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 Anna  Kvitová   91  let 

 Josef  Janýška  86  let 

 Jiřina  Bartoňová  82  let 

 Jan  Pavelka  81  let 

 Vlasta Hanzelková 80  let

 Růžena Jarošová  70  let 

 Zdenka Pavelková  70  let 

 Stanislav Havrlant  65  let 

 Josef  Beňo   65  let 

 Josef  Šimíček  65  let 

 Helena Matějková  60  let 

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

 

Učení v mládí je rytí do kamene,  

učení ve stáří psaní do písku. 

čínské přísloví 
 

 U příležitosti svátku učitelů přejeme všem pedagogům hodně      

optimismu, dostatečnou odolnost, ctižádost a radost z rozvíjení 

schopností a nadání svých žáků. 

zaměstnanci Obecního úřadu Rybí 

Na webových stránkách obce Rybí www.rybi.cz 

pod odkazem DPPO Rybí 

nebo :  http://www.edpp.cz/dpp/rybi 

je zveřejněn Elektronický digitální povodňový plán obce Rybí. 
 

 Mimo jiné jsou zde údaje o aktuálním úhrnu srážek podle srážkoměrů a údaje o 
aktuálním stavu hladiny potoka Sedlničky podle hladinoměrů v Závišicích, Ženklavě a 
Štramberku. 
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Odpadové hospodářství v roce 2013 
 

 Při zpracování hlášení o odpadech za loňský rok jsme si znovu uvědomili, jak je 

důležité mít dobře zpracovaný systém nakládání s odpady. Jak je důležité, co nejvíce 

odpadů vytřídit a tím získat do rozpočtu finanční odměny, které jsou opět využívány 

v odpadovém hospodářství naší obce. 
 

A jak jsme s odpady v loňském roce hospodařili? 

Tradičně největší pozornost byla věnována sběru papíru. Bylo vytříděno 6 tun. Část byla 

samozřejmě uložena do modrých kontejnerů na tříděný odpad, ale převážná 

část  tohoto sběru patří základní škole, která už léta patří k nejlepším sběračům 

v Moravskoslezském kraji. Tento sběr přináší škole nemalé peníze, které jsou pak vyu-

žívány k zaplacení nejrůznějších školních aktivit. Při té příležitosti znovu připomínám, že 

i vy ostatní můžete ukládat papír a lepenku do kontejnerů před školou.  
 

Dále jsme v loňském roce do kontejnerů na tříděný odpad uložili 15 t plastů a 19,64 t 

skla. Na každého občana tak připadá asi 12 kg plastů a 16 kg skla. 
 

Největší množství však tvoří směsný komunální odpad (tedy popelnice + velkoobjemo-

vé kontejnery). Za loňský rok bylo vyvezeno 103,45t  tj. 83,43 kg na jednoho občana – 

každý z nás v průměru naplní 3 popelnice ročně. 

Kromě těchto základních položek vyvážíme i biologický odpad ze hřbitova a bioodpad, 

který se posbírá z travnatých ploch veřejných prostranství (v loňském roce obec tak   

vyvezla 11 t).  
 

Významnou položkou tvoří i nepotřebná elektronika, nebezpečné látky, barvy, lepidla a 

také pneumatiky.  

Roční výdaje na veškerý odpad z obce v loňském roce činily 389.419,-Kč, z toho    

uhradili občané 200.760,-Kč za vývoz popelnic. Odměna za tříděný odpad byla vyplace-

na ve výši 138.188,-Kč. Zbylé náklady ve výši 50.471,- Kč byly uhrazeny z obecní      

pokladny. 

Využívejte tedy co nejvíce třídící systém, který máme v obci nadstavený, vyplatí se 

nejen obecní pokladně, ale také našemu životnímu prostředí. 
 

Současně vás vyzývám, abyste neodkládali odpad vedle nádob. Nepořádek u kontejne-
rů je velmi nepříjemný lidem, kteří v jejich blízkosti bydlí nebo okolo jen procházejí a  
navíc vytváří špatnou vizitku celé obci.                                               

Marie Janečková 
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Kulturní komise spolu s Josefem Melnarem zve na další, již třetí jarní setkání 

NA BESEDU DO BESEDY    

v pátek 14. března od 17:00 hod. do našeho kulturního domu. 

Vystoupí Klemens Słowioczek (operní pěvec – basbaryton), Lukáš Michel 
(klavír), Kolenem (acapella rhythm & blues), Skupina KIWI (taneční hudební 
skupina) a žáci Základní školy Adolfa Zábranského Rybí. Více info na str. 6.  

„VSTUPNÉ - malý dárek do tomboly“  

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 Rocco.  

K doplnění energie bude připraveno bohaté občerstvení.  

Mladé i odrostlejší milovníky dobré zábavy zvou hasiči.  

 

Hospůdka u Milana pořádá v sobotu 15. března tradiční  

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

Prezentace do 8:30 hod. Občerstvení zajištěno. 

Oddíl vlekařů TJ Sokol Rybí zve všechny vlekaře  

na VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI.  

Koná se v sobotu 8.března 2014 v 17 hodin v restauraci Na hřišti. 

Fotbalový oddíl TJ Sokol Rybí zve své členy  

na VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI,  

která se koná v sobotu 15. března 2014 v 18 hodin v restauraci Na hřišti. 

Výbor základní organizace Českého zahrádkářského svazu zve členy na  

ČLENSKOU SCHŮZI, která se koná  

ve středu 19. března od 17:00 v Besedě.  
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KLUB ŽEN    zve své členky v úterý 4. března  do přísálí Besedy v 18:00 hod.   

ZAPISOVÁNÍ  LÉKŮ A MĚŘENÍ TLAKU  se bude konat  v pondělí  3. března a     
v pondělí 31. března v konzultační místnosti lékaře na obecním úřadě v době od 
9:30 - 10:00.            
ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ se bude konat v pondělí  17. března  ve stejnou dobu. 

 

Zvu Vás ve středu 5. března 2014 v 18
00 

hodin do sálu kulturního domu Beseda na 
zasedání zastupitelstva obce.  
 

Program jednání zastupitelstva: 
1. Ověření zápisu 18. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 22. 1. 2014 
2. Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky 
3. Projednání povolení průjezdu Valašské rally 2014 
4. Schválení rozpočtu obce na rok 2014 
5. Schválení povodňového plánu obce Rybí 
6. Schválení funkce přísedícího Okresního soudu v Novém Jičíně 
7. Komunikace Sirkové 
8. Majetkoprávní záležitosti  
9. Informace starostky 
10. Závěr 

Marie Janečková 

Výbor TJ Sokol Rybí zve všechny členy TJ  

na VALNOU HROMADU,  

která se bude konat v sobotu 22.března 2014 v 18 hodin v restauraci Na hřišti. 

V neděli 23. března pořádá Turistický oddíl  

JARNÍ VYCHÁZKU  do Libotína k Havířské studánce. 

Sraz bude ve 14:00 hod. na fotbalovém hřišti. 

Přijďte se s námi projít jarní přírodou. 
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Letošní beseda bude plná zábavy a zajímavých hostů 
 

Vážení spoluobčané, srdečně Vás jménem obce Rybí i jménem svým zveme na další, 
již třetí jarní setkání Na besedu do Besedy. Přijďte 14. 3. 2014 v 17 hodin do našeho 
kulturního domu, kde pro Vás připravujeme více než pětihodinový blok pro pobavení, 
poklábosení, zavzpomínání, zatančení či zazpívaní, požití trošky toho moku či krmě,  
doprovázeného setkáním se zajímavým hostem, hudebním i tanečním vystoupením.  

Hned na začátku programu si nenechte ujít neopakovatelnou příležitost. V Rybí se     
budete moci osobně setkat a hlavně shlédnout vystoupení charizmatického operního 
pěvce, dlouholetého sólisty Komické opery v Berlíně a hosta celé řady předních         
evropských i světových operních scén – Klemense Slowioczka. Jeho vystoupení na 
klavír doprovodí u nás již známý Lukáš Michel (trio AD Libitum – koncert 16.2. v kostele) 

Překvapení pro Klemense Slowioczka i pro všechny přítomné připravují žáci naší      
základní školy. Můžu jen naznačit, že půjde o pěvecké a taneční vystoupení.  

Po úspěšných vystoupeních vokálních skupin v předcházejících letech, jsme i letos pro 
další bod programu vybrali temperamentní a žádnou legraci nepokazivši brněnskou   
vokální skupinu Kolenem, která Vás určitě dokáže patřičně uvolnit, přivést na tu     
správnou notu a po jejich koncertním vystoupení vyvolá zásadní otázku: Co s načatým 
večerem? 

I na to jsme mysleli a pozvali do Rybí hudební skupinu KIWI, která ve Vás odhalí 
Váš  netušený pěvecký talent a skryté taneční schopnosti.  

Mezi jednotlivými vystoupeními bude dostatek času na sousedské poklábosení při   
trošce toho moku či doplnění kalorií chutnou krmí, kterou pro Vás připraví v restauraci 
Beseda. Milovníci mírného hazardu mohou vyzkoušet své štěstí v tombole.  

Za pořadatele Josef Melnar a kulturní komise 

Hosté  
 
Klemens Słowioczek (operní pěvec – basbaryton).  

Narozen ve Stonavě. Po úspěšném složení maturitní zkoušky na   
Gymnáziu v Orlové studoval sólový zpěv na ostravské konzerva-
toři a následně rozvíjel svůj talent a lásku ke zpěvu studiem na 
JAMU v Brně. První profesní příležitost dostal ve Státním divadle 
Ostrava, kde začal jako sborista ve sboru ostravské opery a záhy 
byl angažován jako sólista. V roce 1975 nastoupil do stálého     
angažmá Komické opery v Berlíně, kde během třiceti let nastudo-
val 56 rolí a hostoval na operních scénách v Praze, Moskvě,     
Varšavě, Vídni, Londýně, Tokiu, Melbourne, Tel Avívu a na       
scénách italských. Po ukončení berlínského působení v roce 2005 
se vrátil do Stonavy. Nyní hostuje v Národním divadle Moravsko-
slezském a na polské scéně Těšínského divadla. Je laureát     

Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka v Karlových Varech a Mezinárodního 
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hudebního festivalu Pražské Jaro a nositelem prestižního titulu Kammersänger 
(komorní pěvec). V Berlíně se věnoval soukromému vyučování zpěvu a po návratu do 
ČR působil jako pedagog oboru sólový zpěv a herecká operní výchova na Fakultě  
umění Ostravské univerzity. Je spoluzakladatelem mezinárodního festivalu v komorním 
a ansámblovém zpěvu Stonavská Barborka, který se od roku 2007 stal úspěšnou     
mezinárodní soutěžní přehlídkou zpěváků. 

Lukáš Michel (klavír) 
Narozen v Karviné. Hudební vzdělání postupně získal na ZUŠ Bedři-
cha Smetany v Karviné, Janáčkově konzervatoři Ostrava a na Umě-
lecko-pedagogické katedře Ostravské univerzity. Úspěšně se zúčast-
nil celostátních i mezinárodních klavírních soutěží v Brně, Hradci nad 
Moravicí a Londýně. V roce 2010 ukončil doktorandské studium 
v oboru Hudební interpretace – hra na klavír na Vysoké škole múzic-
kých umění v Bratislavě. Od roku 2000 se věnuje pedagogické práci 
na Janáčkově konzervatoři v Ostravě, od srpna 2007 je vedoucím   
katedry klávesových nástrojů Fakulty umění Ostravské 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 Ostrav-
ské univerzity. Ve své interpretační činnosti se zaměřuje na korepetování studentů, 
umělců i pěveckých těles a komorní hře v souborech Ad libitum, Biostrava a Colour 
Bass Duo.  

Kolenem (acapella rhythm & blues)  
Brněnský vokální kvintet zpívající zcela bez nástrojů písně od          
doo-wopu až k blues, známé i neznámé melodie, písně hou-
pavé, swingující, pomalé i rychlé.  
Členové: Jana Stachová, Pavel Štursa, Michael Svacha, Mar-
tin Lauer, Petr Janovský 
 
Motto: Poslouchejte kolenem! 

Skupina KIWI (taneční hudební skupina) 
Stálice hudební zábavy s 25-ti letou tradicí a bohatými mezinárodní-
mi zkušenostmi. Zvládne pobavit posluchače všech věkových      
kategorií. Repertoár různých žánrů je převážně zaměřen na českou 
taneční populární hudbu. Vystupuje na oslavách, plesech, letních 
večerech, firemních akcích, kolonách tanečních kurzů i charitativ-
ních akcích.  
Členové: Ivo Kunčar (multiinstrumentalista, zpěv, aranžmá,           
vedoucí), Ivana Eichnerová (zpěv) 

Motto: Hrajeme pro všechny. 
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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 19:00 

Cena je 200 Kč za osobu.  

Cenu je nutné uhradit nejpozději týden před konáním akce. 
 

Čas odjezdu bude upřesněn v dubnovém zpravodaji.  

Přihlášky můžete hlásit 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. 

Za kulturní komisi Pavel Lichnovský 

 

Plánované investiční akce v roce 2014 
 

oprava kanalizační stoky podél hlavní silnice v zatáčce před Besedou 
rekonstrukce veřejného osvětlení 
stavba čistírny odpadních vod pro budovu základní školy 
stavba čistírny odpadních vod pro budovu mateřské školy a sokolovny 
finanční podpora na stavbu domovních čistíren odpadních vod 
auto  
nový územní plán 
příprava projektů (sokolovna, chodníky, cyklostezka)  
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  
nábytek v místní knihovně 
vyčištění hasičské nádrže  
doplnění herních prvků na hřišti u školy a fotbalovém hřišti 

Marie Janečková 
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1. Kulturní komise zve všechny občany na tradiční obecní zájezd tentokráte s podtitu-
lem "JARO V JESENÍKÁCH". V sobotu 17. května se vypravíme na společné 
toulky do podhůří Jeseníků - do Velkých Losin a nedalekého Rapotína.  
Významnou dominantou Velkých Losin  je krásný renesanční zámek s arkádami, 
freskami a sgrafity. V 17. století byl zámek rozšířen a v současné době je obklopen 
krásným parkem. Interiéry zámku nesou pečeť od renesance až po klasicismus. 
Opravdovým klenotem je Rytířský sál s renesančním stropem, který je ozdoben 
dřevěnými kazetami. Temným obdobím zámku jsou neslavně proslulé čarodějnické 
procesy, o kterých pojednává kniha Václava Kaplického „Kladivo na čarodějnice” 
a stejnojmenný film Otakara Vávry. V roce 1995 byl areál zámku prohlášen vládou 
České republiky za národní kulturní památku. Prohlídka zámku ve skupině.  
Dále pak můžete individuálně navštívit Ruční papírnu a muzeum papíru. Muzejní 
expozice jsou věnované dějinám manufakturní a počátkům strojní průmyslové     
výroby papíru jsou situovány v hlavních historických objektech. Odpolední siestu si 
můžete vychutnat ve zdejších termálních lázních. 
 
Při cestě zpět se zastavíme v obci Rapotín - v zemědělském skanzenu a zoopar-
ku. Cena zájezdu činí 250 Kč za dospělou osobu, dítě do 15 let 120 Kč. V ceně je     
zahrnuta doprava, vstupné do zámku Velké Losiny a skanzenu v Rapotíně. Přihlásit 
se můžete již nyní na obecním úřadě osobně nebo telefonu 556 760 181.  
Zájezd je nutné uhradit nejpozději týden před jeho konáním. 
 

2. Kulturní komise zjišťuje případné zájemce o komentovanou prohlídku města  
Nový Jičín. Společně se mimo jiné podíváme do farního kostela Nanebevzetí  
Panny   Marie, bašty městského opevnění a vrcholem prohlídky bude podívaná se 
na novojičínské náměstí z výšky - z ochozu radniční věže. Prohlídka je zdarma,  
konala by se v jarním termínu v pracovní den v odpoledních hodinách (z důvodu 
zpřístupnění radniční věže). 

 
3.  Kulturní komise dále pak zjišťuje zájemce o exkurzi v pivovaru Radegast a           
 automobilky Hyundai Motor Manufacturing Czech Nošovice.  
 
4.  A co takhle se podívat do ostravského studia České televize? Zjistit, jak se dělá   
 televize a podívat se z druhé strany obrazovky do zákulisí, které běžný divák       
 nevidí. prohlídková trasa zahrnuje dvě studia, režijní komplex a střižnu. Termín    
 exkurze - pravděpodobně přes letní prázdniny. 

 
hlaste se do 31.3.2014 

 
Pokud jste projevili zájem o některou z nabízených akcí, dejte mi vědět na                   

telefon 725 903 976 nebo pavellichnovsky@seznam.cz .  
Pokud se najde dostatečný počet zájemců, zorganizuji tyto akce. Pavel Lichnovský  

mailto:pavellichnovsky@seznam.cz
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Zdravotní cvičení žen a kondiční cvičení žen 

se přesouvá opět na středu. 

 

   Od 5. března v SOKOLOVNĚ 18:30 zdravotní cvičení 

      19:30  kondiční cvičení 

 

Ve čtvrtek už zdravotní cvičení ve škole není. 

Upozorňujeme občany,  

že si mohou  

na obecním úřadě Rybí 

vyzvednout tašky  

na tříděný odpad. 

Chci jenom varovat Rybské     
občany před firmou Spokojená 
domácnost, volají na mobily i 
pevné linky, rozesílají pozvánky 
na předváděcí akce s tím, že    
budou v NJ otevírat obchod, ale 
jsou to v podstatě ŠMEJDI.     
Raději se s nimi vůbec nebavte, 
abyste nepřišli o úspory." 

Připomínka  
z našich webových stránek 
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Ze zasedání rady obce  

Rada obce na svém 83. zasedání dne 3.2.2014 
projednala a při jala toto usnesení:  

neschvaluje účastnit se výzvy na podporu    
 strategického plánování obcí; 
     

bere na vědomí  zprávu kulturní komise za rok 
 2013 a dále předložený návrh akcí       
 kulturní komise na rok 2014  a navrhuje  
 snížení návrhu rozpočtu kulturní komise o  
 15.000,- Kč; 
 

neschvaluje  nabídku inzertního projektu         
 zpravodajských novin Deník – Týdeníky  
 Region „Města a obce – mediální            
 spolupráce 2014“; 

schvaluje   pořízení turistické plastické mapy   
 Beskyd za 850,- Kč. Bude umístěna 
 v restauraci Na hřišti; 
 
schvaluje  úpravu ceníku poplatků za pronájem 
 Besedy v bodě 1 takto: 

Při nevýdělečných akcích (schůze, valné   
hromady, dětské maškarní plesy, pohřby aj.) 
hradí místní organizace a fyzické osoby 
částku jen za úklid sálu. 

Rada obce na svém 84. zasedání dne 6.2.2014 
projednala a při jala toto usnesení:  

bere na vědomí  návrh rozpočtu na rok 2014 a  
doporučuje  zastupitelstvu ke schválení; 
 
 

schvaluje  výběr dodavatele veřejné zakázky 
„Rekonstrukce VO v obci Rybí“ s největším počtem 
získaných bodů 91,03 tj. fa  AXMA s.r.o.,            
Koněvova 208/103, 173 00 Ostrava a  
pověřuje  starostku podpisem smlouvy o dílo.  

 

Rada obce na svém 85. zasedání dne 17.2.2014 
projednala a při jala toto usnesení:  

bere na vědomí  výroční zprávu Základní  ško-
ly Adolfa Zábranského Rybí za školní rok 
2012/2013; 
 

souhlasí  s podáním žádosti na úřad práce o     
podporu na vytvoření 2 pracovních míst na    
veřejně prospěšné práce; 

 

schvaluje  poskytnutí finančního příspěvku 
společnosti Salus o.p.s. se sídlem Tyršova 
1015 Kopřivnice na provoz, 

souhlasí  s uzavřením smlouvy o poskytnutí 
neinvestiční dotace z rozpočtu obce Rybí a 
pověřuje  starostku jejím podpisem; 

 
schvaluje  smlouvu o smlouvě budoucí o     

služebnosti inženýrské sítě mezi obcí Rybí 
a L.H. trvale bytem Rybí ohledně napojení 
kanalizační přípojky na veřejný kanalizační 
řad umístěný na pozemku parc.č. 1740/1 
k.ú. Rybí; 

schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o              
služebnosti inženýrské sítě mezi obcí Rybí a K.I. 
bytem Rybí. Předmětem této smlouvy je uložení  
vodovodní přípojky pro RD na pozemku parc. č. 
1705/7 k.ú Rybí;  
 

schvaluje Ing. Antonína Kutálka, Ludgeřovice, 
Vrablovec na zpracování průkazu energetické      
náročnosti budovy základní školy za celkovou      
nabídkovou cenu 5.000,- Kč včetně DPH a  
pověřuje starostku uzavřením objednávky; 
 

schvaluje  termín konání Zastupitelstva obce Rybí 
dne 5.března od 18:00 hodin v Besedě a program: 
1. projednání povolení průjezdu Valašské rally 2014 
2. schválení rozpočtu obce na rok 2014 
3. schválení povodňového plánu obce Rybí 
4. schválení funkce přísedícího Okresního soudu 
   v Novém Jičíně 
5. majetkoprávní záležitosti 
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15 ČLENŮ ZASTUPITELSTVA OBCE –  

NUTNOST NEBO VYHOZENÉ PENÍZE? 
 

V obci funguje od roku 1990 model patnáctičlenného zastupitelstva. O počtu zastupitelů na  
nové funkční období rozhoduje stávající zastupitelstvo. Tedy o tom, kolik zastupitelů usedne 
v Rybím po letošních podzimních volbách, rozhodnou stávající zastupitelé nejpozději 85 dnů 
před konáním těchto voleb. Bude to zase oněch patnáct nebo si vystačí obec s menším       
počtem zastupitelů? 
Dovolím si vnést mezi veřejnost trochu polemiky na toto téma.  
Teze č.1:  Všechno něco stojí.  Současný model 15-členného zastupitelstva stál obecní     
pokladnu od roku 1990 něco přes tři miliony.  Nejde tyto finanční prostředky ušetřit a použít na 
něco užitečnějšího? Nestačilo by jen zastupitelů například 9 nebo 11? Samozřejmě je možné 
ušetřit na odměnách zastupitelům jejich snížením. V obcích s počtem obyvatelů od 500 do 
3000 může být počet zastupitelů v rozmezí od 7 do 15 členů. Argument oponentů je jediný – 
tento model je zažitý a osvědčený. Pokud bychom se dogmaticky drželi této teze, tak by asi 
náš prapředek nikdy nevylezl z jeskyně. 
Teze č.2:  Veřejná kontrola. Model zastupitelstva, kde se nevolí rada obce, a existuje pouze 
zastupitelstvo a starosta obce, představuje naprostou otevřenost a veřejnou kontrolu ze strany 
veřejnosti. To, co se dnes dojedná za zavřenými dveřmi obecního úřadu, by se v tomto přípa-
dě dostalo na vzduch. A to nemusí všem vyhovovat. Viz cenzura v rybském zpravodaji, kdy 
vedení obce pečlivě filtruje co „pustí ven“ a co nechá „pod pokličkou“ – (Dočetli jste se snad ve 
zpravodaji, že bývalá ředitelka základní školy zpronevěřila peníze a že v této souvislosti byli 
prošetřování policií i Janečková a Skalka?) 
Pravomoci starosty obce jsou v tomto případě omezeny dle zákona o obcích. Nutno říci, že  
rada obce se nevolí v těch obcích, kde je počet zastupitelů menší jak patnáct. 
Teze č.3: Myslíte si, že všichni zastupitelé v minulosti i současnosti rozumí samosprávě 
a jejímu chodu? Při vší úctě ke všem, kdo vykonávali a vykonávají zastupitele, tvrdím, že ne /
a nejsem sám, kdo si to myslí/. Vím to z vlastní zkušenosti, kdy jsem také před x lety poprvé 
usedl do lavic zastupitelů a stěží jsem se chytal. Chápu, že každý nějak začínal a žádný učený 
z nebe nespadl. Mám tedy pochopení pro zastupitele-nováčky a v tomto směru jsem vůči nim 
tolerantní a má kritika jim přímo nemíří. Na druhém pólu jsou ti zastupitelé, kteří jsou zastupite-
li desítky let, a kteří by měli mít přehled o samosprávě; o těch mnohdy pochybuji, zda mají a 
zjišťují si nestranná a objektivní fakta a hlavně vytvořený názor na předkládanou věc. Někteří 
otevírají obálku s podklady až těsně před zahájením jednání. Je rozdíl mluvit neformálně      
někde při pivu, a je velký rozdíl jít s kůží na trh, kdy jste vystaveni různorodosti názorů a když 
cítíte, že není ochota hledat kompromisní řešení. Za tři roky, co sedím v současném zastupitel-
stvu, většina z nich nepředložila ani jeden návrh sama za sebe, který by oficiálně musel projít 
zastupitelstvem, a hlavně neřekli mnohdy ani slovo do vzájemné diskuze. Tak se tedy ptám, 
jestli mají brát odměnu jen za to, že jednou za čtvrť roku jenom zvednou ruku? Jestliže mnoh-
dy kritizujeme naše poslance a senátory za podobné praktiky, je potřeba začít na těch nejniž-
ších úrovních veřejného života – tedy na obcích a pokusit se o změnu zažitých a podle mého 
názoru nehospodárných praktik.  Dovolíte si Vy ve svém domácím rozpočtu žít nad poměry a 
utrácet peníze za něco zbytečného co k životu nutně nepotřebujete? Každý přece hledáme 
cesty, jak ušetřit, zvláště v dnešních těžkých časech. Bohužel rybští mocní to jaksi zatím nevi-
dí ani neslyší. Připomeňme si slova z volebního programu místní KDU-ČSL: „účelně vynaklá-
dat finanční prostředky obce (úspora ve výdajích).“  Konstatuji, že toto šetření si současné   
vedení obce představuje po svém, pro mě dosud nepochopitelným způsobem. 

Pavel Lichnovský, zastupitel obce 
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Pár poznámek k článku Pavla Lichnovského: 
 

Teze č. 1:  
Je těžké posuzovat, zda model 15tičlenného zastupitelstva je pro naši obec optimální, nebo není.   Tvrzení 
o argumentu oponentů o zažitosti a osvědčenosti a následné slovní navázání na prapředka a jeho obydlí je 
velmi přitažené, ale je to názor zastupitele a budeme jej ctít.  
Naše doplnění nebude zasahovat do tak daleké historie, ale bude se zabývat současností. Jsou oponenti, 
ale samozřejmě i příznivci daného systému. Rozhodovací možnost 15 členného zastupitelstva je tedy   
možnost rozhodování odpovídajícího vzorku volených obyvatel, který by měl hájit zájmy celé obce. Při   
snižování počtu zastupitelů, přesněji voleného vzorku, se zvyšuje možnost ovlivnění vůdčím typem     
osobnosti jednotlivce při rozhodování zastupitelstva. Vícečlenná zastupitelstva by měla být odolnější vůči 
těmto tlakům a zastupitelé by měli rozhodovat objektivně.  Vícečlenné zastupitelstvo, i když jsou pro       
někoho náklady na jeho chod dražší, svým rozhodováním může ušetřit v konečném důsledku značné     
finanční prostředky obce, které při chybných nebo účelově vedených rozhodnutích mohou vzniknout.  
 

  K tomuto bodu ještě jedna důležitá informace: 
 

V zákoně o obcích se v § 99 odstavci (2) uvádí, že v obci, kde se rada nevolí, vykonává její pravomoc   
starosta. Mezi starostovy kompetence by v tomto případě v naší obci také patřilo: 

zabezpečení hospodaření obce podle schváleného rozpočtu, provádět rozpočtová opatření v rozsahu 
stanoveném zastupitelstvem obce, 
plnit vůči právnickým osobám a organizačním složkám založeným nebo zřízeným zastupitelstvem 
obce, s výjimkou obecní policie, úkoly zakladatele nebo zřizovatele podle zvláštních předpisů, nejsou-
li vyhrazeny zastupitelstvu obce (§ 84 odst. 2), 
projednávat a řešit návrhy, připomínky a podněty předložené členy zastupitelstva obce nebo  komise-
mi rady obce, 
h) zřizovat a zrušovat podle potřeby komise rady obce (dále jen "komise"), jmenovat a odvolávat z 
funkce jejich předsedy a členy, 
kontrolovat plnění úkolů obecním úřadem a komisemi v oblasti samostatné působnosti obce, 
k) ukládat pokuty ve věcech samostatné působnosti obce (§ 58),  
m) rozhodovat o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce,  
n) stanovit pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností, 
o) schvalovat organizační řád obecního úřadu, 
p) plnit úkoly stanovené zvláštním zákonem. 

 

Jde tedy o poměrně zásadní koncentraci moci v rukou jednoho člověka. Jde tedy skutečně o  
transparentní řízení obce?  
Samozřejmě, že některé z těchto úkolů si může vyhradit do své pravomoci celé zastupitelstvo. Pokud se 
však nebude scházet stejně často jako rada obce, budou žadatelé na některá rozhodnutí (vyjádření,      
stanoviska) poměrně dlouho čekat (např. nájemní smlouvy, věcná břemena, vyjádření ke stavbám, uložení 
inženýrských sítí). 
 

Teze č. 2:  
Invektivy o tom co se dojednává za „zavřenými dveřmi“ obecního úřadu nejde okomentovat, ale musíme se 
nad ně povznést. Jakákoliv reakce by mohla končit až u trestního řízení. Očerňovat a bez jakéhokoliv   
podkladu podávat zavádějící informace někteří jedinci zvládají obstojně. Rozhodnutí rady obce jsou      
předkládána ve zpravodaji, záměrně se nezveřejňují informace o odměnách. Jde o ochranu osobnosti, kdo 
z lidí může posoudit všechny důvody pro vyplácení odměn. Zbytečně pak dochází k nedorozuměním.      
Informace o ukončení soudu s bývalou ředitelkou školy byla podána všem zastupitelům. Ve zpravodaji   
publikována nebyla. Zpravodaj je tiskovina, která se snaží podávat informace, nejedná se o listinnou nebo 
elektronickou podobu bulvárního plátku.  
   

Teze č. 3:  
Nelze komentovat, jedná se o z větší části o snůšku polopravd. Jsou zde uvedeny pouze povrchní,      
zkreslené, a líbivým způsobem rozepsané fráze. Můžeme připojit pouze jeden komentář a to ten, že kolega 
zastupitel Pavel Lichnovský zahájil předvolební boj do podzimních komunálních voleb.  

Marie Janečková a Martin Lapčík 
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V. Šorel, M. Kocián                       Generál Fajtl 
     O životě československých letců na západní frontě jsme se bohužel více dozvídali 
až po roce 1989. Unikátní projekt Václava Šorela přibližuje jednoho z významných     
stíhacích pilotů ve službách RAF, generála Františka Fajtla, netradičním způsobem,   
který zaujme děti i dospělé. Životopis je totiž psán částečně klasickým vyprávěním, ale 
některé životní příběhy jsou uvedeny jako komiks. Nechybí ani fotografie z války a také 
fotografie a modely letadel, na kterých Fajtl během druhé světové války bojoval. 
 
 
A. F. Holasová                               Lumír včelaří 
     Kniha debutující mladé výtvarnice je určena všem malým čtenářům a jejich rodičům, 
kteří mají rádi med. Medvěd Lumír provází čtenáře celým včelařským rokem, a tak děti 
poznají jak funguje včelí společenství a kdo co v úle dělá. 
 
 
I. Peroutková                                 Anička a její kamarádky 
     Anička navštěvovala babičku na vesnici často, ale když má u ní strávit jeden celý 
školní rok, má trochu strach. Najde si nové kamarádky? Co všechno na ni čeká v druhé 
třídě místní školy? Hezká knížka o kamarádství tří děvčat. 
 
 
P. Braunová                                   Rošťák Oliver 
     Když si lidé pletou šestiletého kluka s holčičkou, tak se mu to vůbec nelíbí. A protože 
za to mohou jeho krásné blonďaté kučery, udělá tomu rázný konec - vezme nůžky a 
ostříhá je. Oliver se do všeho vrhá bezhlavě, a tak zažívá mnoho nečekaných           
dobrodružství. Knížka pro děti, které se již naučily číst. 
 
 
R. R. Russellová                           Deník mimoňky - Příběhy z neslavnýho života 
     Nikki J. Maxwellová moc nezapadá mezi spolužáky na prestižní soukromé škole.   
Píše si deník, kde zachycuje příhody každodenného života, například jak si chtěla z    
naslouchátka vyrobit luxusní hands-free nebo jak se snažila sbalit nejhezčího kluka. 
Prostě je trochu "mimo". Čtení pro -náctileté dívky. 
 
J. Verne, O. Neff                            Patnáctiletý kapitán 
     Patnáctiletý plavčík Dick Sand se nešťastnou hrou osudu dostává do situace, kdy se 
musí postarat nejen o sebe, ale i o osm dalších lidí, včetně mladé ženy a jejího malého 
syna. Bojují s neznámou přírodou, necouvnou ani před lidskou zlobou. Dobrodružný   
román známého spisovatele v moderním převyprávění a s ilustracemi Zdeňka Buriana. 
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Věrka Šustalová, knihovnice 

J. Flanagan                                      Bratrstvo - Vyděděnci 
     Autor úspěšného Hraničářova učně přichází s novou sérií Bratrstvo. Děj je tentokrát 
zasazen do Skandinávie, drsné země námořníků a bojovníků. Hlavním hrdinou je    
šestnáctiletý Hal Mikkelson, syn skandijského otce a araluenské matky. 
 
 
J. Flanagan                                      Bratrstvo - Nájezdníci 
     Hal a jeho bratrstvo Volavek porazilo v tradiční soutěži silnějšího soupeře, ale nesta-
čilo své vítězství oslavit. Jejich vinou dojde k loupeži posvátného kamene Skandijců a 
oni jej musí získat zpátky. Čekají je nebezpečné okamžiky, ale nesmí se nechat odradit. 
 
 
J. Černý                                           Jiřina Štěpničková 
     Tato herečka s nezaměnitelným osobitým projevem má mnoho obdivovatelů a příz-
nivců. Monografie Jindřicha Černého ukazuje především na její herecký vývoj a shrnuje 
nejdůležitější poznatky o vzestupu této herecké hvězdy. Zachycuje také mnoho důleži-
tých mezníků v jejím osobním životě, včetně období roku 1952, kdy se stala obětí ko-
munistické tajné polocie. 
 
 
Monika a Jirka Vackovi                  Madagaskar náš osudový 
     Další cestopis, který nám přiblíží unikátní ostrov v Indickém oceánu nedaleko afric-
kého kontinentu. Manželé Vackovi cestují na kolech, využívají místních dopravních pro-
středků a samozřejmě mnoho kilometrů prošli pěšky. Ve své knize nám nabízejí mnoho 
fotografií nádherné přírody a obyvatel tohoto ostrova. 
 
 
J. Fieldingová                                 Až ji uvidíš 
     Marcy Taggartová před dvěma lety ztratila svou dceru Devon, která údajně zahynula 
v Irsku při nehodě na moři.Tělo se však nenašlo a Marcy nikdy nepřijala, že její dcera je 
mrtvá. Populární autorka se ve svém nejnovějším psychologickém thrilleru pouští na 
tenkou hranici mezi realitou a šílenstvím. 
 
 
I. Fuchsová                                     Když chci zabít manžela 
     Další kniha známé fejetonistky a spisovatelky Ireny Fuchsové přináší dvacet devět 
povídek, které vznikají z běžného života. V nich je schovaná nejen vražedkyně, ale i pří-
tel s ďubíky, manželství ve třech, prolhaná dcera , i tatínek, který loví ženy na svého 
malého syna. Čtení pro toho, kdo má rád příjemný humor a lehkou nadsázku. 
 
 

 



16 

Již dvakrát  se v naší obci uskutečnila sbírka nepotřebných a 

nevyužitých kol s názvem "Kola pro Afriku". Cílem sbírky je    

sesbíraná kola opravit, aby plně plnila svůj účel a darovat je  

potřebným - školákům v africké Gambii. Některá kola se upotře-

bí celá, některá se sešrotují a výtěžek z něho se použije na   

zajištění dopravy v rámci ČR, z ČR  do Gambie a samozřejmě v 

rámci samotné Gambie. TV Noe uvedla ve svém vysílání       

dokument "Pomoc, která se točí" a vy jste zváni k jeho           

sledování. Je možné, že právě vy tam objevíte své darované kolo.... A pokud ne,        

nezoufejte, úsměv, nadšení a poděkování gambijských školáků patří všem, kteří tuto 

sbírku aktivně podpořili ať už tak, nebo onak. 

Pavel Lichnovský 

 

Vážení spoluobčané,  
ve středu 5. března se koná zastupitelstvo obce. Kromě projednávání rozpočtu obce a 
investičních akcí na letošní rok, budou na programu také dva body, které budí mezi    
vámi rozporuplné reakce a sice - projednání žádosti o povolení průjezdu Valašské rally 
2014 a dále pak havarijní stav komunikace v Sirkových. Přijďte diskutovat a seznámit se 
s problémovou situací předmětné silnici. Domnívám se, že většina z Vás tuto komunika-
ci užívá a možná vám také vadí její zdevastovaný stav.  

Pavel Lichnovský 

Věnováno:  
Petře Michálkové, Svatavě Krausové,         
Miroslavě a Renátě Kelnarovým, Renátě 
Friedlové, Zuzaně Pavelkové, Markétě       
Srbové, Romaně Markové, Heleně Valůško-
vé, Pavlovi Holubovi, Renému Hanzelkovi, 
Martinovi Havrlantovi, Přemyslovi Markovi, 
Pavlovi Bradáčovi, Romanovi Michálkovi, 
Pavlovi Skalkovi, Liborovi Pavliskovi,          
Antonínovi Kudělkovi. 
  
Na tomto místě si dovolím pogratulovat  k 40 
také Ireně Kalvodové, Stanislavovi Valchářo-

vi, Karlovi Kamasovi,  Andree a Magdě Lichnovským. 
(autorovi je známo současné příjmení vdaných spolužaček, nicméně pro zachování do-
bové autencity bylo zvoleno použití jejich rodných příjmení).  

Pavel Lichnovský 
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Vše nasvědčuje tomu, že nás letos navštíví jaro podstatně dříve než v minulých letech a v této 
souvislosti dojde i k urychlení jarních zahrádkářských prací. A právě v tomto období mívají 
hasiči často plné ruce práce.  
Mnozí občané si chtějí usnadnit práci s odstraňováním staré trávy na zatravněných plochách 
v okolí svých rodinných domů, chalup a chat a pouštějí se do jejího plošného vypalování    
travního porostu, aniž by si uvědomovali, že tím nejen porušují zákon, ale současně ohrožují 
svým jednáním okolí. 
 

Zákon o požární ochraně výslovně stanoví zákaz plošného vypalování porostů jak pro        
běžného občana, tak i pro právnické a podnikající fyzické osoby. Všichni, kdo se dopustí      
porušení tohoto zákona, se vystavují nebezpečí finančního postihu. Občanovi může být za   
tento přestupek uložena pokuta až do výše 20 000 Kč a firmám může být udělena sankce do 
výše 500.000 Kč.  
  

Pokud jde o pálení dřevního odpadu, listí apod. (v případě, že ho nezakazuje místní vyhláška), 
měli by lidé věnovat velkou pozornost zakládání ohňů při úklidových pracích na zahrádkách. 
Pálení je možno provádět pouze na ohništi, které je bezpečně ohraničeno např. kameny, aby 
byly plameny dostatečně pod kontrolou. Dále je vhodné mít v blízkosti ohniště připraveny    
prostředky k hašení např. konev s vodou nebo nádobu s pískem a lopatku, aby se dal          
případný požár již v zárodku uhasit a v žádném případě neodcházet od ohniště, pokud není 
dostatečně uhašeno. Pálení se nesmí provádět v době, kdy fouká vítr a hrozí tak rozšíření 
ohně do okolí. A to ani v případě, že ohniště bude pod neustálým dohledem.  
Právnické a podnikající fyzické osoby mohou sice provádět spalování hořlavých látek na     
volném prostranství (dřevní odpad, spadané listí apod.), ale jsou povinny stanovit opatření   
proti vzniku a šíření požáru a musí být vždy postupováno v souladu s dalšími zákony,           
například zákonem o ovzduší, zákonem o lesích, zákonem o odpadech nebo s vyhláškami   
obcí. Pálení klestí a dalších hořlavých látek na volném prostranství je nutno v předstihu        
nahlásit buď telefonicky Integrovanému bezpečnostnímu centru v Ostravě na čísla 
950 739 844 nebo 150, případně  elektronickým formulářem, který je umístěn na webových 
stránkách Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje www.hzsmsk.cz  pod   
názvem „Pálení klestí“. Na základě těchto včasných informací tak hasiči mohou stanovit další 
podmínky pro spalování, popřípadě mohou takovou činnost zakázat. Při porušení této          
povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba správního deliktu, za který jim 
může být uložena pokuta až do výše 500 000 Kč.  
Fyzické osoby (občané), kteří hospodaří s vlastním lesním fondem, nemají za povinnost      
spalování dřevního odpadu nahlásit. Jsou však povinny postupovat tak, aby zamezily vzniku 
požáru. Ze strany Hasičského záchranného sboru lze nahlášení takovéhoto pálení pouze     
doporučit i s ohledem na to, že se ušetří finanční prostředky a čas za zbytečné výjezdy, kdy 
jsou hasiči voláni k požáru a na místě samém zjistí, že jde o bezpečné pálení. 
Rovněž po celý rok platí zákaz rozdělávání ohňů v lesích mimo vyhrazená tábořiště.  
Každý, kdo se pohybuje v přírodě, by měl dbát na bezpečnost a chovat se obezřetně.          
Nerozdělávat ohně mimo vyhrazená místa, neodhazovat nedopalky cigaret apod.. Rodiče by 
měli věnovat pozornost tomu, jak a s čím si děti venku hrají, aby nedocházelo ke zbytečným 
požárům a následným úrazům nebo v krajním případě ztrátám na životech. V případě vzniku 
požáru zapříčiněného dětmi zákon postihuje odpovědné osoby pokutou až do výše 
25 000 Kč.          nprap. Dagmar Benešová 

pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení 
HZS Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín 

 

http://www.hzsmsk.cz
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                                                                                                                       spol. s r.o. 

mob. 605925932  MLČOCH L.    

Hřbitovní 74a , Nový Jičín,     

Tel. 556709032 ,  www.tranas.wz.cz , E-mail :kamenictvi@post.cz 
 
           

- na zhotovení pomníku, rámů a krycích 

desek se nyní poskytne 
 

JARNÍ  SLEVA   20%   

 

vypracujeme Vám zdarma nezávaznou nabídku           
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Zprávičky ze školičky 

 

Únorová škola 
V únoru jsme ve škole opět nezaháleli. 
  

6. února 2014 proběhl ve škole zápis dětí do 1. ročníku.  
Přijato bylo všech 18 předškoláků, a jsou to: 
Baar  Šimon   Bajer  Martin   Hejnová  Laura  
Horáková  Adriana  Klugová  Alena   Klugová  Natálie   
Kvita  František   Marek  Tomáš   Moravcová  Barbora  
Petr  Štěpán   Purmenská  Anežka  Sopuch  Jiří  
Steinbornová  Anna  Straka  Tadeáš   Šenkeříková  Lucie 
Ševčíková  Adriana  Zalotěnko  Radek  Žáčková Adéla 
 
Děti byly u zápisu šikovné, a tak se společně můžeme těšit na 1. září, kdy se opět 
sejdeme ve škole. 
 

Pak už se veškeré dění točilo kolem přípravy Maškarního 
plesu, který proběhl v neděli 23. února. Děti ve školní 
družině připravovaly plesovou výzdobu, děvčata pod   
vedením paní učitelky Chytílkové nacvičovaly country  
tanec. Ostatní paní učitelky se staraly o občerstvení a 
přípravu tomboly. Tímto jim chci za jejich práci poděko-
vat. Také chci poděkovat všem ostatním z řad rodičů,  
kteří se na zdárném průběhu akce podíleli a všem, kteří 
přispěli sponzorským darem a dárkem do tomboly.    
Myslím, že se akce vydařila a děti si ji opravdu užily. 
Poslední únorový den ještě navštívíme představení 
„Škola kouzel Pavla Kožíška“ v Beskydském divadle.  

 
 
 
 
 
 
A pak už se rozejdeme na 
prázdniny. Od 3. do 7. března 
mají děti jarní prázdniny a já 
jim přeji, aby si je užily, odpoči-
nuly si a v pondělí 10. března 
se na ně budu opět těšit. 

     

 Mgr. Hana Frydrychová 
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RYBSKÝ   ZPRAVODAJ   č. 3/2014 vydal  Obecní úřad Rybí,  Rybí č. p. 380  dne  28.2.2014 

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 

 

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 

 

 

 

KURZ PSÍ ŠKOLKY V ZÁVIŠICÍCH 

2.3.2014 od 9 hodin 

Bližší informace: www.pejskarizavisice.weebly.com  

p. Jadrníček - 606 352 949 nebo pí. Marková - 721 752 231 

Upozornění 
 

Ve středu dne 26. 3. 2014 bude z důvodu školení  
uzavřena pošta v Rybí. 

 

Za Českou poštu Ing. Petra Vlachová 

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

