
  

XXII. ročník  

ZÁŘÍ  2014 

Fotky z letního skautského tábora 2014 

„Andělské údolí“  
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 Jan  Hanzelka  87  let 

 Jiří  Honeš   84  let 

 Jindřich Purmenský  81  let 

 Karla  Rohelová  81  let 

 Jan  Sopuch   70  let 

 Růžena  Zemanová  70  let 

 Jiřina  Holubová  70  let 

 Milada  Marková  65  let 

 Petr   Genzer   60  let 

 Václav Hanzelka  60  let 

 Vlasta Kamasová  60  let 

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

Ve středu 17. září 2014 v 18:00 hodin Vás srdečně zvu na 23. zasedání  

Zastupitelstva obce Rybí, které se bude konat v sále Besedy. 

 

Návrh programu: 

1. projednání zápisu z konání zastupitelstva 
2. schválení stanov Asompo 
3. projednání návrhu zadání Územního plánu Rybí 
4. přehled o plnění rozpočtu obce Rybí 2014 
5. zpráva kontrolního výboru za rok 2014 
6. zpráva finančního výboru za rok 2014 
7. přehled rozpočtových opatření v roce 2014 
8. revokace usnesení 
9. majetkoprávní záležitosti  
10. zadání studie využití areálu živočišné výroby 
11. informace starostky  
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Kompostéry do zahrad aneb konečně jsme se dočkali  
 
V rámci projektu „Zkvalitňování nakládání s odpady obcí v povodí Sedlnice“ jsme získali 
90% dotaci na pořízení 200 ks kompostérů do zahrad. 
V současné době je vybrán dodavatel kompostérů, obec uhradila 10% finanční podíl  

obce na tomto projektu (78.393,- Kč) a konečně jsou i zaslány všechny podklady pro 

podpis smlouvy s poskytovatelem dotace. Doufám tedy, že kompostéry využijeme ještě 

letos na podzimní úklid našich zahrad. 

Marie Janečková 

Využijte nabídku bezplatného vzdělávání v naší obci 
 
Od října letošního roku do první poloviny roku 2015 máte jedinečnou příležitost využít 

bezplatnou nabídku vzdělávání v oblasti spotřebitelské a finanční gramotnosti, právní-

ho vzdělávání, zdokonalení práce s PC. Bližší informace naleznete na str. 20. 
 

Kurzy proběhnou v Rybí v prostorech místní knihovny nebo v sále Besedy.   
 

Aby témata Vám byla co nejpřesněji „šitá na míru“, je součástí tohoto zpravodaje      

„DOTAZNÍK“. Protože do zpravodaje je vložen pouze jeden výtisk, vepište do něj        

témata, která zajímají všechny členy domácnosti. 
 

Vyplněné dotazníky odevzdejte do poloviny září na obecním úřadě (stačí vhodit do 

schránky), popřípadě pošlete vybraná témata na e-mailovou adresu starosta@rybi.cz. 

Do dotazníku můžete připsat pro Vás nejvhodnější termíny kurzů, zkusíme společně 

s lektory najit nejlepší řešení. 

Marie Janečková 

Gratulujeme našemu občanovi Lukáši Fojtíkovi, který je členem   

Klubu vodních sportů „Laguna“ Nový Jičín, k získání  

6. místa na Mistrovství světa juniorů v plavání s ploutvemi. 

Gratulujeme panu Miloši Petrášovi a jeho jezevčíkovi Rigovi 

k získání titulu všestranného klubového vítěze 2014  

v prestižní mezinárodní soutěži jezevčíků „Memoriálu Rudolfa Kristla“, 

která se konala ve dnech 15.  – 17. srpna v Horní Bělé na Plzeňsku. 

mailto:starosta@rybi.cz
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KLUB ŽEN    zve své členky v úterý 2. září  do přísálí Besedy v 18:00 hod.   

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

U příležitosti  RYBSKÉ POUTI  jste všichni srdečně zváni v 10:00 hodin na mši 

svatou do farního kostela Povýšení sv. Kříže, abychom společně oslavili církevní 

svátek i svátek naší farnosti.  

Ve 14:30 bude slavnostní požehnání.  

Slavnostní poutní mši sv. bude sloužit novokněz O. Pavel Marek, který bude po 
mši sv. udílet novokněžské požehnání. 

Mezi 11:00 až 16:00 hodinou si můžete prohlédnout interiér kostela.  
 
Stejně jako v roce 2012 pořádá rybská farnost sbírku pro Nikolku Bártlovou na 

úhradu léčebného programu KLIM-THERAPY.  
Kasička je pro dárce připravena v kostele do 21. září. 

 

Kulturní komise zve všechny občany 

a především děti  

na vystoupení kejklířů  

z Cirkusu trochu jinak,  

které se uskuteční v parku          

Na Fojtství od 14.30 hodin 

v neděli 14. září. 
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Kulturní komise pořádá zájezd do bývalého koncentračního tábora v Osvětimi a 

do rodiště papeže Jana Pavla II. v polských Wadowicích. V dopoledních hodinách           

individuální prohlídka táborů Auzschwitz-Birkenau I a II. Poté přejezd do nedalekých 

Wadowic. Individuální prohlídka rodiště Jana Pavla II.  

 

Doprava mikrobusem s kapacitou 22 osob. Zájezd se koná jen za podmínky naplnění 

celé kapacity busu.   

  

Odjezd sobota 20.9.  v  6.00 hodin od Fojtství, cca 6.05 z Horního konce.  

Trasa Rybí - Frýdek-Místek - Český Těšín - Czechowice-Osviecim – cca 120 km,          

2 hodiny jízdy.  

Návrat kolem 20.00 hodiny.  

Cena 450 Kč zahrnuje pouze dopravu busem.  

Zájemci nechť se hlásí na Obecním úřadě tel. 556 760 181, zájezd je nutné uhradit 

nejpozději do 12. 9.  

             Bližší inf: Pavel Lichnovský telefon 725 903 976.  

 

Turistický oddíl TJ Sokol Rybí pořádá  
 

v sobotu 4.10.2014  
 

zájezd na pochod okolo Halenkova 
 

Odjezd linkovým autobusem v 5:08 ze zastávky Rybí horní a 5:10 Rybí Fojtství 
 
Trasy pochodu jsou o délce 8 a 15 km. 
 
Přihlášky a bližší informace o pochodu u Jiřího Honeše tel. 607 727 579 
 

Pojeďte s námi za krásami podzimních Javorníků. 
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Upozorňujeme všechny fanoušky – fotografy na přípravu fotografií 

pro kalendář obce na rok 2015. Fotografie obce budeme na      

obecním úřadě sbírat do 31. října. 

V Sokolovně 
 
PO  19:00 - 20:30 Zdravotní cvičení mužů  Lidka 
 
ST 18:30 - 19:30 Zdravotní cvičení žen  Lidka 
 
ST 19:30 - 20:30 Kondiční cvičení žen  Jarka a Barča 
  

Ve škole 
    
ÚT  18:00 - 19:00 BOSU  Lidka 
 19:00 - 20:00  
 
ČT    17:30 - 18:30 BOSU  Lidka 
 
   Na BOSU je nutno se předem u Lidky objednat (i na tel. č. 732 844 013) 
 

Těšíme se na Vás 

 

Upozornění 
 

V úterý dne 23. 9. 2014 bude z důvodu školení  
uzavřena pošta v Rybí. 

 

 
Další uzavření plánujeme před spuštěním Partnera v období 16.- 31.10.2014. 
Tento termín je odsouhlasen s paní Indrákovou. Bude probíhat demontáž  
stávající přepážky, stavební úpravy, malování, posun podia, montáž nové 
přepážky. 

Za Českou poštu Ing. Petra Vlachová 
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Zprávičky ze školičky 

Prázdniny ve škole 
Během letních prázdnin, kdy děti i učitelé odpočívali, se ve škole prováděly opravy. Ve 
školní družině bylo odstraněno zastaralé obložení, třída byla vymalovaná a je vybavena 
novými lavicemi, židlemi a skříňkami. Nové skříňky pro 2. oddělení školní družiny jsou i 
v 1. třídě. V prostorách školy pak probíhala další potřebná výmalba. Největší novinkou 
je však postavení čističky odpadních vod, za kterou můžeme poděkovat obecnímu 
úřadu. 

        Mgr. Hana Frydrychová 

Školní rok začíná 
Prázdniny už jsou u konce a je tedy potřeba připravit školu na návrat dětí. Všichni     
učitelé připravili své třídy, jsou připraveny učebnice, sešity a další pomůcky. 
V tomto školním roce bude výuka probíhat takto. 
1. ročník – třídní učitelka Mgr. Hana Frydrychová bude vyučovat ČJ a M. Ostatní 
předměty bude vyučovat nová posila učitelského sboru Mgr. Veronika Horecká, která 
bude také vychovatelkou v 2. oddělení školní družiny. 
2. ročník – třídní učitelka Mgr. Eva Moudrá bude vyučovat všechny předměty, jen      
tělocvik bude učit Bc. Petra Chytílková, která je současně vychovatelkou 1. oddělení 
školní družiny. 
3. a 4. ročník – třídní učitelka Mgr. Hana Sopuchová bude také učit všechny předměty 
kromě tělesné výchovy, která připadne na Mgr. Horeckou. 
5. ročník – třídní učitel Jaromír Bílý bude učit všechny předměty, pouze angličtinu    
bude vyučovat Mgr. Moudrá. Pan učitel Bílý je rovněž nováčkem v našem kolektivu a 
v tomto školním roce ukončí magisterské studium pro učitele 1. stupně. 
Novou posilou bude ještě Mgr. Kateřina Rašková, která bude zastávat funkci           
asistentky pedagoga. 
O čistotu ve škole se i nadále stará paní Pavla Pospěchová. 
 
A na závěr Vás ještě seznámím s nováčky z řad dětí – naši prvňáčci: 
 

                          Baar Šimon  Kvita František    Steinbornová  Anna 
                           Bajer Martin  Marek Tomáš    Straka Tadeáš 
   Hejnová Laura  Moravcová Barbora   Šenkeříková Lucie 
   Horáková Adriana Petr Štěpán    Ševčíková Adriana 
   Klugová Alena  Purmenská Anežka   Zalotěnko Radek 
   Klugová Natálie  Robenek Lukáš    Žáčková Adéla 

   Sopuch Jiří 
 
Všem prvňáčkům a samozřejmě i ostatním dětem a zaměstnancům školy přeji, aby se 
jim v novém školním roce dařilo, aby byli ve škole spokojení. Věřím, že se nám to    
společnými silami povede. 
Ve škole se sejdeme v pondělí 1.9.2014 v 8:00 hod. Výuka bude probíhat do 9:00, 
v tento den ještě oběd nebude. 

         Mgr. Hana Frydrychová 
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Ze zasedání rady obce  
Rada obce na svém 96. zasedání dne 21.7.2014 
projednala a při jala toto usnesení:  

schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 
 1.000 Kč na zřízení babyboxu v nemocnici 
 s poliklinikou v městě Havířově, 
souhlasí  s uzavřením darovací smlouvy mezi 

obcí Rybí a společností Babybox pro odložené 
děti – STATIM, z.s.  Praha 10 – Hájek a 
pověřuje  starostku jejím podpisem; 

 
schvaluje  licenční smlouvu o veřejném provo-

zování hudebních děl mezi společností OSA – 
Ochranný svaz autorský pro práva k hudebním 
dílům. z.s. a obcí Rybí jejíž předmětem je udě-
lení licence na provozování živého nedivadel-
ního představení dne 6.7.2014;  

 
bere na vědomí  vyúčtování poskytnutého      

finančního příspěvku na provoz Záchranné 
stanice a centra ekologické výchovy se sídlem 
Bartošovice č.p. 146; 

souhlasí s provedením servisních prohlídek plyno-
vých zařízení v objektech obce Rybí firmou  
Technoservis TZB s.r.o; 

 
bere na vědomí  informaci o opravě sítí na více 
 účelovém minihřišti; 
 
souhlasí  s pořízením PC do knihovny (varianty    

č.1) dle požadavku správce knihovny paní Věry 
Šustalové; 

 
souhlasí  se zadávacími podmínkami na organizá-

tora soutěže výběrového řízení „Dodavatele 
stavby rekonstrukce areálu sokolovny a přilehlé-
ho sportovního areálu“ a dále 

 souhlasí  s oslovením účastníků soutěže:  
 Timoris Projekt a.s., Holická 1173/49a, Olomouc 
 Unitender, s.r.o., Podzámčí 482/62, Ostrava 
 STILT PROJECTS s.r.o., Dluhonská 1350/43, 

Přerov. 

Rada obce na svém 97. zasedání dne 4.8.2014 
projednala a při jala toto usnesení:  

schvaluje  dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze 
dne 12. 6. 2014 mezi Obcí Rybí a společností      
V + V Saveko se sídlem 1346 Kopřivnice a  
pověřuje místostarostu jejím podpisem; 

 

souhlasí s výrobou 3 ks tabulí „Zákaz skládky 
pod pokutou 50.000 Kč“, které budou umístěny 
k břehům rybských toků a dále  

souhlasí, aby tabule vyrobila firma Deviro se 
sídlem Štefánikova 984/21, Kopřivnice; 

 

schvaluje  výběr dodavatele ochranných sítí na 
víceúčelové minihřiště v areálu Klimbach 
s nejnižší cenovou nabídkou: fy Global sport 
Čupa s.r.o. a pověřuje místostarostu zajiště-
ním objednávky; 

 

bere na vědomí  zprávu o zařazení projektu 
„Rekonstrukce propustku P1“ mezi náhradní 
projekty v rámci programu Moravskoslezského 
kraje „Podpora obnovy a rozvoje Moravskoslez-
ského kraje 2014“; 

 

souhlasí  s užíváním nemovitosti základní školy 
č.p. 110 jako sídla spolku Sdružení rodičů a   
přátel ZŠ Adolfa Zábranského v Rybí, z.s.; 

schvaluje  výběr administrátora k zajištění        
zadávacího řízení výběru dodavatele stavby 
„Rekonstrukce objektu sokolovny a přilehlého 
sportovního areálu v Rybí “ s nejnižší cenovou 
nabídkou: fy Unitender, s.r.o., Podzámčí 482/62, 
71000 Ostrava a pověřuje místostarostu uzavře-
ním příkazní smlouvy; 

  

schvaluje znění zadávacích podmínek pro zajiště-
ní služeb spojených s vyhledáním a administrací 
podání žádosti o přidělení dotace „Rekonstrukce 
objektu sokolovny a přilehlého sportovního areá-
lu v Rybí“ a dále  

souhlasí se seznamem firem k oslovení:  
1. STILT PROJECTS s.r.o., Dluhonská 1350/43, 
75002 Přerov 
2. INVEST CZ a.s. Opavská 1409/15, 78501 
Šternberk 
3. SELLER MORAVIA s.r.o., Česká 1108/18, 
70030 Ostrava-Zábřeh. 

a pověřuje místostarostu oslovením předložených 
firem; 

 

nedoporučuje  zastupitelstvu obce schválit       
odprodej části pozemku parc.č. 1683 k.ú. Rybí. 
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Rada obce na svém 98. zasedání dne 18.8.2014 
projednala a při jala toto usnesení:  

souhlasí  se stanovením částky ve výši 3.000 Kč 
na temperování neobydlené části sociálního  
bytu v budově č.p.127; 

 
schvaluje  smlouvu o smlouvě budoucí o služeb-

nosti inženýrské sítě a smlouvu o právu provést 
stavbu (předmětem této smlouvy je realizace 
stavby kanalizační přípojky pro stavbu RD na 
pozemku parcelní číslo 1689/2, jehož vlastní-
kem je obec Rybí) mezi obcí Rybí a T.P., bytem 
Ostrava – Svinov a O.P., bytem Rožnov pod 
Radhoštěm a pověřuje starostku jejich podpi-
sem.  

 
schvaluje  smlouvu o provedení technicko –    

organizační činnosti v oblasti PO a poskytování 
služeb v oblasti BOZP mezi obcí Rybí a p.      
Miroslavou Malůškovou, Frenštát pod Radhoš-
těm a pověřuje starostku podpisem; 

 
schvaluje  smlouvu o reklamě mezi Obcí Rybí a 

Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České      
republiky, se sídlem Orlická 4/2020, Praha 3 
(předmětem je realizace reklamy na akci běžec-
kého závodu „Rybský trhák“ v sobotu dne 
11.10.2014) a pověřuje starostku podpisem 
smlouvy; 

 
doporučuje  zastupitelstvu obce schválit odkou-

pení části pozemku par.č. 1682/2  k.ú. Rybí    
jehož vlastníkem je zemědělská společnost    
Agrosumak se sídlem Suchdol nad Odrou, pro 
zachování komunikace v této části obce; 

 
schvaluje  uzavřít objednávku se společností  

Malované Mapy s.r.o. se sídlem Sokolovská 416 
Zlín na zakreslení obce Rybí do mapy regionu 
Novojičínsko;  

 
souhlasí  se zpracováním projektové                

dokumentace na zhotovení vzduchotechniky 
v pohostinství Beseda projektantem Romanem 
Michoňkem se sídlem Divadelní 9, Nový Jičín; 

 
 
 

schvaluje  zakoupení ukazatele skóre pro        
fotbalové hřiště v areálu Klimbach od fa Tomáš 
Kocáb TRV elektronik se sídlem Gagarinova 
1132, Moravské Budějovice; 

 
bere na vědomí  informaci o výši hodnoty staveb 

v areálu živočišné výroby v obci Rybí dle    
znaleckého posudku a 

 doporučuje zastupitelstvu ke schválení vypraco-
vání studie o využitelnosti areálu; 

 
schvaluje vyvěšení záměru směny pozemků  

p.č. 530/3 (ostatní plocha/neplodná půda) o  
výměře 2538 m

2
 

p.č. 530/5 (lesní pozemek) o výměře 488 m
2
 

p.č. 532/2 (ostatní plocha/neplodná půda) o  
výměře 477 m

2
, 

p.č. 630/51 (orná půda) o výměře 583 m
2 
 

p.č. 630/26 (orná půda) o výměře 719 m
2 
 

všechny k.ú Rybí  
za bezlesou část pozemku p. č. 1481/1 (lesní 
pozemek) o výměře 476 m

2
 a pozemek pod 

stavbou lesní budovy o velikosti 23 m
2
 a její 

provedené dodatečné stavební úpravy a dále 
bezlesou část pozemku p.č. 1481/2 o velikosti 
384 m

2
; 

 
souhlasí  s poskytnutím prostor pro vzdělávání 

obyvatel v rámci Operačního programu vzdělá-
vání pro konkurenceschopnost v obcích do 
2.000 obyvatel; 

 
schvaluje  konání 23. zasedání Zastupitelstva 

obce Rybí ve středu 17. září v 18 hodin 
v kulturním domě Beseda a program zasedání; 

 
schvaluje  v souladu se zadávacími podmínkami 

nabídku firmy STILT PROJECTS s.r.o.,       
Dluhonská 1350/43, 75002 Přerov na vyhledá-
vání vhodného dotačního titulu a administraci 
stavby „Rekonstrukce objektu sokolovny a    
přilehlého sportovního areálu v Rybí“ 

 a pověřuje starostku jednáním o příkazní 
smlouvě; 

 
schvaluje  rozpočtové opatření č. 5. 
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 V prvé polovině října končí volební období současného zastupitelstva. Je tedy čas 
na předložení závěrečné zprávy o dosažených výsledcích práce zastupitelů v tomto   
volebním období. 
Základním vodítkem pro činnost zastupitelů v uplynulých 4 letech byly rozpracované 
projekty z předchozího období, dále volební programy jednotlivých stran a sdružení a 
také základní strategický dokument obce tj. Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 – 2013 
s výhledem do roku 2020. 
 
V zastupitelstvu obce pracovali: 

starosta a místostarosta: Marie Janečková a Martin Lapčík 
rada obce: Marie Janečková, Martin Lapčík, Jaromír Marek, Petr Skalka a Jiří 
Honeš 
finanční výbor: Jaromír Marek, Bc. Jaromír Havrlant, Petr Purmenský 
kontrolní výbor: Petr Skalka, RNDr. Alena Kvitová, Ing. Jiří Kudělka 
sportovní komise: Petr Skalka, Pavel Kotek, Libor Sopuch 
kulturní komise: Pavel Lichnovský, David Bajer, Eva Müllerová 
sociální komise: RNDr. Alena Kvitová, Martin Pospěch, Antonín Kudělka 

Všem zastupitelům děkuji za věcnost a objektivnost při veřejných zasedáních a také za 
odvedenou práci v práci ve výborech a komisích. 

 

Realizace projektů: 
 V uplynulém volebním období se podařilo uskutečnit tolik potřebnou rekonstrukci 
budovy mateřské školy a přilehlého dětského hřiště. Rekonstrukce dětského hřiště   
proběhla a stále probíhá také v areálu Klimbach. Dále bylo realizováno zateplení       
budovy kulturního domu Beseda, díky němuž se snížila spotřeba energie na vytápění 
téměř o polovinu. U budovy základní školy je vystavěna čistírna odpadních vod.         
Podařila se také obnova kulturní památky – kamenné hřbitovní zdi. V rámci zvýšení 
bezpečnosti byl dostavěn chodník na horním konci okolo mateřské školy směrem 
k sokolovně a také chodník před obecním úřadem včetně přechodu pro chodce.           
O letošních prázdninách proběhla rekonstrukce propustku (mostku) u hasičárny. 
 
 Pro zlepšení kvality vypouštěných odpadních vod zastupitelstvo schválilo dotační     
program obce na podporu výstavby domovních čistíren odpadních vod. Nechalo také 
provést revizi stávajících stok jednotné kanalizace v majetku obce a zahájilo opravy 
úseků, které jsou v nevyhovujícím stavu. 
 V rámci zlepšení veřejného prostoru v centrální části obce byla odkoupena a     
odstraněna stavba domku sousedícího s obecním úřadem. 
V uplynulém období bylo doplněno technické vybavení obce – zakoupili jsme            
malotraktor s pluhem a zametačem, pořídili nový automobil a další potřebné zařízení 
pro údržbu v obci. 
Na realizaci všech těchto projektů bylo vynaloženo cca 16.200.000 Kč. 
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Přehled rozpracovaných projektů: 
 

S Českou obcí sokolskou se zastupitelstvo dohodlo na odkoupení budovy sokolovny 
včetně sportovního areálu. V současné době je připravena projektová dokumentace na 
celkovou rekonstrukci budovy i hřiště a vybraná firma vyhledává vhodný dotační       
program na financování tohoto pro naši obec velkého projektu.  Je také zahájena       
příprava na projektové dokumentaci stavby cyklostezky. Cílem tohoto projektu je stavba 
cyklostezky propojující Kopřivnici, Závišice, Rybí a Nový Jičín. Do dalšího období      
rovněž bohužel přechází doposud neuskutečněný projekt stavby chodníku směrem na 
Štramberk a chodníku s nástupním ostrůvkem u zastávky na horním konci. Pro příští 
rok je připravena realizace stavby čistírny odpadních vod u mateřské školy, stavba   
propustku (mostku) u obecního úřadu a konečně realizace veřejného osvětlení. 
Nové zastupitelstvo bude rovněž jednat o rozpracovaném Územním plánu obce Rybí, 
tak aby splňoval všechny požadavky obce i současně platné legislativy – v současnosti 
je schválen návrh zadání. 
 
 
Spolupráce s dalšími obcemi: 
 

V tomto volebním období zastupitelé navázali také na dlouhodobou spolupráci 
s ostatními obcemi v povodí řeky Sedlnice. Společně s nimi byl realizován projekt     
preventivních protipovodňových opatření – pro naši obec jsme získali bezdrátový      
rozhlas a srážkoměr. V projektu zkvalitnění nakládání s odpady získala obec pro své 
občany zahradní kompostéry. V rámci Sdružení povodí Sedlnice společně vyjednáváme 
o výši cen za dodanou energii pro potřeby obcí. Společně se sdružením připravujeme 
nový projekt a to zefektivnění svozu a využití odpadů. 
Obec Rybí je dále členem Místní akční skupiny Lašsko, která v současné době        
zpracovává strategie rozvoje území. Ty pak budou využity při získávání dotací          
především z Evropských fondů. 
Obec je dále zapojena do projektu meziobecní spolupráce, jehož výsledkem je např. 
plánování sociálních služeb. 
 
Hodnocení:  
 

V uplynulém volebním období navázali zastupitelé na práci svých předchůdců. 
Z předložené zprávy vyplývá, že zastupitelstvo pracovalo systematicky, cílevědomě,  
pokračovalo v plánovaném rozvoji života obce. 
Při rozhodováních zastupitelů se velmi dobře osvědčila spolupráce s místními spolky, 
organizacemi a také se všemi aktivními občany. V novém období je potřeba se více   
zaměřit na spolupráci s místními živnostníky a podnikateli. 
 
Naše obec  získala při iRatingovém hodnocení za rok 2013 druhý nejvyšší možný     
stupeň „B+“ a zařadila se tak mezi  7 obcí okresu Nový Jičín, které toto prestižní       
ocenění dosáhlo.  Znamená to, že obec se svěřenými prostředky hospodaří efektivně. 
Své postavení si v ekonomickém hodnocení za poslední tři roky udržela a v některých      
případech zlepšila. 

Marie Janečková 
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     P. Dvořáček                                                      Ilustrované dějiny naší země 

     Tato unikátní kniha o dějinách naší země v sobě spojuje komiksové příběhy o nejdůležitějších   

událostech historie a věcné popsání dané doby včetně velkého množství obrázků a fotografií. Je  

vhodná pro každého, koho zajímají naše dějiny, pro děti, mládež i dospělé. Na jedenácti stránkách  

najdeme také přehled panovníků naší země, včetně jejich stručné charakteristiky. 

 

     J. Lebeda                                                          Pohádky skřítka Medovníčka 

     Pod osamělým mohutným dubem uprostřed paseky si postavil chaloupku malý mužíček - skřítek 

Medovníček. Byl kamarád se všemi včelkami v okolí a pomáhal i jiným zvířátkům, která to potřebovala. 

Tuto půvabnou knížku pro děti ilustrovala Zdeňka Študlarová. 

 

     P. Braunová                                                      Jak se Vojta ztratil 

     Když se Vojta narodil, byl malý jako drobeček. Ale protože rostl jako z vody, brzy říkali:Ten je      

velký.Maminka přestala mít strach, že se ve světě ztratí. Ale ouha, podařilo se mu to hned při první  

samostatné cestě z domu. 

 

     K. Skopová                                                       Pohádky 

     Výtvarnice a folkloristka Kamila Skopová vybrala známé i méně známé pohádky a své vyprávění 

doprovází bohatými ilustracemi. Navíc dětem vysvětluje zastaralá slova a přibližuje dnes již              

nepoužívané nástroje, části oděvu a další historické skutečnosti. 

 

                                                                              Šmoulové  - Únos Šmoulinky 

     Gargamel má zase za lubem nějakou lumpárnu. Aby mohl získat kouzelnou moc potřebuje znát  

tajné kouzlo, ale to zná jen Šmoulinka. Unese ji a taťka Šmoula s ostatními šmoulíky se snaží ji        

pomoci. 

 

     E. Blytonová                                                    Záhada starého klepadla 

     Nerozlučná čtyřka Roger, Diana, Pajda, Barny a jejich čtyřnozí kamarádi opička Miranda a pes    

Ťulpa si užívají zimní prázdniny na starém venkovském sídle. Podivné stopy ve sněhu a podezřelé 

noční zvuky jsou pro kamarády začátkem napínavého dobrodružství. 

 

     J. Kinney                                                        Deník malého poseroutky - Páté kolo u vozu 

     Greg Heffley vyrostl v mladíka, kterého již baví úplně jiné věci než v předchozích dílech. Školní    

valentinský večírek převrátil Gregův svět vzhůru nohama. Zjišťuje, že nemá holku s kterou by na tento 

večírek šel, a tak se snaží nějakou najít.Ale moc se mu to nedaří i když se snaží seč může. 

 

 R. R. Russellová                                           Deník mimoňky - Příběh netalentovaný pop hvězdy 

     V životě Nikki není nikdy nic tak jednoduché a proto když se chce zúčastnit talentové soutěže,    

narazí na svou rivalku MacKenzie. Ta vymyslí ďábelský plán jak jí šanci stát se oblíbenou pop 

hvězdou překazit. A tak i v tomto třetím dílu populárního deníku není nouze o dramatické situace. 
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Do knihovny Vás zve  Věrka Šustalová    

     J. Flanagan                                                     Hraničářův učeň - Královská hraničářka 

     Tragédie, která postihla hlavního hrdinu Willa jej velmi změní. Dávné přísahy hraničářům pro něj, 

zdá se, neznamenají vůbec nic. Přátelé  si nevědí rady jak mu pomoci, až je napadne, že mu dají na 

starost učně, který ho přivede na jiné myšlenky. Výcvik vzdorovité a svéhlavé dospívající dívky je     

náročný a Will má co dělat, aby z ní něco vykřesal. 
 

     D. Dán                                                               Kapitán Smrt 

 Příběh, jenž začal jako náhodný nález sedm let staré mrtvoly s hřebíkem v hlavě, pokračuje         

postupným odkrýváním tíživého tajemství, které po staletí úzkostlivě střeží stoupenci řádu              

templářských rytířů. Zkušený kriminalista Burger a jeho mladší kolega detektiv Krauz s buldočí          

zavilostí pátrají po pachatelích vraždy, čímž spouštějí krvavou lavinu nových událostí. 

 

     B. Woodová                                                    Doktorka Samantha 

     V roce 1881 získává Samantha Hargreveová jako jedna z prvních žen diplom na lékařské fakultě. 

Odjíždí z Londýna do Ameriky, avšak ani tam není společnost zvyklá přijmout ženu jako lékařku. A tak 

ji čeká dlouholetý boj za možnost provozovat vlastní lékařskou praxi a i za nástup modernějších      

medicínských metod. 
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Společný projekt 
e CENTRE, a.s.  a 

Obce RYBÍ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Lidé z 652 měst a obcí v r.2013 
Ve sdružených aukcích ušetřili 

V průměru přes10.tis Kč na 
domácnost 

 
 
 
 
 
 

V případě jakýchkoliv dotazů,  
prosím, kontaktujte: 

 
 
 

Ing. Karel KOZELSKÝ 
obchodní partner eCENTRE 

Tel.: +420 732 355 964  
E-mail: 

karel.kozelsky@partnerecentre.cz  

 
  

 

 
 
 

21 TISÍC DOMÁCNOSTÍ 
V ROCE 2013 UŠETŘILO 

210 MILIONŮ KORUN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

           SLUŽBA PRO OBČANY  
                   SNÍŽENÍ  NÁKLADŮ  ENERGIÍ    

 

Lidé se sdružují, aby získali lepší ceny.                   

Aukce je potvrzená cesta k úsporám. 
Snižte si náklady na energie pro své domácnosti. 

    
  Obec RYBÍ a  eCENTRE, a.s. 

 
 
Připravily pro občany další možnost, nakoupit si elektřinu a zemní plyn formou  e-Aukce a 
snížit si tak náklady společně s dalšími domácnostmi a obcemi v regionu. 

Ve dnech       středa 17.9.2014   od 14 – 17 hod                                                   
a   čtvrtek 18.9.2014  od 14 – 16 hod.  

proběhne na kontaktním místě OÚ Rybí sběr podkladů potřebných 
k přihlášení domácností do aukce. 
 
Uvedené termíny můžete také využít ke konzultacím a poradenství v oblasti energetiky, fakturací,   
a organizaci e-aukcí.   
V jarním kole aukcí  ušetřily  domácnosti v Rybím v průměru přes 25% nákladů za silovou 
část dodávek energií a ušetřily. Neplaťte víc než je potřeba. 
Vstupem do aukce ke snížení nákladů za energie nic neriskujete. Můžete jen získat. 

 
Jen pár kroků k úsporám… 
1. krok:  Na kontaktním místě předáte potřebné podklady. 
2. krok:  eCENTRE sesbírá podklady od domácností / místních firem… 
3. krok:  a za ČR sdruží poptávku do elektronické aukce (e-Aukce). 
4. krok:  Poté osloví široké portfolio dodavatelů a vyzve je k účasti v e-Aukci.   
5. krok:  V internetové Aukční síni jsou porovnány nabídky dodavatelů. 
6. krok:  eCENTRE porovná Vaše stávající ceny s cenou vzešlou z e-Aukce.  
7. krok:  Je-li cena z e-Aukce nižší, než Vaše stávající cena, eCENTRE zajistí podpis smlouvy   

 mezi Vámi a vítězným dodavatelem. Máte tak zajištěn 100% administrativní servis. 
. 

Co je to elektronická aukce? 
Jedná se v podstatě o elektronickou dražbu, ve které dodavatelé přes internet snižují své 
nabídky a snaží se tak získat skupinu klientů. Výhodou tohoto způsobu nakupování je 
průhlednost celého průběhu nákupu a navíc fakt, že dodavatelé o svého klienta férově 
soutěží. 
  
  

Podklady potřebné pro zařazení do e-Aukce 
 Kopie smlouvy s dodavatelem, včetně  dodatků a všeobecných obchodních podmínek  

(Elektřina / Zemní plyn) 
 Kopie posledního ročního vyúčtování - všechny stránky (Elektřina / Zemní plyn) 
 Informaci od kdy - do kdy je platná vaše stávající smlouva a délka výpovědní doby 
 Spojovací číslo SIPO, případně č. bankovního účtu pro uvedení způsobu plateb záloh 

 Podepsaná smlouva mezi eCENTRE a klientem  
 

 

Je účast v e-Aukci zpoplatněna?  
Ne, domácnosti ani firmy nehradí žádné poplatky. Aukce je pro Vás zcela ZDARMA!  
Aukční poplatek zaplatí pořadatelské firmě po ukončení aukce dodavatel, který e-Aukci vyhraje. 
 
Chcete také šetřit bez starostí a poplatků?  
Spojte se s námi a změňte pravidla ve Váš prospěch. 
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Prodám 
nové víko na studnu 

za poloviční cenu (500 Kč) 

Ø  120 cm. 

tel. 737 474 667  
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Staré Město pod Sněžníkem – tábořiště Andělské údolí 
 
 Letošní tábor se nesl v duchu CESTY KOLEM SVĚTA, naší misí bylo prozkoumat 
co nejvíce zemí a vyzkoušet si jejich kulturu.  
 
 Cestu jsme započali v krásné Francii. Země,  jejíž  kulturní bohatství sahá hluboko 
do historie. Naši cestovatelé to neměli jednoduché, neboť z počátku ztratili doklady.  
Ztráta veškerých dokumentů je bohužel dostala za mříže jednoho z nejobávanějších  
vězení nazývaného Bastila. Jejich jediným cílem bylo se dostat pryč z tohoto vězení a 
získat doklady, které potřebovali k cestování. Po absolvování náročného útěku jim k 
přesunu z Francie nezbylo nic jiného než letět balónem.  
 Další den jsme navštívili Velkou Británii a Skotsko. Symbolem keltské kultury     
zůstává Irsko s živou tradicí sahající čtyři tisíce let do minulosti. Keltové si vážili přírody 
a jejích darů, které nadevše uctívali. Význačnými představiteli byli druidové. V průběhu 
letu došlo bohužel k přetížení balónu a bylo nutno jednat, proto naši cestovatelé        
jednoho ze svých členů museli obětovat a ten seskočil padákem, ovšem se slibem, že 
jej na zemi najdou. Po přistání zjistili, že jejich člena zajali Keltové, úkolem bylo najít 
druida, který jim ukáže cestu k nalezení svého člena. Zde jsme si vyzkoušeli schopnosti 
s azimutem a orientací v přírodě. Ve Skotsku jsme se setkali s lochnesskou příšerou, 
jež zdobí řadu pověstí a pohádek. 
 Překonali jsem zmrzlou pláň v Arktidě, kde jsme byli napadeni ledními medvědy, 
museli jsme si vyrobit sněžnice, abychom si cestu přes pláň usnadnili.  
Důležitou součást tvořila směna zboží v Americe, kde se vyskytovalo mnoho pochyb-
ných obchodníků, kteří prodávali pančované zboží a my byli nuceni navštívit několikrát 
přístav, abychom se zásobili na další cestu.  
 Ocitli jsme se v Egyptě tajuplné zemi pyramid a Faraónu, kde jsme sbírali kosti  
faraona a naučili se jazyku místních zapomenutých kmenů. Postavili jsme krásné       
japonské  zahrady  a viděli Gejšu. 
 V Turecku jsme byli napadeni místními válečníky, ale všichni jsme se nakonec ve 
zdraví do české země vrátili.  
 
S hlavou plnou báječných vzpomínek na úžasné koupání v potoce, na bitvu plnou šišek 
a spousty zábavy z karnevalu v Riu, či zpívání u ohně jsme po 11 dnech museli krásné 
Andělské údolí opustit.  
 
 Poděkování patří především všem dětem, bez nich by tábor nebyl táborem.    
Rovněž kuchařkám, které se staraly o naše nenasytné hladové krky a plnily bříška     
samýma dobrotama. V neposlední řadě stojí PAT a MAT, kteří svým důvtipem a          
humorem udržovali úsměvy na tváři všem táborníkům. 
Díky všem vedoucím za realizaci celého tábora a všem rodičům, kamarádům, kteří svou 
pomocí přispěli k zdárnému průběhu celého tábora.  
Tak jako každý rok se budeme těšit na ten další, který doufejme bude minimálně tak 
úspěšný jako ten letošní. 

Za skautský oddíl Rybí          Ťula 
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Skautský tábor  „Andělské údolí“ 
Pro letošní tábor nám naši vedoucí vybrali „Andělské údolí“ u Starého Města pod    
Sněžníkem. 
Na tábor jsme odjeli ze Suchdolu všichni vlakem, jeli jsme  LEO EXPRESEM, vlak byl 
teda super, byli jsme z toho vlaku úplně vedle. 
Ze Starého Města pod Sněžníkem jsme šli asi  3 km pěšky do lesa, kde byl tábor.      
Táborová louka byla uprostřed lesa, na kraji tábora teče hodně studený potok. 
Po příchodu jsme si rozdělili stany a zabydlovali jsme se, při nástupu večer jsme byli 
rozděleni do družinek a vymysleli jsme si jejich názvy:   Kulíšci, Krtci, Průzkumníci,    
              Esumáci a Objevitelé světa. 

 

Hned druhý den jsme byli         
seznámeni s celotáborovou hrou, 
byla to „cesta kolem světa“, 
Při této hře jsme navštívili mnoho 
zemí, každý den jsme byli v jiné 
zemi, prošli jsme Francii, Anglii, 
Arktidu, Ameriku, Brazílii,Turecko, 
Čínu, Japonsko, Egypt. 
Taky jsme každý den jezdili 
s dvoukolákem  pro pitnou vodu 
do studánky,  a pomáhali jsme 
v kuchyni. Podnikli  jsme výpravy 
do Starého Města,  které jsme 
obešli a viděli jsme pevnostní  
sruby ze 2.světové  války. 

Šli jsme na celodenní výpravu na  chatu  Paprsek, jedna cesta byla dlouhá asi 5 km. Po 
příchodu zpět do tábora na nás čekaly naše oblíbené „šulanky s ovocem“, mňam. 
Kromě celotáborové hry jsme měli spoustu jiných her, třeba živé pexeso, baseball,     
lacross, volejbal, svíčkový fotbal.  Plnili jsme různé bobříky a měli jsme v noci hlídky a 
byla tam fakt dobrá sprcha. Taky jsme si jednou večer jak byla tma vytáhli čabraky a 
spacáky ze stanu, lehli vedle sebe na tábořiště a chtěli jsme se dívat jak padají hvězdy. 
Dandys nám přečetl, co to je ten „meteorický roj perseidy“, abychom byli chytřejší, ale 
nic  jsme neviděli, protože bylo zataženo, tak jsme šli potom zase spát do stanu. 
Asi po jednom týdnu odjeli Mája, Rostík, Nika, Pája, a Honžáá, pro které přijeli rodiče, 
protože jeli pak ještě na dovolenou nebo fotbalový tábor. 
 Měli jsme tři táboráky, při posledním táboráku někteří skládali slib a měli  jsme   
vymyšlené různé scénky, tance a reklamy, hrálo se na kytaru a zpívali jsme. 
Poslední den jsme dostali každý krásné fialové tričko. 
Měli jsme taky kuchařky Lenku, Radku, Katku, Jarku, které nám vařily dobré jídla. 
Taky jsem měli super super  vedoucí, kteří to všechno pro nás připravili a bylo toho 
opravdu hodně a za to všechno děkujeme  Baranovi, Markét, Ťule, Barbuše, Pavuku, 
Filipovi, Honzovi, Náčelníkovi a všem ostatním, zvláště děkujeme našemu zdravotníkovi  
Dandýskovi, který měl plno práce s vytahováním klíšťat a předváděl nám super reklamy. 
 

Moc zdravíme Pata a Mata 
                                              A za rok ahóóój na dalším táboře.       

                                       Tábornice Danča a Kača 
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