 na 
 pozemních komunikacích. 
 
schvaluje dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na veřej-

né osvětlení uzavřený mezi Obcí Rybí a fa 
ADEN, s.r.o. se sídlem Jeseník nad Odrou. 
Předmětem dodatku je doplnění:  
čl. 2 – nový rozsah díla – Za Polďákem 
s označením SO7 
čl. 3 – dokončení díla se prodluţuje o 1 mě-
síc 
čl. 4 cena díla se navyšuje +16.500 
Kč+DPH 
čl. 4 odst.č.4 příloha 1 – cenová nabídka,  
nová cenová nabídka příloha 1A 
a pověřuje starostku jejím podpisem; 
 

schvaluje smlouvy o zřízení věcného břemene 
mezi Obci Rybí a majiteli parcel, která jsou 
navrţena pro rozšíření veřejného osvětlení 
v obci. Věcné břemeno bude zřízeno úplat-
ně jednorázovou úhradou. Smlouva bude 
uzavřena s těmito majiteli pozemků: 
RWE Gas storage, s.r.o., Praha – Prosek 
Jan a Růţena Hyklovi, Rybí  
Ing. Petr Genzer a Pavla Genzerová, Rybí  
Marie Melnarová, Rybí  
Lubomír a Františka Havlovi, Kopřivnice 
 

schvaluje  smlouvu s Úřadem práce ČR o orga-
 nizaci a výkonu veřejné sluţby a pověřuje 
 starostku podpisem této smlouvy; 
 

schvaluje  uzavření smlouvy s firmou Asekol 
s.r.o., Praha 4 na odběr elektrozařízení     
prostřednictvím mobilního svozu. Předmětem 
smlouvy je, ţe obec zajistí bezplatný odběr 
pouţitých elektrozařízení od spotřebitelů na 
území obce. Prostřednictvím třetí osoby pak 
budou elektrozařízení bezplatně převzata pro-
vozovatelem (fa Asekol). Obci za tuto sluţbu 
náleţí finanční příspěvek (dle ceníku uvede-
ného v bodě 4) a pověřuje starostku podpi-
sem smlouvy; 

 
schvaluje   finanční příspěvek na tradiční klobou-

kový volejbalový turnaj  
 
bere na vědomí  rozpočet na akce a projekty  

sportovní komise v roce 2012; 
 

schvaluje  sazebník úhrad za poskytování         
 informací na účetní období 2012; 
 
vybrala  firmu  Radek Trnka, Česká Ves  na poká-

cení stromů v centru obce,  
schvaluje do návrhu smlouvy o dílo (ceny za-
kázky) vepsat cenu za vyfrézování 7 pařezů (1 
pařez za zastávkou na Fojtství) a  

 pověřuje starostku jednáním o provedení této 
práce s fa Radek Trnka a podpisem smlouvy o 
dílo; 
 

vyhlašuje   veřejnou zakázku na opravu hřbitovní 
zdi a oslovení firem, které doporučil Národní 
památkový ústav Ostrava: 

Dalibor Frňka, Frýdek-Místek 
Gaďourek, okres Frýdek-Místek 
Fichna - Hudecek a.s., Píšť  
WINRO s.r.o., Velké Hoštice; 
  

vybrala  zpracovatele projektové dokumentace na 
opravy propustků P1 a P4 firmu MSS Projekt 
s.r.o.,  Vsetín; 
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Rada obce na svém 32. zasedání dne 12.1.2012 
projednala a při jala toto usnesení:  

schvaluje    doplnění programu o bod:    Různé                     (15-0-0) 

 

schvaluje  program 8. zasedání Zastupitelstva obce Rybí;                          (15-0-0) 

 
schvaluje, aby diskuse probíhala ke kaţdému bodu programu zvlášť;                 (15-0-0)  
schvaluje   návrhovou komisi ve sloţení: Petr Purmenský (předseda),            (15-0-0) 

 Martin Lapčík a Pavel Kotek 

ověřovatele zápisu:  Petr Skalka a Jaromír Marek 
zapisovatelku: Jaroslava Honešová; 

 
bere na vědomí plnění usnesení přijatých na 7. zasedání Zastupitelstva obce Rybí dne 14.12.2011;

                      (15-0-0) 

 
schvaluje Obecně závaznou vyhlášku 1/2012 o regulaci provozování loterií a jiných podobných her; 

                                      (14-0-1) 
 

schvaluje povolení průjezdu Valašské rally 2012 přes katastr obce Rybí;                    (9-5-1) 

        
odkládá  projednání návrhu místního referenda aţ po ukončení konání průjezdu Valašské rally 2012         

                                    (12-2-1) 
 

bere na vědomí  informace o návrhu zákazu podomního prodeje a informace o zamítnutí projektu 
kompostárny. 

Ve čtvrtek 12. ledna 2012 se v sále Besedy konalo 8. zasedání zastupitelstva obce, kterého 
se zúčastnilo 15 členů zastupitelstva a 23 občanů. 
 
Zastupitelstvo na zasedání projednalo a přijalo toto usnesení: 

Ze zasedání  

 zastupitelstva obce 

bere na vědomí   zprávu o činnosti kulturní      
komise v roce 2011 a  

 předala předsedovi finančního výboru    
Jaromíru Markovi návrh rozpočtu kulturní 
komise na zpracování do rozpočtu obce na 
rok 2012.   

 

schvaluje  pořízení fotopasti na monitorování  
prostoru horní zastávky  a 

 pověřuje  starostku výběrem vhodné         
fotopasti; 

 
schvaluje  zveřejnění inzerátu Univerzity třetího 

věku, která bude otevřena na Pedagogické 
fakultě univerzity v Ostravě v obecním zpra-
vodaji zdarma; 
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schvaluje  zachovat sběr biodpadu s fa Asom-
po a.s. v roce 2012 ve stejné míře jako 
doposud – týdenní vývoz, 7 kontejnerů na 
5ti místech; 

Rada obce na svém 33. zasedání dne 23.1.2012 
projednala a při jala toto usnesení:  

vybrala  na opravu kamenné hřbitovní zdi v areálu 
kostela Nalezení sv. Kříţe firmu Fichna –  
Hudeczek a.s.. Píšť; 

 

schvaluje  předloţení návrhu rozpočtu obce na 
rok 2012 zastupitelstvu obce.  

 V neděli 22. ledna vystoupil v našem kostele Smíšený pěvecký sbor Harmo-
nia z Hranic. Výtěţek z dobrovolného vstupného ve výši 2740,-Kč bude vyuţit na     
opravu kostela.  
 Záznam koncertu si můţete vyslechnout na webových stránkách www.i-
novojicinsko.cz (www.i-rybak.cz) v sekci AUDIOZÁZNAMY. Děkuji posluchačům za 
návštěvu a finanční příspěvek.  

Za kulturní komisi Pavel Lichnovský 
 

NOVINKA na serveru www.i-novojicinsko.cz (www.i-rybak.cz) 
 
Nově si můţete na serveru vyslechnout ţivé nahrávky z různých kulturních akcí. V 
tuto chvíli je na serveru  záznam adventního koncertu Komorního orchestru Kopřiv-
nice s Pěveckým sborem Rybí (ze sálu Besedy) a koncert duchovní hudby z kostela 
Nalezení sv. Kříţe v podání Smíšeného pěveckého sdruţení Harmonia z Hranic.  

Pavel Lichnovský, provozovatel serveru  

Z důvodu malého zájmu o výtvarničku, jsme se rozhodli změnit čas a den 
krouţku na kaţdý lichý týden v úterý od 16:00 - 18:00 hod. 

 
Rádi uvítáme všechny děti (předškolní s rodiči),  

které rády tvoří, malují a vyrábějí.  
Začneme první lichý týden v únoru 14.2.  

v klubovničce v multifunkční budově. 
Těšíme se na vás. 

http://www.i-novojicinsko.cz
http://www.i-novojicinsko.cz
http://www.i-rybak.cz
http://www.i-novojicinsko.cz
http://www.i-rybak.cz
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MŠ 

Sdělení vedoucí školní jídelny při MŠ Rybí 
  

S platností od 2.1.2012 se zvyšuje stravné na: 
 MŠ   polodenní 3-6 letí 21 Kč 
  celodenní  27 Kč 
  polodenní 7 letí  25 Kč 
  celodenní   31 Kč 
 
 ZŠ   7-10 let  19 Kč 
  11-14 let  21 Kč 
 
 Cizí strávníci   54 Kč 
 

Hyklová Růžena 

Ředitelka MŠ sděluje, ţe MAŠKARNÍ PLES ve školce 
se bude konat v polovině března. 

ZŠ Adolfa Zábranského Rybí, Rybí 110 

Zápis 

do 1. třídy 
se koná 

dne 2. února 2012 

od 13 do 16:30 hod. 

 
K zápisu se dostaví děti narozené v období od 1.9.2005 do 31.8.2006. 

S sebou vezměte občanský průkaz a rodný list dítěte. 
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 V loňském roce jsme společně s obcí Závišice podali ţádost na pořízení mobilní kompostár-
ny. I kdyţ ţádost získala 81 bodů ze 100 moţných (coţ je vysoké ohodnocení), přece jsme nebyli 
úspěšní. Proto znovu vyvstala otázka, co dělat s bioodpadem na území obce. Dosavadní systém svo-
zu společností Asompo a.s. není vyhovující: 

kontejnery jsou nestabilní 

aby se splnily poţadavky všech obyvatel obce, bylo by potřeba zvýšit počet kontejnerů několika-
násobně a samozřejmě s tím by narostla i cena za vývoz  

K řešení této situace máme několik moţností: 
1. podpora domácího kompostování 
2. jednat s technickými sluţbami Nový Jičín o individuálním vývozu bioodpadu od rodinných domů 

– podobný systém jako u svozu popelnic 
3. jednání s jinými firmami o vývozu bioodpadu od rodinných domů 
4. opětovné podání ţádosti na pořízení mobilní kompostárny (dlouhé čekání na výsledek) 
O všech těchto a případně i dalších moţnostech se budu snaţit získat, co nejvíce informací a ty pak 
předloţím zastupitelům k projednání na únorovém zastupitelstvu. 
A jak vypadalo hospodaření s veškerými odpady v naší obci v roce 2011, si můţete přečíst 
v následujícím přehledu: 
 

VÝDAJE:      PŘÍJMY: 
- domovní odpad (popelnice) 185.000 Kč  visačky  198.000 Kč 
- velkoobjemové kontejnery   81.000 Kč  tříděný odpad 144.000 Kč 
- tříděný odpad     79.000 Kč 
- bioodpad     18.000 Kč 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Podpora výměny ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nízkoemisní  
automatické kotle. 

Moravskoslezský kraj společně s Ministerstvem ţivotního prostředí vyhlásil program na podporu      
výměny ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové nízkoemisní automatické kotle na uhlí nebo uhlí 
a biomasu. 
V rámci tohoto programu můţe majitel rodinného domu získat aţ 60.000,- Kč jako podíl na úhradě 
uznatelných nákladů realizovaného projektu. Vše o této výzvě najdete na stránkách Krajského úřadu 
Moravskoslezského kraje na této adrese: Moravskoslezský kraj – krajský úřad Veřejná správa › Kraj-
ský úřad › Úřední deska › Dotace › Vyhlášené dotační programy › 1. Společná výzva k podávání   
ţádostí o poskytnutí podpory 

V případě, ţe potřebujete pomoct s vyhledáváním informací o vyhlášené dotaci,        

navštivte obecní úřad, rádi Vám pomůţeme.                                         Marie Janečková 

A ještě jedna důleţitá poznámka nakonec.  
Označte si, prosím, své popelnice čísly popisnými .  

Zaměstnanci úřadu mají v zimním období problémy při navrácení popelnic  
k vašim domům. Týká se především obyvatel horního konce. 

Nezapomínejte vyplňovat čísla popisná na visačkách na popelnice  
(kvůli evidenci) 

http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/index.html
http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/krajsky_urad.html
http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/krajsky_urad.html
http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/edeska.html
http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/granty.html
http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/granty_vyhlasene.html
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T. Newark                        Rozhodující bitvy dějin 
     Kniha popisuje padesát bitev, které ovlivnily vývoj válečnictví i historie, od bitvy u Valmy v roce 
1792 po války na sklonku 20. století. 
 
E. Viktorová, M. Formáčková            Osudová láska 
     Jaroslav Marvan, jeden z nejoblíbenějších českých herců proslul jako představitel charakter-
ních rolí, ctihodných otců rodin, policejních radů a neúplatných úředníků. Ale jen jeho nejbliţší  
věděli o jednom tajemství jeho soukromého ţivota 
 
L. Štíplová, J. Němeček                     Kouzelná lampa 
     Další dva příběhy čtyř kamarádů Myšpulína, Bobíka, Pinďi a Fifinky. Čeká je létající koberec 
ale i vzpoura robotů. 
 
L. Lancová                     Znamení Blíţenců 
     Veselá kníţka o citových zmatcích dospívající Evy, která si musí zvyknout na nové prostředí i 
kamarády, protoţe se její rodina přestěhovala do jiného města. 
 
M. Blaţková                   Společnice pro sebevraţdu 
     Další román této autorky románů pro ţeny. Tentokrát kromě romantiky přináší i trochu humoru 
a napětí. 
 
G. B. Shaw                      Pygmalión 
     Slavná komedie nese název podle pověsti o řeckém sochaři, jeţ se zamiloval do sochy kterou 
vytvořil. Tato komedie se stala předlohou k muzikálu My Fair lady. 
 
K. Čapek                         Bílá nemoc 
     Popudem k napsání tohoto dramatu z r. 1937 byl podle autorových slov „konflikt ideálů demo-
kracie s ideály neomezených a ctiţádostivých diktatur“. Dílo varuje před nastupujícím fašismem. 
 
N. V. Gogol                     Revizor 
     Satirická komedie ruského klasika se baví hloupostí a nevzdělaností úředníků v malém ruském 
městečku. 

Statistika z obecní knihovny 
 
K 31.12.2011 je v knihovně   3268 knih 
z toho:   naučné literatury    686 
  krásné literatury 2582 
 
počet exemplářů docházejících časopisů      6 
 
Počet registrovaných uţivatelů   112 
z toho uţivatelé do 15 let      31 
 
návštěvníci vyuţívající internet   316 

v roce 2011 bylo zakoupeno                 149 knih 
 
Počet výpůjček celkem  3813 
z toho    naučná literatura dospělým   203 
 krásná literatura dospělým 1895 
 naučná literatura dětem     54 
 krásná literatura dětem   886  
 
Výpůjčky periodik     775 
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Rekonstrukce a stěhování skautské klubovny 
 
      Váţení občané, rádi bychom Vás informovali o rekonstrukci a         
stěhování skautské klubovny.  
      Po skončení letního tábora jsme nezaháleli. Pustili jsme se do     

plánování a také samotné rekonstrukce skautské klubovny. Jelikoţ se obci Rybí poda-
řilo vybudovat Multifunkční dům, získali jsme prostory bývalé knihovny v suterénu  
kulturního domu Beseda. Naše zázemí pro činnost skautských oddílů se tak rozšířilo 
o  další 2 místnosti, za coţ jsme velmi vděčni. 
V srpnu a září proběhlo několik dobrovolnických brigád za účasti členů oddílů. 
      Prostory bývalé knihovny jsme rozdělili na dvě části. Přední místnost budeme    
vyuţívat jako pracovnu a místnost druhá se přeměnila v hernu a odpočinkový prostor. 
Bílé zdi jsme namalovali o něco veseleji ţlutou a oranţovou barvou. Obě místnosti 
jsme vybavili upraveným nábytkem z bývalého Obecního úřadu a také nábytkem    
novým.  
      Jestli se nám to povedlo, jste mohli shlédnout na dni otevřených dveří a při rozdá-
vání Betlémského světla. 
      Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, kteří se na rekonstrukci podíleli: slečně 
Janě Fučíkové, panu Jiřímu Kvitovi, Obci Rybí za finanční příspěvek. Největším      
příspěvkem projektu byl finanční dar z programu RWE Companius díky paní Souku-
pové. Taky bych chtěla poděkovat všem skautským vedoucím a dalším členům, kteří 
udělali zase jeden dobrý skautský skutek brigádnickou prací. 

Ještě jednou díky 
Markéta Kvitová 

Tříkrálová sbírka 2012 
 

Jako každým rokem i letos Vás 

navštívili tři králové.  

 

V obci Rybí bylo vybráno celkem 

49.029 Kč.  
 

Charita Kopřivnice děkuje všem, 

kdo do sbírky přispěli  

nebo se na ní jakkoliv podíleli. 
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Rok 2011 skončil a předsedkyně SPV Martina Kelnarová by chtěla vyjádřit podě-
kování všem, kteří se jakkoli podílí na chodu místních zájmových krouţků, sportovních 
oddílů a jiných aktivit. Vedení fotbalu, cvičitelé, vlekaři, turistický oddíl i Sportovní komi-
se Obce Rybí. Všichni se tomu věnují nezištně a ze svého volného času. Ale nejsou to 
pouze tito, jedná se také o ostatní, kteří se věnují například administrativě, účtování a 
jiným věcem, bez nichţ by to zkrátka nešlo.“ Tito lidé mají zásluhu na tom, ţe Rybí     
nabízí poměrně příjemné kulturní i sportovní vyţití. Například Ludmila Krpcová a Libuše 
Muţíková dostaly na valné hromadě České asociace sportu pro všechny ocenění za 
svou trenérskou činnost.  

 
Dále Výbor TJ Sokol projednal na členské schůzi ze dne 16.1.2012 výši ročních 

příspěvků, které jsou povinni platit všichni členové Sokola a místních sportovních oddí-
lů. Tento jednorázový roční poplatek, který není vázán počtem vstupů do sportov-
ních zařízení, je pro aktivní členy 300 Kč (mladší 18 let 200 Kč) a pro členy přispívající 
100 Kč . Příspěvky se musí vybrat do konce května 2012 a vyberou je vedoucí a cviči-
telé. Výše příspěvků se na rok 2012 nezvyšuje. Nicméně přestoţe se bude poplatek  
někomu zdát vysoký, stále bude řádově o stokoruny levnější neţ v okolních vesnicích. 
Dalšími výhodami, kromě moţnosti cvičení v místní sokolovně, je například také sleva 
jízdného na vleku a moţnost pronájmu prostor Kalimera, které bude od letošního roku 
k dispozici pouze členům Sokola. 

 
 

POZVÁNKA 
V pátek dne 10.února v 18:00 se bude v restauraci Na hřišti konat 

 VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE SPV.  
Všichni členové, ale i ostatní, kteří by se chtěli seznámit s akcemi a úspěchy loňského 

roku, jsou tímto srdečně zváni. 
                  Kelnarová Martina 
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SEVEROMORAVSKÝ TENISOVÝ PŘEBOR -  ml. ţáci 2012 – FRÝDLANT n/O – 14. – 16.1.2012 

Honza Jermář, hráč ml. ţáků TK DEZA, se stal dvojnásobným přeborníkem 
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE v kategorii – mladší ţáci. 
 
Ve finále dvouhry si poradil 
s Dominikem Holišem 
z Roţnovského tenisového    
klubu  6:3,6:4 a společně 
s Vojtou Zoubkem z Baníku 
Ostrava  jako druhý nasaze-
ný pár turnaje porazili první 
nasazené – Dominika Holiše 
a Patrika Pavelku 6:3 a 6:1. 
 
Honza tím postoupil na halo-
vé Mistrovství ČR v tenise 
ml. ţáků, které se hrálo od 
21.1.2012 – na TK Neridé 
v Praze. 
 

Tam se Honzík Jermář stal VÍCEMISTREM ČR ve čtyřhře společně s Honzou     

Marančákem s TK Agrofert Prostějov a stali se tak 2. nejlepším párem v ČR. 

 

GRATULUJEME A PŘEJEME MNOHO DALŠÍCH SPORTOVNÍCH ÚSPĚCHŮ 
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OBEC RYBÍ 

Obecně závazná vyhláška 

obce Rybí 

č. 1/2012, 

o regulaci provozování loterií a jiných podobných her 

 

Zastupitelstvo obce Rybí se na svém 8. zasedání dne 12. ledna 2012 usnesením č.130 usneslo vydat na 

základě § 50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpi-

sů (dále jen „zákon o loteriích), a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále 

jen „vyhláška“) 

Článek 1 

Zákaz provozování 

 

Na celém území obce Rybí se zakazuje provozování: 

sázkových her podle § 2 písm. e), g), i), l), m) a n) zákona o loteriích 

loterií a jiných podobných her podle § 2 písm. j) zákona o loteriích 

loterií s jiných podobných her podle § 50 odst. 3 zákona o loteriích  

 

Článek 2 

Účinnost 

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1. března 2012. 

   

 …………………….........  ………………………...... 

       Marie Janečková  Martin Lapčík 

           starostka obce místostarosta obce 

 

Nová obecně závazná vyhláška obce Rybí č. 1/2012 o regulaci provozování loterií a ji-
ných podobných her 
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 12. 1. 2012 přijalo vyhlášku, která zakazuje na 
území naší obce provozování sázkových her podle §2 písmena e), g), i), l), m), a n) zákona o 
loteriích. 
Jaké loterie a jiné podobné hry se tedy za uvedenými písmeny skrývají, si můţete přečíst 
v následujícím odstavci – výňatku ze zákona o loteriích. 
e) sázkové hry provozované pomocí elektronicky nebo elektronickomechanicky řízených vý-
herních hracích přístrojů nebo podobných zařízení (dále jen "výherní hrací přístroje"); 
g) sázkové hry provozované pomocí zvláštního druhu žetonů s kombinací patnácti čísel v čí-
selné řadě od jedné do devadesáti, při kterých není předem určen počet účastníků a ani výše 
herní jistiny. Losování se provádí veřejně za pomocí mechanického zařízení a spočívá v po-
stupném losování čísel od jedné do devadesáti. Výhra se vypočítává podle úhrnné výše vkla-
dů podle druhu výhry a v každé hře podle výsledku losování. Podmínky hry stanoví podrobně 
herní plán; 
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i) sázkové hry provozované ve zvláště k tomu určených hernách (kasinech), a to i za pomoci 
mechanických zařízení, při nichž není předem určen počet účastníků a ani není známa výše 
vsazených částek jedné hry, například ruleta, kostky, karetní hry, kdy sázející hrají proti pro-
vozovateli kasina, případně další hry schválené v herním plánu, jakož i varianty těchto her. 
Výhra se vypočítává z výše vkladů podle podmínek stanovených herním plánem. Sázkové 
hry podle tohoto ustanovení nelze provozovat v mobilních hernách (kasinech); 
l) sázkové hry provozované prostřednictvím funkčně nedělitelného technického zařízení cen-
trálního loterního systému, jímž je elektronický systém tvořený centrální řídící jednotkou, 
místními kontrolními jednotkami a neomezeným počtem připojených koncových interaktiv-
ních videoloterních terminálů. Centrální řídící jednotka řídí veškeré herní procesy, losuje vý-
sledky na základě uplatnění náhody, rozhoduje o všech výhrách a výhry okamžitě zobrazuje 
na interaktivním videoloterním terminálu, provádí správu vkladů vložených sázejícími a pro-
vádí veškerou administraci spojenou s průběhem hry. Centrální řídící jednotka se musí vždy 
nacházet na státním území České republiky. Interaktivní videoloterní terminál je obsluhován 
přímo sázejícím a slouží pouze jako zobrazovací jednotka centrálního loterního systému.  
 m) turnajové nebo hotovostní sázkové hry provozované za pomoci karet, při nichž není pře-
dem určen počet účastníků a ani není známa výše vsazených částek, kdy účastníci platí 
vklad (sázku) nebo startovné, jehož návratnost se účastníkovi nezaručuje. Výhra se vypočí-
tává podle podmínek stanovených herním plánem. Sázkové hry podle tohoto ustanovení ne-
lze provozovat v mobilních hernách (kasinech). 
n) sázkové hry provozované prostřednictvím technického zařízení, které je elektronickým 

systémem tvořeným řídící jednotkou se třemi pevně fyzicky spojenými herními místy obslu-

hovanými sázejícími, se kterými tvoří funkčně nedělitelný celek (dále jen "lokální loterní sys-

tém"). Toto technické zařízení sázejícím nabízí konkrétní válcové hry zobrazované prostřed-

nictvím nejméně tří mechanicky otáčejících se nebo elektronicky nabíhajících kotoučů s růz-

nými symboly, doplněné o bonusovou hru. Technické zařízení nelze rozšiřovat o další herní 

místa. Rozhodnutí o základních výhrách a správa sázejícím vložených vkladů je prováděno 

přímo na místě buď technickým zařízením, nebo jedním z herních míst.  

Dále vyhláška zakazuje provozování loterií a jiných podobných her dle § 2 písm. j) zákona o 

loteriích. 

Pod písmenem j) je uvedeno následující: 

j) loterie a jiné podobné hry provozované pomocí technických zařízení obsluhovaných přímo 
sázejícím nebo provozované po telefonu, při nichž není předem určen počet účastníků a ani 
není předem známa výše vsazených částek. Výhra se vypočítává z výše vkladů anebo podle 
podmínek stanovených v herním plánu. 
A konečně vyhláška zakazuje provozování loterií a jiných podobných her podle § 50 odst. 3 
zákona o loteriích. 
V tomto odstavci se píše: 
  (3) Ministerstvo může povolovat i loterie a jiné podobné hry, které nejsou v zákoně v části 
první až čtvrté upraveny, za předpokladu, že v povolení budou všechny podmínky provozo-
vání takové loterie a jiné podobné hry podrobně stanoveny. Použije přitom přiměřeně ustano-
vení části první až čtvrté tohoto zákona. Ministerstvo v této souvislosti stanoví provozovateli, 
aby učinil opatření k zamezení hry osobám, které nedovršily věku 18 let, a k zajištění veřej-
ného pořádku. 

Z tohoto sloţitého výkladu jste jistě pochopili, ţe přijetím této vyhlášky jde o zákaz 

provozování hracích automatů na území obce.  

Marie Janečková 
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RYBSKÝ   ZPRAVODAJ   č. 2/2012  vydal  Obecní úřad Rybí,  Rybí č. p. 380  dne  31.1.2012   

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 kaţdého čísla: 25. den 
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