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Dobrý den, milí spoluobčané, 
 
jarní příroda nás láká na     
výlety a na zahrádky, ale pro 
nás na obci jsou letošní pro-
dlužující se dny ve znamení 
velkého budovatelského úsilí. 
 
 Jistě nikomu z Vás    
neunikl pohyb na stavbě   
multifunkčního domu. Jeho 
interiér dostává konečnou  
podobu, ještě zbývá dokončit 
venkovní omítky a zpevněné 
plochy a s firmou Bytostav 
Ostrava-Poruba se pomalu 
rozloučíme. 
 
 Zato v  areálu Klimbach byla na konci dubna zahájena stavba víceúčelového 
hřiště, kterou pro změnu staví firma Nosta z Nového  Jičína. Jen připomínám, že toto 
nově vznikající minihřiště je určeno pro všechny obyvatele obce a stane se tak      
novým místem pro trávení volného času . Hřiště bude mít velikost 14 x 34 m, bude 
pokryto asfaltovým povrchem, po všech stranách bude ohraničeno dřevěným      
mantinelem a sítí. Směrem k fotbalovému hřišti firma vystaví zastřešenou tribunku se 
střídačkou. 
 Jen tak pro zopakování připomínám, že na hřiště i multifunkční dům jsme 
z 90% získali finance z evropských fondů. 
 
 A aby toho nebylo málo o letních prázdninách nás čeká dokončení oprav v ZŠ, 
na ní jsme dostali z MSK dotaci ve výši 500.000 Kč, druhou polovinu přidáme 
z rozpočtu obce a škola bude pár let vypadat zase dobře. 
Stále ještě nevíme, jak dopadla naše žádost o dotaci na zateplení mateřské školy. 
 
 Největší a taky nejtěžší projekt nás ovšem teprve čeká. Jistě je to                  
odkanalizování obce. Díky práci pana Pastorka se dostává do fáze předložení 
k územnímu řízení.  Na podzim – v říjnu nebo listopadu – se naskýtá příležitost zís-
kat na stavbu kanalizace finance z evropských fondů a tu bychom rozhodně neměli 
promarnit. 
 
Je to zkrátka fofr! 
 

Hezké prožití májových dnů Vám přeje Marie Janečková 
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 Adéla  Černá         84  let 

 Karel  Křížek   82  let 

 Karla  Kelnarová  80  let 

 Ludmila Šimíčková  70  let 

 Mečislav Gawlowski  65  let 

 Josef  Friedel   65  let 

 Emilie Purmenská  65  let 

Všem našim jubilantům přejeme k životnímu jubileu především 
dobré zdraví, spokojenost, pohodu a optimismus 

Připomínáme si 65. výro čí osvobození obce Rybí 
 

V kronice naší obce se můžeme dočíst, že 6. května byla právě neděle, den   
tradiční rybské pouti. V 6 hodin ráno přišli do naší obce ze směru od Závišic a   
Štramberka partyzáni společně s rudoarmějci. Když první rozvědky dostoupily asi do 
středu obce, Němci se ohlásili střelbou z Holiváku, od Puntíka a ze Žilinské hůrky.  
Bylo jasné, že se tam opevnili a rozhodli se klást odpor. Byla by to zkáza obce a  
mnoha lidí. To už ale na dolním konci vesnice byly ruské motorizované oddíly, jejichž 
děla byla v palebném postavení a společně se slavnými ruskými kaťušemi dávala 
Němcům pádnou odpověď. Asi v 11 hodin střelba utichla a Němci prchali dál.         
Odpoledne se strhl krátký boj o Nový Jičín, který samozřejmě skončil vítězstvím      
rudoarmějců. 

V den osvobození obce po příchodu Rudé armády svolali Rudolf Janáček st. 14 
a Petr Jašek st. 144 místní hudebníky, kteří pak vyhrávali před obecním úřadem.    
Téhož dne byly po dlouhé době na některých domech vztyčeny československé státní 
vlajky. 

Tolik o osvobození obce Rybí napsali naši kronikáři, ale jsou mezi námi ještě 
stále lidé, kteří si na tyto události docela dobře pamatují a rádi by se své vzpomínky 
rádi podělili. Zkuste si proto doma společně sesednout k jednomu stolu a trochu si na 
tu dobu zavzpomínat. 
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Ze zasedání  

zastupitelstva obce 

  
V úterý 27. dubna 2010 se v sále Besedy konalo 24. zasedání zastupitelstva obce, 
kterého se zúčastnilo 14 členů zastupitelstva a 12 občanů. 
 
Zastupitelstvo na zasedání projednalo a přijalo toto usnesení: 
 
schválilo  doplnění návrhu programu o body:   

• volba určeného zastupitele pro zpracování návrhu zadání územního plánu 
obce Rybí 

• Schválení obecně závazné vyhlášky obce Rybí č. 1/2010 o ochraně       
nočního klidu a regulaci hlučných činností 

• vyjádření pana Zdeňka Zaorala ke smluvní pokutě za odstoupení od   
smlouvy koupě nemovitosti - bývalého kina 

• schválení přijetí dotace z rozpočtu MSK 
 

schválilo  návrhovou komisi ve složení:  Pavlína Havrlantová (předseda),  
    Pavla Šimíčková a Petr Skalka 

 ověřovatele zápisu: Jaromír Marek a Pavel Bradáč 
 zapisovatelku:  Jana Marková; 

 

bere  na  v ědomí  plnění usnesení přijatých na 23. zasedání Zastupitelstva  
obce Rybí  dne  22. 3. 2010; 

 

schvaluje    prodej budovy kina č.p. 195 a pozemků parc.č. stavební 229, parc.č. 
908/3 a parc.č. 908/4 firmě HP BYTY 2010 s.r.o. se sídlem Mniší 113,   
Kopřivnice za celkovou kupní cenu 1.000.000 Kč a 

pověřuje   starostku podpisem kupní smlouvy;  
 

schvaluje   dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu regionální rady; 
 

schvaluje   do funkce určeného zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem územně 
plánovací dokumentace pro obec Rybí, kterým je Městský úřad Nový Jičín, 
odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče, oddělení 
úřad územního plánování paní Marii Janečkovou – starostku obce Rybí; 

 

vydává   Obecně závaznou vyhlášku obce Rybí č. 1/2010 o ochraně nočního klidu a 
regulaci hlučných činností; 

 

bere na v ědomí  dopis pana Zdeňka Zaorala o jeho finanční situaci a rozhodnutí o 
vymáhání dlužné částky odložilo do konce roku 2010; 

 

schvaluje   přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 500.000 Kč 
na realizaci projektu II. etapa rekonstrukce ZŠ Adolfa Zábranského Rybí a 

pověřuje   starostku podpisem smlouvy. 
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Ze zasedání rady obce 

Rada obce na svém 86. zasedání dne 6.4.2010 
projednala a p ř i ja la toto usnesení:  

vybrala  pozemek parc.č. 1353/1 jako nejvhod-
nější prostor pro poskytnutí pomoci 
vzdušnými prostředky (vrtulníky) Armády 
České republiky při krizových situacích 
v obci a pověřuje  starostku vytýčením 
plochy a zasláním na Krajské vojenské 
velitelství Ostrava; 

 
schvaluje   poskytnutí propůjčky nebytových 

prostor v suterénu budovy č.p. 127 
Skautskému oddílu č. 5 a 9  Rybí pro  
využití těchto místností k vzdělávání a 
výchově mládeže prostřednictvím      
skautských aktivit a pověřuje  starostku 
podpisem této smlouvy; 

schvaluje  finanční příspěvek ve výši 10.000 
Kč Mysliveckému sdružení Rybí na ná-
kup krmení pro lesní zvěř a souhlasí   
s uzavřením smlouvy o poskytnutí ne-
investiční dotace z rozpočtu obce Rybí 
a pověřuje  starostku jejím podpisem; 

 
schvaluje   finanční příspěvek ve výši 1.000 

Kč ZO  Českého svazu ochránců příro-
dy – Záchranné stanici v Bartošovicích 
na zajištění provozu    tohoto zařízení, 
souhlasí   s uzavřením smlouvy o po-
skytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu 
obce Rybí a pověřuje  starostku jejím 
podpisem;  

Rada obce na svém 87. zasedání dne 20.4.2010 
projednala a p ř i ja la toto usnesení:  

bere na v ědomí    oznámení o zahájení     
řízení o vydání Zásad územního      
rozvoje MSK formou opatření  obecní 
povahy a pozvání k opakovanému    
veřejnému jednání ve smyslu ustano-
vení § 39 odst. 5 stavebního zákona; 

 
schvaluje   Povodňový plán obce Rybí 

(aktualizovanou podobu);  
 
schvaluje  smlouvu o smlouvě budoucí o   

zřízení věcného břemene mezi obcí 
Rybí a manželi Markétou a Markem 
Žingorovými, Kopřivnice za účelem 
umístění, vybudování a provozování 
vodovodní přípojky na pozemku 
parc.č. 1690/3 k novostavbě rodinného 
domu na  pozemku parc.č. 935/3 v k.ú. 
Rybí a pověřuje starostku    podpisem 
této smlouvy; 

schvaluje   smlouvu o zřízení věcného        
břemene mezi obcí Rybí a panem 
Pavlem Hanzelkou,  Rybí na  přechodné 
uložení dříví v části pozemku parc.č. 
315, která sousedí s pozemkem žadatele 
a pověřuje starostku podpisem této 
smlouvy; 

 
schvaluje   tisk materiálů pro účastníky         

pochodu Za pohledy z Rybí na obecním 
úřadu v Rybí a to bezplatně; 

 
vyhlašuje   záměr obce Rybí o prodloužení 

Smlouvy o nájmu pozemků č. 2/2007 
parc.č. 1451 o výměře 940 m2 a parc. č. 
1415 o výměře 5932 m2 v k.ú Rybí. 
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  1.  května   TURISTICKÝ POCHOD ZA POHLEDY Z RYBÍ  - oddíl turistů TJ Sokol Rybí 
Vás zve na již 35. ročník tohoto tradičního turistického pochodu. 

 
 
13.  května NETRADIČNÍ POVÍDÁNÍ O QUATEMALE   ve čtvrtek 13.5. v 19:30 v sále 
 kulturního domu Beseda. 

Zveme vás na zajímavé setkání s Dominikem Tetíkem, který se s Vámi rád 
podělí o zážitky. V dubnu tohoto roku již po několikáté navštívil Quatemalu a s 
sebou přivezl mnoho zajímavého k povídání a shlédnutí. Přijďte si               
vyslechnout informace o zemi, kterou možná osobně nenavštívíte - máte však 
možnost se s ní seznámit prostřednictvím Dominika Tetíka. 
 

 
15. května Kulturní komise OÚ a skauti zvou v sobotu od 15 hodin na SPOLEČENSKÉ    

 ODPOLEDNE do venkovních i vnitřních prostor Hospůdky U Milana.  
 Program : vystoupení Želviček 
                    vystoupení mladých hasičů 
                    soutěže pro děti i dospělé 
                     vypouštění poštovních holubů 
 Celým odpolednem nás bude doprovázet místní hudební skupina paní Petry 
 Křížkové. 

 Akce se bude konat i za nepříznivého počasí. 
 

 
20. května   Srdečně zveme všechny maminky, babičky, prababičky a tetičky ve čtvrtek v 
 15:15 hod. do  mateřské školy na oslavu SVÁTKU MATEK . 
 
 

22. května V sobotu od 20:00 hod. pořádá fotbalový oddíl v Kalimeru DISKOTÉKU.       
 Srdečně zveme všechny členy Sokola a širokou veřejnost. 

 Vstupné dobrovolné.       Předseda FO PP. 
 
 
28. a 29. května VOLBY  DO  POSLANECKÉ  SN ĚMOVNY  PARLAMENTU  ČR 
 V pátek 28. května 2010 v době od 14:00 – 22:00 hod.,  
 v sobotu 29. května od 8:00 – 14:00 hod.,  
 v Základní škole Adolfa Zábranského Rybí.  
 Volič může ze závažných důvodů požádat obecní úřad a ve dnech voleb 
 okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost     
 (ve svém bydlišti). Volební komise se k voliči dostaví s přenosnou volební    
 schránkou. 
 

 
29.  května VLEKAŘSKÁ ŠKVAŘENICE  - oddíl vlekařů TJ Sokol Rybí pořádá od     

14.00 hod. na Kocmínku tradiční vlekařskou škvařenici. V případě               
nepříznivého počasí se setkáme v Kalimeru sokolovny.   
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KLUB ŽEN  – zve své členky v úterý 4. kv ětna do přísálí Besedy v 18:00 hod.  
 
 
ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ A MĚŘENÍ TLAKU   se bude konat v pondělí 3. května  
      a 31. května   v přísálí Besedy  v  době   od 9:30 - 10:00. 
 

ZAPISOVÁNÍ  LÉK Ů  se bude konat  v pondělí  17. května ve stejnou dobu.
      

 Ředitelka MŠ žádá rodiče nově přihlášených dětí, aby se dostavili v    
úterý 25.5.2010 od 10:00 hod . k převzetí rozhodnutí o přijetí či nepřijetí    
dítěte do mateřské školy. 

Miroslava  Gilarová 
ředitelka MŠ 

Ukládání objemného odpadu z domácnosti a železného šrotu 
do velkoobjemových kontejnerů: 
 
pro dolní část obce 14. a 15. kv ětna u Fojtství   
 
Součástí bude opět sběr hliníkových odpadů (hlin. plechovky 
od piv, energetických nápojů, měkkých obalů od paštik apod. - 
vše je nutné odložit čisté. 

 Sběr nebezpe čného odpadu :  v sobotu 15. května u obecního  
                     skladu v době od 8:00  do 9:00 hod.  
                  

Občané mohou odkládat nebezpečný odpad  BEZPLATNĚ. 
 

Můžete zde uložit:  
 -  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   
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OZNÁMENÍ 
 

 
 

Starostka obce Rybí paní Marie Janečková podle § 15 zák. č. 247/1995 Sb., o volbách do Parla-
mentu   České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů 
 

o z n a m u j e  : 
 

1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční ve dnech 
 

 28. května 2010    od  14:00 hod.  do  22:00 hod.   a 
 29. května 2010     od   8:00 hod.  do  14:00 hod.   

 
2. Místem konání voleb je volební okrsek č. 1 Rybí v Základní škole Adolfa Zábranského , 

Rybí č. p. 110. 
 
3. Každému voliči budou dodány hlasovací lístky nejpozději 3 dny přede dnem voleb.                      

Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky také ve volební místnosti. 
 
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství             

České republiky platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním 
pasem České republiky anebo cestovním průkazem. 

 Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování 
umožněno. Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. 

 
4. Volič s trvalým pobytem v obci Rybí, který chce volit v jiném volebním okrsku, může podle 

§ 6a odst. 2 volebního zákona podat na Obecním úřadu Rybí žádost o vydání voličského 
průkazu, a to těmito způsoby: 

 a/ písemn ě s doručením na obecní úřad nejpozději do pátku 21. kv ětna 2010                
  (podpis voliče musí být ověřen) 

 b/ osobn ě na obecním úřadu nejpozději do st ředy 26. kv ětna 2010 do 16:00 hod .              
 Obecní úřad Rybí vydá voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou 
mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči 
zašle. Voličské průkazy se vydávají od čtvrtku 13. května 2010.  

 
               Marie Janečková 

 starostka obce Rybí 

o  době  a  místě  konání  voleb 
do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 

v obci  Rybí 
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Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje    
sociální služby pro občany z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně          

potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost. 
 Více na  www: diakoniebroumov.org 

 

VYHLAŠUJE 
 

SBÍRKU  POUŽITÉHO  OŠACENÍ 
 

Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/ 
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,  
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek) 

Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené 
Peří,péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek 
Obuv – veškerou nepoškozenou 

 
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:  

ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce – z ekologických 
důvodů 

nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí 
znečištěný a vlhký textil 

 

Sbírka se uskuteční : 
 

  dne:  ve čtvrtek 27. května 2010 
   (po domluvě s OÚ možno věci odevzdat i v jiný den)  
 

 čas:  9:00  -  18:00 hodin 
 

 místo: v prostoru před obecní knihovnou 
 

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,  
aby se nepoškodily transportem 

 
Uvítáme i případný příspěvek na dopravu. 

 

Děkujeme za Vaši pomoc. 
 

Bližší informace Vám rádi sdělíme: 
tel. : 224 316 800, 224 317 203 
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V sobotu  19. června  se uskuteční zájezd Javo říčské jeskyn ě – hrad Bouzov  
                                    odjezd v 7:05 Fojtství, 7:10 horní 
 
Javoříčské jeskyně – pod kopcem Špraněk je zpřístupněno veřejnosti 780 metrů 
 chodeb s mimořádně bohatou a zachovalou krápníkovou 
 výzdobou. 
                                  Vstup do jeskyní je od parkoviště vzdálen 600 metrů s 
 výškovým převýšením a s 91 schody. 
 
Hrad Bouzov       -  pohádkový hrad Bouzov vznikl na přelomu 13. – 14. století. 
                               V letech 1896-1910 byl přestavěn velmistrem Řádu            
 německých rytířů Evženem Habsburským. 
  Natáčela se zde řada pohádek např. : 
                                 Pyšná princezna 
                                  O princezně Jasněnce a létajícím ševci 
                                  O Janovi a jeho podivuhodném příteli 
                                  Arabela 
                                  Království potoků 
 
Cena zájezdu:     dospělí 250 Kč,  senioři  200 Kč, děti + studenti 100 Kč,   
   děti do 6 let zdarma. 
 
V ceně:   doprava, vstupné do jeskyně, vstupné do hradu. 
 
       Vstup do hradní věže si zaplatí každý účastník sám - cena za osobu 50 Kč 
 
 

Hlásit se m ůžete na obecním ú řadě nebo u paní Ludmily Krausové. 

Rodina Šenková děkuje za účast a květinové dary 
při posledním rozloučení s p. Šenkem. 
         manželka a dcery 
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Informace: MVDr. Horník František tel. 602 524 866 
 
 

Svaz chovatelů koní Moravy a Slezska,  
spolek Nový Jičín 

 
si Vás dovoluje pozvat ve dnech 29. a 30.5.2010  

do areálu chovu koní VFU Brno ŠZP Nový Jičín-Žilina na akci 

VÝSTAVU   KONÍ 
Program sobota 29.5.2010 od 11 hod.: 
 

� Od 10 hodin  svod koní (zápis klisen do PK, registrace hříbat) 
 

� Výstava 3-letých klisen* (bude probíhat zápis do plemenných knih, T i CH plemena) 
 

� Výstava 4-letých a starších klisen* (teplokrevná a chladnokrevná plemena) 
 

� Klisny s hříbaty* (bude probíhat registrace hříbat) 
 

� Rodiny* – hříbata ročník 2008 a 2009 
 

� Předvedení koní různých plemen 
 

� Soutěž UKAŽ, CO UMÍŠ aneb HLEDÁNÍ KOŇSKÉHO K-FACTORU 
� pro koně všech plemen, pohlaví, vzrůstu, věku 
� fantazii se meze nekladou, hodnotit se bude vtipnost, nápaditost, kostýmy… 

(např. scénka, tanec s koněm, komunikace a jiné dovednosti) 
Tato soutěž bude dotována peněžitou prémií ve výši 5 000 Kč!!! 
 

*Klisny na 1.-5. místě oceněny floty, 1.-3. místo finanční odměna z prostředků NJ spolku 
 

Občerstvení zajištěno, srdečně zvou pořadatelé. 
Přihlášky posílejte do 30.4.2010 na email   rklos@visteon.com 

 
Program neděle 30.5.2010 od 13 hod.: SPORTOVNÍ ODPOLEDNE S KOŇMI 
1. Zrcadlový parkur 
2. Dostihy poníků 
3.  Vozatajské soutěže 
4. Cross country odvážných seniorů o pohár předsedy NJ spolku (50 let a výše)   
 

Přihlášky 30 minut před zahájením sportovního odpoledne. 
Floty a věcné ceny pro 1. - 3. místo. 

 
 

Veterinární předpisy:
Podle platných směrnic SVS ČR platné na rok 2010, kterými se stanoví veterinární 

podmínky pro přemísťování koní.
Soutěž je v souladu s řádem ASCHK ČR pro ochranu zvířat při veřejném vystoupení, 

nebo svodu zvířat (čj.34969/2007 – 10001 ze dne 4.11.2008).
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Vážení spoluobčané, 
 
prosím ty, kteří byli ve čtvrtek 25.3.2010 v čase od 11:30 do 13:00 

svědky tréninkových jízd vozidel, jejichž řidiči se „seznamovali s trasou“ na Valašskou 
rally, aby se se mnou spojili a připsali své jméno do hromadné oficiální stížnosti na  
dopravní inspektorát. Především svědky, kteří automobily viděli jezdit v zákazu vjezdu, 
nebo byli v přímém ohrožení rychle jedoucími vozy. 
Chci, abychom společnými silami zabránili, dalším nepovoleným jízdám kolem našich 
domovů za plného provozu, bez předchozího ohlášení, povolení a zabezpečení,     
protože tento bezohledný přístup k „tréninku“, ohrožuje nás obyvatele a především  
naše děti. 

Volejte na tel. číslo: 775 868 131 – Milena Indráková 

 

DARUJEME 

do dobrých rukou 3 měsíční štěňátka (kříženci) 

p. Bradáčová  tel.  739 909 716 

 
PRODÁM 

barevnou tiskárnu EPSON C45 

Málo používaná, nové náplně. 

Cena 1000 Kč. 

Info:  tel. 728 939 508 

E-mail: m.pustej@seznam.cz 
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NE   2.5.   10:00  žáci     Rybí        : Libhošť 
    14:15  dorost    Rybí       : Kunín 
    16:30  muži     Rybí  : Nový Jičín B 
ST   5.5.   17:00  muži   Rybí  : Mořkov 
SO   8.5.   16:30  dorost    Lichnov      : Rybí 
NE   9.5.   11:00  žáci   ŠtramberkB: Rybí 
    16:30  muži   Zbyslavice : Rybí 
ST 12.5.   17:00  dorost  Libhošť : Rybí  
SO 15.5.   14:15  dorost    Rybí       : Pustějov 
    16:30  muži     Rybí       : Štramberk 
NE 16.5.   10:00  žáci   Rybí  : Lichnov 
SO 22.5.    10:00  dorost    Lubina : Rybí   
NE 23.5.   15:00  žáci    Troj.Bystré  : Rybí 
    17:00  muži   Jeseník n.O: Rybí  
NE 30.5.   14:45  dorost  Rybí  : Sedlnice 
    15:00  žáci   Vlčovice-Mniší: Rybí 
    17:00  muži   Rybí  : Tísek 
 

  4.4.    muži    Kunín       : Rybí   1   : 2 
10.4.    muži    Kop řivnice     : Rybí  1   : 0 
24.4.    dorost   Štramberk      : Rybí  2   : 0 
25.4.    žáci    Sedlnice       : Rybí   2   : 3 
  muži    Sedlnice        : Rybí  1   : 0 

Aktuální přehled fotbalových zápasů najdete na obecních stránkách 

 www.rybi.cz  

http://www.rybi.cz/fotbal/data_fotbal/data/rozpis.htm 
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RYBSKÝ   ZPRAVODAJ    č. 5/2010  vydal  Obecní úřad Rybí,  Rybí č. p. 127  dne  30.4.2010   
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 

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 11. a 12. kv ětna 2010 od 7:30 do 15:30 hod.  

 
Rybí - Sirkové lázn ě 

vypínání el.energie dne 11.5.2010 od 7:30 do 15:30 hod.  
  

Oznámení formou leták ů v míst ě vypínání provedou pracovníci energetiky.  
  
Děkujeme za pochopení.           Martin Válek 

Technik přípravy - oblast Morava  
 

orienta ční mapa vypínání:  


