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 Emil  Šimíček  86  let 

 Jenovefa Šimíčková  82  let 

 Josef  Lichnovský  70  let 

 Stanislav Ovčačík  60  let 

 Jiří  Šodek   60  let 

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

Statistika roku 2013 

Počet obyvatel k 31.12.2013 =  1241  

Z  toho   ženy:     632  děti do 18 let:  233 
      muži:     609     starší   60 let:    275 
 
Evidence obyvatel: 
 počet narozených dětí:    19        z toho děvčata:  16 
                               chlapci:   3 
 
 počet úmrtí:     11             z toho žen:          7 
                          mužů:    4 
  počet přistěhovaných osob:  24    
 počet odstěhovaných osob:  20 
 počet svateb:     4 
 
Statistika některých údajů Obecního úřadu Rybí: 
  
 počet zakoupených visaček na popelnice:     3 346 
 počet psů, za které byl uhrazen poplatek: 208 
 počet čísel popisných:                   395 
 počet obydlených domů:    341 
 nejstarší občan  Hanzelka  Jan          86 let 
 nejstarší občanka Skalková Alžběta          95 let 
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Investiční akce v letošním roce 
 
 V měsíci únoru budeme schvalovat rozpočet pro letošní rok. Tato praxe je již léty 
prověřená. Po uzavření hospodaření uplynulého roku se dají totiž lépe naplánovat      
investiční akce v novém roce, tentokrát již posledním ve volebním období tohoto        
zastupitelstva. 
Z loňského roku nám zůstala naplánovaná oprava kanalizační stoky podél hlavní silnice 
v zatáčce před Besedou, musíme totiž najít vhodné řešení společně se správou silnic a 
to v situaci, kdy má silnice nový povrch není vůbec jednoduché. 
Největší akcí, kterou plánujeme je rekonstrukce veřejného osvětlení. Všichni dobře     
víme, že osvětlení je ve špatném stavu a vždy, když jsou větrné dny, dochází k vážným 
poruchám. Na zastupitelstvu jsme se dohodli, že půjdeme cestou LED svítidel. Jde o 
technologii, která je nová a určitě má svoji budoucnost. Snad bude rekonstrukce zdařilá 
a nové osvětlení bude dobrou vizitkou naší obce.  
Plánujeme rovněž stavbu čistíren odpadních vod pro budovu základní školy, mateřské 
školy a sokolovny. V rozpočtu musíme rovněž počítat s částkou na vyplácení finanční 
podpory na stavbu domovních čistíren odpadních vod, jejichž grantový program jsme 
vyhlásili v loňském roce. 
Je také potřeba zakoupit nové auto pro potřeby obce.  

Pokračujeme ve zpracovávání nového územního plánu, přípravě projektů (sokolovna, 

chodníky, cyklostezka). Mezi menší, ale důležité akce patří opravy místních komunikací, 

výměna oken a dveří v budově čp. 261 (kancelář geodeta), opravy na budově           

hasičárny, nátěr ploché střechy na budově školy, vybavení kuchyňky v Besedě, doplnění 

nábytku v místní knihovně, vyčištění hasičské nádrže, doplnění herních prvků na hřišti u 

školy a fotbalovém hřišti. 

A samozřejmě jako vždy, se budeme snažit využít i případných dotačních příležitostí.  

Čeká nás opět hodně práce, snad se podaří. 

Marie Janečková 

 

Nový Jičín vstříc sociálním službám 

 V předcházejících zpravodajích jsem vás informovala, že společně s městem   

Nový Jičín plánujeme poskytování sociálních služeb. Cílem je dosažení efektivního  

systému poskytování sociálních služeb pro obyvatele Nového Jičína a obyvatel 

z okolních obcí. Pro mapování potřeb občanů je na obecním úřadě v Rybí i na        

webových stránkách naší obce umístěn dotazník. Bližší informace na str. 14 tohoto 

zpravodaje. Byli bychom rádi, kdybyste se této  dotazníkové akce zúčastnili.  

Marie Janečková 
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Kulturní komise Vás zve v neděli 16. 2. 2014 od 16. hodin  
do kostela Povýšení  sv. kříže na koncert   

vokálně-instrumentálního ansámblu 
 

„AD LIBITUM“ 
 

tentokrát ve složení 

Lukáš Michel                      Martina Juríková Roman Mžik 

ve skladbách pánů skladatelů Tartiniho, Vivaldiho, Cacciniho, Zelenky, Mozarta, Brossmanna, 
Franckena, Suka, Dvořáka a Martinů 

 
Martina Juríková  
pochází z Karviné. Sólový zpěv studovala na Janáčkově konzervatoři v Ostravě u Vlasty Danielové, poté  
na Fakultě umění Ostravské univerzity v Ostravě nejprve v pěvecké třídě Klemense Slowioczka. 
V magisterském studiu pak pokračovala pod vedením paní Alžběty Pappové. Věnuje se především interpretaci 
barokní a klasicistní hudby a hudbě 20. a 21. stol. Jako sólistka spolupracovala s orchestrem Fakulty umění  
Ostravské univerzity (Mozartovo moteto Exultate, jubilate a Pergolesiho Stabat Mater), opakovaně s Janáčko-
vou filharmonií (Vivaldiho Gloria in D) a s Janáčkovým Komorním Orchestrem (Brixiho Missa pastoralis, Pavlico-
va Missa brevis a Rybova Česká mše vánoční). Je hlasovým pedagogem Koncertního sboru Permoník ZUŠ 
Bedřicha Smetany v Karviné, který reprezentuje Českou republiku na soutěžích a festivalech po celém světě 
(čtyřikrát USA – vítězství v Carneggie Hall v New Yorku, čtyřikrát Japonsko, Čína, Jižní Korea, Austrálie –     
absolutní vítěz a koncert v Sydney opera, Petrohrad atd.). Je zároveň sbormistryní velkého smíšeného Sboru 
přátel zpěvu, Přípravného sboru Permoník, učitelkou sólového, komorního a sborového zpěvu na ZUŠ Bedřicha 
Smetany v Karviné. Je sopranistkou Qadricinia Vocale Carviniense – ženského vokálního kvarteta, které      
koncertuje u nás i v zahraničí a vydalo 2 CD.  
 
Roman Mžik 
pochází z Ostravy. Po absolvování konzervatoře v Ostravě ve třídě prof. Jana Niederleho pokračoval ve studiu 
na Janáčkově akademii múzických umění v Brně ve třídě prof. Rudolfa Šťastného – obor housle. V roce 2002 
úspěšně absolvoval celovečerním recitálem a Koncertem pro housle, klavír a orchestr Bohuslava Martinů  
ve spolupráci s Janáčkovou filharmonií Ostrava. S Klavírním triem Janáčkovy konzervatoře získal 1. místo 
v soutěži Carl Ditters z Dittersdorfu a jeho současníci, obdržel čestné uznání v soutěži o cenu Leoše Janáčka 
v Brně 2000. Zajímá se o komorní hru, s čímž souvisí jeho aktivní účast na interpretačních kurzech 
(Pommersfelden, Třebíč, Vysoké Mýto) a působí jako komorní hráč v  souboru Triostrava. Je členem Janáčkovy 
filharmonie Ostrava ve skupině 1. houslí a Janáčkova komorního orchestru. Vydal dvě sólová CD ve spolupráci 
s klavíristkou Renatou Bialasovou. V roce 2010 úspěšně dokončil doktorandské studium na Vysokej škole 
múzických umení v Bratislavě ve třídě prof. Petera Michalici, ArtD. Je profesorem komorní hry na Církevní kon-
zervatoři v Opavě.  
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Oddíl turistiky - TJ Sokol Rybí 
zve všechny své členky na 

VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI 
která se koná v sobotu 15. února 2014 

v 18 hodin v Restauraci na Hřišti 

KLUB ŽEN    zve své členky v úterý 4. února  do přísálí Besedy v 18:00 hod.   

ZAPISOVÁNÍ  LÉKŮ A MĚŘENÍ TLAKU  se bude konat  v pondělí  3. února
 v konzultační místnosti lékaře na obecním úřadě v době od 9:30 - 10:00. 
           
ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ se bude konat v pondělí  17. února ve stejnou dobu. 

Lukáš Michel 
se narodil v Karviné, kde získal základy klavírní hry ve třídě paní učitelky Danuty Cechlové. V letech 1990-1996 
byl studentem Konzervatoře v Ostravě, kde studoval u prof. Milady Šlachtové a prof. Moniky Tugendliebové.  
V roce 1996 byl přijat ke studiu klavírní hry na umělecko-pedagogické katedře Ostravské univerzity.  
Pod vedením prof. Rudolfa Bernatíka se zúčastnil několika celostátních i mezinárodních soutěží (Brno, Hradec 
nad Moravicí, Londýn). Od roku 2000 se věnoval pedagogické práci na Janáčkově konzervatoři v Ostravě  
a korepetoval studenty Institutu pro umělecká studia Ostravské univerzity. V letech 1997-2003 působil jako   
korepetitor Sborového studia Permoník na Základní umělecké škole Bedřicha Smetany v Karviné, se kterým 
koncertoval v řadě evropských zemí, USA, Japonsku a Číně. V roce 2010 ukončil doktorské studium v oboru 
Hudební interpretace – hra na klavír na Vysoké škole múzických umení v Bratislavě pod vedením  
prof. Stanislava Zamborského. Od srpna 2007 je vedoucím Katedry klávesových nástrojů Fakulty umění Ostrav-
ské univerzity, v letech 2010 a 2011 zastával funkci proděkana pro umění, vědu a zahraniční vztahy Fakulty 
umění Ostravské univerzity v Ostravě. V současné době se věnuje především výuce hry na klavír  
na Fakultě umění OU a působí jako komorní hráč v souborech biostrava a  Colour Bass Duo.  
 

Vstupné dobrovolné bude věnováno na charitu.  

 

Valná hromada vlastníků honebních pozemků 

členů honebního společenství  

se bude konat  21.února 2014 

v Hospůdce u Milana. 
Výbor honebního společenství 
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Sbor dobrovolných hasičů Rybí zve na tradiční  
KONČINOVÝ HASIČSKÝ PLES,  

který se koná v sobotu 1.3.2014 od 19 hodin v sále Besedy.  
Vstupné 70,- Kč.  

K tanci a poslechu hraje skupina Rocca.  
K doplnění energie bude připraveno bohaté občerstvení.  
Mladé i odrostlejší milovníky dobré zábavy zvou hasiči.  
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          Obec RYBÍ ve spolupráci s aukční společností eCENTRE, a.s. připravila  pro své občany   

možnost snížit ceny za elektřinu a plyn. 
 

Na dnešním trhu působí desítky subjektů s licencí pro obchodování s plynem a elektrickou energií. Rozdíl v cenách za 

neregulovanou složku ceny může dosahovat až 40%. Bohužel  naprostá většina domácností v ČR platí ceny nejvyšší. 

Většina to totiž  neví a nebo nevědí jak  mohou sami náklady výrazně snížit a co pro to udělat. Mýtů, strachu a polopravd je 

naopak na tomto trhu tolik, že je jasné proč většina platí víc než musí a komu to vyhovuje. 

 

Vedení obce se na základě výborných výsledků aukcí ve více jak 600 městech a obcích ČR (znáte z Nového Jičína)  

rozhodlo pokusit se nabídnout možnost dosažení úspor pro své občany a poskytnout jejich domácnostem možnost zapojit se 

do elektronické aukce na výběr dodavatelů energií s nejnižší cenou při zachování standardních obchodních podmínek. 

V lednu 2013 tuto službu jako první odstartovalo město Říčany. Ukázalo se, že když se občané spojí, stanou se silnou 

skupinou, o kterou se proti zvyklostem vede boj mezi dodavateli o nabídnutou cenu. 

Dodavatelé v on-line aukci přes internet snižují své nabídky a snaží se tak získat celou zakázku a nové klienty. Obrovskou 

výhodou tohoto způsobu nakupování je průhlednost celého průběhu nákupu a to  tak, že dodavatelé o své klienty férově 

soutěží. Čím větší je pak poptávka, tím lepší ceny  samozřejmě dodavatelé nabízí.   

Přihlásit se mohou všichni obyvatelé (domácnosti), bytová družstva nebo společenství vlastníků  i místní podnikatelé. 

Pořádající firma pak všechny sdruží, stanoví přesné podmínky, které musí dodavatelé dodržet a osloví dodavatele energií na 

trhu.  

A jaké jsou dosavadní výsledky za rok 2013: více než 94% domácnostem jsme ušetřili více než 20% nákladů na zemní 

plyn a silovou elektřinu. Pouze 0,1% domácnostem se nám nepodařilo uspořit nic. Jak si myslíte, že je na tom Vaše 

domácnost. Chceme těm kdo mají zájem vše vysvětlit, odpovědět na dotazy, ukázat jim, že to jde. Loni zapojené 

domácnosti  do aukcí již šetří. Ta možnost je tu i pro Vás. První lednová aukce 2014 dopadla výborně a i přes avizované 

slevy u většiny dodavatelů jsme s v porovnání s jejich cenami ušetřili domácnostem cca 24% u elektřiny a 18% u zemního 

plynu. 

 

Jak to vše funguje, jak aukce probíhá, co mají občané udělat, když se chtějí zúčastnit, jaké podklady potřebují, 

zkušenosti z jiných obcí aj. se občané dozvědí na informační schůzce v sále Pohostinství Beseda. 

dne  5.2.2014 v 17.00 hod. 
V určených dnech bude ve smluvených termínech a časech otevřeno pro zájemce o úspory kontaktní místo, na kterém 

budou zástupci společnosti eCENTRE přijímat žádosti  o účast v e-aukci, sepisovat se zájemci  smlouvy a kontrolovat 

podklady tak, aby se občané mohli do aukce zapojit. 

Kontakt na zástupce eCENTRE, a.s. Ing. Karel Kozelský, tel. + 420 732 355 964 

 

05.2.2014  17.00 - 18.00 hod představení spol. eCentre, informace k e-aukci  

sál Pohostinství Beseda 

10.2.2014 13,00 – 17,00 hod sběr podkladů, smlouvy s eCENTRE,  kancelář na  OÚ Rybí 

11.2.2014 13,00 – 17,00 hod sběr podkladů, smlouvy s eCENTRE,  kancelář na  OÚ Rybí 

 

CO JE POTŘEBA UDĚLAT A PŘINÉST PRO ZAPOJENÍ DO AUKCE. 

1. Předat pořadatelské firmě čitelnou kopii smlouvy se stávajícím dodavatelem elektřiny, zemního 

plynu, včetně všech případných dodatků a dále kopii posledního ročního vyúčtování energií od 

stávajícího dodavatele. Platíte-li SIPEM pak kopii dokladu SIPO, platíte-li z účtu nebo inkasem pak 

vezměte sebou i číslo účtu. Sebou vezměte OP. 

2. Podepsat smlouvu s pořadatelskou firmou eCENTRE, a.s.. Tato smlouva je bezúplatná a definuje pouze 

plnou moc, práva a povinnosti obou smluvních stran. 

Upozorňujeme, že podklady nelze posílat e-mailem. Veškeré podklady je nutné předat v listinné podobě 

osobně na kontaktním místě. 

PRO OBČANY JE TATO SLUŽBA ZCELA ZDARMA. Přijďte si pro informace a úspory zdarma a zapojte 

se. Nic neriskujete. 

Výsledky e-aukcí jsou velmi pozitivní a šetří občanům nemalé peníze. 

Kdo má zájem o další informace a refernce může nahlédnout na www.ecentre.cz a v sekci domácnosti se 

dozvědět více, např.  http://www.polar.cz/archiv/video/novojicinsky-expres-03-06-2013-16-24 

e CENTRE , a.s.                              starostka 

Ing. Karel Kozelský           Marie Janečková 
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 V měsíci březnu v naší obci opět připravujeme kulturní akci „Do Besedy na       
besedu“. Hlavní myšlenkou této společenské události je příjemně strávený podvečer, ve 
kterém představí své dovednosti obyvatelé naší obce i také představitele z velkého 
světa umění. V předcházejících ročnících jsme měli možnost v Rybí přivítat a v sále  
Besedy spatřit skvělá vystoupení naší přední operní pěvkyně Evy Dřízgové-Jirušové, 
kopřivnického vokálního ženského kvartetu STK, vokální vystoupení sourozenců        
Bažíkových ze Slovenska nebo tanečně-instrumentálního ansámblu Gaudi musicae   
Lukáše Krčka z Ostravy. Tito umělci k nám zavítali především díky jednomu z našich 
obyvatel, který se v prostředí umění pohybuje již dlouhou řádku let – Ing. Josefovi   
Melnarovi. U nás v Rybí asi nejvíc známe jeho projekt Jablúčko a sakura a s ním      
spojené vystoupení japonské klavíristky Yukiko Sawa. Je však také ředitelem           
Mezinárodního soutěžního festivalu v komorním a ansámblovém zpěvu Stonavská  
Barborka. Za organizaci hudební kultury doslal uznání Anny Olszewske, generální   
konzulky generálního konzulátu Polské republiky. Protože Pepík Melnar bezesporu  
patří k zajímavým obyvatelům naší obce, požádala jsem jej o malý rozhovor. 
 

Jaké aktivity připravuješ v tomto roce? 
Především pokračuji v intenzivních přípravách dalšího, již 8. ročníku Stonavské        
Barborky. Jsem moc rád, že se nám soutěž úspěšně rozvíjí. Dokladem je loňská        
rekordní účast soutěžících nejen z české republiky, ale i z Polska, Rakouska,           
Slovenska, Litvy či Finska. Jsem moc rád, že neustále se zvyšující zájem i médií dává 
příležitost i Rybjanům se o soutěži dozvědět ve zpravodajských relacích nebo na       
obrazovkách TV NOE, která každoročně vysílá přenos ze Slavnostního koncertu.  
 

Vím, že taky komponuješ, chystáš něco nového? 
Jedním z největších mých loňských úspěchů byla světová premiéra mé skladby v Tokiu. 
Jednalo se o již známou skladbu Jablúčko a sakura, kterou jsem na žádost Yukiko    
Sawy upravil pro soprán, flétnu, violloncelo a klavír. Jsem moc rád, že se letos 
v Kroměříži tato skladba dočká i české premiéry. 
 

V polovině března chystáme již třetí ročník setkání Rybjanů „Do Besedy na besedu“. 
Na tomto projektu spolupracujeme vždy s tebou. Co pro nás letos připravuješ? 
Myslím, že forma komponovaného večera se nám osvědčila. Snažím se, aby i letos se 
v programu představila opravdu významná osobnost hudebního nebe, kterou budeme 
moci po krátkém recitálu opět vyzpovídat. Také navážeme na úspěšná vokální           
vystoupení, díky kterému se letos přeneseme do 50. až 70. let minulého stolení, kdy 
všechny do varu přiváděl rock and roll či blues. Myslím si, že všechny potěší, a proto by 
si myslím, nikdo by si nikdo neměl nechat ujít premiérové vystoupení žáků naší         
základní školy. V průběhu večera bude také určitě dostatek času i na nějaké to          
poklábosení, pivko či večeři a finiš setkání bude již tradičně patřit zpěvu a tanci. Tímto 
všechny srdečně zvu a těším se na příjemné setkání  v Besedě.  
 

Děkuji za rozhovor a těším se na tuto sváteční společenskou událost naší obce. 
Marie Janečková 
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Ze zasedání rady obce  

Rada obce na svém 81. zasedání dne 6.1.2014 
projednala a při jala toto usnesení:  

schvaluje  předložit žádost AutoMotoKlubu 
Rallye Sport – Vsetín se sídlem Dolní         
Jasénka 744, Vsetín o povolení průjez-
du motoristického podniku Valašská   
rally 2014 – Mistrovství ČR v rally 2014 
k projednání mimořádnému zastupitel-
stvu obce společně s podmínkami pro 
organizátora; 

schvaluje  poskytnutí finanční dotace ve výši 
2.500 Kč ZO ČSOP Nový Jičín na provoz   
Záchranné stanice pro ohrožené živočichy 
v Bartošovicích,   

  souhlasí  s uzavřením smlouvy o poskyt
 nutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce 
 Rybí a  

 pověřuje  starostku jejím podpisem; 

Rada obce na svém 82. zasedání dne 20.1.2014 
projednala a při jala toto usnesení:  

bere na vědomí žádost o vyměření obecní 
komunikace; 

     
bere na vědomí  žádost o změnu územního  

plánu pozemků parc.č. 889/1, 891/2, 
894/1 a 1687/2 pro výstavbu rodinných 
domů; 

 
schvaluje  poskytnutí finančního příspěvku 

ve výši 2.500 Kč Centru pro zdravotně 
postižené MSK o.p.s. se sídlem Bieblo-
va 3, Ostrava na provoz sociálních slu-
žeb poskytovaných v rámci Občanské 
poradny v Novém Jičíně, 

souhlasí  s uzavřením smlouvy o poskytnutí   
neinvestiční dotace z rozpočtu obce Ry-
bí a  

pověřuje  starostku jejím podpisem; 
 
bere na vědomí  zprávu o kampani Vlajka 

pro Tibet; 
 
souhlasí, aby Ing. Lubomír Novák  - AVONA 

se sídlem firmy Nový Jičín, Divadelní 4 
zpracoval pro územní plán obce Rybí 
studii na odkanalizování obce Rybí za 
předloženou nabídkovou cenu a  

pověřuje starostku uzavřením objednávky; 

bere na vědomí  informaci o konečné výši     
poskytnutých prostředků ze státního       
rozpočtu pro oblast školství v roce 2013; 

 
souhlasí s uzavřením pojistné smlouvy mezi 

Sdružením povodí Sedlnice a Českou po-
jišťovnou a.s. Předmětem smlouvy je po-
jištění lokálního výstražného systému 
(bezdrátového rozhlasu) proti živelným 
škodám a krádežím; 

 
souhlasí s tím, aby pokácení 5 ks dřevin (4 ks   

javorů a 1 ks lípy) provedla firma Ing. Vlas-
timil Toman – Arbor se sídlem Máchova 
428/35 Nový Jičín za nabídkovou cenu a  

pověřila  starostku uzavřením objednávky; 
 
bere na vědomí    zprávu sportovní komise za   

rok 2013 a  
schvaluje  návrh akcí sportovní komise na rok 

2014. 
 
bere na vědomí  nabídku společnosti Zdroj 

energie, o.p.s. na přípravu a podání      
žádosti energeticky úsporných projektů 
řešených metodou EPC; 
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Ve středu 22. ledna 2014 se v sále Besedy konalo 18. zasedání zastupitelstva obce, 
kterého se zúčastnilo 13 členů zastupitelstva a 7 občanů. 
 

Zastupitelstvo na zasedání projednalo a přijalo toto usnesení: 

Ze zasedání  

 zastupitelstva obce 

297. schvaluje doplnění programu o body: žádost o vyměření obecní komunikace               
 informace o situaci na silnici u Sirkových lázní 

(13-0-0) 
 

298. schvaluje  program  18. zasedání Zastupitelstva obce Rybí;                            (13-0-0) 

 
 

299. schvaluje, aby diskuse probíhala ke každému bodu programu zvlášť;          (13-0-0) 

 
 

300. schvaluje návrhovou komisi ve složení:  Jaromír Marek (předseda),  (12-0-1) 

   Petr Purmenský a Libor Sopuch (členové) 
 ověřovatele zápisu: Jiří Honeš a Martin Lapčík 
 zapisovatelku:  Jana Marková 

 

301. bere na vědomí plnění usnesení přijatých na 17.zasedání Zastupitelstva obce 
 Rybí dne 11.12.2013;                         (13-0-0) 

 
                 

302. zmocňuje  radu obce schvalovat rozpočtová opatření v rámci jednoho ukazatele          
 schváleného (upraveného) rozpočtu do výše 200.000,- Kč v jednotlivém případě 
 na straně výdajů a bez omezení na straně příjmů v příslušném roce;             (13-0-0) 
 
 

303. po projednání možnosti průjezdu motoristického podniku Valašská rally 2014 dle 
 předložené žádosti AutoMotoKlubu Rallye Sport – Vsetín, Dolní  Jasénka za 
 podmínek předložených radou obce nebylo přijato žádné usnesení ;            (6-6-1) 

 
 

304.  odkládá  bod o provedení geometrického zaměření obecní komunikace       
umístěné na pozemku parc.č. 1657/1, 1657/2 a části pozemku parc.č. 1657 na 
další zastupitelstvo;                     (13-0-0) 

 
 

305. bere na vědomí  informaci o situaci na silnici u Sirkových lázní;                      (13-0-0)  
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Statistika z obecní knihovny za rok 2013 
 
K 31. 12. 2013 je v knihovně        3.351 knih               Počet výpůjček celkem           3.475 
z toho         naučná literatura           760                       z toho naučná lit. dospělým       330 
                   krásná literatura         2.591                       krásná literatura dospělým     1.678 
                                                                                      naučná liter. dětem                      71 
                                                                                      krásná liter. dětem                     856 
počet exemplářů docházejících časopisů: 9 
                                                                                       výpůjčky periodik                      540    
Počet registrovaných uživatelů         125 
z toho uživatelé do 15 let                    43        
                                                                                       V roce 2013 bylo zakoupeno     134 knih 
návštěvníci využívající internet         266                       z toho naučná dospělých             70             
                                                                                       krásná lit. dospělých                    16 
počet vstupů do elektronického                                     naučná lit. pro mládež                    3 
katalogu z prostoru mimo knihovnu    49                       krásná lit. pro mládež                   45 
 
 

     Z. Miler, H. Doskočilová                                       Krtek a sněhulák 
    V zimě si krtek místo se zvířátky hraje se sněhulákem, kterého si postavil. Ale jak zachránit nového kamará-
da před jarním sluníčkem? Krtek vyřeší i tenhle problém. 
 
     J. Lada                                                                   Mikeš 
     Mluvící kocourek Mikeš nežije jen  v Hrusicích, ale vydává se i do světa. Tam zažívá nejedno dobrodružství. 
Ale rád se vrací domů za svými kamarády Pepíkem, Pašíkem a kozlem Bobešem. 
Tato knížka přinesla radost již několika generacím dětí. 
 
     W. Disney                                                              Pohádkový svět 
     Mauglí, Lady a Tramp, Bambi a další hrdinové kouzelných pohádek Walta Disneye zaujmou malé čtenáře a 
přinesou jim hezké chvilky před spaním. 
 
     E. Blytonová                                                        Tajemné moře 
     Čtvrtý detektivní příběh s hrdiny Filipem, Dinou, Jackem a Luckou. Obyčejná ornitologická expedice na     
ostrovy v severním Skotsku se změní v nečekané dobrodružství. 
 
     K. Gierová                                                            Rudá jako rubín 
     Šestnáctiletá Gwendolyn žije v rodině, kde naráží stále na nějaká tajemství. Ale jednoho dne zjistí, že ona 
sama je největším rodinným tajemstvím. Kniha pro děvčata plná citů, tajemna a nebezpečí. 
 
     P. Hoffman                                                        Tlukot křídel smrti 
     Závěrečná část bestsellerové trilogie, navazující na Levou ruku Boží a Čtyři poslední věci. Sen zúčtování se 
blíží a hlavní hrdina Cal se setkává s osobou, kterou na celém světě nejvíc nenávidí. 
 
                                                                               Pletené rukavice 
     V knížce si jistě každý najde vhodného pomocníka pro zahřátí. Může si vybrat pro každou příležitost: palčá-
ky, prstové rukavice, návleky, rukávník nebo rukavice pro partnery. 
 
     K. Tučková                                                       Vyhnání Gerty Schnirch 
     Jsou události v dějinách naší vlasti o kterých se příliš nemluví, a jednou z nich je odsun Němců. Tento román 
ukazuje příběh ženy, která i když měla českou matku, musela i s malou dcerkou absolvovat vyčerpávající      
pochod z Brna směrem na Vídeň. Vztahy Čechů a Němců po skončení druhé světové války byly napjaté a   
otázku viny, odplaty a odpuštění nebylo jednoduché objasnit. 
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TJ Sokol Rybí oznamují, že 39. ročník  

Turistického pochodu „Za pohledy z Rybí“ 

se koná v sobotu 26. dubna 2014 

Věrka Šustalová, knihovnice 

Kulturní komise pořádá  

ZÁJEZD na divadelní představení „MARYŠA“  

bratří Aloise a Viléma Mrštíkových v podání Moravského divadla v Olomouci.  

Zájezd se koná v sobotu 26. dubna, začátek představení je v 19. hodin.  

Cena je 200 Kč za osobu. Cenu je nutné uhradit nejpozději týden před konáním akce. 

 

Čas odjezdu bude upřesněn v dubnovém zpravodaji.  

Přihlášky na obecním úřadě tel. 556 760 181.  

 

 Maryša navazuje na dramaturgickou linii "české divadelní klasiky". Drama         

nešťastně provdané dívky, která zahubí svého manžela, patří jistě k notoricky známým - 

o to zajímavější bude pohled slovenského režiséra na tuto stále dráždivou českou látku. 

Pohostinskou režii přijal rektor Akademie umění v Bánské Bystrici, Matúš Oľha. 

 

Pojeďte s námi do Olomouce na českou klasiku, která Vás zaručeně neotráví. 

     T. Keleová - Vasilková                                     Ranč u dědečka 
    Julce se nevydařilo manželství, a tak se po rozvodu stěhuje s dcerou do domu, který zdědila po   
dědečkovi.A v tomto domku začíná úplně novou etapu svého života, kdy se jí nevyhne nečekané      
citové vzplanutí, ale ani trápení a problémy. 
 
     D. Francis                                                           Rozcestí 
     Lee Morris, architekt zabývající se modernizací starých sídel, se octne uprostřed rodinného sporu o 
dědictví v podobě dostihového závodiště Stratton Park.Členové rodinného klanu se uchylují i k         
vydírání a k násilí, a tak je Lee vystaven smrtelnému nebezpečí. 
 
     Jo Nesbo                                                              Netopýr 
     První díl série o detektivu Harrym Holeovi. Oddělení vražd osloského policejního ředitelství jej     
posílá do Austrálie aby vyšetřil smrt norské dívky. Vše nasvědčuje tomu, že byla znásilněna a          
zavražděna, ale je otázkou, zda to není čin sériového vraha. 
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Vážení spoluobčané, 

naše obec je zapojena do projektu města Nový Jičín financovaného z Operačního    

programu Lidské zdroje a zaměstnanost „Nový Jičín – vstříc sociálním službám“, 

který je zaměřen na vytvoření efektivního systému sociálních služeb v Novém Jičíně a 

okolí. Jeho cílem je průběžné zkvalitňování sociálních služeb poskytovaných v našem 

regionu, proto je pro nás potřebné znát Vaše současné i budoucí potřeby a vědět, jakou    

případnou podporu byste uvítali.  

Prosíme Vás o vyplnění několika otázek, které následně zpracujeme, vyhodnotíme a 

s jejichž závěry budeme dále pracovat v rámci procesu plánování sociálních služeb. 

 

Dotazníkové šetření Mapování sociálních potřeb občanů bude probíhat  

od 3.2.2014 do 16.2.2014  

a zúčastníte se ho vyplněním dotazníku na odkazu umístěném na webových stránkách 

naší obce popř. v písemné podobě, která bude k dispozici v sídle obecního úřadu, kde 

se nachází i sběrný box. 

 

Moc Vám děkujeme za Vaši ochotu. 
Jak se dotazování zúčastnit: 

Dotazník můžete vyplnit na  

webovém odkaze 

www.rybi.cz 

Dotazník je dále k dispozici 

na Obecním úřadě Rybí. 

Případné dotazy Vám rádi 

zodpovíme na  

tel. 556 768 338 

Mapování sociálních potřeb občanů Nového Jičína          

a okolních obcí 

http://www.novyjicin.cz
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GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ 

Samostatný odbor komunikace  
Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 

Tel.: 257 044 025 

 
Daň z nemovitých věcí – musím podat daňové přiznání, i když jsem nic 

nekoupil ani neprodal?  

Někteří poplatníci budou muset v souvislosti se změnou zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, 
účinnou od 1.1. 2014, podat do konce ledna 2014 daňové přiznání k dani z nemovitých věcí (do konce roku 2013 
k „dani z nemovitostí“), ačkoliv žádnou nemovitost nenabyli ani nepozbyli. Důvodem je skutečnost, že u nich 
dojde ve srovnání s předchozím zdaňovacím obdobím ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně                 
ve smyslu § 13a odst. 1 zákona o dani z nemovitých věcí, a to v důsledku změny některých ustanovení tohoto 
zákona. Tito poplatníci mají povinnost podat daňové přiznání na rok 2014 i tehdy, dojde-li u nich ke snížení 
daňové povinnosti. 

Koho se tedy povinnost podat daňové přiznání v důsledku změny zákona o dani z nemovitých věcí vlastně týká?  

Za prvé majitelů vleček a majitelů staveb, které nejsou zdanitelnou stavbou podle zákona o dani z nemovitých 
věcí, tj. budovou nebo inženýrskou stavbou uvedenou v příloze zákona o dani z nemovitých věcí. Jedná se 
například o tzv. plošné stavby, které se nacházejí na jiných druzích pozemků, než je zastavěná plocha a nádvoří 
nebo ostatní plocha.  

Za druhé se povinnost podat daňové přiznání dotýká majitelů staveb pro podnikání, kdy se za nadzemní podlaží 
pro výpočet sazby daně již nepovažuje takové nadzemní podlaží, jehož zastavěná plocha je menší než 1/3 
zastavěné plochy stavby.  

Za třetí se povinnost podat daňové přiznání vztahuje na majitele pozemků, určených k zastavění zdanitelnými 
stavbami osvobozenými od daně ze staveb a jednotek podle § 9 odst. 1 písm. i) a j) zákona. Jedná se                          
o pozemky určené k zastavění například stavbami vodáren, úpraven vody, kanalizačních zařízení, rozvodných 
zařízení nebo staveb pro veřejnou dopravu.    

Za čtvrté mají povinnost podat přiznání  i vlastníci pozemků pod bytovými domy rozdělenými na jednotky, kteří 
nejsou vlastníky žádné z jednotek v domě. Výjimkou je případ, kdy je takový pozemek ve vlastnictví státu nebo 
ve vlastnictví té obce, na jejímž území se nachází, neboť pak je od daně osvobozen a nemá povinnost daňové 
přiznání podat.  

A za páté jsou nově povinny podat daňové přiznání podílové fondy a fondy obhospodařované penzijními 
společnostmi, a to za nemovité věci, tvořící jmění těchto fondů.  

 
Koho se povinnost podat daňové přiznání naopak vůbec netýká, i když jeho daňovou povinnost ovlivňuje změna 
zákona o dani z nemovitých věcí? 

Povinnost podat daňové přiznání nemá poplatník, který kromě bytu/nebytového prostoru a podílu na 
společných částech domu vlastní i podíl na společném pozemku přesahujícím zastavěnou plochu domu nebo 
na pozemku, který je užíván spolu s jednotkou a je ve spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek v domě. Tomuto 
poplatníkovi se sice v některých případech daň mírně zvýší, ale přiznání podávat nemusí. Správce daně mu daň 
vyměří z moci úřední.   

V Praze dne  8. ledna 2014 

Ing. Petra Petlachová       
Ředitelka Samostatného odboru komunikace, tisková mluvčí   
Generální finanční ředitelství      
GSM: 602 674 903  



19 

 
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj 

Na Jízdárně 3, 709 00 Ostrava  
Tel.: 596 651 302 

 

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj upozorňuje občany na novinky při 

podávání přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2014 
Lhůta pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2014 končí v pátek 31. ledna 2014 a týká se přede-

vším nových vlastníků pozemků, zdanitelných staveb a bytových a nebytových jednotek (včetně majitelů byto-

vých jednotek převedených v roce 2013 z družstevního do osobního vlastnictví). 

Do daňového přiznání se uvádí všechny zdanitelné stavby (budovy nebo vybrané inženýrské stavby), bytové a 

nebytové jednotky, které se nachází se na území Moravskoslezského kraje. Rozhodný je stav vlastnictví 

k nemovité věci k 1. 1. 2014. 

Zpozornět by ale měli také vlastníci nemovitostí, kteří v roce 2013 všechny nemovitosti nebo část svých nemovi-

tostí umístěných v Moravskoslezském kraji prodali, darovali nebo je jiným způsobem převedli na nové vlastníky. 

Také bývalým vlastníkům nemovitých věcí totiž zákon ukládá povinnost komunikovat s finančním úřadem, a to 

buď formou podání daňového přiznání (jsou-li občané k  1. 1. 2014 vlastníky jiných nemovitých věcí v obvodu 

územní působnosti Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj) nebo formou písemného oznámení, že v roce 

2013 přestali být vlastníky nemovitých věcí a nadále již nejsou vlastníky žádné nemovité věci ani poplatníky da-

ně za nemovité věci v obvodu územní působnosti FÚ pro Moravskoslezský kraj.  

Pokud vlastník nemovité věci, která se nachází v Moravskoslezském kraji, podával přiznání k dani z nemovitých 

věcí Finančnímu úřadu pro Moravskoslezský kraj v  uplynulých letech a nezměnily se skutečnosti rozhodné pro 

výpočet daně, daňové přiznání znovu nepodává. Skutečnost, že došlo ke změně stanovené ceny půdy nebo výše 

místního koeficientu není sama o sobě důvodem pro podání daňového přiznání. 

To se však netýká níže uvedených případů, kdy naopak vlastníkům nově povinnost podat daňové přiznání      

vzniká: 

v případě vlastnictví pozemků, jejichž povrch je zpevněn vlečkou, protože do zpevněných ploch pozemků 

užívaných k podnikání náleží i pozemky jejichž povrch je zpevněn vlečkou, přičemž  vlečky již nejsou 

předmětem daně ze staveb,  

v případě vlastnictví vícepodlažních staveb pro podnikání, kde nově dochází ke zvýšení základní sazby  

daně jen v případě, že každé další nadzemní podlaží přesahuje  1/3 zastavěné plochy stavby užívané pro 

podnikání, u některých staveb tak při uplatnění tohoto kritéria dojde ke snížení počtu vykazovaných       

podlaží a tím ke snížení daně,  

 v případě vlastnictví pozemků určených k zastavění zdanitelnými stavbami osvobozenými od daně ze   

staveb (stavby vodáren, úpraven vody, kanalizačních zařízení, rozvodných zařízení, staveb pro veřejnou 

dopravu), které jsou nově do doby dokončení výstavby zdaňovány jako pozemky stavební. 

Povinnost podat přiznání k dani z nemovitých věcí letos nově vzniká také osobě, která je od 1. 1. 2014 pachtý-

řem nebo nájemcem pronajatého nebo propachtovaného pozemku, který je v katastru nemovitostí evidován zjed-

nodušeným způsobem, nebo s ním je příslušný hospodařit Státní pozemkový úřad, nebo Správa státních hmot-

ných rezerv nebo byl na základě rozhodnutí o privatizaci převeden na Ministerstvo financí.  

Povinnost podat přiznání vzniká letos nově také osobě, která je vlastníkem pozemku pod bytovým domem roz-

děleným na bytové jednotky v případě, že tento vlastník pozemku žádnou z bytových jednotek nevlastní. Pokud 

je vlastníkem pozemku pod bytovým domem obec, na jejímž území se bytový dům nachází, obec pozemek do 

daňového přiznání uvádět nemusí. 

V  uvedených případech finanční úřad doporučuje vlastníkům nemovitých věcí  seznámit se podrobněji s letákem 

Finanční správy ČR o změnách na dani z nemovitých věcí k 1. 1. 2014 nebo přímo s novelizovaným zněním zá-

kona o dani z nemovitých věcí (zákon č. 338/1992 Sb. ve znění platném od 1. ledna 2014).  

Vlastník nemovité věci umístěné na území Moravskoslezského kraje, který tuto nemovitou věc  zahrnul  do při-

znání k dani z nemovitostí podaného v uplynulých letech, má povinnost podat daňové přiznání zejména pokud  
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O víkendu od 25.1.2014 - do 27.1.2014 se konal              
Severomoravský oblastní tenisový přebor staršího žactva 
ve Valašském Meziříčí. Dvojnásobným vítězem se stal    
tenisový talent z Rybí hráč TK DEZA Valašské Meziříčí 
Jan Jermář. 
 

Honza Jermář ve finále singlu porazil Dominika Holiše z 
Rožnova pod Radhoštěm 6:2, 6:3 a v celém turnaji        
neztratil ani set. Nominoval se tak jako jediný z kraje      
přímo na Halové mistrovství ČR v tenise st. žáků, které se 
bude konat od 8.2.2014 v Prostějově. Honza tímto         
výsledkem potvrdil svoji suverenitu v našem kraji.          
Společně s Vojtěchem Zoubkem z Baníku Ostrava se stal 
přeborníkem kraje i ve čtyřhře, kdy ve finále porazili dvojici 
z Rožnova pod R. a Ostravy Holiš, Postupa 6:4,6:1. 

realizoval  přístavbu, nástavbu nebo naopak části stavby zlikvidoval, v případech, kdy došlo ke změně výměry 

jeho pozemků nebo ke změně  druhu pozemku, zvýšení počtu nadzemních podlaží apod. 

Finanční úřad upozorňuje na změny v tiskopise Přiznání k dani z nemovitých věcí a doporučuje využít 

k vyplnění i podání daňového přiznání elektronickou aplikaci na adrese www.daneelektronicky.cz, kde lze    

tiskopis Přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2014 vyplnit automatizovaně s nápovědami, kontrolami,     

automatickými součty a také jej vytisknout. 

Pro občany, kteří dávají přednost ručnímu vyplnění přiznání, jsou na všech územních pracovištích Finančního 

úřadu pro Moravskoslezský kraj připraveny nové tiskopisy daňového přiznání, Pokyny k vyplnění přiznání 

k dani z nemovitých věcí od zdaňovacího období roku 2014, leták ke změnám platným od 1. 1. 2014 a řada   

dalších informací. Všechny tyto tiskopisy i informace však lze rychle získat také na  www.financnisprava.cz.   

V předchozích letech využilo čtyřicet obcí v Moravskoslezském kraji možnost zvýšit obecně závaznou    

vyhláškou místní koeficient podle § 12 zákona o dani z nemovitých věcí na hodnotu dvě až pět.  Celkem 28 

obcí kraje stanovilo koeficient ve výši dvě, šest obcí ve výši tři a šest obcí v maximální výši pět. Z pohledu 

místních koeficientů stanovených v Moravskoslezském kraji zůstala situace  i v letošním roce nezměněna.    

Informace o místních koeficientech stanovených obcemi v Moravskoslezském kraji naleznete v příloze této    

tiskové zprávy, na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj i na 

www.financnisprava.cz. 

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj doporučuje veřejnosti nenechávat případné konzultace ani podání    

přiznání k dani z nemovitých věcí na poslední chvíli.  

V Ostravě dne 8. ledna 2014 

               Ing. Petra Homolová  

tisková mluvčí 

http://www.daneelektronicky.cz
http://www.financnisprava.cz
http://www.financnisprava.cz
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Každoročně koncem ledna začíná společenská sezóna plesů a jiných velkých společenských událostí. 
Při této příležitosti bychom rádi organizátorům takových akcí připomněli některé povinnosti vyplývající 
pořadatelům a organizátorům z platné právní úpravy.   

 

Každá akce, ať už se jedná o kulturní, společenskou nebo sportovní, se může konat jen ve stavbách, 
které jsou k takovému účelu určeny, tj. ve stavbách, pro které byl při jejich projektování a realizaci    
řešen a zabezpečen dostatečný počet a kapacita únikových cest a další požadavky požární            
bezpečnosti, a které byly pro pořádání takových akcí zkolaudovány stavebním úřadem.  

 

V průběhu akce jsou organizátoři popř. provozovatelé mimo jiné povinni zabezpečit především         
dostatek trvale volných otevíratelných únikových východů, dbát na jejich označení, mít dostatek       
hasebních prostředků, proškolené preventivní požární hlídky a pořadatele apod. V žádném případě 
nesmí být počet účastníků akce větší, než je hodnota stanovená v projektové dokumentaci. Pokud 
jsou navíc realizována vystoupení, při kterých se používá otevřený oheň apod., musí organizátor     
provést další bezpečnostní opatření. Striktně je zakázáno plnění balónků plyny, které ve směsi se 
vzduchem tvoří výbušnou nebo hořlavou směs (např. vodík či acetylén). Takto naplněné balónky     
nesmí být používány ani jako výzdoba. 

 

Povinnosti organizátorů akcí s větším počtem osob (ve většině případů jde o účast více než 200 osob) 
jsou uvedeny v Nařízení Moravskoslezského kraje č. 4/2006, kterým se stanoví podmínky 
k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob (viz http://www.kraj-
moravskoslezsky.cz/narizeni.html) a dále v obecně závazných vyhláškách obcí.  
 

Další povinnosti organizátorů (provozovatelů) výše uvedených akcí upravuje vyhláška č. 23/2008 Sb., 
o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.  Příloha č. 6 
část B uvedené vyhlášky (v návaznosti na § 30 odst. 2) stanoví, že nad místy, kudy unikají osoby, a 
v celém podhledu a prostoru pod stropem shromažďovacího prostoru nesmí být použity hořlavé látky 
nebo látky, které při hoření nebo tepelném rozkladu odkapávají nebo odpadávají. V případě, že prostor 
není určen ke shromažďování většího počtu osob, platí, že v jiných prostorech, určených pro více než 
10 osob, nesmí být použity hořlavé látky na více než 30 % plochy pod stropem, při čemž tyto nesmí 
být instalovány v prostoru přede dveřmi a za dveřmi a to v ploše odpovídající trojnásobku šířky dveří 
vymezené částí kruhu k ose dveří. Rovněž nad venkovním shromažďovacím prostorem nesmí být   
použity hořlavé látky nebo látky, které při hoření nebo tepelném rozkladu odkapávají nebo odpadávají. 
Zde je nutné zdůraznit, že citovaná vyhláška je nadřazena nařízením kraje nebo obecně závazným 
vyhláškám obcí, které nemohou stanovit nižší úroveň bezpečnosti. 

  
Organizátor akce, je také povinen nezahajovat akci při zjištění nedostatků v dodržování podmínek   
požární bezpečnosti, které nelze odstranit před jejím zahájením, akci přerušit a ukončit při              
bezprostředním nebezpečí vzniku požáru a zejména v případě znemožnění úniku nebo evakuace 
osob. Nelze zapomenout, že organizátoři akcí mají povinnost odpovídajícím způsobem a v potřebném 
rozsahu seznámit účastníky akce i účinkující se stanovenými opatřeními k zabezpečení požární    
ochrany, zejména s vysměrováním únikových cest, označením únikových východů, popřípadě         
vyznačením zákazů kouření nebo kuřáckých koutků, umístěním hasicích přístrojů apod. Účastníci    
akce jsou povinni stanovené pokyny respektovat. 
 

Pokud se zúčastníte obdobné společenské akce, informujte se o základních bezpečnostních          
opatřeních stanovených jejím organizátorem. 
Chraňte život a zdraví sebe a svých blízkých. 
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Zprávičky ze školičky 

Beseda s Adolfem Dudkem 
V pondělí 27.1.2014 jsme na naší škole přivítali pana Adolfa Dudka, malíře a především ilustrátora 
dětských knížek. S jeho ilustracemi se můžete setkat i v časopise Sluníčko nebo na obalech            
pohádkových či písničkových CD. 
Toto setkání nebyla ani tak beseda jako zábavná show, která dětem přiblížila svět kresby a malování. 
Pan Dudek velmi netradiční a veselou formou ukázal dětem, že k tomu, aby mohly kreslit, si vystačí se 
základními geometrickými tvary (kruh, trojúhelník, čtverec a obdélník). Myslím, že se setkání velmi  
vydařilo, všichni jsme se výborně bavili. Na závěr pan Dudek podepsal knížky se svými ilustracemi 
všem, kteří si ji donesli, ostatní si jeho znak – dudka – odnesli na obličeji či ruce. 
                Mgr. Hana Frydrychová 

Leden ve škole 
Leden ve škole byl ve znamení psaní písemných prací a uzavírání známek za první pololetí. Přesto 
jsme pro děti připravili i kulturní akce, které měly být odměnou za práci v prvním školním půlroce. 
V pondělí 13.1. jsme navštívili filmové představení „Šmoulové 2“ v kině v Kopřivnici. A v pondělí 27.1. 
jsme ve škole přivítali malíře a ilustrátora Adolfa Dudka. Obě akce se hezky vydařily. 
V lednu také proběhla recitační soutěž. Nejdřív soutěžily děti v rámci svých tříd a ve čtvrtek 30.1.    
proběhlo školní kolo. Vítězové pak budou školu reprezentovat v kole okrskovém, které proběhne      
27. února v DDM Kopřivnice. 
 

V měsíci únoru nás čekají dvě významné akce. Zápis předškoláků do 1. třídy proběhne  6. února 2014 
od 13 do 16 hodin. Dále všechny děti s rodiči zveme na tradiční Maškarní ples, který se bude konat 
v neděli 23. února 2014 od 14 hodin. Tímto žádáme rodiče o příspěvky do plesové tomboly. 

              Mgr. Hana Frydrychová 
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RYBSKÝ   ZPRAVODAJ   č. 2/2014 vydal  Obecní úřad Rybí,  Rybí č. p. 380  dne  31.12014 

v počtu  390 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 

 

ANKETA O CENY - ANKETA O CENY - ANKETA O CENY - ANKETA O CENY 
 

DOMA BEZPEČNĚ 

Zapojte se do ankety na www.cahd.cz,  

týkající se detektorů (hlásičů) požárů a nebezpečných plynů 

… a můžete takový detektor VYHRÁT, případně i další zajímavé ceny. 

 

Více o anketě na http://www.cahd.cz/?page_id=835  

(stránka Ochrana proti únikům plynů a požárům) 
 

ANKETA O CENY - ANKETA O CENY - ANKETA O CENY - ANKETA O CENY 

 

 

Koupím 

stavební pozemek nebo zahradu 

v oblasti určené pro výstavbu v obci Rybí o velikosti  800 - 1100 m². 

Prosím o reakci pouze přímého majitele. 

Realitní kanceláře nevolat !!!    

Seriózní jednání.      Tel.: 605 517 135 

 

mailto:obec@rybi.cz
http://www.rybi.cz/
http://www.cahd.cz
http://www.cahd.cz/?page_id=835

