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Dobrý den, milí spoluobčané. 
 
 Opět se potvrdilo staré dobré       
pořekadlo, že kdo si počká, ten se     
dočká. A tak po téměř třech letech se 
obecnímu zastupitelstvu konečně      
podařilo prodat budovu kina. A myslím, 
že lepší záměr nového využití této     
budovy bychom  hledali asi těžko. Firma 
HP BYTY 2010 s.r.o. z Kopřivnice -   
Mniší chce v této budově vystavět byty 
a kanceláře. Protože územní plán naší 
obce s výstavbou bytových domů      
nepočítal, zastupitelstvo schválilo zařa-
zení takové možnosti právě do této lokality. Tato možnost bude projednávána a 
schválena v současně probíhající změně ÚPD číslo 4. Nyní nám ještě zbývá popřát 
novým majitelům, aby se jim dařilo splnit vše co si předsevzali, aby budova kina     
patřila opět k hezkým dominantám obce. 
 
 Uplynulý měsíc se zapíše do i do naší kroniky jako měsíc dešťů. I naše dva  
potoky měly koryta naplněná vodou, která v některých úsecích dokonce napáchala 
škodu na majetku. Je pravda, že vesnice a města v blízkém okolí mají s vodou      
daleko horší zkušenosti, přesto však správce vodních toků s obcí spolupracuje a 
snad se i my dočkáme tolik potřebných úprav i na našich potocích. 
 
A nakonec to nejdůležitější: „Milé děti, k vašemu svátku Vám přeji milující chápavé 
rodiče, spravedlivé učitele a jen samé dobré kamarády. 
 

Prosluněný měsíc červen Vám všem přeje Marie Janečková 
  
 

Testová otázečka: 
 
 Ke svému oblíbenému hnízdu s kontejnery na tříděný odpad přinesu skleněné láhve. 
Bílý kontejner na sklo však dnes chybí. (byl prasklý, opravoval se) Co tedy udělám? 

a) vysypu sklo k sokolovně 
b) odnesu sklo k jinému hnízdu, kde kontejner na sklo stojí (třeba na nové cestě na   

horní nebo k hasičárně není daleko) 
c)  vysypu sklo do kontejneru na plast (láhev plastová nebo skleněná, všechno jedno) 
 
Kterou z těchto možností si vybral jeden z našich občanů, co myslíte? 
 

 Pokud nebudeme třídit pořádně, bude odpad i z těchto kontejnerů končit na skládce 
v Životicích a samozřejmě, že za jeho uložení zaplatíme z obecního rozpočtu. Jestliže však 
v kontejnerech bude čistá druhotná surovina, za vývoz těchto kontejnerů naopak do obecní 
pokladny peníze přibudou, z nich se pak aspoň částečně pokryje vývoz jarního a           
podzimního velkoobjemového odpadu. 
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 Kristina Jahnová        90  let 

 Jan   Mitura   80  let 

 Marta  Bárová   75  let 

 Drahomíra Valušková  75  let 

 František  Číp    60  let 

Hodně zdraví, štěstí, mnoho radosti a dobré nálady do každého dne 
přejeme občanům, kteří v tomto měsíci oslaví životní jubilea. 

TJ Sokol Rybí pořádá v sobotu 19.6.2010 jednodenní zájezd na  

MALOU FATRU K ŠÚTOVSKÉMU VODOPÁDU.  

Odjezd v 6.00 hod. od Dubů, předpokládaný návrat v 19:00.  

Bližší informace u p. Miroslava Krpce v restauraci Na hřišti. 

V sobotu  19. června  se uskuteční zájezd Javoříčské jeskyně – hrad Bouzov 
                                    odjezd v 7:05 Fojtství, 7:10 horní 
 
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. 
 

Nahlášené účastníky  prosíme o zaplacení zájezdu na obecním úřadě  
do pátku 11.6.2010.     
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Ze zasedání  

zastupitelstva obce 

  
V pondělí 24. května 2010 se v sále Besedy konalo 25. zasedání zastupitelstva  
obce, kterého se zúčastnilo 11 členů zastupitelstva a 4 občané. 
 
Zastupitelstvo na zasedání projednalo a přijalo toto usnesení: 
 
schválilo doplnění návrhu programu o bod:   

• Návrh dohody o úhradě neinvestičních výdajů spojených s plněním povinné školní 
docházky 

 
schválilo   návrhovou komisi ve složení: Jaromír Marek (předseda),  

        Ludmila Krausová a Josef Kudělka 
 ověřovatele zápisu:  Petr Skalka a Jiří Kelnar 

 zapisovatelku:  Jana Marková; 
 
bere  na  vědomí  plnění usnesení přijatých na 24. zasedání Zastupitelstva  obce Rybí  

dne  27. 4. 2010; 
 
 
rozhodlo ve smyslu § 84  odst. 2 písm. x) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) 

ve    znění pozdějších předpisů a § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon“) a také v návaznosti na § 44 písm. a) stavebního zákona o        
pořízení změny č. 5 územního plánu; 

 
doporučuje  radě obce, aby schválila ve smyslu § 6 odst. 6 písm. b) žádost obce o        

pořízení  změny č. 5 územně plánovací dokumentace; 
 
schvaluje ve spojitosti s § 5 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a   
 stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, doplnění            
 požadavků změny č. 4.  

 Tj. definovat nový způsob využití území, zóny, do které náleží pozemek parc. č. st. 
 229 tak, aby bylo možné realizovat přestavbu na bytový dům.  
 

schvaluje  připojení se k výzvě zastupitelstva Města Nového Jičína ve věci jednání 
s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou; 

 
schvaluje  uzavření dohody mezi Obcí Rybí a Městem Kopřivnice o úhradě                   

neinvestičních nákladů spojených s plněním povinné školní docházky dětí trvale 
bydlících v obci Rybí a navštěvujících základní školy v Kopřivnici v kalendářním   
roce 2010 a pověřuje   starostku jejím podpisem; 
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Ze zasedání rady obce 

Rada obce na svém 88. zasedání dne 4.5.2010 
projednala a při jala toto usnesení: 

 předkládá zastupitelstvu obce Rybí 
k projednání výzvu Zastupitelstva města 
Nového Jičína k připojení obce Rybí 
k zamezení radikálního omezení rozsahu 
proplácení ortopedických operací 
(totálních endoprotéz); 

 
schvaluje  Smlouvu o smlouvě budoucí mezi 

Obcí Rybí a firmou Arpex Moravia s.r.o. 
se sídlem Bartošovice 12, jakožto      
společnosti pověřené realizací stavby el. 
přípojky pro nový rodinný domek na 
parc.č. 90/12 v k.ú. Rybí za účelem    
provedení přípojky podzemních kabelem 
AYKY 4x16 ze stávajícího sloupu u parc. 
č. 1742, jejímž vlastníkem je obec Rybí a 
následně přes parcelu 90/13 a následně 
bude ukončena v plastovém pilíři s HDS 
umístěném na hranici parc. č. 90/12 a  
pověřuje  starostku podpisem; 

 
schvaluje  Smlouvu o smlouvě budoucí mezi 

Obcí Rybí a firmou Arpex Moravia s.r.o. 
se sídlem Bartošovice 12, jakožto      
společnosti pověřené realizací stavby el. 
přípojky pro nový rodinný domek na 
parc.č. 1557/4 v k.ú. Rybí za účelem  
provedení přípojky podzemních kabelem 
AYKY 4x16 ze stávajícího sloupu u parc. 
č. 1707/5, přes parcelu 1705/1 jejímž 
vlastníkem je obec Rybí a následně bude 
ukončena v plastovém pilíři s HDS   
umístěném na hranici parc. č. 1557/4 a 
pověřuje  starostku podpisem; 

 
doporučuje  zastupitelstvu obce Rybí         

projednat žádost Rudolfa Cavra o        
odkoupení části  parcely č. 1705/1; 

souhlasí  s umožněním výkonu veřejné  
služby v obci Rybí a schvaluje     
Smlouvu o výkonu veřejné služby mezi 
Obcí Rybí a panem Leošem           
Pustějovským, bytem Rybí  a pověřuje  
starostku podpisem smlouvy; 

 
souhlasí  s umožněním výkonu veřejné   

služby v obci Rybí a schvaluje Smlou-
vu o výkonu veřejné služby mezi Obcí 
Rybí a panem Milanem Pustějovským, 
bytem Rybí a pověřuje  starostku   
podpisem smlouvy; 

 
ruší   platnost směrnice o poskytování       

informací podle zákona 106/1999 
schválenou radou obce dne 18.2.2004. 
V platnosti zůstává ceník schválený 
dne 6.4.2010 pod číslem usnesení 
896. 

 
schvaluje   zadávací podmínky pro výběrové 

řízení malého rozsahu na dodávku        
nábytku pro multifunkční objekt v obci   
Rybí a zaslání výzvy k podání nabídek  
navrženým uchazečům:  

  Stanislav Pavelka, Závišice 267;  
  Aleš Sattek, Štefánikova 44, Kopřivni-

ce; Ladislav Baier, Sedlnice 263 a 
  schvaluje  hodnotící komisi ze členů 

rady a odborného zástupce pro knihov-
nu René Lossmanna; 

 
schvaluje  zpracovatele „Změny č.4 Územní-

ho plánu sídelního útvaru Rybí“                  
autorizovanou architektku Magdalénu   
Zemanovou, společnost Ateliér         
Archplan Ostrava, ul. Martinovská 
3168/48, 723 00 Ostrava – Martinov. 
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Rada obce na svém 89. zasedání dne 18.5.2010 
projednala a při jala toto usnesení: 

Co najdete na úřední desce  

K datu 31.5.2010: 
 
Nařízení Krajské veterinární správy Moravskoslezského kraje 
Návrh závěrečného účtu DSO povodí Sedlnice za rok 2009 
Rozhodnutí hejtmana MSK o vyhlášení stavu nebezpečí 
Oznámení - zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání -
chodníkové těleso 
Vyhláška - vyměření daně z nemovitostí na rok 2010 
Oznámení o zahájení řízení o vydání Zásad územního rozvoje MSK 
Nařízení Státní veterinární správy - mimořádné veterinární opatření 
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 

vybrala   ve výběrovém řízení na veřejnou    
zakázku vybavení multifunkčního objektu 
nábytkem firmu Stanislav Pavelka,      
Závišice 267 a pověřuje starostku      
podpisem smlouvy o dílo; 

 
vybrala  ve výběrovém řízení na veřejnou     

zakázku „Pamětní deska Víceúčelové 
minihřiště v obci Rybí“ firmu DEVIRO – 
reklamní firma  Daniel Mach, Štefánikova 
984, Kopřivnice a pověřuje  starostku 
podpisem smlouvy o dílo; 

 
schvaluje umístění plošné inzerce o prezentaci 

obce Rybí v připravované publikaci firmy 
ASPIDA s.r.o. Brno „Cestujeme po     
Moravě“ a souhlasí  s použitím znaku 
obce Rybí v této publikaci; 

schvaluje  použití znaku obce Rybí pro  letní 
skautský tábor konaný ve dnech 14. – 
25. 8. 2010 ve Skaličce; 

 
schvaluje  dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 

13 920 000 s firmou Bytostav Poruba; 

schvaluje  zadávací podmínky pro výběrové      
řízení malého rozsahu na vybavení multi-
funkčního domu kancelářskou a výpočetní 
technikou a zaslání výzvy k podání nabídek 
navrženým uchazečům: DYTRON, s.r.o. 
Nový Jičín; Zbyněk Novobilský, Kopřivnice; 
Amenit s.r.o. Milan Kohout Nový Jičín a 
schvaluje hodnotící komisi ze členů rady a 
odborného zástupce; 

  
schvaluje  zadávací podmínky pro výběrové      

řízení malého rozsahu na II. etapu oprav ZŠ 
Adolfa Zábranského Rybí a zaslání výzvy k 
podání nabídek navrženým uchazečům:  

a) na rekonstrukci elektroinstalace, zdravotní 
techniky a výměnu podlahové krytiny:       
GEDOS stavební společnost a.s. Nový Jičín - 
Žilina; STAREST s.r.o. Starý Jičín; Novojická 
stavební společnost s.r.o. Nový Jičín  

b) Na výměnu 3 kotlů na plynové topení: Josef 
Hanzelka, Rybí; Dušan Šimíček Nový Jičín; 
Sdružení instalatéři Frant. Mácha, Nový Jičín 
a schvaluje hodnotící komisi ze členů rady a 
předsedy stavební komise; 
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  5.  června   TJ Sokol Rybí pořádá v sobotu 5.6. od 15:00 hodin v areálu             
fotbalového hřiště  SPORTOVNÍ ODPOLEDNE PRO DĚTI   

 Program: soutěže a hry pro děti, večer opékání špekáčků, diskotéka. 
 
 
  9.  června V tomto roce oslaví pobočka v Rybí ZUŠ Zdeňka Buriana Kopřivnice   
 15  let vzniku. Mnoha dětem dala poznat lásku k hudbě a k umění.      
 Také Vás, naše posluchače, určitě obohatila o poznání krásy hudby a 
 o její vliv na utváření naší duše.  
 Děkujeme Vám za přízeň, která je oceněním naší práce. Dovolujeme 
 si  Vás pozvat na ZÁVĚREČNÝ KONCERT ve středu 9. června 
 v 18:00  hod. do sálu Besedy. 
 
 
26. června Myslivecké sdružení Rybí Vás srdečně zve na LETNÍ VEČER  konaný 

 v 19:00 hod. v areálu Sokolovny v Rybí. Hraje skupina VAR. 
 Vstupné 50,- Kč. Myslivecká kuchyně a občerstvení zajištěno. 

 
KLUB ŽEN – zve své členky v úterý 1. června do přísálí Besedy v 18:00 hod.  
 
 
ZAPISOVÁNÍ  LÉKŮ  se bude konat  v pondělí  14. června v přísálí Besedy   
   v  době   od  9:30 - 10:00. 
ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ A MĚŘENÍ TLAKU  se bude konat v pondělí 28. června    
   ve stejnou dobu. 

MUDr. Jana Machovská oznamuje rodičům termíny poradny v Rybí 
v době letních prázdnin:    1. 7. 2010            13:00 -14:00 
    15. 7. 2010            13:00 -14:00 
    12. 8. 2010            13:00 -14:00 
         9. 9. 2010              7:30 -  9:00 
 
    a dále v sudé týdny čtvrtek 7:30 - 9:00 
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Obecně závazná vyhláška obce Rybí 

č. 1/2010, 

o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností 

 

Zastupitelstvo obce Rybí se na svém zasedání dne 27.4.2010 usnesením č. 
330/24/2010 usneslo vydat na základě § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obec-
ně závaznou vyhlášku: 

 

Čl. 1 

Vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v 
rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku. 

Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci, je používání hlučných strojů 
a zařízení v nevhodnou denní dobu. 

 

Čl. 2 

Omezení činností 

Každý je povinen zdržet se o nedělích v době od 00:00 do 24:00 hodin veškerých 
prací spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk, např.               
motorových kos, křovinořezů s elektrickým nebo spalovacím motorem, pojezdových 
nebo traktorových sekaček, plotových motorových stříhacích nůžek, cirkulárek,    
motorových pil, sbíječek, rozbrušovaček, kompresorů apod. 

 

Čl. 3 

Sankce za porušení 

Porušení ustanovení této obecně závazné vyhlášky se postihuje podle zákona 
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Čl. 4 

Účinnost 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 

 

 Marie Janečková       Petr Purmenský 

 starostka        místostarosta 
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Vážení občané 

 Červen je měsíc myslivosti, ochrany přírody a rodícího se nového života 

v přírodě. Myslivost, která bezesporu patří mezi nejrozšířenější záliby obyvatel na 

českém a moravském venkově je většinou lidmi chápaná jakožto činnost            

zaměřena na lov zvěře. Tento pohled je ovšem značně zkreslený. Neodpovídá   

celkovému rozsahu mysliveckých činností a práci myslivců do jisté míry v očích 

ostatních lidí znehodnocuje. Význam myslivosti je totiž možno vysledovat v       

různých oblastech našeho života. Mezi běžnými úkazy prováděnými všemi mysliv-

ci, bychom nalezli například pravidelné přikrmování zvěře v zimních měsících, po-

řádání společenských a kulturních akcí, jako jsou plesy, taneční zábavy, koncerty 

myslivecké hudby, chov psů veškerých našich národních plemen, sportovní stře-

leckou činnost, organizace akcí pro děti, přednáška na školách na téma přírody a  

její ochrany i mnohé další aktivity a činnosti. 

 

 Mezi nejvýznamnější úlohy myslivosti se pak řadí zejména péče o společné 

životní prostředí nás všech, do kterého přirozeně patří také volně žijící zvěř. 

 

 Chce-li myslivec volně žijící zvěř chovat a obhospodařovat (což znamená 

v konečném důsledku i uváženě lovit), musí také v první řadě důsledně pečovat o 

vhodné prostředí, ve kterém zvěř žije. Myslivci se proto podílejí na ochraně lesů, u 

polích zakládají a udržují remízky, vysazují stromořadí kolem cest a udržují 

v krajině přirozená napajedla. Tím vytvářejí příjemný domov nejen pro zvěř, ale  

také pro ostatní druhy živočichů, mezi které patří například zpěvné ptactvo,       

obojživelníci a mnozí další živočichové. Ti všichni v obhospodařované krajině     

nacházejí nejen prostor pro vyvádění mláďat, ale také dostatek pestré potravy a 

úkryt před nepřáteli i nepřízni počasí. 

  

 Jak již bylo naznačeno, dotýkají se myslivecké aktivity nejen „lovné zvěře“, 

ale také řady dalších živočišných druhů, které buďto mezi zvěř vůbec nepatří,    

nebo které z hlediska mysliveckého využití mají okrajový význam. Přesto stojí 

v popředí zájmu myslivců jak oni sami tak především jejich životní prostředí, které 

se myslivci snaží chránit a obnovovat. 

Prosíme Vás, chraňte přírodu a všechno co v ní žije. Dopřejte jí klidu, aby          

nemusela žít ve stresu a strachu. 

Výbor  Honebního společenstva 
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ŠKOLÁČEKŠKOLÁČEK  
Ročník 1/Číslo 9Ročník 1/Číslo 9Ročník 1/Číslo 9Ročník 1/Číslo 9    

Květen Květen Květen Květen –––– červen 2010 červen 2010 červen 2010 červen 2010    
Základní škola RybíZákladní škola RybíZákladní škola RybíZákladní škola Rybí    

    
Divadlo loutek Ostrava:Divadlo loutek Ostrava:Divadlo loutek Ostrava:Divadlo loutek Ostrava:    
Začátkem měsíce jsme navštívili loutkové divadelní představení „ O pejskovi a kočičce.“ 
Dětem se velmi líbilo. 
 
Den matek::Den matek::Den matek::Den matek::    
V pátek 14.5.  proběhla v naší škole besídka pro maminky. Počasí nám nepřálo, takže jsme básnili a zpívali 
v prostorách školy. Děti se nemohly dočkat, až předvedou svým maminkám, co se naučily. Všechno dopadlo 
dobře, nikdo nic nezapomněl, takže doufáme, že se besídka všem líbila a příští rok přijdete zas. 
 
Společné foto:Společné foto:Společné foto:Společné foto:    
V pátek 21.5.2010 proběhlo focení jednotlivých tříd a celé školy. 
Opět nám počasí nepřálo, takže jsme se museli fotit ve škole. 
     
Beseda sBeseda sBeseda sBeseda s    hasiči:hasiči:hasiči:hasiči:    
V naší škole proběhla dvakrát beseda s hasiči o jejich práci. Žáci si zopakovali důležitá telefonní čísla, druhy 
hasicích přístrojů, ale co bylo hlavní, jak se mají v různých nebezpečných situacích chovat. Beseda byla velmi 
přínosná, protože jak známe děti, platí  neustále opakovat dokola. Tímto hasičům moc děkujeme. 
Ještě nás čeká exkurze přímo k hasičům, což bude děti také zajímat. 
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Žlutý den:Žlutý den:Žlutý den:Žlutý den: 
Určitě jste také velmi otráveni z nevlídného počasí, které v naší oblasti panuje. Abychom si alespoň trochu 
zlepšili náladu, tak jsme na 27.5. vyhlásili žlutý den – barvu jara a sluníčka. Děti nezklamaly a přišly 
v nádherných modelech žluté barvy. Posuďte sami! 

Dravci:Dravci:Dravci:Dravci: 
V pondělí 31.5.2010 budeme mít ukázku dravých ptáků. 
 

Přání dětem:Přání dětem:Přání dětem:Přání dětem:    
1.června 2010 oslaví děti svůj velký svátek 1.června 2010 oslaví děti svůj velký svátek 1.června 2010 oslaví děti svůj velký svátek 1.června 2010 oslaví děti svůj velký svátek     

a my jim přejeme, všechno nej…nej…a my jim přejeme, všechno nej…nej…a my jim přejeme, všechno nej…nej…a my jim přejeme, všechno nej…nej… NEJLEPŠÍ!NEJLEPŠÍ!NEJLEPŠÍ!NEJLEPŠÍ!    
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 Prázdniny, dovolená … děti i dospělí si chtějí co nejvíce užít odpočinku a    
letních radovánek. Ale ani v tomto období bychom neměli zapomínat na možná   
rizika a dbát na základní pravidla bezpečného chování doma i v přírodě. 
 O prázdninách musíme věnovat zvýšenou pozornost i našim dětem.           
Nenechávat zbytečně v jejich dosahu zápalky, zapalovače, zábavnou pyrotechniku, 
svíčky nebo různé chemické přípravky. Upozornit děti, že plynové a elektrické   
sporáky a jiné elektrické spotřebiče nejsou určeny ke hraní. Při odchodu z domu 
nesmí zapomenout klíče, ověřit si, zda jsou vypnuty všechny spotřebiče (sporák, 
světla, žehlička, varná konvice, televize apod.) a zda jsou zavřená okna a že jsou        
uzavřeny všechny vodovodní kohoutky.  
 Pro děti i pro dospělé platí  bez rozdílu zásady  pro rozdělávání ohně nejen 
na vyhrazeném tábořišti: 
 - oheň rozdělávat nejlépe vždy za přítomnosti dospělé osoby, 
 - nikdy nezapalovat oheň v blízkosti lesa (50 m), 
  - nikdy nerozdělávat oheň za extrémního počasí, např. za silného větru nebo        

    extrémního sucha, 
 - nikdy neponechávat oheň bez dozoru, 
  - mít k dispozici dostatečné množství vlastní vody k uhašení ohně pro případ, 

    že je oheň rozdělán v místě, kde není žádný vodní zdroj, 
  - nenechávat mladší sourozence a kamarády, aby si hráli nebo seděli      

    v blízkosti ohně (nebezpečí vznícení šatstva), 
  - do ohně nikdy neházet jakékoliv výbušné předměty (zábavná pyrotechnika,       

    nádoby od sprejů apod.), 
 - oheň neroznášet  po okolí (např. na zapálené větvi), 
  - oheň vždy pečlivě uhasit dostatečným množstvím vody a ujistit se, že 

 nehrozí jeho samovolné rozhoření. 
 
 Samozřejmě zde zdaleka nelze vyjmenovat všechna nebezpečí, která na děti 
o prázdninách čekají, ale jako rodiče bychom se měli pokusit své děti na možné  
nástrahy upozornit a varovat je před nimi. 
 Ale i my, dospělí, si často neuvědomujeme různá nebezpečí. Ponechání     
dítěte nebo zvířete ve vozidle v horkých letních dnech je doslova hazard s jejich 
zdravím nebo dokonce životem. Rovněž plynový zapalovač položený volně za     
oknem vozidla je následkem přehřátí častou příčinou požáru vozidla. Na            
bezpečnost v letních měsících bychom měli myslet při každé činnosti spojené     
například s opékáním a grilováním a dále rovněž při manipulaci s hořlavými         
kapalinami, kdy vlivem teplého počasí dochází k odpařování a rychlejšímu vzniku 
výbušné koncentrace. 
 

Obezřetnosti není nikdy dost ! 
 

Šťastné prožití léta přejí hasiči HZS MSK, územního odboru Nový Jičín 
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VÝSLEDKY     HLASOVÁNÍ   VE   VOLEBNÍM   OKRSKU    RYBÍ 
 

VE     VOLBÁCH     DO    
 

POSLANECKÉ  SNĚMOVNY   PARLAMENTU ČR 
____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Počet  voličů  zapsaných  do  seznamu  voličů ……………………     937 
 
Počet  zúčastněných  voličů    ………………………………………     713       
            = 76,09  % 
 
Počet  platných  hlasů    …………………………………………………       710   
 
 
 

Počet    získaných     platných       hlasů 
 

1. ODS   ……………………………………………………..........  167 
 
2. Věci veřejné …………………………………………………………..  105 
 
3. KDU - ČSL  …………………………………………………………..    96 
 
4. ČSSD  …………………………………………………………..    95 
  
5. TOP 09  …………………………………………........................    90 
 
6. KSČM  …………………………………………………………..    59 
 
7. Strana práv občanů – ZEMANOVCI    ..…………………………………    27 
  
8. SUVERENITA – Blok J. Bobošíkové …………………………………….    26 
 
9. Strana zelených …………………………………………………………...    12 
10. Dělnická strana sociální spravedlnosti……………………………………    12 
 
11. Strana svobodných občanů  ……………………………………….     7 
12. Moravané    ……………………………………………...     7 
 
13.       Volte pravý blok, www.cibulka.net.   ....………………………………...     3 
 
14.       Česká pirátská strana  ……….……………………………...     2 
15.       STOP     ……………………………………….     2 
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Sbor dobrovolných hasičů Rybí  

pořádá 6. července 2010  

pohárovou soutěž družstev mužů  

„SPÁLENIŠTĚ 2010“ 

V areálu kravína. 

Bližší informace v příštím zpravodaji. 
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NE   6.6.   14:00  dorost  Vražné     : Rybí 
    15:00  žáci     Straník      : Rybí 
    17:00  muži     Rybí  : Spálov 
SO 12.6.   17:00  muži   Vel.Albrechtice: Rybí 
NE 13.6.   14:45  dorost    Rybí     : Straník 
NE 20.6.   17:00  muži   Rybí  : Trojenovice I  
NE 27.6.   14:45  dorost   Rybí   : Žilina 
    17:00  muži   Rybí  : Skotnice  

  2.5.    muži    Rybí       : Nový Jičín B  3   : 4 
      dorost   Rybí     : Kunín   2   : 1 
  žáci    Rybí  : Libhošt   1   : 5 
  5.5.    muži    Rybí      : Mořkov   1   : 3 
  8.5.    dorost   Lichnov       : Rybí    4   : 0 
  9.5.  muži    Zbyslavice      : Rybí    2   : 2 
30.5.  žáci    Vlčovice-Mniší : Rybí    11 : 1 
  dorost   Rybí  : Sedlnice   4   : 5 
  muži    Rybí  : Tísek    2   : 0 
   

RYBSKÝ   ZPRAVODAJ   č. 6/2010  vydal  Obecní úřad Rybí,  Rybí č. p. 127  dne  31.5.2010   
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 

Mediaservis, s.r.o. přijme doručovatele tisku a letákových 
zásilek pro obec Rybí. 

Jde o práci na částečný úvazek 3 hodiny denně,  
pondělí až sobota. Práce v ranních hodinách. 

Nástup 1.7.2010. 
Práce vhodná i jako přivýdělek při ÚP, pro ženy na  

mateřské dovolené nebo aktivní důchodce. 
Informace na tel. č. 556 715 477, p. Aujezdská 

 


