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Dobrý den, milí spoluobčané. 
 

V  březnovém úvodníku se společně zkusme zamyslet 
nad „malým rybským“   nepořádkem. 

Sotva začala sněhová nadílka pozvolna roztávat, začaly 
se objevovat „poklady všeho druhu“. Stačí se jen projít po 
chodníku okolo hlavní cesty a rázem máme plnou tašku       
nejrůznějších obalů od sladkostí, cigaret a o papírových        
kapesníčcích ani nemluvím.  Je to práce dětí a dospívajících 
nebo i dospělí si neosvojili základní pravidla slušného          
chování? 

 
Ani autobusové zastávky  nevítají cestující moc velkým pořádkem. Pořád nechá-

pu, proč musí někteří kuřáci odhazovat nedopalky na zem. Co říkáte, že bychom vyhlá-
sili zákaz kouření na veřejných prostranstvích jako je tomu i jinde? Poplivaná podlaha 
na zastávkách zase připomíná kulturu dalekého východu, asi si už zvykáme na nové 
způsoby chování. 

 
A nakonec ten veškerý lidský nepořádek dekorují exkrementy našich psích miláč-

ků. Obzvlášť v zimě je jich všude plno.  I já zpytuju své svědomí a říkám si, příště už 
žádného psa!! 
 

 Hezký měsíc březen přeje Marie Janečková 
 

  Místostarostka Marie Janečková zve všechny občany na 22. zasedání          

Zastupitelstva obce Rybí, které se bude konat v sále Besedy v pond ělí 1. března  
od 18.00 hod.                  
     Návrh programu tohoto zasedání je: 
1. ověření  zápisu  21. zasedání  zastupitelstva  obce konaného dne 21.1.2010 
2. volba návrhové komise, ověřovatelů  zápisu  a  zapisovatelky 
3.  volba starosty obce 
4.  volba člena rady obce   
5. schválení rozpočtu na rok 2010 
6.  schválení darovací smlouvy mezi Obci Rybí a Správou silnic MSK  
7.  odkoupení pozemků 
8.  vytvoření komise pro hodnocení nabídek na akci víceúčelové minihřiště  
9. usnesení 
10. závěr. 
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Všem našim jubilantům přejeme do dalších let dobré zdraví, 
spokojenost, stálý optimismus a životní pohodu. 

 Anežka Galiová   88  let 

 Anna  Kvitová   87  let 

 Marie  Kamasová  85  let 

 Josef  Janýška  82  let 

 Marie  Drozdová  82  let 

 Josef  Šimíček  75  let 

 Zdeňka Šimíčková  70  let 

 Marta  Holubová  70  let 

 Marie  Kvitová   65  let 

 Markéta Melčáková  65  let 

 Miloš  Veselý   60  let 

 Zdeněk Volek   60  let 

 

   
         všem ženám k jejich svátku 

    
     všem Josefům k svátku (19. března) 
 

všem učitelkám vyučujícím v naší obci k    
jejich svátku učitelů  (28.března). 
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Ze zasedání rady obce 

Rada obce na svém 80. zasedání dne 26.1.2010 
projednala a p ř i ja la toto usnesení:  

souhlasí   s umístěním navržené vývěs-
ky MS ODS u zastávky na Fojtství; 

bere na v ědomí  žádost pana Jana   
Pustějovského,  Rybí o odprodej 
pozemků parc.č. 1687/7, 1727/2 a 
1727/3, které jsou součástí  
pasportu místních komunikací a 
doporu čuje   zastupitelstvu obce 
ke schválení; 

zamítá  poskytnutí finančních prostředků 
občanskému sdružení Občanské 
poradny Nový Jičín; 

schvaluje  smlouvu o smlouvě budoucí 
na zřízení věcného břemene mezi 
obcí Rybí,  investorem panem 
Pavlem Tománkem a společností 
SmVaK a.s. Nový Jičín se sídlem 
 Ostrava za účelem přeložky vodo-
vodního řadu na pozemku par.č. 
1689/2,  

souhlasí   s překopem této místní        
komunikace a pověřuje   místosta-
rostku podpisem této smlouvy; 

zamítá   nabídku firmy Daruma Plzeň o 
umístění prezentace obce Rybí na 
informačním zvukovém panelu 
v Novém Jičíně; 

schvaluje   vyměření dotčených parcel 
plánované výstavby chodníkového 
tělesa a místní komunikace vedené 
v pasportu místních komunikací pod 
č. 38c; 

navrhuje   termín 22. zasedání Zastupitel-
stva obce Rybí na pondělí 1.3.2010 
od 18:00 hod. v sále Kulturního     
domu Beseda. Program jednání: 

 1. Volba starosty obce 
 2. Volba člena rady obce 
 3. Schválení rozpočtu na rok 2010  
 4.Schválení darovací smlouvy od 

Správy silnic Moravskoslezského 
kraje 

 5. Odkoupení pozemků 
 6. Vytvoření komise pro hodnocení 

nabídek na akci víceúčelové mini-
hřiště. 

Rada obce na svém 81. zasedání dne 9.2.2010 
projednala a p ř i ja la toto usnesení:  

vybrala  firmu Deviro-reklamní firma, 
Kopřivnice za cenovou nabídku 
62.200 Kč na publicitu projektu  
Multifunkčního domu (malé propa-
gační předměty a pamětní deska);  

schvaluje  finanční dar farnosti ve výši 
2.000 Kč za propůjčení prostor kos-
tela na pořádání koncertu dětského 
pěveckého sboru Ondrášek; 

schvaluje  smlouvu o smlouvě budoucí 
na zřízení věcného břemene mezi 
obcí Rybí a Zdeňkem Rubinou a 
Radkou Sochovou, bytem Kopřivni-
ce za účelem vybudování a provo-
zování kanalizační přípojky na po-
zemku parc.č. 1705/1 a pověřuje   
místostarostku podpisem této 
smlouvy; 
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Co najdete na úřední desce  

schvaluje   uzavření smlouvy o věcném 
břemeni s Jiřím a Boženou Šimíčkový-
mi, Rybí za účelem umístění a provo-
zování vodovodního řadu v Makyti a 
pověřuje   místostarostku podpisem 
této smlouvy; 

schvaluje   žádost Klubu žen v Rybí na sní-
žení poplatku za nájem sálu o 50 %; 

bere na v ědomí   vyúčtování finančního  
příspěvku Občanskému sdružení 
Motýlek; 

bere na v ědomí  žádost pana Petra Kvity, 
Rybí o odkoupení pozemku parc.č. 
1729/6 a  doporu čuje  zastupitel-
stvu obce ke schválení; 

K datu 26.2.2010: 
 
Pozvánka na 22. zasedání Zastupitelstva obce Rybí  
Oznámení - zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - 
přeložka vodovodního řádu 
Návrh rozpočtu obce Rybí na rok 2010 
Veřejná vyhláška - stavební povolení - silnice R48 
Nařízení krajské veterinární správy Moravskoslezského kraje 
Nabídka pozemků k pronájmu uveřejněná Pozemkovým fondem ČR 
Přehled uzavřených veřejnoprávních smluv 
 
Písemnosti jsou uvedené také na elektronické úřední desce na adrese: 
www.rybi.cz 
 

bere na v ědomí   navržený plán kultur-
ních akcí na rok 2010 a přehled 
kulturních akcí pořádaných v roce 
2009; 

bere na v ědomí   vyjádření HZS MSK 
ke způsobilosti pana Antonína    
Kudělky vykonávat funkci velitele 
jednotky SDH Rybí  a  p o v ě ř u j e   
místostarostku jmenováním        
Antonína Kudělky, Rybí na funkci 
velitele zásahové jednotky SDH 
Rybí; 

schvaluje  umístění dopravní značky 
„Slepá pozemní komunikace“ na 
parc.č. 1637/2 s tím, že si žadatel 
toto dopravní značení uhradí vlast-
ním nákladem. 
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5. března Fotbalový výbor zve srdečně všechny členy a hráče na VÝROČNÍ      
 FOTBALOVOU SCHŮZI  od 18.00 hod v restauraci na Hřišti.   
 

 
13. března  Hospůdka u Milana pořádá v sobotu 13.3. tradiční  
 TURNAJ V KARETNÍ H ŘE „VŮL“ o „PUTOVNÍHO VOLA“  

Prezentace do 8:00 hod. Občerstvení zajištěno. 
 

14. března  v neděli v 15:00 hod. v Besedě zahraje divadelní soubor „Pod věží“ 
Štramberk hru BARABÁŠ . Hlavní představitelé Karolína Lešinská, 
MUDr. Mořic Jurečka, Josef Hrček (Barabáš) 

 Hra švédského autora Pära Lagerkvista – nositele Nobelovy ceny za   
literaturu – popisuje osud člověka, který unikl trestu smrti. Po osvoboze-
ní upadá do osamocenosti a hledá smysl života. 

 Příběh Barabáše zobrazuje i symboliku současné doby: rozpolceného 
člověka, jeho hledání a získávání životní jistoty. 
Vstupné dobrovolné. 

 
16. března Výbor základní organizace Českého zahrádkářského svazu zve členy na 

VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI, která se koná v úterý 16.3. v sále    
Besedy v 17:00 hod. 

 
18. března se uskuteční od 17:00 hod. v sále Besedy v Rybí  vyhlášení                   

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍCH SPORTOVCŮ OKRESU NOVÝ JIČÍN, KOLEKTI-
VŮ, TRENÉRŮ A CVIČITELŮ  bližší informace na zadní straně tohoto 
zpravodaje. 

 
19. března Výbor TJ Sokol Rybí zve  všechny členy na VALNOU HROMADU , která 

se uskuteční  v pátek v restauraci Na hřišti v 18:00 hodin. 
 
20. března v sobotu od 19:00 hod. se koná v Kalimeru DISKOTÉKA pro členy      

Sokola  /a nejen pro ně/ s názvem Vzpomínka na 80 a 90.léta.  
 Vstup od 18 let. Srdečně zve a těší se na Vás DJ PP. 
  
21. března Na první jarní den VYNESEME ZIMU ZE VSI za doprovodu dechové 

hudby. Průvod vyjde ve 14:30 od Fojtství.  
 Celý program a občerstvení se letos uskuteční u lyžařské nástupní      

stanice vleku „Pod Polďákem“ 
 Z Polďáku přineseme ozdobenou májku - symbol jara – k základní škole. 
 Prosíme členy mysliveckého sdružení, hasičského sboru a skautu o 

účast v uniformách. 
 

28. března Komorní orchestr Kopřivnice a chrámový pěvecký sbor Rybí Vás zvou 
na  POSTNÍ ZASTAVENÍ   do kostela v Rybí v neděli 28.3. ve 14:00 hod.
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KLUB ŽEN  – zve své členky v úterý 2. b řezna  do přísálí Besedy v 18. hod.  
 
 
ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ A MĚŘENÍ TLAKU   se bude konat v pondělí 8. března
     v přísálí Besedy  v  době  od 9:30 - 10:00. 
ZAPISOVÁNÍ  LÉK Ů  se bude konat   v pondělí  22. března ve stejnou dobu.

TJ Sokol Rybí informuje, že letošní ročník turistického pochodu 
 ZA POHLEDY Z RYBÍ  

se bude konat v sobotu 1. května 2010. 
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 Jaro je pro mnohé z nás to nejhezčí období v roce, ale hasičům v tuto dobu často 
přidělává vrásky na čele prudké tání sněhu spojené s deštivým počasím, které         
způsobuje na mnohých místech záplavy. Když se zvládne voda, nastává období, kdy 
většina lidí vyráží buď za jarním úklidem na zahrádky a nebo na vycházky do přírody … 
a tady mohou nejen pro hasiče nastat perné chvíle. 
 
 Mnozí lidé si chtějí usnadnit práci na zahrádce nebo při odstraňování staré trávy 
na loukách a zatravněných plochách v okolí rodinných domů a pouštějí se do vypalová-
ní suchého travního porostu, aniž by si uvědomovali, že tím nejen porušují zákon, ale 
rovněž ohrožují své okolí.  Plošné vypalování trávy je zakázáno nejen na zahrád -
kách, ale i jinde . Při nedodržení tohoto zákazu hrozí občanovi za tento přestupek     
pokuta až 25 000,-- K č. 
 
 Pokud pálení dřevního odpadu, listí apod. 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. Dále je vhodné mít v blízkosti ohniště připraveny prostředky k hašení např.    
konev s vodou, resp. 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. 
 
 Při pálení odpadu 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 Hasičskému záchrannému sboru buď telefonicky Sektorové-
mu operačnímu a informačnímu středisku Frýdek-Místek na číslo 950 720 010 nebo 
elektronickým formulářem, který občané, právnické osoby a podnikající fyzické osoby 
najdou na webových stránkách Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského 
kraje www.hzsmsk.cz  pod názvem „Pálení klestí“. Na základě těchto včasných           
informací tak hasiči ušetří finanční prostředky a čas za zbytečné výjezdy, kdy jsou      
voláni k požáru a na místě samém zjistí, že jde o bezpečné pálení. 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,-  K č. Rovněž po celý rok platí 
zákaz rozd ělávání oh ňů v lesích mimo vyhrazená tábo řiště. Každý, kdo se pohybuje 
v přírodě by se měl chovat 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 zap říčiněného 
dětmi zákon postihuje odpov ědné osoby pokutou až do výše 25 000,-- K č. 

nprap. Dagmar Benešová 
vrchní inspektorka – výchova obyvatelstva 

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 
územní odbor Nový Jičín 
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Odpovědná osoba: Chytílková Petra 
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 Ředitelka mateřské školy děkuje sponzorům za 
dárky do tomboly na dětský maškarní ples. 
Zároveň děkuje zaměstnancům a rodičům za         
přípravu pohoštění a pomoc při organizovaní tohoto 
plesu. 
 

Miroslava Gilarová 
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elektronický m ěsíčník o život ě v nás a kolem nás 

 
Již rok s Vámi. D ěkujeme.   

 
  

Vážení spoluobčané, 
na webu www.rybak.kx.cz byl zprovozněn dotazník, vztahující se k měsíčníku RYBAK. 
Chci Vás požádat o trochu Vašeho času a jeho vyplnění a odeslání. Děkuji. 
 

Pavel Lichnovský 
vydavatel 

PRODÁM 
 

Prodám byt 3+1 v os. vl. v Libhošti. 
Přízemí, 2 sklepy, autostání u domu. 

Klidné, čisté prostředí. 
Cena dohodou. 

tel.č. 604 560 247 
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RYBSKÝ   ZPRAVODAJ    č. 3/2010  vydal  Obecní úřad Rybí,  Rybí č. p. 127  dne  26.2.2010   
v počtu  330 výtisků. Připravila  Jana Marková. Telefon / fax: 556 760 181. IČ: 00600741.  

E-mail adresa: obec@rybi.cz.  Webové stránky obce: www.rybi.cz.  
Evidenční číslo zpravodaje:  MK  ČR E 10143.   

Roční předplatné zpravodaje 60 Kč nebo 5 Kč za jeden výtisk.     Tisk: Obecní úřad Rybí         .       
Obecní úřad si vyhrazuje právo výběru příspěvků do zpravodaje.              Uzávěrka každého čísla: 25. den 

Ve čtvrtek dne 18. března 2010 se uskuteční v sále Besedy v Rybí   
vyhlášení 

 
Nejúsp ěšnějších sportovc ů okresu Nový Ji čín, kolektiv ů, trenér ů a cvi čitelů. 

 
V doprovodném programu kromě hudební skupiny budou zařazena i vystoupení – 

společenský tanec, pódiové skladby, brejkaři, rozhovory se sportovci a osobnostmi.  
 

Okresní sdružení Českého svazu tělesné výchovy, které tuto akci každoročně        
organizuje srdečně zve i ob čany naší obce. 

Začátek v 17:00 hodin. 
 


