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Milí spoluobčané, 
 
jestliže máte chvíli čas, vezměte si tužku, papír a zkuste chvíli počítat. Nejdříve sečtěte 
všechny finance potřebné na roční provoz vaší domácnosti (tj. náklady na jídlo, vodu, 
elektřinu, topení, úklid domácnosti, a případně další běžné výdaje).  
A teď vypočtěte, kolik procent z této celkové částky činí náklady na vytápění vašeho 
domu. Tato částka by neměla překročit hranici 10%. Při překročení této hranice lidé     
začnou používat k topení nekvalitní palivo (hnědé uhlí, dřevotřísky, plastové láhve     
plněné pilinami) nebo přestanou topit a mrznou.  
 Jak jste tedy dopadli? Jakým způsobem snižujete náklady na vytápění? Věřte, že     
pokud topíte málo kvalitním topivem, přispíváte asi ke 40% podílu znečištění ovzduší v 
našem kraji, které je právě připočítáváno vytápění rodinných domů. To přece není     
vůbec málo !!! 
 A zeptejte se taky svých sousedů, jak jsou nadšení z tmavého kouře valícího se 
z vašeho komína přímo na jejich dům. 
 Letošní zima pomalu končí (aspoň doufám) a s  ní docházejí i zásoby na           
vytápění. Takže až budete shánět nové na příští zimu, máte před sebou těžký úkol. 
Měli byste se s náklady na vytápění dostat do 10% celkových nákladů na provoz      
domácnosti a přitom topit šetrně a ohleduplně k životnímu prostředí a ke svým         
sousedům.  
 

Hezké předjaří přeje Marie Janečková 
 

I tak vypadá naše obec. Jak se vám líbí? 
 Jestli vás napadá, jak zabránit nebo aspoň znepříjemnit našim spoluobčanům 
dělat nepořádek ve vsi, pište na obec nebo volejte na telefon 606 127 321, případně 
foťte  
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 Anežka Galiová     89  let 

 Anna  Kvitová   88  let 

 Marie  Kamasová  86  let 

 Josef  Janýška  83  let 

 Božena  Najzarová  75  let 

 Josefa Kvitová   75  let 

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

Po otevření nové budovy OÚ se naskytla možnost získat klubovnu pro seniory. 
Protože nás starších přibývá, rozhodly jsme se této možnosti využít a založit 

 
 
 
 

 
Setkávání by probíhala v pondělí od 16 hodin v klubovně v 1. patře OÚ. 

 
Činnost  - dle zájmů seniorů: např. deskové hry, promítání DVD z různých akcí 
obce nebo DVD vlastních, seznámení s počítačem. Můžeme se zde domluvit 
na vycházkách a výletech do okolí. Přivítáme vaše nápady a náměty. 
 

 V klubovně bude možno vařit čaj, kávu. 
Nemusí se chodit pravidelně. 

Vstup bez poplatků 
 

Na 1. setkání se v pond ělí 7. března 2011 v 16 hodin t ěší  
              Ludmila Krausová 
              Mgr. Vlasta Kohoutková 
              Hana Velčovská 
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Výbor základní organizace Českého zahrádkářského svazu 

zve členy na VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI, která se koná v 
úterý 15.b řezna v 17:00 hod. v sále Besedy  

Pojďte s námi jaru naproti  
V neděli 20. b řezna 2011 Vás zve turistický oddíl Rybí na vycházku  

OKOLO RYBSKÝCH STUDÁNEK . 
Sraz ve 14:00 hod. na fotbalovém hřišti. 

Oblečte si pyžama, 

budem tančit do rána. 

Sbor dobrovolných hasičů Rybí pořádá 5.března 2011 v 19 hodin 

PYŽAMOVÝ PLES 

k tanci i poslechu hraje EXIT 

bohatá tombola, občerstvení 
Sál Beseda Rybí 

Srdečně zvou pořadatelé 

Vstupné 60 Kč  
„PYŽAMA“ mají v ceně poukázku na 30 Kč na občerstvení do baru. 

Hospůdka u Milana pořádá v sobotu 12. b řezna tradiční  
TURNAJ V KARETNÍ H ŘE „VŮL“ o „PUTOVNÍHO VOLA“  

Prezentace do 8:30 hod. Občerstvení zajištěno. 

Výbor fotbalového oddílu TJ Sokol Rybí zve všechny členy  

na VÝROČNÍ FOTBALOVOU SCHŮZI, která se koná  
v pátek 18.b řezna 2011 v 18.00 hodin v restauraci Na h řišti. 
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ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ A MĚŘENÍ TLAKU    se bude konat v pondělí 7. března   
      v konzulta ční místnosti léka ře na novém  
      obecním ú řadě v době  od 9:30 - 10:00. 
 

ZAPISOVÁNÍ  LÉKŮ   se bude konat  v pondělí  21. března ve stejnou dobu. 
     
 

Obec Rybí a PROMĚNA Vás zvou ve čtvrtek 24. b řezna  
  na přednášku s besedou 

CO VŠECHNO DĚLÁ ŽENU KRÁSNOU ?    
(více informací na str. 7 tohoto zpravodaje) 

HUMANITÁRNÍ SBÍRKA   použitého ošacení  
se bude konat ve čtvrtek 24. b řezna od 9:00 do 18:00 hodin  

v prostoru před bývalou obecní knihovnou v Besedě. 
 (bližší informace na str. 6) 

JAPONSKOČESKÉ SETKÁNÍ S LIDOVOU PÍSNÍ 

„JABLÚČKO A SAKURA“ 3 
Zveme Vás na společné vystoupení 

TRIA YUKIKO SAWY a cimbálové muziky „PRAMÍNKY“, 

které se uskuteční v neděli 20. března v 16:00 hodin v sále Besedy. 

Těšíme se na Vás 

Kulturní komise  
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Bolí Vás často v bedrech? 
 

Trávíte spoustu času vsedě, za PC? 
 

Vystřeluje Vám bolest do dolních končetin? 
 
 

 
 

Dovoluji si Vás pozvat na odbornou přednášku                              

zabývající se  bederní páteří, která se uskuteční  

v pátek 11. 3. 2011 v 18:00  

v prostorách místní knihovny.  

Pokusíme se společně přijít na to,  v čem je tato oblast                

problematická, naučíme se, jak správně manipulovat                        

s předměty, či jak si sami pomoci, když se projeví                        

akutní problém. 

 

Na Vaši účast se těší Mgr. Petra Milichová, fyzioterapeutka. 
Vstupné dobrovolné 



9 

Pokud máte rádi hádanky a historii, pak jsou násled ující 
řádky ur čeny práv ě pro vás. 
 

Kdo jsem? 
 Lidé říkají, že jsem pamětník starých časů, jsem totiž 300 a možná až 400 
let starý organismus. Rostu v blízkosti historicky doloženého Příborského         
chodníku, tedy toho, po kterém podle některých pramenů putovali také Cyril 
s Metodějem. Ty jsem samozřejmě neznal, ale zato jsem viděl lidi, kteří v mé  
blízkosti úporně pracovali na polích, oháněli se sekerou v lese nebo  procházeli 
okolo mě ve svátečních šatech na návštěvu do sousedního Libhoště.   
Dnes jsem tak trochu opuštěný, jen na blízkých mezích na konci prázdnin   lidé 
sbírají ostružiny a kousek pode mnou chovají bažanty.  
Ještě napovím, že jsem 24 m vysoký a obvod mého kmene měří celých 382 cm. 
V letošním roce budu zařazen do dobré společnosti rybských památných stromů –
 lípy pod Puntíkem a tisů u Křížků a Bajerů. 

 

 Tak a teď zkuste přijít na to, kdo jsem a kde mě najdete.    
Pro prvého z vás mám sladkou odměnu připravenou na obecním 
úřadě.  
Majitelé pozemku, na kterém rostu, ani pracovníci obecního úřadu 
včetně jejich rodinných příslušníků samozřejmě nesoutěží. 

Marie Janečková 

Obec Rybí má zájem vytvořit na svých elektronických stránkách seznam místních 
podnikatelů včetně popisu jejich činnosti a základními kontaktními údaji.  
 Jestliže podnikáte a máte zájem o tento druh reklam y, poskytněte potřebné 
podklady zaměstnancům obecního úřadu. 

Marie Janečková, starostka 

Zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání 8.2. poskytnutí prostoru na webových stránkách 
obce pro odkaz nebo vizitku o Vašich podnikatelských aktivitách. V případě Vašeho zájmu         
kontaktujte prosím obecní úřad nebo mě - po dohodě Vám zprostředkuji grafický návrh Vaší vizitky 
(zdarma). Využijte této možnosti k prezentaci svého podnikání. Webové stránky navštěvují nejen 
Rybjané. 

Zveřejnění na www.rybi.cz  je ZDARMA . 
 

Pavel Lichnovský, zastupitel obce 
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Ze zasedání  

zastupitelstva obce 

Výbor TJ Sokol Rybí  srdečně zve všechny členy NA VALNOU HROMADU , 
která se koná v pátek 1.dubna 2011 v 18.00 hodin v restauraci Na hřišti. 

 
TJ Sokol Rybí informuje, že letošní ročník turistického pochodu  

ZA POHLEDY Z RYBÍ  
se bude konat v sobotu 30.dubna 2011. 

Obecní ú řad Rybí nabízí možnost zasílání informativních 
zpráv z obce na vaše emailové adresy 

(takových, které se posílají v sms). 
Kdo má zájem o tuto službu m ůže zaslat svou emailovou 

adresu  na obec@rybi.cz 

 V úterý 8. února 2010 se v sále Besedy konalo 3. zasedání  zastupitelstva 
obce, kterého se zúčastnilo 14 členů zastupitelstva a 38 občanů. 
 
Zastupitelstvo na zasedání projednalo a přijalo toto usnesení: 

schvaluje  program 3. zasedání Zastupitelstva obce Rybí;                 (14-0-0) 
 
schvaluje,  aby diskuse probíhala ke každému bodu programu zvlášť;          (14-0-0) 



11 

schvaluje   
 návrhovou komisi ve složení: Petr Purmenský (předseda),                      (14-0-0) 

 Jaromír Havrlant, Martin Pospěch 
ověřovatele zápisu:   Jaromír Marek a Jiří Kudělka 
zapisovatelku:   Jana Marková; 

 
 
bere  na  v ědomí  plnění usnesení přijatých na 2. zasedání Zastupitelstva obce Rybí  dne 

7.12.2010;                                            (14-0-0) 
 

 
schvaluje  povolení průjezdu motoristického podniku Valašská rally 2011 po určených trasách katast-

ru obce Rybí a to za dodržení všech podmínek vzešlých z jednání tohoto zastupitelstva; (9-4-1) 

 

schvaluje  v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní 
zřízení) ve znění pozdějších předpisů rozpočet obce Rybí pro rok 2011: 

 příjmy:    8.600.000 Kč 
 financování:    4.300.000 Kč 
 výdaje: 12.900.000 Kč;                           (14-0-0) 

 

schvaluje  prodej části pozemku parc.č. 1690/3 paní Jaroslavě Veřmiřovské, bytem Rybí 355  a to za 
cenu stanovenou znaleckým posudkem s tím, že kupující uhradí zaměření pozemku, 50% ná-
kladů za zhotovení znaleckého posudku a správní poplatek za vklad vlastnického práva do ka-
tastru nemovitostí budou hrazeny dle zákona (tzn. 50% prodávající a 50% kupující) a 

 pov ěřuje   starostku podpisem kupní smlouvy;                 (14-0-0) 
 

 
schvaluje  ve smyslu § 84 odst. 2 písm. x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve zně-

ní pozdějších předpisů a § 6 odst. 5 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů  

 
zadání zm ěny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Rybí (upravené po projednání),  

které tvoří přílohu č. 1 předloženého materiálu;                  (14-0-0) 
 

 
bere na v ědomí  vyhodnocení projednávání návrhu Zadání změny č. 4 ÚPNSÚ Rybí v rozsahu 
 přílohy č. 2 předloženého materiálu;                                  (14-0-0) 
 

 
schvaluje  dle názvu bodu změnu v komunikaci s občany:                                                    (14-0-0) 
• využívání SMS informací nebo emailů na požádání občana 
• zveřejňování nařízení, interních předpisů, vyhlášek, usnesení zastupitelstva na webu obce  
• zveřejnění emailové adresy zastupitele obce na webu obce Rybí ( s jeho souhlasem) 
• umožnění zveřejnění kontaktu a popisu činnosti místního podnikatele na webu obce Rybí popř. 

umístění odkazu internetových stránek místních podnikatelů (na základě žádosti podnikatele). 
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Ze zasedání rady obce 
Rada obce na svém 6. zasedání dne 8.2.2011 
projednala a p ř i ja la toto usnesení:  

schvaluje   variantu č. 1 (paušální poplatek 500 Kč 
(100 sms zdarma) 1 Kč/1 SMS + DPH) nabídky 
SMS-Operátora od firmy KONZULTA Brno na 
posílání hromadných sms,  který bude řešen 
formou dodatku ke smlouvě a pov ěřuje        
starostku podpisem tohoto dodatku; 

 
schvaluje   zapojení obce Rybí do programu Úřadu 

práce na podporu aktivní    nezaměstnanosti a 
schvaluje   uzavření pracovních smluv na      
veřejně prospěšné práce; 

 
 schvaluje   žádost Tomáše Kodady na odpracová-

ní obecně prospěšných  prací v obci Rybí a to 
ve výši 300 hodin a pov ěřuje  starostku  dalším 
jednáním v této věci; 

schvaluje   finanční příspěvek Českému svazu 
včelařů Štramberk na pořádání oslav 100. 
výročí od svého založení, souhlasí   
s uzavřením smlouvy o    poskytnutí neinves-
tiční dotace z rozpočtu obce Rybí a           
pov ěřuje   starostku jejím podpisem; 

 
 schvaluje   uzavření smlouvy o veřejné službě 

s panem Janem Purmenským do 
31.12.2011; 

 
vyhlašuje   v souladu  s  ustanovením  §  39  

zák. č. 128/2000 Sb.  o  obcích (obecní     
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zá-
měr obce o poskytnutí výpůjčky nebytových 
prostor ve společenské klubovně multifunkč-
ní budovy a to v pondělí od 16:00 hodin; 

Rada obce na svém 7. zasedání dne 23.2.2011 
projednala a p ř i ja la toto usnesení:  

schvaluje   finanční příspěvek Sjednocené organi-
zace nevidomých a slabozrakých ČR SONS na 
podporu jejich činnosti, souhlasí   s uzavřením 
smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 
z rozpočtu obce Rybí a pov ěřuje   starostku 
jejím podpisem; 

 
schvaluje   finanční příspěvek ČSOP Nový Jičín na 

provoz záchranné stanice pro ohrožené živoči-
chy v Bartošovicích, souhlasí   s uzavřením 
smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 
z rozpočtu obce Rybí a pov ěřuje   starostku 
jejím podpisem; 

 
schvaluje  smlouvu o zřízení věcného břemene a 

to ve věci zřizované přípojky NN k novostavbě 
rodinného domu manželů Rubínových. Věcné 
břemeno bude hrazeno jednorázovou úhradou; 

 
 schvaluje   užití znaku obce Rybí v hlavičce          

e-mailové adresy pospech.rybi@seznam.cz po 
dobu trvání mandátu zastupitele; 

schvaluje  nové složení povodňové komise obce: 

 
vybrala   firmu MSS-projekt s.r.o., Svárov 671, 

755 01 Vsetín  na „Hlavní mostní prohlídky   
staveb v obci Rybí“ a pov ěřuje   starostku 
podpisem smlouvy; 

 

Funkce  Jméno  Bydlišt ě 

předseda Marie Janečková Rybí 350 

místopředseda Antonín Kudělka Rybí 40 

člen Martin Lapčík Rybí 372 

člen Jaroslav Honeš Rybí 265 

člen Ing. Jiří Kudělka Rybí 167 

člen Jaromír Marek Rybí 266 
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Knihovna v roce 2010  
 
 Rok 2010 byl v historii obecní knihovny rokem velké změny. Protože 
jsem již tak trochu pamětník a začala jsem do knihovny chodit jako dítko ško-
lou povinné vím, že sídlila postupně na čtyřech místech – malý sál kulturního 
domu, bývalé kanceláře na Fojtství, pak opět kulturní dům ovšem prostory 
které nyní opustil obecní úřad a nakonec sklepní prostory pod sálem v        
Besedě. 
 Od listopadu loňského roku se nachází knihovna v nové multifunkční 
budově, kde získala krásný prostor. Nejenže je více místa pro přehledné ulo-
žení knih, ale  hlavně je tam oproti vlhkému sklepnímu prostoru sucho, což je 
dobře pro návštěvníky i knihy. Věřím, že toto stěhování bylo v historii obecní 
knihovny poslední. 
 
A teď něco k činnosti knihovny v roce 2010 
 
celkový počet knih                                   3.843 
z toho 
         mládež naučná                                    79 
         mládež beletrie                               1.093 
         dospělí naučná                                  653 
         dospělí beletrie                               2.018 
 
 
časopisy:  Čtyřlístek, ABC, Bravo Girl-Dívka, Květy, Burda,  
  Praktická moderní žena 
 
 
 

počet registrovaných návštěvníků              100 
              z toho do 15 let                               27 
 
návštěvníci internetu (zdarma)                   237 
 
návštěvníci celkem                                  1.133 
 
počet výpůjček za celý rok                      3.376 
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H. a J. Lamkovi a kolektiv            4 tajemství Čtyřlístku 
 
     Tato kniha vyšla v roce 2009, právě když uplynulo 40 let od vydání prvních příběhů Čtyřlístku. A tak 
již několik generací čtenářů prožívá stále nová dobrodružství s Myšpulínem, Fifinkou, Bobíkem a Pin-
ďou. Ale i tato čtveřice má svá tajemství, která odhalí v této knize. 
 
Miloslav Švandrlík                         Kopyto, Mňouk 
                                                                  a mimozemšťané 
                                                        a černá magie 
                                                        a akta X 
 
     Kniha obsahuje tři samostatné příběhy žáků Kopyta a Mňouka. Díky své dobrodružné povaze se 
dostávají do nebezpečných situací, které řeší většinou velmi originálně. Tyto humorné příběhy pobaví 
nejen dětské čtenáře, ale také dospělé. 
 
 
Enid Blytonová                               Správn á pětka op ět v akci 
 
     Přátelé Julián, Dick, George, Anna  a pes Tim se znovu sešli, tentokrát o Vánocích a čeká je objev 
tajné podzemní chodby. Toto dílo oblíbené autorky dětských knih přináší další dobrodružný příběh 
party kamarádů.  
 
 
Zuzana Francková                          Vít ěz bere vše 
 
     Dívčí román upoutá všechny milovnice jezdeckého sportu. Příchod nové dívky do jezdeckého     
oddílu naruší dosud jednoznačné kralování patnáctileté Lindy a rozvíjí se příběh plný lásky a nenávisti. 
 
 
 
J. Hanzelka – M. Zikmund               Afrika kolem  Tatry 
 
     Známí cestovatelé napsali ze svých cest několik knih. V této malé knížce seznamují čtenáře se 
svými přípravami na první cestu do Afriky, popisují radosti ale i nástrahy a strasti, které čekají          
cestovatele na tomto kontinentu. Dočteme se také, jak byla v Africe populární jejich TATRA 87, o níž 
sami říkali, že jen díky její spolehlivosti vyvázli často z nebezpečných situací. 
 
 
Ottův průvodce p řírodou                Ptáci 
 
     S blížícím se jarem začínáme slyšet častěji ptačí zpěv, vracejí se stěhovaví ptáci. A v této knize 
jsou přehledné popisy všech druhů ptáků žijících na území Evropy, doprovázené barevnými             
fotografiemi. 
 
Hrnečku va ř 
 
     Česká hrníčková kuchařka podle které uvaříte celý oběd, upečete moučníky a cukroví. Obsahuje i 
recepty na zavařování kompotů, džemů a marmelád. 
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Michal Viewegh                      Výchova dívek v  Čechách 
 
     Jeden z oblíbených románů tohoto autora. Mladý učitel si chce přivydělat peníze a proto přijme 
doučování dcery milionáře Krále. Dívka je zpočátku uzavřena do svého světa, ale po krátkém čase 
naváže s učitelem milostný vztah. Život učitele se tak mění v kličkování mezi milenkou, manželkou a 
dcerou. 
 
 
Sandra Brown                        Zám ěna 
 
     Román od známé autorky přináší příběh jednovaječných dvojčat Gillian a Meliny, které si v     
dospělosti zahrají dávnou dětskou hru na záměny. Díky nerozeznatelné podobě se rozvíjejí        
dramatické situace a záhady. 
 
 
Wilbur Smith                          Píse ň slon ů 
 
     Autor nás zavádí do nádherné africké přírody kde nechybí krutost a násilí ale i láska a naděje. 
Drancování divoké přírody není hlavnímu hrdinovi této knihy lhostejné a proto se jej snaží zastavit. 
 
 
Erle Stanley Gardner            P řípad sli čné siluety 
 
     Další z příběhů advokáta Perryho Masona, jež díky svému postřehu odhalí past, do které měl být 
vlákán a odhalí skutečného vraha. 
      

Informace o d ění školy, fotogalerie a jiné najdete 
od měsíce b řezna na  

  

www.zsrybi.cz. 
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Nejen české domácnosti jsou v dnešní době doslova přeplněny vybavením z materiálů, které se 
snadno vznítí a rychle hoří (např. čalouněný nábytek, matrace, bytové textilie). Při případném   
požáru v bytovém domě vzniká značné množství toxických zplodin hoření, kterými je ohroženo 
velké množství lidí. A to nejen těch, kteří svým chováním požár způsobí, ale dokonce i těch     
zodpovědných, kteří bohužel sdílí společné prostory s méně zodpovědným nájemníkem nebo 
vlastníkem bytu.  
I přes zvýšenou preventivní aktivitu hasičů v předchozích letech a jejich častá upozornění        
směřující na vlastníky a provozovatele bytových domů, jak mají zajistit požární bezpečnost ve 
svých prostorách a na co upozornit obyvatele bytů, se počet požárů v bytových domech nedaří 
snížit.  V loňském roce bylo v obytných domech v Moravskoslezském kraji zaznamenáno celkem 
145 požárů s celkovou škodou 16 843 500 Kč.  
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 Vysoký počet požárů v objektech pro bydlení obecně souvisí i s tím, že se lidé 
cítí doma bezpečně a podceňují drobné nehody, které mohou vést ke vzniku        
požáru. I nevhodně odložená cigareta či svíčka ponechaná na okamžik bez dozoru 
dokáže proměnit byt v hořící past naplněnou toxickými zplodinami hoření. Dalším 
faktorem pro nelichotivá čísla o požárech v bytových domech je i nedostatečné    
vybavení bytových domů hasicími přístroji, neprovozuschopnost hydrantů či         
nemožnost jejich použití z důvodu uzamčení. Velkým problémem jsou rovněž       
neprůchodné únikové cesty z objektu, které nejen že neumožňují obyvatelům       
bytových domů včas opustit nebezpečný prostor, ale také brání hasičům v rychlém 
a účinném protipožárním zásahu. 
Z výše uvedených důvodů se příslušníci oddělení kontrolní činnosti Hasičského   
záchranného sboru Moravskoslezského kraje rozhodli zaměřit svou pozornost 
v roce 2011 také na bytová družstva a společenství vlastníků, kde budou provádět 
kontroly dodržování předpisů o požární ochraně. Hasiči se tentokrát nezaměří     
pouze na domy ve vlastnictví velkých bytových družstev či společenství vlastníků, 
ale také na ta menší „jednovchodová“.  

 
nprap. Dagmar Benešová 

vrchní inspektorka - výchova obyvatelstva 
HZS Moravskoslezského kraje 

územní odbor Nový Jičín 
Zborovská 5, 741 11  Nový Jičín 

Při požárech v bytových domech byla v roce 2010 usmrc ena 1 osoba        

a zraněno dalších 51 osob. 
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Nabídka analýz pitných vod 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě nabízí občanům akreditovaný 
orientační rozbor pitné vody – chemický a mikrobiologický. 
Cena včetně odběrů: 720 Kč včetně DPH 
Rádi zodpovíme na jakýkoliv váš dotaz o odběru a analýze pitných 
vod. Nabízíme rovněž konzultace o úpravě pitné vody, např. desin-
fekce studní. 
 
Pracoviště Nový Jičín 

Ing. Marie Bartoňová 724 303 844 
Zuzana Šindlerová 732 782 646 
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Ing. Čestmír Koleček 

Zubří 
 

Rostislav Petřek 
Nový Jičín 

 
Členové Společenstva kominíků ČR 

 
čištění, kontrola, revize, vložkování komínů 

odstraňování komínových závad 
 

tel. 737 917 329 
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       Pavel Jure čka, Rybí č.p. 344 

     tel. 739 088 535 
 

Provádím  kontrolu spalinové cesty a následné     

vydání zápisu - zprávy na tuhá, plynná paliva  

dle nařízení vlády č. 91/2010 platné od 1.1.2011. 

KAMENICTVÍ     
  

 
NABÍZÍME: 
 - výroba a montáž  pomníků moderních i klasických tvarů z kvalitních materiálů 
 - renovace stávajících pomníků 
 - broušení  rámů, soklů, krycích desek, ochranné nátěry proti vod ě a mechu 
 - kopání a betonování základů, pokládání dlažby 
 - sekání a pískování písma (zlacení, stříbření, barvení), montáž plastického písma 
 - prodej a výměna lamp, váz, vitrín z nerezu, bronzu i žuly 
 
 
 - přijedeme, poradíme a zakázku sjednáme v místě Vašeho bydliště zdarma 
 - odvádíme profesionální práci již víc než 10 let !!! 
 

  
OBJEDNÁVKY  u: Petr Janek, Máchova 61,Nový Jičín,tel.:777 223 171 
                             e-mail: kamenictvijanek@seznam.cz, IČ: 64973182 
 
NA ZAKÁZKY SJEDNANÉ  DO 31.3. SLEVA  20% NA KAMENICKÉ  PRÁCE! 
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 Rok se sešel s rokem a byly tady 
opět jarní prázdniny, ve kterých jsme se 
vypravili na zimní táboření do Ratíškovic. 
Na okraji městečka v borovém lese nám 
byla pronajata skautská klubovna, která 
v roce 2008 shořela. Místní skauti,       
rodiče, kamarádi, přátele a mnoho     
dalších si skautskou klubovnu postavili 
za 4 měsíce  znovu, aby měli kde chodit 
do schůzek a pořádat skautské akce. 
 Na táboře se sešlo 16 lidí, kteří se 
byli vydovádět na krytém bazénu (nikdo 
se neutopil) ba naopak ještě někteří    
získali bobříka plavání a to Kryštof    
Skalka. Další den jsme byli v městě 
Břeclavi, kde jsme se prošli po            
památkách, dali jsme si k jídlu pizzu a šli 
na největší událost tohoto dne a to 8  
metrovou horolezeckou stěnu. Všichni 
se dosytnosti vyřádili a nikdo nespadl ani 
se nezranil.  

 Další den jsme si venku zahráli hru 
pro všeobecné skautské znalosti které 
obsahovaly: šifry, morseovku, uzly, GPS, 
buzolu a všeobecnou znalost. Chtěl bych 
touto cestou poděkovat všem co se na 
této akci podíleli. Ať už vedoucím i      
dětem. 
 
Teď se budeme soust ředit na letní tá-

bor.  
Předběžný termín je prvních 14 dní 

v červenci  
 

za skaut Rybí vedoucí chlapeckého 
oddílu Radek  Najzar 
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RYBSKÝ   ZPRAVODAJ    č. 3/2011  vydal  Obecní úřad Rybí,  Rybí č. p. 380  dne  28.2.2011   
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 

ČEZ Distribuce, a.s. Vám v souladu se zákonem 458/2000 Sb. oznamuje, že z 
důvodu prací na  vedení vysokého napětí, bude přerušena dodávka elektrické 
energie pro část obce : 
  

Rybí - celá obec  
vypínání el.energie dne 8.3.2011 od 8:00 do 16:00 h od. 

 
orientační mapa vypínání: 
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