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 Růţena  Kvitová   87  let 

 Zdenka Tománková  85  let 

 Věra  Marková  82  let 

 Františka Zábranská  70  let 

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

Kulturní komise Vás zve v pátek 10. dubna od 17:00 hodin  

do sálu našeho kulturního domu na společenský večer  

NA BESEDU DO BESEDY. 

 Se svým tanečním uměním nejdříve vystoupí ţáci a studenti tanečního 

oboru ze Základní umělecké školy Zdeňka Buriana Kopřivnice.   

 V další části večera nás potěší cimbálová muzika Pramínky 

z Kopřivnice, která vystupuje nejen u nás, ale i v zahraničí.  

 O svém vystoupení v televizní soutěţi „Zpívá celá rodina“ nám přijdou 

povyprávět Kudělkovi chlapci a můţeme se těšit i na jejich malé         

pěvecké vystoupení. 

 A konečně celý program završí svoji hrou na akordeon naše rodačka 

Soňa Bartošová. 

 

O občerstvení se postará dobrá kuchyně Martina Matouše.  

 

Vstupné na kulturní akci bude jiţ tradičně malý dárek do tomboly. 
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Úvodník tentokrát o jarním úklidu 
 

 V měsíci březnu začali naši pracovníci s jarním úklidem na katastru obce. Vţdy 

začínají s úklidem okolo hlavních cest. Tam v naprosté většině nacházejí od účastníků 

silničního provozu nejrůznější obaly od jídla, obaly od nápojů, krabičky od cigaret a   

mezi tím vším poletuje mnoţství mikrotenových sáčků.V zastavěné části obce se pak 

k těmto odpadkům přidávají ještě pouţité papírové kapesníky a poblíţ zastávek         

poházené jízdenky. Vskutku hezká vizitka obce !!! 

 Stálým místem nepořádku jsou taky hnízda okolo kontejnerů. Pokud se vám    

odpad do kontejneru nevejde, nestavte jej vedle něj. Děláte tak nepořádek lidem, 

kteří bydlí poblíţ těchto míst a také všem, kteří procházejí okolo. Velké kartonové       

krabice můţete dovést ke škole, kde mají na uloţení velkých kusů papíru vhodné      

kontejnery a navíc  budou rádi, ţe se jim tak zvýší odměna za mnoţství odevzdaného 

sběru. Objemné plasty schovávejte doma a odevzdávejte na jaře a na podzim do       

velkoobjemového odpadu. 

Na jaře naši obec čeká také úklid chodníků a komunikací. S ním zpravidla začínáme 

v měsíci dubnu, tedy v době, kdy jiţ nehrozí návrat zimy a s ní spojené sněhové       

přeháňky. Ale samozřejmě děkujeme všem dobrovolníkům, kteří jiţ s úklidem             

komunikací okolo svých domů začali uţ nyní. 
 

A nakonec ještě dvě připomínky: 

 S jarním úklidem je bohuţel často spojeno i pálení rostlinných zbytků na             

zahradách. I přesto, ţe všichni dobře vědí, ţe je povoleno dle zákona pálit jen suchý 

materiál, tuto podmínku často mnozí nerespektují. Zřejmě jim nevadí, ţe obtěţují své 

okolí. Rostlinný materiál přece lze kompostovat, nebo také vyuţívat sluţeb společnosti 

OZO, která zajišťuje odvoz nepotřebného rostlinného materiálu přímo pomocí hnědých       

kontejnerů. Jen je potřeba se společností uzavřít smlouvu, kterou jiţ u nás vyuţívá řada 

obyvatel. 
 

 A konečně dbejte na to, aby vaši psi svými exkrementy neznečišťovali veřejná          

prostranství nebo místa okolo domů a zahrad jiných obyvatel naší obce. Chovejte    

svého mazlíčka tak, abyste neobtěžovali své okolí. 
 

 Na závěr děkuji všem lidem, kteří dbají na zachování pořádku ve svém okolí a 

snaţí se o to, aby naše obec byla čistá a hezká. A také děkuji za Vaše podněty a       

připomínky týkající se úklidu a čistoty v obci. 

Hezké jarní dny přeje Marie Janečková 
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Očkování psů proti vzteklině proběhne ve čtvrtek 9. dubna : 
 
 16

00 
- 16

30
   parkoviště u Besedy 

 16
45

 - 17
00

   u Fojtství 
 
S sebou očkovací průkaz psa a 100 Kč na poplatek. 

V úterý dne  21. dubna 2015 od 10.00 do 16.00 hodin  

se koná v místní mateřské škole   

„ ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY „ 

Rodiče, nebo jejich zákonní zástupci přinesou s sebou rodný list dítěte. 
K zápisu se dostaví všechny děti, které chtějí MŠ navštěvovat ve školním 
roce 2015/2016  a v této době dovrší věku nejméně 3 let. 
Pokud se nebudete moci dostavit k zápisu v tento den, domluvte si jiný 
termín telefonicky na čísle tel. 556 760 002 nejpozději do 27. dubna 2015. 

 

Miroslava Gilarová, ředitelka MŠ 

Od dubna opět začne fungovat svoz bioodpadu, který zajišťuje firma OZO Ostrava. Kdo 

tedy máte uzavřenou smlouvu s firmou, můţete stejně jako v loňském roce připravit   

nádobu k vývozu, který začíná ve středu 1. dubna. Dále pak co 14 dní v sudé týdny ve 

středu. Jestliţe však nemáte ještě ţádný bioodpad připravený, můţete vyuţít 

„pozastávku“ – zavoláte na kontaktní telefon 556 400 355 ze smlouvy nebo napíšete 

na email martanova@ozoostrava.cz a domluvíte si termín vývozu od vašeho domu.    

Do systému vývozu bioodpadu se samozřejmě mají moţnost zapojit i další zájemci,    

stačí jen zavolat do firmy OZO na tel. č. 556 400 355. 
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KLUB ŽEN    zve své členky v úterý 7. dubna  do přísálí Besedy v 18:00 hod.   

ZAPISOVÁNÍ  LÉKŮ   se bude konat  v pondělí  13. dubna v konzultační místnosti 
lékaře na obecním úřadě v době od 9:30 - 10:00. 
  

ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ A MĚŘENÍ TLAKU  se bude konat v pondělí  27. dubna       
ve stejnou dobu. 

Přihlášení účastníci zájezdu do Prahy ať přijdou    
zaplatit na obecní úřad za nocleh cca 300 Kč  
                             a vstupenku do ND 350 Kč. 

Nutno uhradit do 15. dubna na OÚ.  
 

Turistický oddíl TJ Sokol Rybí zve  
 

v neděli 19. dubna  
 

milovníky cyklistiky  a jarní přírody na vyjíţďku po trase: 
Libhošť - Roveň - zámek Kunín - rybníky Bartošovice - Sedlnice 

 
Start:  ve 13:00 hod. u sokolovny v Rybí 
Cíl:  v restauraci na hřišti. 
 

Vyjíţďka je vhodná pro treková a horská kola. 

Pořádané kurzy: Kurz sebeobrany ve financích  16.4.2015 

        Vlastním nemovitost a ţiji se svými sousedy  20.4.2015 

        Kurzy pro podnikatele - bliţší informace na str. 11 

 
Humanitární sbírka - 23.4.2015 - bliţší informace na str. 8 
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Ukládání objemného odpadu z domácnosti a ţelezného šrotu do 
velkoobjemových kontejnerů: 
 
          středa a  čtvrtek  !!! 

pro horní část obce   8. a   9. dubna     u Besedy 

pro dolní část obce 15. a 16. dubna     u Fojtství  

Velkoobjemový odpad 
 

Co lze do nádoby umístit? 
Starý vyřazený nábytek, koberce, linolea, dřevěné, kovové a skleněné výrobky 
větších rozměrů pocházející z domácností apod. 
 

Co zde nepatří! 
 Stavební odpady (suť, cihly, beton, IPA, azbestové výrobky, sádrokartón, okna apod.), 

nebezpečné odpady (plechovky od barev, olejů apod.), elektrozařízení (ledničky, pračky, 

televizory a další vyřazené elektrospotřebiče), biologicky rozložitelný odpad (např.    

nevyužitelné ovoce, zelenina, větve apod.), obalový  materiál (např. kartónové krabice), 

pneumatiky. 

Sběr nebezpečného odpadu: o sobotách 11. dubna a 18. dubna u obecního 

    skladu a to vţdy v době od 8:00
 
 do 9:00 hod.  

 
Občané mohou odkládat nebezpečný odpad BEZPLATNĚ. Elektroodpad se vybírá 
ale jen vcelku (nesmí být odstřihnuté kabely,  vymontované součástky atd.)  
 
Můţete zde uloţit:  
 -  staré televizory a zářivky    -  ledničky a mrazničky    
 -  mikrovlnné trouby a vysavače   -  sekačky a vrtačky 
 -  výpočetní technika (počítače, monitory) 
  
Staré barvy  za poplatek  -  suché 7 Kč/1 kg  a tekuté 10 Kč/1 kg  
Pneumatiky za poplatek  -  malé 20 Kč a velké 40 Kč  

Ve dnech svozu velkoobjemového odpadu můţete dovést ke 

sběrným místům  železný a hliníkový šrot (hlin. plechovky od 

piv, energetických nápojů, měkkých obalů od paštik včetně 

konzerv – pouze prázdných, čistých, neznečištěných zbytky 

potravin apod.) 
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Z jednání Rady obce Rybí 
 
 

V měsíci březnu rada obce schválila: 
 smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Předmětem 

smlouvy je poskytnutí dotace v maximální výši 70% celkových uznatelných nákladů 
na realizaci projektu „Stavba čistírny odpadních vod v obci Rybí“ tj. max. 986.500,- 
Kč (obec získala dotaci na stavbu společné ČOV pro mateřskou školu, sokolovnu a 
bytový dům) 

 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Projektová dokumentace – cyklostezka Rybí“. 
Předmětem dodatku je úprava termínu plnění zakázky - podání ţádosti o územní 
rozhodnutí stavby je stanoven do 15. 5. 2015 

 nájemní smlouvu o nájmu sociálního bytu a to od 1. 4. 2015 do 31. 3. 2016. 
 dohodu mezi obcí Rybí a obcí Libhošť o výši ročního poplatku za vývoz komunální-

ho odpadu občanů obce Rybí. Dohodou je stanoven poplatek ve výši 3.000,- Kč/
ročně (dohoda se týká vývozu odpadů od domů při hranici s obcí Libhošť) 

 schválila místostarostu Martina Lapčíka jako zástupce obce Rybí při jednáních 
Místní akční skupiny Lašsko se sídlem Dolní Bašta 269 a také schválila vstup        
ZŠ Adolfa Zábranského Rybí do MAS Lašsko. 

 na základě doporučení Sociální komise obce Rybí schválila rada „Standardy kvality 
sociálně-právní ochrany dětí v obci Rybí“ (Standarty jsou vyvěšeny na elektronických 
stránkách obce v levém sloupci v záloţce důleţitých odkazů) 

 dále rada schválila poskytnutí finanční podpory Slezské diakonii střediska KARMEL 
Tichá čp. 295, 742 74 na poskytování sluţeb handicapovaným občanům ve výši 
20.000,- Kč (sluţby společnosti vyuţívá místní občan) 

 rada schválila poskytnutí finanční podpory ţádost Školy ţivota o.p.s. se sídlem 
Beskydská 176, 741 01 Nový Jičín o finanční podporu na poskytování sluţeb        
handicapovaným občanům ve výši 2.500,- Kč. 

 a konečně rada schválila pořízení propagačních předmětů obce: 
 50 ks triček se znakem obce  
 40 ks noţíků – rybiček s nápisem Obec Rybí  
 500 ks butonů se znakem obce o průměru 3,2 mm  

rada obce vzala na vědomí: 
 informaci o doplnění vybavení nábytkem do místní knihovny, obecního úřadu a   

Pohostinství Beseda a o provedení výměny plynového topení v budově čp. 261 – 
kanceláři geometra 

 informaci o skautské akci Tání ledů, která proběhne na katastru obce Rybí (jedná 
se o akci oddílu skautek z Nového Jičína) 

 

rada doporučuje Zastupitelstvu obce Rybí ke schválení: 
ţádost pana J.H. přidělení účelově vázané dotace z rozpočtu obce Rybí na stavbu     

domovní ČOV. 
 

rada obce neschválila: 
ţádost o poskytnutí příspěvku na pořádání 7. ročníku setkání dětí Moravskoslezského, 

Olomouckého a Zlínského kraje. 
Marie Janečková 
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Diakonie Broumov,  

sociální družstvo 
 Více na  www: diakoniebroumov.org, www.facebook.com/broumovdiakonie 

VYHLAŠUJE 

SBÍRKU  POUŽITÉHO  OŠACENÍ 
 Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/ 

 Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,  

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

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

 Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky 

 Obuv – veškerou nepoškozenou 

 Hračky – nepoškozené a kompletní 

 Peří, péřové přikrývky a polštáře 

 Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční 

 Knihy 

 
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME: 

 ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů 

 nábytek 

 znečištěný a vlhký textil 

 

Sbírka se uskuteční : 
 

dne: ve čtvrtek 23. dubna 2015  
 

čas:  8:00 – 18:00 hod.  
 

místo:  Beseda – před skautskou klubovnou 
 

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,  

aby se nepoškodily transportem 
 

Bližší informace Vám rádi sdělíme: 

tel. : 491 524 342, 739 999 112 
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 Kurzy jsou financované z finančních prostředků 

 
 

 Nový občanský zákoník? 
 

 Vaše práva a povinnosti? 
 

 Nerozumíte si se sousedem? 
 

 Co je nové v katastru nemovitostí? 
 

 Na co mám právo v dědictví? 
 

 Majetkové vztahy v rodině (společné 
jmění manželů, vyživovací povinnost, vztahy 
v rodině apod.) 

 

 Ţe Vám jde z toho hlava kolem? Kdo se 
v tom má vyznat! 
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Chcete znát na tyto otázky odpověď 

a bydlíte v obci Rybí? 
 

Pak neváhejte. 
 

KURZY S TÉMATIKOU  

PRÁVO PRO VŠECHNY 
 

Právě pro vás jsme připravili sérii kurzů s právní tématikou, kde 
vám srozumitelnou a jednoduchou formou podáme potřebné informace 

z oblasti práva.  
 

Naše lektorka: 
 

 Mgr. Renata Horáková(vztahy rodičů a dětí, manželů dle NOZ, péče o děti, 

majetek manželů, rozvod, darování, zaopatřovací smlouvy, dědická práva, 

práva zůstavitele, nový systém zápisů do katastru nemovitostí, vlastnictví, 

spoluvlastnictví, vydržení, sousedská práva a povinnosti, služebnosti, 

mimosoudní řešení sporů, pacht, výprosa, nájmy, půjčky) 
 

Uvedení lektoři nejsou akademici, ale zkušení praktici a mají přímou každodenní zkušenost s 

řešením právních či finančních otázek,jako jsou ty vaše. Jsou připraveni zodpovědět i ty vaše. 
 
 

 

Termíny a témata ve Vaší obci: 
 

 
Vlastním nemovitost a ţiji se svými sousedy: 
 

20.4.2015 od 16 hod 

Mám rodinu: 
 

4.5.2015 od 16 hod 

Novinky ve smlouvách (pacht, výprosa, nájmy apod.) 
                            

                               V kulturním domě Beseda 

19.5.2015 od 16 hod 

 

 
Přihlášení na obecním úřadě v Rybím – starosta@rybi.cz. 

Více informací na martina@rodinne-centrum.cz, tel. 725 210 050 nebo 725 210 052 a více informací o projektu na 
www.znamsvujsvet.cz 

 
Kurzy jsou pořádány ve spolupráci s obcemi: 

Hodslavice, Hostašovice, Rybí, Libhošť a Životice u NJ. 
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 Kurzy jsou financované z finančních prostředků 

  Co provás jako podnikatele vyplývá z 
nového občanského zákoníku? 
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  Jaké jsounovinkyz oblasti práva a financí? 
  

  Jak správně podat daňové přiznání? 
 

  Znáte všechny vaše práva a a povinnosti? 
 

 

Chcete znát na tyto otázky odpověď 

a jste PODNIKATEL/KA z obce Rybí? 
  

Pak neváhejte. 
 

KURZY PRO PODNIKATELE 
S TÉMATIKOU FINANCE A PRÁVO 

 

Právě pro vás jsme připravili sérii kurzů určené pro podnikatele, kde 

vám srozumitelnou a jednoduchou formou podáme potřebné informace 
z oblasti práva a financí. Kurzy jsou vhodné jak pro zkušené 

podnikatele tak i pro ty, kteří své podnikání zvažují a chtějí se 
zodpovědně rozhodnout.  

 

Naši lektoři: 
 

 Ing. Alan Holiš, MBA– finance(jak „číst“ základní podnikatelské výkazy 

(rozvaha, výsledovka, cash-flow), proč je důležitý rozpočet a jak ho připravit, 

kde vzít na podnikání peníze, jak Vás budou posuzovat banky při žádosti o 

úvěr, účetnictví, daňové přiznání apod....) 

 
 Mgr. Iveta Horáčková – právo(právní terminologie, základy práva a 

zejména pak právní předpisy podstatnými pro činnost podnikatele) 

 
Uvedení lektoři nejsou akademici, ale zkušení praktici a mají přímou každodenní zkušenost s 

řešením právních či finančních otázek, jako jsou ty vaše. Jsou připraveni zodpovědět i ty vaše. 
 

 

Termíny ve Vaší obci: 

 
PRÁVO: 27.4.2015 od 1600 hodin 

FINANCE:   9.4. a 14.4.2015 od 1600 hodin 
  v kulturním domě Beseda 

 

 
Přihlášení na obecním úřadě v Rybím – starosta@rybi.cz . 

Více informací na martina@rodinne-centrum.cz, tel. 725 210 050 nebo 725 210 052 a více 
informací o projektu na www.znamsvujsvet.cz 

 

 

Kurzy jsou pořádány ve spolupráci s obcemi: 
Hodslavice, Hostašovice, Rybí, Libhošť a Životice u NJ. 
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TJ Sokol Rybí Vás zve  

v pátek 

 

 

 
na 40. ročník  turistického pochodu 

 

 
 

Start u sokolovny od 7.00-9.00 hod. 
 

Pohádkový les…a skupina „NaSoSka“,..tombola,.. účastnické listy…,  

bohaté občerstvení…,.. v cíli k tanci a poslechu hrají „Cizinci“ a  „Koprock“. 
 Krásné výhledy na Beskydy a do okolí, různé délky tras 

 
 

Srdečně zvou pořadatelé 
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TURISTICKÝ ZÁJEZD NA MALOU FATRU 
 

Turistický oddíl TJ Sokol Rybí pořádá 

20. června 2015  
autobusový zájezd na Malou Fatru. 

 
Vydáme se na 6 hodinovou hřebenovou túru od horní stanice         
lanovky z Vrátné Doliny přes Velký a Malý Kriváň, Suchý, Starý hrad 
po Strečno. 
 
Cena zájezdu je 200 Kč pro členy TJ Sokol Rybí 
          a 220 Kč pro ostatní. 
 
Přihlásit se můţete u Jiřího Honeše na tel. 607 727 579 

ČTYŘDENNÍ TURISTICKÝ ZÁJEZD  
DO SLOVENSKÝCH HOR 

 
Ve dnech 13. - 16. srpna  

pořádá Turistický oddíl TJ Sokol Rybí  
autobusový zájezd za krásami Slovenska  

do méně navštěvovaného SLOVENSKÉHO RUDOHOŘÍ. 
 

V průběhu zájezdu zdoláme Kráĺovu hoĺu, navštívíme Muráňskou 
planinu a Veporské vrchy. 
Poslední den se seznámíme s krásami Bánské Štiavnice, která    
patří mezi památky UNESCO.  
 
Přihlásit se můţete u Jiřího Honeše na tel. 607 727 579, kde se     
také dozvíte podrobnější informace o tomto zájezdu. 
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     Pletené topy 
     Pletené topy ze skvělých přízí, různých tvarů s vtipnými detaily, zvládne i začátečník. A v létě se 
můţe   pochlubit opravdu pěknými kousky svého oblečení. 
 

W. a Ch. Awdry   O mašince Tomášovi 1 
     V této bohatě ilustrované kníţce najdete pět příběhů o pilných a uţitečných mašinkách, které      
pracují na nádraţí ostrova Sodor. Kromě příběhu o Tomášovi si přečtete také pohádku o dvou        
skotských mašinkách Donaldu a Douglasovi, nákladním autu Elišce a děti poznají, co se na nádraţí 
můţe přihodit. 
 

     J. Lebeda   Pohádkové včely 
     Kniha, kterou pro děti napsal autor oblíbených pohádek o Medovníčkovi a nadšený včelař,          
seznamuje malé čtenáře srozumitelnou formou s ţivotem včel a se základy včelaření. Pro zpestření je 
proloţena pohádkami s včelí tématikou. 
 

REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 
 
 Od začátku dubna aţ do konce června proběhne v obci plánovaná rekonstrukce 
veřejného osvětlení. Dodavatel stavby bude při rekonstrukci dbát na co nejmenší zásah 
do omezení provozu veřejného osvětlení. Při provádění montáţních prací budou z větší 
části vyuţívány vysokozdviţné plošiny a v zúţených místech komunikací bude           
docházet k omezování provozu. Prosíme tímto všechny obyvatele obce o trpělivost po 
dobu rekonstrukce. 

Upozornění na informační box s nabídkami práce. 
Na webových stránkách naší obce v levém sloupci najdete pod nápisem Nabídky práce 
informační box s nabídkami práce. Můţete tu najít nabídky nejen na plný úvazek, ale i 
zkrácený úvazek, brigády a přivýdělky nebo nabídku pro OZP. Portál s nabídkami se 
průběţně aktualizuje a rozhodně můţe být dobrým pomocníkem při hledání zaměstnání 
nebo jen letní brigády. 

REKONSTRUKCE PROPUSTKU U OBECNÍHO ÚŘADU 
 
Od 13. dubna zahájí firma Swietelsky stavební s.r.o. rekonstrukci propustku (mostku) u 
obecního úřadu. Od 20. dubna bude komunikace u mostu pro automobilovou dopravu 
úplně uzavřena. Termín dokončení stavby je naplánován na 30. červen.  
 
Prosíme občany o trpělivost v době výstavby nového propustku na Rybském potoce. 
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Věrka Šustalová, knihovnice 

     R. R. Russellová  Deník mimoňky – Příběhy nerozumné poradkyně  
Nikki má zase problém. Její zlomyslná rivalka MacKenzie totiţ vyhroţuje, ţe ve školních novinách   
zveřejní tajemství,  které by mohlo totálně znepříjemnit ţivot nejen Nikki, ale i jejím kamarádkám. Aby 
měla MacKenzie pod dohledem, vrhne se i ona na novinařinu a její poradna slaví nečekaný úspěch. 
Jak to vše dopadne, se    dozvíme v této knize, určené především pro děvčata. 
 

     E. Blytonová   Tajemná hora 
     Parta kamarádů se těší na letní prázdniny, protoţe je čeká opět táboření v neznámých končinách. 
Tentokrát je to ve velšských horách a na výpravu se vydají na oslících. Ale zlověstné otřesy tajemné 
hory jim naznačí, ţe ani tentokrát to nebude bez dobrodruţných záţitků. 
 

     J. Kinney    Deník malého poseroutky – Fakt smůla 
     Hlavní hrdina těchto oblíbených knih pro mládeţ GregHeffley má problém. Jeho nejlepší kamarád 
Rowley si našel holku a na Grega nemá čas. Ten ví, ţe nebude lehké najít si nové kamarády, a tak se 
rozhodne vše ponechat náhodě.  
 

     T. C. Brezina   Kočičí gen 
     Katie je patnáct let a po smrti svých rodičů bydlí s babičkou a strýcem na malém ostrově. Najednou 
zjistí, ţe se s ní něco děje, lépe slyší, pohybuje se mrštně jako šelma a i své okolí začíná vnímat      
trochu jinak. Je to příběh o lidech mezi námi, kteří jsou na první pohled zcela obyčejní, ale ve          
skutečnosti skrývají obrovské tajemství. 
 

     P. Carman   Elyonova země 2 – Trnité údolí 
     Alexa jiţ odhalila, co leţí za hradbami a vydává se dál, daleko za temné hory. Její cesta je plná   
nebezpečí, ale ona se nevzdává svého poslání, zajistit mír pro Elyonovu zemi. 
      
 CH. Brontëová   Jana Eyrová 
     Janu po smrti jejich rodičů vychovávají příbuzní. Brzy ji však dají do sirotčince, kde pozná ústrky a             
poniţování, ale získá vzdělání. Naděje na lepší ţivot ji svitne, kdyţ se stane vychovatelkou malé    
Adélky. Ale dům pana Rochestra skrývá mnohá tajemství a tak proţívá další nelehké období svého 
ţivota. Příběh, který upoutává jiţ několik generací čtenářek byl i zfilmován. 
 

     E. Brontëová   Na Větrné hůrce 
     Sestry Brontëovy – Emily, Charlotte a Anne byly literárně nadané a jejich knihy jsou stále oblíbené. 
Tento dramatický román se odehrává v tajuplném prostředí samoty uprostřed mokřin. Nový nájemce 
jednoho dvorce zde proţil strašidelné noční dobrodruţství. Objevuje příběh, na jehoţ počátku stojí   
nenaplněná láska, která zanechá v Heathcliffovi touhu po pomstě. Jeho krutost po léta ničí ţivoty lidí 
z usedlosti aţ do doby, kdy opět zasáhne láska. 
 

     Z. Hamerová   Příliš tenkej led 
     Lucie se snaţí vyrovnat se se smrtí milované sestry Dity, která za podivných okolností spáchala  
sebevraţdu. Příliš nevěří, ţe to opravdu byla sebevraţda, a kdyţ objeví sestřin deník, pustí se do   
pátrání na vlastní pěst. Zjistí, ţe spoustu věcí o své sestře nevěděla. 
 

     D. Brown    Andělé a démoni 
     V této knize Dan Brown poprvé představil postavu harvardského symbologa Roberta Langdona. 

Ten je při návštěvě Evropy povolán k případu rituální vraţdy, jejímuţ objasnění můţe přispět díky své 

znalosti v oboru  kódů, šifer a dějin tajných společností.       
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Ze zasedání  

 zastupitelstva obce 

(Hlasování: pro - proti - zdrţelo se) 

schvaluje  doplnění bodu programu: Schválení finanční dotace Nikolce Bártlové    (13-0-0) 

 
schvaluje  program  4. zasedání Zastupitelstva obce Rybí;        (13-0-0) 
schvaluje, aby diskuse probíhala ke kaţdému bodu programu zvlášť;      (13-0-0) 
 
schvaluje návrhovou komisi ve sloţení: předseda: Jaromír Havrlant 
              členové: Jiří Kudělka a Ludmila Krausová 
                      ověřovatele zápisu: Zdeněk Heralt a Pavel Kotek 
                      zapisovatelka: Jana Marková                (13-0-0) 

  
bere  na  vědomí  usnesení přijaté na 3. zasedání Zastupitelstva obce Rybí  dne 27.1.2015; 

 
schvaluje  v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb o obcích (obecní zřízení) ve znění poz-

dějších předpisů rozpočet obce Rybí pro rok 2015 – schodkový se zapojením finančních prostředků z loňského roku: 
 příjmy:   12.604.800 Kč 
 financování:   4.979.000 Kč 
 výdaje:  17.583.800 Kč                                        (13-0-0) 

 
Zastupitelstvo obce ve smyslu § 84 odst. 2 písm. f)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů, jakoţto akcionář společnosti ASOMPO, a.s., se sídlem Ţivotice u Nového Jičína 194, PSČ 742 72,  IČ 258 
72 826, deleguje jako zástupce obce  pro výkon všech práv akcionáře paní Marii Janečkovou. 

 Delegace zástupce obce, jakoţto zástupce akcionáře, je určena k výkonu všech práv akcionáře jménem akcionáře na 
více valných hromadách, a to na všech valných hromadách (řádných, mimořádných nebo náhradních) konaných 
v době od udělení této delegace do dne 1. 11. 2018. Zastupitelstvo obce je oprávněno udělenou delegaci odvolat. 

 Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc ve shora uvedeném rozsahu jiné osobě, aby místo něho jednala za zmocni-
tele, a to konkrétně a výhradně panu Martinu Lapčíkovi,       (13-0-0) 

 
schvaluje  vstup Obce Rybí do Místní akční skupiny Lašsko se sídlem Dolní Bašta 269, 742 66 Štramberk IČ 270 29 875; 

               (13-0-0) 
 

schvaluje ukončení členství DSO Sdruţení povodí Sednice se sídlem Závišice 114 v MAS Lašsko se sídlem Dolní Bašta 
269 IČ 270 29 875;            (13-0-0) 

 

schvaluje přidělení účelově vázané dotace ve výši 28.160,- Kč z rozpočtu obce Rybí na rok 2015 p. J.H. na stavbu       
domovní čistírny odpadních vod;           (13-0-0) 

 
schvaluje   podání ţádosti obce Rybí se sídlem Rybí čp. 380 o dotaci na projekt Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci 

Rybí do programu Podpory obnovy a rozvoje venkova MSK 2015 a  

 zmocňuje  radu obce k zajištění všech náleţitostí k případnému podání ţádosti o dotaci;    (13-0-0) 

schvaluje   prověření moţností a případné podání ţádosti obce Rybí o dotaci na projekt „Rekonstrukce propustků P1 a P4 
v obci Rybí“ do programu ROP soudrţnosti Moravskoslezsko 2007-2013 pro prioritní osu 4 Rozvoj venkova, oblast 
podpory 4.1. Rozvoj venkova za podmínek dotačního titulu a  

 zmocňuje  radu obce k zajištění všech náleţitostí k případnému podání ţádosti o dotaci;     (13-0-0) 

 

schvaluje   podání ţádosti Římskokatolické církve Rybí se sídlem Rybí č.p. 100 o dotaci z ROP Moravskoslezsko, oblasti 
podpory 4.1 Rozvoj venkova na projekt Obnova dřevěné střechy kostela Povýšení sv. Kříţe v obci Rybí; (13-0-0) 

 
schvaluje   poskytnutí finančního daru pro Nikolku Bártlovou ve výši 25.000 Kč;     (13-0-0) 

 

bere na vědomí  informace starostky.        

Ve středu 11. března 2015 se v sále Besedy konalo 4. zasedání zastupitelstva obce, kterého 
se zúčastnilo 13 členů zastupitelstva a 9 občanů. 
 

Zastupitelstvo na zasedání projednalo a přijalo toto usnesení: 
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Firma Fekal.eu 
 
Jiří Valušek 
Rybí 399 
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Zprávičky ze školičky 
Březen – za kamna vlezem 

 

Tak to říká známé přísloví. Ve škole však za kamny nesedíme, ale pořád něco 

podnikáme. Začátkem měsíce si děti uţívaly jarních prázdnin. Týden na to jsme         

navštívili obecní 

knihovnu, kam nás jiţ 

tradičně pozvala paní 

Šustalová.  

Letos byly tématem 

pohádky.  Děti měly za 

úkol nakreslit obrázky 

k pohádkám a paní 

knihovnice je měla  

poznat. A také je 

všechny odhalila.    

Nevím, jestli jsou děti 

tak šikovní malíři nebo 

paní Šustalová všech-

ny zná.  Moţná oboje. 

 
 V tomto měsíci na škole 

probíhaly  kurzy, které jsme      

pořádali v rámci zapojení do   

projektu „Chytří  pomocníci ve  

výuce aneb vyuţíváme ICT     

jednoduše a kreativně“. Díky    

tomuto projektu jsme pro školu 

získali 5 nových notebooků a   

bude nainstalováno bezdrátové 

připojení k internetu. V rámci  

projektu se zapojení pedagogové 

vzdělávají v různých kurzech 

k tématu ICT na školách. 
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RYBSKÝ   ZPRAVODAJ   č. 4/2015 vydal  Obecní úřad Rybí,  Rybí č. p. 380  dne  27.3.2015 

v počtu  400 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 

Nejvýznamnější  

akcí pak byl Maškarní 

ples v Besedě. Přestoţe 

jsme jej uspořádali tak 

pozdě, byla návštěvnost 

velmi příjemná. Masky 

dětí byly moc hezké a 

nápadité. Chci proto    

poděkovat všem, kteří 

přišli a přispěli ke       

zdárnému průběhu akce. 

Tatínkům děkuji za      

pomoc ve výčepu,      

maminkám za výborné 

dobroty k občerstvení a 

v neposlední řadě všem zaměstnancům školy za přípravu a   realizaci tohoto rejdění. 

Moc pěkný byl i program připravený Domem dětí a mládeţe v Kopřivnici. 

Následující neděle byla ve znamení     

vynášení Mařeny, kde děti ze školy      

přispěly svým krátkým vystoupením.    

Mařenu jsme odnesli, do vsi jsme přinesli 

„jaro“, a pevně  věříme, ţe uţ bude jen 

hezky. 

Vyuţívám této příleţitosti a přeji všem obča-

nům obce, dětem i dospělým, klidné proţití 

Velikonoc, bohatou pomlázku chlapcům a 

dívkám, aby v příštím roce „neuschly“. 

  Mgr. Hana Frydrychová 

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

