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Úvodník tentokrát o dotačním programu na podporu výstavby            
domovních čistíren odpadních vod 

 

 V květnovém zpravodaji minulého roku jsem psala, ţe plánovaná stavba centrální 
kanalizace společně s obcí Závišice se dostala mimo finanční moţnosti obce (dotace se 
sníţily, úvěrové zadluţení obce touto stavbou by tak bylo příliš vysoké a také naše   
území není v ţádné významně chráněné krajinné oblasti, aby nám tato okolnost pomoh-
la zvýšit finanční podporu ze strany státu nebo Evropy). Jedinou rozumnou a dostupnou 
variantou je tedy výstavba domovních čistíren pro jednotlivě stojící domy nebo pro   
skupiny domů. 
 Po zváţení všech těchto moţností a dále po váţení všech poţadavků, které jsou 
uloţeny vodním zákonem číslo 254/2001 (150/2010), se zastupitelstvo rozhodlo zařadit 
do rozpočtu obce novinku – vyhlášení dotačního programu na podporu výstavby        
domovních čistíren odpadních vod. 
 Na pracovní poradě a následně na jednání zastupitelstva jsme se shodli na tom, 
ţe tento program by měl zůstat v rozpočtu obce po několik let.  Jde o to, abyste si mohli 
promyslet způsob likvidace odpadních vod z vaší domácnosti, připravit projektovou    
dokumentaci a našetřit svůj finanční podíl na realizaci vlastní stavby čistírny (popřípadě 
biofiltru umístěného za tříkomorovým septikem). 
 Cílem programu je samozřejmě pročištěná voda v rybských tocích, tak aby      
splňovala stále se zvyšující poţadavky zákona. 
 Zásady vyhlášeného programu jsou součástí tohoto zpravodaje.  A protoţe je  
jasné, ţe program přinese spoustu otázek, zvu Vás ve čtvrtek dne 14. března v 17:30 
hodin do sálu kulturního domu „Beseda“ na přednášku „Jak čistit odpadní vody 
z domácnosti?“ 

 

Hezké jarní dny Vám přeje Marie Janečková 

Díry na cestě u Sirkových lázní 
 

 Uţ více neţ 3 roky jednáme společně s městem Nový Jičín o předání silnice u 

Sirkových lázní do vlastnictví Moravskoslezského kraje. Pozemek, na kterém komunika-

ce stojí, patří České republice. K vlastnictví samotné stavby silnice se však nehlásí     

nikdo. I kdyţ cesta uţ dlouho není v dobrém stavu, v průběhu letošní zimy se stává 

téměř neprůjezdnou. Svolali jsme proto nové jednání starostů, na jejichţ katastru se 

cesta nachází, dále pak zástupce vlastníka pozemků – úřad pro zastupování státu a  

zástupce Moravskoslezského kraje. Tentokrát budeme trvat na určení vlastníka komuni-

kace a urychlené řešení opravy komunikace. Máme zato, ţe tato cesta propojuje obce a 

napojuje se na další silnice, nemá tedy charakter silnice místního významu, jak je nám 

občas naznačováno (to by pak znamenalo, ţe se o cestu budeme starat my z našeho 

obecního rozpočtu). 

Marie Janečková 
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 Anna   Kvitová  90  let 

 Josef   Janýška  85  let 

 Jiřina  Bartoňová  81  let 

 Jan  Pavelka  80  let 

 Oldřich  Matl   75  let

 Marie  Sopuchová 70  let 

 Josef  Valušek  65  let 

 Emil  Šimíček  60  let 

 Milan  Matějek  60  let 

 Marta  Čípová  60  let 

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

 

Pro přípravu projektové dokumentace na rekonstrukci budovy sokolovny potřebujeme 

znát vaši představu o sportovním vyuţití budovy. Proto je součástí tohoto zpravodaje 

dotazník. Budeme rádi, kdyţ vyplněný dotazník vrátíte na obecní úřad. Tento dotazník 

bude připraven ke staţení i na stránkách obce v levém sloupci pod názvem DOTAZNÍK. 

Po jeho vyplnění jej pošlete na adresu obec@rybi.cz 

Výsledky předáme projektantovi jako podklad pro přípravu projektové dokumentace. 

 

Děkuji Vám všem, kteří jste pomohli se zimní údrţbou chodníků a místních komunikací. 
A rovněţ děkuji za spolupráci při vytváření mapy přijmu signálu společnosti T-mobile v 
naší obci a za připomínkování dokumentu „Obec přátelská celé rodině“.  

Marie Janečková 
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Hospůdka u Milana pořádá v sobotu 23. března tradiční  

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

Prezentace do 8:30 hod. Občerstvení zajištěno. 

     Kulturní komise zve občany na tradiční  

„VYNÁŠENÍ ZIMY ZE VSI“,  

které se uskuteční v neděli 17. března.  

Průvod vyrazí od restaurace na Fojtství ve 14.30 hodin  

a program rozloučení se zimou proběhne na Polďáku. 

 

Výbor základní organizace Českého zahrádkářského svazu zve členy na  

ČLENSKOU SCHŮZI, která se koná  

v úterý 12. března v 17:00 hod. v sále Besedy.  

V pátek 22.3.2013 se v restauraci na Hřišti v 19 00 hod. koná  

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE SPV RYBÍ.  

Všichni, kteří se zajímají o sportovní dění naší obce jsou srdečně zváni. 

Obec Rybí pořádá ve čtvrtek dne 14. března v 17:30 hodin přednášku  

„JAK ČISTIT ODPADNÍ VODY Z DOMÁCNOSTI?“ 

Seznámíme vás také s vyhlášeným dotačním programem 

obce Rybí „Domovní ČOV“. 

Přednáška se koná v sále kulturního domu Beseda. 

                     Zve rada obce 

TJ Sokol Rybí a Sportovní komise při OÚ Rybí 

zvou všechny příznivce lyžování a snowboardingu na 
 

Lyžařské závody 
 

Akce se koná za příznivých sněhových podmínek 

v sobotu 2.3.2013 v 9.30 hodin na Polďáku (popř. Kocmínku). 
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ZAPISOVÁNÍ  LÉKŮ A MĚŘENÍ TLAKU  se bude konat  v pondělí  4. března
 v konzultační místnosti lékaře na obecním úřadě v době od 9:30 - 10:00. 
           
ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ se bude konat v pondělí  18. března ve stejnou dobu. 

 

Výbor TJ Sokol Rybí srdečně zve všechny členy na VALNOU HROMADU,  

která se koná  ve čtvrtek 28. března 2013 v 18.00 hodin v restauraci Na hřišti. 

 

KLUB ŢEN    zve své členky v úterý 5. března  do přísálí Besedy v 18:00 hod.   

Turistický oddíl TJ Sokol Rybí Vás zve na  
JARNÍ VYCHÁZKU PO STUDÁNKÁCH V OKOLÍ RYBÍHO  

v neděli 24. března. 
Sraz účastníků bude ve 14:00 hod. u sokolovny. 

Tentokrát se vypravíme za studánkami na Libhošťskou Hůrku. 

Fotbalový výbor srdečně zve všechny členy na  
VÝROČNÍ FOTBALOVOU SCHŮZI   

v Restauraci na Hřišti, která se koná v sobotu 23.3.2013 v 16.00 hod. 



6 

 

NA BESEDU DO BESEDY SE PŮJDEME BAVIT I POMÁHAT 
 
    O besedování v Besedě jsme Vás jiţ informovali v únorovém čísle Rybského 
zpravodaje. Pokud nechcete přijít o důleţité informace, záţitky a třeba i nějaké ty 
drby, přijďte 8. 3. 2013 do Besedy.  Od 17 do 22 hodin (možná i déle) je k        
Vašemu besedování připraveno příjemné posezení, občerstvení a zajímavý 
kulturní program.   
 
Součásti programu bude veřejná finanční sbírka pro Nikolku Bradáčovou, o jejichţ 
ţivotním osudu jste byli informováni v minulém čísle. Vaše štědré dary budou        
rodičům Nikolky předány na konci „besedy“. 
 
Prvním hostem bude naše slavná operní pěvkyně Eva Dřízgová-Jirušová.    
Vzácnou příleţitostí pro přítomné bude si nejen vyslechnout pěvecké umění sólistky 
Národního divadla Moravskoslezského, ale v následné besedě budete mít neopako-
vatelnou příleţitost se našeho hosta zeptat na vše, co Vás zajímá. Při projednávání 
organizačních záleţitostí, poloţil pěvkyni několik otázek Josef Melnar:  

Právě jsme projednali Vaše vystoupení na akci "Na besedu do 
Besedy" u nás v Rybí. A teď mi prosím dovolte záludnou      
otázku: Víte, kde je  Rybí?  
Rybí ..., Rybí ..., jako první dojem se mi vybavují vánoce, ale 
opravdu nevím. Můžete mi trošku pomoci.   
 Určitě ano. Rybí je vesnice mezi Kopřivnicí a Novým Jičínem. 
Bude to tak stačit? 
Ano, tak to už vím. V obou městech jsem již vystupovala. V 
Kopřivnici dokonce před nedávnem.    
Co pro obyvatel Rybího připravujete?  
Na besedu do Besedy – já dodávám – s dobrými lidmi, ráda při-
jedu a těším se na milé setkání a příjemné besedování. Přítom-
ným bych ráda zazpívala malé ukázky z písňového i operního 
repertoáru od českých i světových autorů.  
Den akce 8. 3. je spojován s oslavami MDŢ. Půjdete po akci v 
Rybí  slavit? 
Já ten svátek žen moc nemusím, mám raději Den matek. Navíc 
jsme před premiérou Wagnerova Lohengrina a to je vždy obdo-
bí, kdy je    člověk pohlcen prací a na nějaké oslavování není 
ani pomyšlení.  
Děkuji za rozhovor. 
 

Další hosté večera Vás magickou společnou silou hudby, tance a kresby přenesou 
na Besedu do Besedy před asi 300 léty. O toto mávnutí kouzelným proutkem se  
postará dobově oblečený a dobovou hudbu hrající barokní komorní instrumentální 
ansámbl Gaudi musicae Lukáše Krčka z Ostravy. Sami na sobě budete moci 
proţít, jak to asi vypadalo na koncertě barokního populárního ansámblu. A protoţe 
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TJ Sokol Rybí informuje, ţe letošní ročník  

TURISTICKÉHO POCHODU ZA POHLEDY Z RYBÍ  

se bude konat  v sobotu 27.dubna 2013. 

Kulturní komise uspořádá v úterý 30. dubna  

ZÁJEZD NA DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ "Jak důležité je mít"  

(známější název této komedie Oscara Wilda "Jak je důleţité mít Filipa", zakázal divadlu 

pouţívat Krajský soud v Ostravě) do Divadla Antonína Dvořáka v Ostravě. Začátek 

představení je v 18.30 hodin. Cena vstupenky včetně dopravy činí 170,-Kč. Zájemci se 

mohou jiţ v tuto dobu hlásit na obecní úřad - telefon 556 760 181, není nutné ihned  

platit, úhradu lze provést nejpozději týden před konáním akce.   
  

za kulturní komisi Pavel Lichnovský 

kaţdá pořádná hudba musí mít i tanečníky, nebude tomu i zde jinak. V doprovodu 
Gaudi musicae se Vám představí sólista Národního divadla Moravskoslezského 
Jan Krejčíř, který Vám se svou manţelkou Klárou (členka baletního sboru téhoţ  
divadla) předvedou, jak se to tehdy „válelo“ na tanečním parketu. Také v 17. a 18. 
století byla velká snaha podchytit a uschovat záznamy akcí či momentů z ţivota 
lidského. Dnes to zpravidla řešíme fotoaparátem či kamerou. Jak se s tím ale     
vypořádali naši předkové, Vám za hudebního doprovodu Gaudi Musicae předvede 
umělecká grafička Lenka Kocierzova. 
 
 Po historické exkurzi nás do nás reálného času přenese náš další host. Ze 
Slovenska nám přijedou zazpívat absolutní vítězové Mezinárodní soutěţe ve    
zpěvu komorních ansámblů Stonavská Barborka ve Stonavě. Naprosto bezkon-
kurenčně zde obě mezinárodní poroty i všechny přítomné ohromil sourozenecký 
septet rodiny Baţíků z Trstené u Dolného Kubína. „Rybských poslucháčov sa      
pokúsime zaujať pestrú zmesí staršej i súčasnej hudby v moderných úpravách pre 
náš súbor.“ řekl mluvčí souboru Stano Baţík.  
 
V pěveckém či tanečním projevu Vám určitě pomůţe vţdy dobře naladěná a  
usměvavá harmonikářka Dáša Krestová.  
 
A kolik bude stát vstupenka?  
Vstupenkou Na besedu do Besedy je dárek do tomboly, který odevzdáte pořadate-
lům při vstupu na akci. Slosování tomboly proběhne ke konci akce. 
 

Na besedě v Besedě se těší pořadatelé 
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Zakoupení nového traktoru pro potřeby obce. 
 

Od loňského roku plánujeme zakoupení nové komunální techniky pro obec, která by  
byla všestranně a celoročně vyuţitelná. Ta současná má jiţ něco za sebou a navíc    
nestačí zajistit všechny potřeby obce (především v zimě). Zajeli jsme se podívat na 
techniku, kterou vyuţívají v některých okolních vesnicích, zúčastnili se výstavy komu-
nální techniky v Kopřivnici a po zváţení všech pro a proti jsme se opět přiklonili 
k nákupu malotraktoru značky YUKON W 5064 od firmy Wisconsin Eng. se sídlem v 
Prostějově. Jeho nová řada má řadu vylepšení a je tedy o třídu vyšší, neţ stávající    
malotraktor. Zakoupením pluhu si navíc vyřešíme i běţnou zimní údrţbu na místních    
komunikacích (tedy nejen chodníků). Plánujeme dokoupit i kartáč, který obce vyuţívají 
na odmetání sněhu (prašanu) z cest a na čištění komunikací po zimě. A dále pak nakla-
dač, na nakládání štěrku do rozmetače (věřte nebo ne, rukama našich pracovníků    
projde ročně náklad cca 12 t drtě). 

Marie Janečková 

Tržní řád 
 

Ke konci uplynulého roku jste mohli docela často slyšet v rádiu, v televizi, nebo číst 
v novinách o úpravách trţních řádů, které se týkají zákazu podomního a pochůzkového 
prodeje. I v  obci jsme řešili otázku, jestli takový řád vydávat nebo ne. Všichni  víme, ţe i 
u nás nabízejí prodejci zboţí a sluţby, které ve spoustě případů jsou  předraţené a taky 
mnohdy pod vlivem „šikovných“ prodejců si kupujeme věci, které vlastně ani nepotřebu-
jeme nebo uzavíráme nevýhodné smlouvy na dodávky energií. 
 
 Při konzultaci návrhu trţního řádu pro naši obec s Krajským úřadem MSK jsme na   
jednání rady obce došli k názoru, ţe trţní řád vcelku nic nevyřeší (funguje pouze jako 
preventivní opatření): nemůţeme zakázat všechen podomní prodej, máme zváţit, zda 
neporušujeme svobodu podnikání, uzavřená nevýhodná kupní smlouva je platná i tam, 
kde je vydán zákaz tohoto prodeje (tato pravidla platí ve všech městech i obcích). A   
nakonec nemáme obecní policii, která by dodrţování zákazu kontrolovala a případné 
prodejce postihovala. 
 
Moţná, bude tedy účinnější, kdyţ budeme dodrţovat pár jednoduchých pravidel: 

Buďte opatrní, kdyţ za dveřmi stojí cizí člověk nabízející nejrůznější zboţí nebo  
 sluţbu. Nepouštějte ho do domu. 

V případě, ţe nabízí akční cenu, která jiţ zítra končí nebo nejlevnější zboţí, pošlete 
 takového prodejce okamţitě pryč, jde ve většině případů o podvodníka. 

Nepodepisujte v ţádném případě smlouvy ihned. Nechejte si pár dnů na               
 rozmyšlenou a poraďte se s rodinou, známými, odborníky, hledejte informace na   
 internetu. 

Marie Janečková 
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schvaluje zařazení bodu Poskytnutí finančního daru                    (11-0-0) 
 
schvaluje program  13. zasedání Zastupitelstva obce Rybí;                 (11-0-0) 
 
schvaluje, aby diskuse probíhala ke kaţdému bodu programu zvlášť;            (11-0-0) 
 
schvaluje návrhovou komisi ve sloţení:  Pavel Kotek (předseda),              (11-0-0) 

   Petr Skalka a Jiří Honeš 

 ověřovatele zápisu: Antonín Kudělka a Jaromír Havrlant 
 zapisovatelku:  Jana Marková 

 
bere na vědomí plnění usnesení přijatých na 12. zasedání Zastupitelstva obce Rybí dne 

28.11.2012;                (11-0-0) 

 
rozhodlo ve smyslu § 84  odst. 2 písm. x) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění 
 pozdějších předpisů a v souladu § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zá-
kon“) a také v návaznosti na § 44 písm. a) stavebního zákona o pořízení územního plánu.    (11-0-0) 
 a  
schvaluje  paní Marii Janečkovou určeným zastupitelem pro spolupráci při pořizování Územního 
 plánu Rybí.                                     (11-0-0) 

 

schvaluje přijetí podpory na spolufinancování projektu v rámci OPŢP – zateplení objektu          
 kulturního domu č.p. 127 v obci Rybí a   
pověřuje radu obce administrací veřejné zakázky a projektu;                               (11-0-0) 

    

schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní 
zřízení) ve znění pozdějších předpisů rozpočet obce Rybí pro rok 2013 - schodkový se zapo-
jením finančních prostředků z loňského roku : 

 příjmy:  11.029.500 Kč 
 financování:    1.299.000 Kč 
 výdaje:  12.328.500 Kč;                 (11-0-0) 

 
schvaluje  dotační program obce Rybí na poskytnutí dotace na pořízení domovní ČOV dle          
  předloţeného návrhu;                         (11-0-0) 

 
nebylo přijato usnesení  o jednání se zástupci farnosti Rybí o odkoupení budovy fary;         (1-5-5) 

     

bere na vědomí  informaci o vyuţití pozemku parc.č. 142/1 v k.ú. Rybí;                               (11-0-0) 

Ve středu 6. února 2013 se v sále Besedy konalo 13. zasedání zastupitelstva obce, kterého 
se zúčastnilo 11 členů zastupitelstva a 10 občanů. 
 
Zastupitelstvo na zasedání projednalo a přijalo toto usnesení: 

Ze zasedání  

 zastupitelstva obce 
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Ze zasedání rady obce  

Rada obce na svém 58. zasedání dne 4.2.2013 
projednala a při jala toto usnesení:  

doporučuje    zastupitelstvu ke schválení 
 návrh podmínek pro vyhlášení dotační-
ho  programu na realizaci domovních  
ČOV; 
 
schvaluje  smlouvu o pronájmu nebyto-

vých prostor mezi ZUŠ Zdeňka Buria-
na a ZŠ Adolfa Zábranského Rybí na 
dobu 5ti let za roční nájem ve výši 
7.500 Kč; 

 
schvaluje  prominutí poplatku za proná-

jem a úklid sálu v kulturním domě 
Beseda při pořádání výroční schůze 
Klubu ţen   Rybí; 

bere na vědomí  nabídku firmy Raab Kar-
cher se sídlem Šenov u Nového Jičína 
na pořízení čističe Graffi Guard na    
vyčištění stěn na zastávkách autobusů; 

 
bere na vědomí  zprávu o svozu biologicky 

rozloţitelného odpadu za rok 2012; 
 
bere na vědomí  informaci o zakoupení 

ročního předplatného časopisu dTest 
do knihovny. 

 

 

schvaluje  darovací smlouvu mezi Obcí Rybí a Františkem Šimíčkem ve věci předání památníku 
padlého vojína Ivana Šurka;                  (11-0-0) 

 
bere na vědomí   rozpočet DSO Sdruţení povodí Sedlnice na rok 2013;                  (11-0-0) 

 
bere na vědomí  revizní zprávu DSO Sdruţení povodí Sedlnice za rok 2012 ze dne 20.12.2012; 
                     (11-0-0) 
 

nebylo přijato usnesení  o obecně závazné vyhlášce, kterou se na území obce Rybí stanovují 
podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů;            (1-1-9) 

            
nebylo přijato usnesení  o tom, aby finanční komise zajistila cenové nabídky distributorů elektři-
ny a plynu;                            (0-1-10) 

   

schvaluje  rozpočtové opatření č. 1 (poskytnutí finančního daru);           (11-0-0) 

 
bere na vědomí  informace starostky.                      
 

Přílohou tohoto zpravodaje je schválený rozpočet obce Rybí 

pro rok 2013. 
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Rada obce na svém 59. zasedání dne 18.2.2013 
projednala a při jala toto usnesení:  

schvaluje    ţádost obce Rybí o pořízení 
územního plánu ve smyslu § 6 odst. 6 
písm. b) zákona 183/2006 Sb., o      
územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. 
Pořizování územního plánu bude pro 
obec Rybí zajišťovat smyslu § 6 odst. 1 
písmena c) stavebního zákona úřad 
územního plánování Městského úřadu 
Nový Jičín; 

 
schvaluje  poskytnutí finanční dotace     

Slezské diakonii – středisku Karmel   
Tichá na provoz střediska na období  
kalendářního roku 2013,   

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

 pověřuje  starostku jejím podpisem; 
 
schvaluje  poskytnutí finanční dotace Centru 

pro zdravotně postiţené Moravskoslez-
ského kraje na provoz Občanské porad-
ny Nový Jičín, 

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

 pověřuje  starostku jejím podpisem; 
 
schvaluje vnitroorganizační směrnici č. 

1/2013 –  Zásady pro poskytování    
cestovních náhrad a zároveň ruší zása-
dy schválené zastupitelstvem obce dne 
25.3.2004 pod bodem usnesení 
67/2004; 

 
souhlasí  s výpůjčkou budovy sokolovny č.p. 

176   TJ Sokol Rybí a 
 pověřuje  starostku přípravou smlouvy 

o výpůjčce budovy sokolovny Rybí 176 
a přilehlých pozemků; 

 

schvaluje  smlouvu mezi Základní školou 
Adolfa Zábranského a Domem dětí a    
mládeţe se sídlem Kpt. Jaroše 1077 
Kopřivnice na výpůjčku nebytových prostor 
v budově základní školy pro potřeby provo-
zování zájmových krouţků DDM Kopřivni-
ce pro děti ZŠ Adolfa Zábranského Rybí; 

 
bere na vědomí  informaci o nabídce naklada-

telství firmy Proxima Bohemia o uzavření 
 objednávky zápisu prezentace obce do 
publikace Encyklopedie Česká republika – 
města a obce; 

 
souhlasí, aby firma ITM, institut pro vzdělává-

ní a poradenství, s.r.o. se sídlem Bohumín-
ská 61 Ostrava zajistila zadavatelskou   
činnost dle zákona 137/2006 Sb. o veřej-
ných zakázkách a dle Závazných pokynů 
pro ţadatele a příjemce podpory z OPŢP 
ve věci projektu Zateplení kulturního domu 
Rybí č.p. 127  a zároveň 

 pověřuje starostku podpisem smlouvy se 
zástupcem fa ITM, institut pro vzdělávání a 
poradenství, s.r.o. 

 
souhlasí, aby se obec zaměřila na informová-

ní občanů o praktikách podomního a    
pochůzkového prodeje pomocí zpravoda-
je a trţní řád nevydávala; 

 
bere na vědomí  informace o jednání s fa   

Realit-stav RK s.r.o. na odkoupení rodin-
ného domu č.p. 103 v Rybí a poptávce na 
cenu demolice stavby; 

 
schvaluje  zakoupení malotraktoru YUKON W 

5064 od firmy Wisconsin Eng. CZ, 
Vrahovická, 41d Prostějov a schvaluje 
zakoupení hydraulické radlice o šířce     
záběru 1800 mm..  
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     Nový časopis k vypůjčení:               dTest 
 
     Jaké výrobky jsou nejkvalitnější, jak sjednat co nejvýhodnější sluţby a 
nenaletět podvodníkům?Odpovědi na tyto otázky můţete najít v tomto  
měsíčníku, který provádí testování na základě podnětů spotřebitelů. V 
knihovně lze také vyuţít počítač k nahlédnutí na internetové stránky tohoto 
časopisu, kde najdete další a podrobnější  informace. 
 
     

 
 
  V. Čtvrtek, Z. Smetana                     Veselá knížka Křemílka a Vochomůrky 
 
     Známí kamarádi z pařezové chaloupky umí spoustu zábavných a uţitečných věcí. 
Zasadí semínko, udělají houpačku, vystřelí z kanonu a při tom si uţijí i mnoho legra-
ce. 
 
     J. Friedrich                                       Čtyři a půl kamaráda 
 
     Tato kniha je první ze série napínavých případů detektivní kanceláře "Kalle & part-
neři". Mladé čtenáře čeká příběh plný náhlých zvratů a náhod. 
 
     J. Kinney                                           Deník malého poseroutky - 0šklivá pravda 
 
     Greg se těší na to aţ vyroste. Ale zjišťuje, ţe dospívání bude pořádná makačka. 
Účast na společenských večírcích kluků a holek, větší zodpovědnost za své činy a 
změny které "stárnutí" přináší zvládá, ale někdy mu to vše přerůstá přes hlavu. 
 
     I. Březinová                                       Báro nebreč 
 
     Tři kamarádky Fany, Nikol a Simča spolu opět vyráţejí na prázdniny. Tentokrát   
budou i trochu pracovní, protoţe Simča konečně dostala "roli" ve filmu a věrné        
kamarádky ji doprovázejí coby komparsistky. A tak v Babiččině údolí proţívají          
zajímavé letní dny. 
 
     J. Šiklová                                           Matky po e-mailu 
 
     Kníţka formou dopisů mezi dvěma ţenami přibliţně ve věku 60 - 65 let přibliţuje 
traumata, s nimiţ se ţeny bojí někomu svěřit proto, aby je ostatní neodsoudili. 
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 J. Dědková                                                  Růže pro čokoládovou holku 
 
     Román je určen mladým čtenářkám, ale i dospělí se z něj nemálo dozvědí i o so-
bě samých. Šestnáctiletá Johanka má ve škole trable s matematikou a doma po 
rozvodu rodičů to také není růţové. A k tomu se zamiluje... 
 
     C. Hofmannová                                           Afrika, má láska 
 
     Pokračování příběhu Bílé Masajky se odehrává v době, kdy její dcera Napirai 
slaví 20. narozeniny. Rozhodne se navštívit Barsaloi a poznat svou africkou rodinu. 
 
 
     V. Javořická                                                 Mrtvé oči 
 
     V tomto románu se můţeme dočíst, jak váţná nemoc změní ţivot mladého člo-
věka a celé jeho rodiny. Vrátí se zpět do běţného ţivota a bude mít štěstí v lásce? 
 
 
     V. Vondruška                                               Zloději ostatků 
 
      Čtvrtá kniha o mladém zemanovi, trubadůrovi a příleţitostném obchodníkovi s 
ostatky Martinu ze Stvolna, se odehrává záhy po návratu z římské jízdy císaře Karla 
IV. domů. Martin brzy pochopí, ţe vlastní minulosti nikdo neunikne. 
 
 
     Něco pro šikovné ruce:                Háčkování - tradiční i netradiční 
 
                                                             Šité šperky z korálků 
 
                                                             Rafinované šperky z korálků 
 
                                                             Elegantní šperky 
 
                                                             Origami - skládání z papíru 
 
                                                             Bambuláčci - zvířátka pro radost 
 

 
Knihovnice Věrka Šustalová 
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Dotace na výměnu kotlů  

v Moravskoslezském kraji za nové automatické. 

Automatický kotel na tuhá paliva spalující uhlí nebo biomasu představuje v této době  
jeden z moţných tepelných zdrojů pro domácnosti, které vyţadují pohodlné, nenáročné 
a ekonomické řešení vytápění a ohřev teplé vody. Nyní je nejvhodnější doba k vyuţití 
dotace ve výši 40 000 Kč na výměnu stávajících kotlů za nové nízkoemisní automatické 
v Moravskoslezském kraji. Vyuţijte servis sluţeb, které v rámci této dotace nabízíme. 
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Automatický kotel na tuhá paliva spalující uhlí nebo biomasu představuje v této    
době jeden z  moţných tepelných zdrojů pro domácnosti, které vyţadují pohodlné, 
nenáročné a ekonomické řešení vytápění a ohřev teplé vody ve své nemovitosti. 
Obsluha automatických kotlů spočívá pouze v doplňování paliva do zásobníku    
jednou za tři dny a ve vysypání popela. 
  
Zásobníky jsou umístěny převáţně mimo kotel, ze kterého je palivo dopravováno 
šnekovým podavačem aţ k hořáku kotle. Automatické kotle jsou řízeny jednotkami, 
podle kterých přikládají takové mnoţství paliva, kolik je potřeba. 
  
Automatický kotel má v návodu uveden doporučený druh paliva, které v něm lze 
spalovat dle normy ČSN EN 303-5. Vytápění tuhými palivy je minimálně o polovi-
nu levnější neţ vytápění plynem. 
  
Kotle na tuhá paliva spalující černé, hnědé uhlí a koks provozovány 
v Moravskoslezském kraji jsou nejčastěji 1. a 2. emisní třídy a často jsou jiţ na     
pokraji své ţivotnosti. Počet těchto starých a neekologických kotlů je odhadován na 
55 000 kusů. 
 
 Legislativa 
 Problém zastaralých lokálních topenišť domácností by měli lidé řešit nejenom 
vzhledem k nákladnému provozu, znečištění ovzduší, ale také i vzhledem dnes jiţ 
platné legislativě v podobě zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Tento zákon 
zavádí povinnost pravidelných revizí kotlů od roku 2016, které bude nutno opakovat 
co dva roky. Na dodrţování tohoto zákona budou dohlíţet jednotlivé místně přísluš-
né obecní úřady a budou vymáhat eventuální finanční postihy. 
  
V případě zjištění, ţe stávající kotel 1. nebo 2. emisní třídy jiţ nesplňuje podmínky 
pro jeho další provozování, bude muset vlastník nemovitosti tento kotle nahradit  
novým kotlem, který bude zařazen do 3. emisní třídy, nebo můţe být postiţen       
finanční pokutou aţ do výše 20 000 Kč.    
  
V roce 2022 budou muset být všechny provozované kotle na tuhá paliva o vý-
konu od 10 kW do 300 kW splňovat parametry 3. emisní třídy. 
  
Dotace 
I z tohoto důvodu je nyní nejvhodnější doba k vyuţití dotace ve výši 40 000 
Kč v rámci 3. výzvy dotačního programu na výměnu stávajících kotlů za nové nízko-
emisní automatické v Moravskoslezském kraji, které byla vyhlášena 1. 11. 2012 
s koncem příjmu ţádosti buď 28. 6. 2013, nebo v den vyčerpání počtu 1 000 dotací. 
Vyuţijte servis sluţeb, které v rámci této dotace nabízíme. 

Více informací naleznete na našich stránkách  

http://www.dotfin.cz 

http://www.nazeleno.cz/energie/ceny-energii/cena-plynu-2010-kolik-stoji-m3-pred-topnou-sezonou.aspx
http://www.dotfin.cz/
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O B E C       Hladké Životice 

Nabízí k prodeji bytový dům o kapacitě 10-ti bytových jednotek, včetně spoluvlastnického podílu na 

společných částech budovy a pozemku parc.č.42,45 v KÚ Hladké Životice. 

 

Byt č. 1     K + 2   o celkové výměře  65,64 m2    v 1. nadzemním podlaží 
cena: 948.491,- Kč 

 
Byt č. 2     K + 2   o celkové výměře  66,06 m2    v 1. nadzemním podlaží 

cena: 954.560,- Kč 
 

Byt č.3      K + 1   o celkové výměře  43,59 m2     v 1. nadzemním podlaží 
cena:629.871,- Kč 

 
Byt č. 4     K + 1   o celkové výměře  45,60 m2     v 1. nadzemním podlaží 

cena: 658.915,- Kč 
 

Byt č. 5    K + 2   o celkové výměře  66,22 m2     ve 2. nadzemním podlaží 
cena 956.872,- Kč 

 
Byt č. 6    K + 2   o celkové výměře  67,07 m2     ve 2. nadzemním podlaží 

cena  969.154,- Kč 
 

Byt č. 7    K + 2   o celkové výměře  51.66 m2     ve 2. nadzemním podlaží 
cena   746.481,- Kč 

 
Byt č. 8    K + 1   o celkové výměře  43,14 m2     ve 2. nadzemním podlaží 

cena: 623.368,- Kč 
 

Byt č.9     K + 3   o celkové výměře 101,81 m2    ve 3. nadzemním podlaží 
cena  1.593.209,- Kč 

 
Byt č. 10  K + 3   o celkové výměře  99,76m2      ve 3. nadzemním podlaží 

cena  1.561.129,- Kč 
 

Cena nemovitosti celkem 9.642.050,-Kč 
 
Byty lze zakoupit i jednotlivě.  
Prodej se uskuteční dle přijatých zásad o prodeji. Více na www.hladkezivotice.cz 
Bližší informace na tel.č.   556 756 023,   605 553 156 
 
Své nabídky posílejte v zalepených obálkách, označených „Neotvírat – cenová nabídka, prodej bytů“ 
do 25.března 2013 na adresu:                                      Obec Hladké Životice 
                                      Hlavní   208 
                                       742 47   Hladké Životice 
Prohlídky bytů lze sjednat osobně, nebo telefonicky. 
Uvedené ceny jsou stanoveny znaleckým posudkem. 
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O B E C    Hladké Životice 

 

Nabízí k prodeji pozemky,  

určené k zástavbě rodinných domů. 

k.ú. Hladké Životice 

 

č.parcely                o výměře  m2 

1025/13                         1.350 m2 

1025/21                         1.400 m2 

1025/22                         1.817 m2 

1025/23                         1.678 m2 

1025/24                         1.028 m2 

1025/25                         1.301 m2 

1025/26                         1.301 m2 

Cena dle znaleckého posudku   500,-Kč/m2 

 

Prodej se uskuteční dle přijatých zásad o prodeji.   

Více na  www.hladkezivotice.cz 

Bližší informace na tel.č.  556 756 023,  605 553 156 
 
Své nabídky posílejte v zalepených obálkách, ozn.   
„Neotvírat – cenová nabídka, prodej pozemků“ 

do 25.března 2013 na adresu:                 Obec Hladké Životice                              

       Hlavní  208 
                                          742 47   Hladké Životice 
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Masérské, rekondiční a regenerační služby 

www.milichova.cz 

Objednávky na tel. č. 723 00 22 55. 

 

NOVINKA! 
 

Masáž nahřátými lávovými kameny  

buď v celotělové variantě, nebo pouze částečná masáž vybrané části těla.  

Více informací naleznete na www.milichova.cz nebo na tel. č. 723 00 22 55. 

 

 

Akční nabídka - "Jarní detoxikační balíčky" 
 

Akce platí do 30. 4. 2013. 

 

 "Balíček LYMFA" 

 

2x manuální lymfatická masáž vybrané části těla (horní končetiny, dolní končetiny, záda, 

obličej) s cílem aktivace lymfatického systému a podpory pročištění organismu v jarním 

období. 

Akční cena 888,- Kč. 

 

 

 "Uhličitý balíček" 

 

5x hodinová suchá uhličitá koupel. Tato pasivní lázeňská procedura zlepšuje celkové 

prokrvení těla, zvyšuje obranyschopnost organismu a napomáhá celkové relaxaci. (Jen ve 

Štramberku.) 

Akční cena 555,- Kč (včetně vaku). 

 

 

 "Balíček KOMBINACE" 

 

1x manuální lymfatická masáž vybrané části těla + 1x částečná masáž  nahřátými 

lávovými kameny (dolní končetiny a záda nebo horní končetiny, šíje a obličej). Obě 

procedury mají za cíl zlepšit prokrvení, pozitivně ovlivňují aktivaci lymfatického systému  

s cílem pročištění organismu a masáž nahřátými lávovými kameny je také velmi 

příjemnou relaxační procedurou zejména v chladných měsících. 

Akční cena 999,- Kč. 

 

 

Pozvánka 

 
U příležitosti 1. výročí otevření Relaxačního centra ve Štramberku na ulici Zauličí (vedle 

pošty) si Vás dovoluji pozvat na Den otevřených dveří, který proběhne v úterý 5. 3. 2013  

od 16 do 18  hodin. V 18 hodin se pak uskuteční přednáška s názvem "Jak naložit s bolestí 

zad?". Více informací naleznete také na www.milichova.cz. 

 

Srdečně zve a na Vaši návštěvu se těší Mgr. Petra Milichová. 
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Lucinka Šenkeříková, Barbora a 

Veronika Fojtíkovy a Honza Winter se 

zúčastnili Poháru Kyčerka 2013 v 

lyţování ve Velkých Karlovicích. 

 

Ve všech třech závodech se jim dařilo 

a v celkovém hodnocení ve svých 

kategoriích obsadila Veronika 1. místo, 

Lucinka 2. místo a  Honza  3. místo. 

 

BLAHOPŘEJEME 

Od července 2012 do konce ledna 2013 

projelo obcí Rybí celkem 798.761        

vozidel v obou směrech. Z tohoto        

počtu byla u 255.725 vozidel naměřena 

překročená rychlost. Jako rekordní      

naměřená hodnota překročení rychlos-

ti byla ve výši  150 Km/h. 

Veškerá data z radarů budou předána 

na Policii ČR Dopravní inspektorát Nový  

Jičín. 

Horní u školky 

Rychlost Počet aut 

do 40 136.959 

50 243.936 

60 115.192 

70 17.345 

80 3.227 

90 711 

100 174 

110 46 

120 3 

130 1 

celkem 517.594 

Dolní od Závišic 

Rychlost Počet aut 

do 40  33.458 

50 128.683 

60 80.911 

70 24.678 

80 9.088 

90 2.924 

100 926 

110 347 

120 119 

130 26 

140 5 

150 2 

celkem 281.167 
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RYBSKÝ   ZPRAVODAJ   č. 3/2013  vydal  Obecní úřad Rybí,  Rybí č. p. 380  dne  28.2.2013   

v počtu  330 výtisků. Připravila  Jana Marková. Telefon / fax: 556 760 181. IČ: 00600741.  

E-mail adresa: obec@rybi.cz.  Webové stránky obce: www.rybi.cz.  

Evidenční číslo zpravodaje:  MK  ČR E 10143.   

Roční předplatné zpravodaje 60 Kč nebo 5 Kč za jeden výtisk.     Tisk: Obecní úřad Rybí         .       

Obecní úřad si vyhrazuje právo výběru příspěvků do zpravodaje.              Uzávěrka každého čísla: 25. den 

 

 

K A M E N I C T V Í  
  
NABÍZ ÍME:  
 -  výroba a  montáž pomníků pouze  z  kva l i tn ích žu lových mater iá lů  
 -  renovace stáva j íc ích pomníků  
 -  broušení  rámů,soklů ,krycích  desek ,  impregnace p rot i  vodě , mechu  
 -  kopání  a  be tonování  základů ,  pok ládání  d lažby  
 -  sekán í ,  p ískován í  a  montáž p ísma  (z lacení ,  s t ř íbřen í ,  barvení )    
 -  prode j  a  výměna lamp,  váz,  v i t r ín  z  nerezu,  bronzu i  žu ly  
 
 -  zakázku  p ři jedeme s jednat  do  místa  Vašeho bydl iš tě  zdarma !  
 -  odvádíme profesioná ln í  p rác i  j i ž  v íc  než 12  le t  ! ! !  
 
 OBJEDNÁVKY  u :  Pet r  Janek ,Máchova 61, Nový J ič ín , te l . :777 223  171  
                           e -mai l :  kamenictv i janek@seznam.cz ,  IČ:  64973182  
 

Do 30.4. sleva 20% na kamenické práce a žula za loňské ceny!!! 

Ředitelka Mateřské školy v Rybí děkuje zaměstnancům a rodičům, kteří se podíleli na 
organizaci dětského maškarního plesu. Poděkování patří také sponzorům za finanční a 
věcné dárky do dětské tomboly. 
                                                                                                              Gilarová Miroslava 

S platností od 1.3.2013  

se cena obědu pro cizí strávníky v MŠ  

zvyšuje na 55 Kč /1 oběd. 

mailto:obec@rybi.cz
http://www.rybi.cz/

