
  

ÚNOR  2016 

XXIV. ročník  

Tříkrálová sbírka 2016 
Jako každým rokem i letos Vás navštívili tři králové. 

V obci Rybí bylo vybráno celkem 57.235 Kč.  

Charita Kopřivnice děkuje všem, kdo do sbírky    

přispěli nebo se na ní jakkoliv podíleli. 
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 Emil  Šimíček  88  let 

 Lubomír  Kocián   75  let 

 Jaroslav Kocián   70  let 

 Karel  Honeš   65  let 

 Štefan Holka   60  let 

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

Statistika roku 2015 

Počet obyvatel k 31.12.2015 =  1239  

Z  toho   ţeny:     630  děti do 18 let:  235 
      muţi:     609     starší   60 let:    296 
 
Evidence obyvatel: 
 
 počet narozených dětí:    14        z toho děvčata: 9 
                               chlapci: 5 
 
 počet úmrtí:     11             z toho ţen:          6 
                          muţů:    5 
  počet přistěhovaných osob:  26    
 počet odstěhovaných osob:  21 
  
Statistika některých údajů Obecního úřadu Rybí: 
  
 počet zakoupených visaček na popelnice:     3 704 
 počet psů, za které byl uhrazen poplatek: 217 
 počet čísel popisných:                   405 
 počet obydlených domů:    352 
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Jaké investiční akce nás čekají v roce 2016 
 
V letošním roce chceme investovat všechny síly a prostředky na rekonstrukci budovy 
sokolovny. Od září loňského roku je budova z důvodu havarijního stavu stropu pro     
sportovní aktivity uzavřena. Cvičební hodiny se tak provizorně přestěhovaly do          
pohybové místnosti ve škole a také někteří cvičenci dojíţdějí do pronajaté tělocvičny 
v Závišicích. Tato situace je však pouze prozatímní a dlouhodobě neudrţitelná. 
Při tomto krizovém řešení jsme si tak všichni dobře uvědomili, jak je pro ţivot v obci   
budova tělocvičny důleţitá.   
Cena rekonstrukce je stanovena na částku 29 mil. Kč, coţ jsou obrovské peníze, které 
z obecního rozpočtu jen velmi těţko můţeme investovat. Proto zkoušíme znovu podat 
ţádost o dotaci na Ministerstvo školství mládeţe a sportu ČR, kde bychom měli dostat 
podporu ve výši 17,5 mil. Kč. Zbytek je jiţ na našich zdrojích. Abychom získali vyššího 
bodového ohodnocení, poţádali jsme také o podporu Místní akční skupinu Lašsko, do 
jejíhoţ území spadáme. Doufám, ţe tentokrát bude naše ţádost úspěšná. Pokud se tak 
ale nestane, budeme v letošním roce alespoň rekonstruovat havarijní stav střechy a 
stropu sokolovny. 
V polovině ledna jsme také vyuţili příleţitosti a podali ţádost o dotaci na Ministerstvo 
pro místní rozvoj ČR. Dotace se týká obnovy místních komunikací. Chceme opravit   
komunikaci ke kravínu (kolem dubů nahoru), na Polďáku a také směrem k fotbalovému 
hřišti. Můţeme získat 50% z celkových uznatelných nákladů, maximálně však 
1.000.000,- Kč. Kdyţ k tomu přidáme tedy ještě druhou polovinu z našich zdrojů, byla 
by to výrazná pomoc při opravě poničených cest. 
Dále bychom také chtěli dokončit dlouhodobý projekt rekonstrukce veřejného osvětlení. 
Poslední část, která nám ještě zbývá, je osvětlení minihřiště ve sportovním areálu    
Klimbach. I na realizaci tohoto projektu chceme vyuţít dotaci, tentokrát z programu   
rozvoje venkova. Uvidíme, jak se nám bude při získání této dotace dařit. 
A konečně poslední větší projekt se týká provedení rekonstrukce interiéru našeho     
kulturního domu Beseda. Jde přece o jediné společenské zařízení, které obec vlastní a 
tak by mělo splňovat aspoň základní standardy pro provozování takových zařízení.  
Provedeme proto rekonstrukci sociálních zařízení a realizaci klimatizace v restauraci a 
kuchyni. Na tuto akci jsme si vyčlenili z obecního rozpočtu 400.000,- Kč. 
Doufám, ţe se nám bude v tomto roce dařit a projekty, které jsme naplánovali, budou 
ke spokojenosti a prospěchu nás všech na konci roku hotové. 

Marie Janečková 
 

Informace o výtěţku veřejné sbírky na opravu a údrţbu kostela Povýšení sv. Kříţe 
v Rybí za měsíc prosinec 2015 a leden 2016. 
 

Za prvé dva měsíce konání veřejné sbírky se rybské farnosti podařilo nasbírat krásných 
67.965,03 Kč. Sbírka i nadále pokračuje, k dispozici jsou dvě pokladničky (jedna na 
obecním úřadě a druhá v kostele) a také můţete přispívat na účet veřejné sbírky 
4135378359/0800.  
Jak budou v letošním roce probíhat opravy v kostele, vás budeme informovat v příštích 
zpravodajích.  

Za podporu i finanční dary děkuje o. Dušan Zelina 
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Sbor dobrovolných hasičů Rybí  
zve všechny milovníky dobré zábavy na  

 

KONČINOVÝ PLES,  
 

který se koná 6. února od 19 hodin v sále Besedy. 
Vstupné:  70 Kč 

  

Hraje GROOVE HARMONY 
Tombola a občerstvení zajištěno. 

Na Vaši účast se těší hasiči. 

Pozvání na VALNOU HROMADU  

vlastníků honebních pozemků, členů Honebního 

společenstva, která se koná  

v pátek 19.února 2016  

v Hospůdce u Milana v 18:00 hod. 
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KLUB ŢEN    zve své členky ve středu 3. února  do přísálí Besedy v 17:00 hod.   

ZAPISOVÁNÍ  LÉKŮ A MĚŘENÍ TLAKU  se bude konat  v pondělí  1. února a    
29. února v konzultační místnosti lékaře na obecním úřadě v době od 9:30 - 10:00.
            
ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ se bude konat v pondělí  15. února ve stejnou dobu. 

Dovolujeme si pozvat příznivce karetní hry na 
 

3. ročník ZÁVIŠICKÉHO VOLA 
 

KDY: sobota 13. 2 2016 
KDE: BOWLING Závišice 
PREZENTACE:  do 13:30 hod. 
ZAHÁJENÍ HRY: ve 14:00 hod.  
STARTOVNÉ:  100 Kč / osoba 
 
Přihlášky na bowlingu nebo na tel. 736 245 795 
do 10.2.2016 

 

V sobotu 20.února 2016 pořádá turistický oddíl TJ Rybí 

výpravu na druhou nejvyšší horu Moravskoslezských Beskyd  

na horu Smrk. 

Sraz účastníků v 7:00 hod. u Fojtství. 

Doprava vlastními auty. 

Zájemci hlaste se u Jiřího Honeše na tel. 607 727 579 

Pozvání na zasedání zastupitelstva obce 

Zvu Vás ve středu 17. 2. 2016 v 18:00 hodin do sálu kulturního            
domu Beseda na 8. zasedání zastupitelstva obce. 

 

 Návrh programu: 
1) projednání a schválení rozpočtu obce Rybí na rok 2016 

2) projednání ţádostí o získání dotace na podporu výstavby DČOV 

3) projednání rozpočtu DSO na rok 2016 Sdruţení povodí Sedlnice 

4) zpráva revizní komise Sdruţení povodí Sedlnice za rok 2015 

Marie Janečková 
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Ze zasedání rady obce  
V měsíci lednu rada obce schválila: 
 

 přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci „Podpora hospodaření 
v lesích v Moravskoslezském kraji“ (ŢPZ/03/2016) a souhlasí s uzavřením smlouvy 
s Moravskoslezským krajem (jde o podání ţádosti obce o poskytnutí finanční    
podpory ve výši 83.000,- Kč na zalesnění holin v obecním lese) 

 smlouvu o uzavření věcného břemene pro pozemek p. č. 1607/1 k.ú Rybí mezi   
obcí Rybí a společností ČEZ Distribuce se sídlem Děčín IV. – Podmokly, Teplická 
874/8 (pro zřízení NN přípojky k rodinnému domu) 

 uzavření smlouvy mezi obcí Rybí a společností Deratizace4D se sídlem Potocká 
58/1 Brno, pobočka Hrabyně 110, Opava ve věci provádění deratizace v obci 

 projednání uzavření rámcové smlouvy o poskytování právních sluţeb mezi obcí 
Rybí a advokátní kanceláří Mgr. Jiřího Mikundy se sídlem Kopřivnice, Štefánikova 
244/18a 

 poskytnutí finančního daru na rok 2016 ve výši 2.000,- Kč obecně prospěšné    
společnosti Salus se sídlem Tyršova 1015 Kopřivnice 

 poskytnutí finančního daru na rok 2016 ve výši 2.500,- Kč ČSOP ZO Nový Jičín, 
Záchranné stanici a Domu přírody Poodří se sídlem Bartošovice čp. 146 

 sazebník úhrad za poskytování informací na účetní období 2016 
 směrnici č. 1/2016 pro poskytování příspěvku na stravování zaměstnancům obce 
 podání ţádosti do programu rozvoje venkova MSK o poskytnutí finanční podpory 

na realizaci osvětlení minihřiště 
 

rada vzala na vědomí 
 

 zprávu kulturní komise o přehledu akcí uskutečněných v roce 2015. 
 zprávu sportovní komise o přehledu akcí uskutečněných v roce 2015. 
 závěrečnou zprávu o vyúčtování finančního daru za rok 2015 společnosti Strom  

ţivota se sídlem MSG. Šrámka 1186/16, Nový Jičín 
 závěrečnou zprávu o vyúčtování finančního daru za rok 2015 společnosti SONS – 

Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR oblastní pobočka se      
sídlem Sokolovská 9, Nový Jičín. 

 

Sbíráme fotografie do kalendáře obce  
 

V příštím roce bychom chtěli opět vytvořit kalendář z Vašich fotografií. 
Prosíme tedy o spolupráci jiţ teď na začátku roku. Foťte vše            
zajímavé, co na svých vycházkách obcí a v jejím okolí uvidíte.         
Ke konci roku pak všechny získané fotografie uspořádáme do         
kalendáře na rok 2017, popřípadě pouţijeme do zpravodajů. 

 
Zároveň upozorňujeme, ţe na obci zůstalo posledních 10 kusů kalendářů pro letošní 
rok. Kdo máte zájem, prosíme, přijďte si je vyzvednout na obecní úřad. 



8 

 

 

- aneb kdo jsme, co chceme  

a kam směřujeme? 

 
 

V září roku 2015 jsme u nás v Rybí zaloţili novou neziskovou organizaci a nazvali ji 

„Společenské centrum Věţička Rybí z.s.“. Stejně jako řada dalších spolků, usiluje i naše 

společenské centrum o podporu místního rozvoje a zlepšování ţivota občanů. Ambicí je 

zaujmout obyvatele širšího regionu. 

Jak jiţ název spolku napovídá, místo, kde chceme naše aktivity realizovat, je budova 

čp. 102, kterou všichni známe jako „Věţičku“. V loňském roce uplynulo 85 let od její   

výstavby a je to na ní jiţ pěkně znát. Zkrátka budova potřebuje rozsáhlou rekonstrukci. 

Naše představa je taková, ţe se budeme snaţit zachránit co nejvíce její venkovní 

vzhled i vnitřní interiéry. Samozřejmě, ţe zachránit dominantu obce a nic v ní nedělat je 

nesmysl. Hledali jsme proto také nové vyuţití této regionálně zajímavé stavby. 

Na základě společného setkání s občany a následných diskusí nás členů jsme rozdělili 

vyuţití Věţičky do 3 částí a oblastí: 

Klubovna 

V přízemí Věţičky zůstala zachována docela prostorná místnost, ve které do roku 1975 

fungovala prodejna potravin. Tu bychom chtěli vyuţívat jako sál pro klubovou činnost. 

Máme přece v obci i v blízkém okolí řadu muzikantů, divadelních seskupení, malířů,   

fotografů a spoustu jiných šikovných lidí, kteří by v tomto sále mohli pro své i naše     

potěšení a zábavu v průběhu celého roku vystupovat. 

Hodně se také těšíme na pořádání jednodenních „amatér“ restaurací známých ve světě 

jako Restaurant Day, nebo na jiné formy společného vaření. 

Klubovna je také dobrým místem pro nejrůznější zdravotní cvičení, taneční krouţky, 

folklórní aktivity. 

Útulna 

Největší výzvou pro vyuţití této stavby je půdní prostor s věţičkou. Ten je tak krásný a 

fantastický, proto můţe slouţit jen vznešeným účelům. Chceme, aby v něm bylo útulno, 

nazvali jsme ho proto útulna. Bude to místo odpočinku při čaji, kávě, při četbě knih,   

místo pro klábosení s kamarády nebo jen pro tiché přemýšlení o obyčejných i              

neobyčejných věcech kolem nás. Zatím je to prostor, který čeká na odhalení své         

atmosféry. Tady musíme být velmi opatrní a prostor plánovanou rekonstrukcí nezkazit. 
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Turistická ubytovna 
 

A konečně starou dřevěnku si představujeme jako ubytovnu a příjemné zázemí pro    

návštěvníky naší obce, pro turisty. Pro ně bychom chtěli vytvořit prostor nejen pro     

ubytování, ale také vytvořit „malé informační centrum“, kde budou mít moţnost se blíţe 

seznámit s historií naší obce a také se zajímavostmi, které se v Rybí a jejím okolí      

nacházejí. 
 

 Víme, ţe chceme hodně, ale pevně věříme, ţe stále platí pořekadlo „odváţnému 

štěstí přeje“. Nespoléháme se však jen na štěstí. Byli jsme vybráni do vzdělávacího  

programu Průvodce Nadace VIA určeného aktivním lidem a začínajícím neziskovkám, 

které chtějí měnit své okolí k lepšímu. Dále pečlivě sledujeme moţnosti vyuţití dotací, 

které by nám mohly při rekonstrukci „Věţičky“ finančně pomoci. Všichni poskytovatelé 

dotací poţadují spolufinancování vlastníka nemovitosti. Proto jsme se s velkou odvahou 

a důvěrou rozhodli pro vyhlášení veřejné sbírky, kterou bychom právě vyuţili na hrazení 

našeho finančního podílu při rekonstrukci Věţičky.  
 

 Pokud si myslíte, ţe záchrana Věţičky má smysl a nové vyuţití budovy se Vám líbí, 

prosím, přispějte na transparentní účet veřejné sbírky, jehoţ účelem je rekonstrukce  

budovy č.p. 102 „Věţička“ - dominanty obce Rybí. Účet je veden u Fio banky pod      

číslem 2000907859/2010. 

Za poskytnutý finanční dar jsme samozřejmě připraveni zaslat potvrzení o poskytnutí 

daru. 

Za všechny Vaše příspěvky (ať uţ finanční nebo dobrou radu) děkujeme. 

Členové SC Věžička Rybí 

Čistírna odpadních vod podpořena z rozpočtu              

Moravskoslezského kraje u mateřské školy jiţ plně slouţí 

svému účelu  

 

V lednu letošního roku se podařilo dokončit a zkolaudovat čistírnu odpadních vod u    

budovy mateřské školy. Tato nově postavena čistírna bude slouţit nejen pro mateřskou 

školu a budovu sokolovny, ale také pro rekonstruovaný bytový dům čp. 176 (bývalá    

budova kina). Nově postavené vodní dílo bude slouţit aţ pro 80 ekvivalentních obyvatel. 

Na celou tuto akci bylo vynaloţeno 1.600.000,- Kč z toho dotace z rozpočtu Moravsko-

slezského kraje z programu „Drobné vodohospodářské akce“ činila 968.520,- Kč.  

Marie Janečková, starostka 
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Věrka Šustalová, knihovnice 

       Cesta kolem světa 
     Tato kniha je ilustrovaná encyklopedie přinášející informace o všem, co se nachází na naší 
planetě -od vraků lodí aţ po divokou přírodu a hurikány. Mladí čtenáři najdou na 80 obrázkových 
mapách například nejvyšší stavby světa, nejdelší řeky, nejnebezpečnější centra zemětřesení a 
spoustu dalších zajímavostí. 
 
     D. Krolupperová Josífkův pekelný týden 
Josífek doma pořád slyší, co má dělat a co naopak nemá. A jeho nebaví stále jen uklízet, psát 
úkoly a dělat další nudné práce. Kdyţ dostane za domácí úkol napsat vyprávění o své rodině, 
na všechny zákazy a příkazy si postěţuje. Najednou se začnou dít zvláštní věci a nastane 
opravdu pekelný týden. 
 
     R. Goscinny     Asterix a cesta kolem Galie 
     Římanům se stále nedaří dobýt nepoddajnou vesničku Galů, a tak se rozhodnou ji izolovat 
od okolí pomocí palisády z kůlů. Aby palisádu odstranili, uzavřou Asterix a Obelix s Římany  
sázku, ţe objedou celou Galii, aniţ by je Římané dokázali zastavit. Oblíbený komiks pokračuje 
dalšími dobrodruţnými příběhy. 
 
     R. R. Russellová     Deník mimoňky – Příběh nešťastný lásky 
     Vůbec nejdůleţitější společenská událost celého roku – školní valentýnský ples – se kvapem 
blíţí. Nikki by na něj hrozně ráda vyrazila se svým idolem Brandonem, ale co kdyţ on ji          
odmítne? Láska přináší nejen radost ale i starosti a tak i největší mimoňce ve škole nastává    
období nejistoty. 
 
     M. Carranzová      Jedovatá slova 
     Jednoho dne zmizí patnáctiletá Bárbra Molinová a nikdo neví kam a proč. Jedovatá slova 
jsou kronikou jednoho bouřlivého dne, v němţ se ukáţe, ţe dívka, kterou jiţ všichni povaţují za 
mrtvou, ţije. A pomalu vychází najevo tajemství ukryté čtyři roky. 
 
     V. Vondruška      Ţivot staré Šumavy 
     Tato kniha vypráví čtivým způsobem o proměnách ţivota staré Šumavy. Autor představuje 
rozmanité skupiny bývalých obyvatel tohoto koutu naší země, ať jsou to rolníci, dřevaři, skláři 
nebo pašeráci a lupiči. Vyprávění potěší nejen ty, kteří obdivují krásu Šumavy, ale všechny,  
kteří si váţí ţivota našich předků. 
 
     E. Boček Aristokratka ve varu 
     Pokračování Poslední aristokratky nabízí další porci bláznivých situací, které vyvolávají u 
čtenáře smích. Marie Kostková z Kostky denně potkává členy své trochu potrhlé rodiny, do    
zapeklitých situací ji přivádějí i zaměstnanci „nejchudšího zámku v Čechách“. 
 
     J. Ptáčková     Dva kroky od stínu 
     Mladá ţena je zavraţděna dva týdny před svatbou. Byla to náhoda nebo promyšlená,    
chladnokrevná vraţda? Šetření provádí profesionální tým a zároveň i bývalý kriminalista Viktor 
Eret. Výsledek vyšetřování je však šokující.    
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Aukce na energie  letos nově. 
 

Váţení  občané. 

 

Dovoluji si Vás informovat, ţe došlo k rozšíření moţností  obchodního systému aukční 

společnosti eCENTRE, a.s. Od letošního roku si můţete nákup energií (elektřina a  

zemní plyn) v aukční síni zajistit nově sami. Organizované sběry podkladů přímo v obci 

tak letos omezím.  Kaţdé domácnosti, která  se jiţ do aukcí zapojila nebo bude chtít  

nově nakupovat prostřednictvím aukcí, zajistím  tuto sluţbu nadále buď formou servisu 

a pro ty aktivní  poradím s formou samo spotřebitelského vyuţití aukcí, která vám      

přináší další výhody a slevy. Ať uţ se rozhodnete pro kteroukoli moţnost jsem nadále 

připraven všem pomoci vyuţít aukce a sníţit si tak výdeje na minimum. Důvody proč 

nakupovat v aukcích jsou jednoduché. Ceny  jsou nejniţší na trhu, vše je legální a  

zdarma, máte administrativní a právní servis, agregujete svoji poptávku v největší  

aukční firmě  v ČR a formou niţších cen o vás soutěţí desítky  dodavatelů. Nově si    

navíc můţete vše obsluhovat  a nakupovat sami klidně z domova. Reference získáte na 

obcích + výsledky aukcí   na www.ecentre.cz 

 

Aby jste měli jistotu, neţ se pro změnu rozhodnete, máte moţnost  nechat si propočítat 

zda jsou ceny v aukci pro Vás výhodné. Stačí kdyţ mi na mail:                                     

karel.kozelsky@partnerecentre.cz  pošlete úplné poslední roční vyúčtování a platnou 

smlouvu nebo její dodatek. Obratem Vám vyhodnotíme podmínky a ceny u Vašeho    

dodavatele a porovnáme je s aukcemi. Rozhodnutí  zda aukce vyuţijete je pak  jiţ jen a 

jen na Vás. Nic tedy neriskujete. Myslím si a 2,5 roku aukcí pro domácnosti to            

prokazatelně potvrdily, ţe tento  ještě pořád nový způsob nákupu energií je seriózní,  

má výborné výsledky a především má obrovský potenciál. Bude měnit  dosud zavedený 

trh ve prospěch Vás zákazníků. Přidejte se  k aukcím co nejdříve. Osobně jsem velmi 

potěšen výsledky a především spokojeností účastníků aukcí. Těší mne, ţe jim mohu  

pomáhat. Nebojte se na mne v těchto věcech obracet.    

    

Obchodní partner eCENTRE, a.s., Ing. Karel Kozelský, tel: 732 355 964,  

kontaktní místo eCENTRE: Libhošť 310, 742 57, Libhošť. 

http://www.ecentre.cz
mailto:karel.kozelsky@partnerecentre.cz
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Zprávičky ze školičky 
Leden ve škole 

 Nový rok jsme ve škole zahájili jak jinak neţ uzavřením prvního pololetí. Ţáci si ve 
čtvrtek 28.1.2016 odnesli svá pololetní vysvědčení a mohou si teď uţívat pololetních a 
jarních prázdnin aţ do 7. února. 

Během tohoto měsíce jsme však 
pro děti připravili výlet do zámku 
Kinských ve Valašském Meziříčí, 
kde děti navštívily tři lektorské 
programy. Ten nejdůleţitější byl 
program „Masopust“, při kterém 
se dověděly, co vlastně zname-
ná, jak ho lidé dříve slavili. Děti 
s i  v y r o b i l y  m a s k y  a 
z vlastnoručně umleté mouky si 
upekly placičky. Další programy 
„Budiţ světlo“ a „Ţivot plný      
námahy“ byly také velmi hezké a 
poučné. 
  
 

  
 Také se uskutečnilo školní kolo          
recitační soutěţe, ze které 4 děti postoupí do 
dalšího kola v Domě dětí a mládeţe 
v Kopřivnici. 
 
 V únoru nás kromě jiţ zmíněných 

prázdnin čeká zápis do 1. třídy, maškarní rej, 

který letos uspořádáme jako projektové vyu-

čování ve škole a program „Artisticmagic 

show“ bude jistě také příjemným zpestřením 

následujícího měsíce. 

Mgr. Hana Frydrychová, ředitelka  

Základní škola Adolfa Zábranského Rybí 

zve 

 

K ZÁPISU  

DO 1. TŘÍDY 

děti narozené od 1.9.2009 do 31.8.2010 

dne 11.února2016 

od 13 do 16 hod. 

 

S sebou vezměte: OP zákonného zástupce 

rodný list dítěte 
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