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Dobrý den, milí spoluobčané, 
 
úvodník tohoto měsíce věnuji opět     
splaškové kanalizaci. Začala být totiž opět 
velmi aktuální. Situace v možnostech    
získání dotací je pro naši obec složitá, ale 
přesto řešitelná. A proto chceme využít 
všech dostupných možností pro její       
získání. Jen tak pro představu Vám vyčtu 
možné zdroje získání dotací: Program   
rozvoje venkova, Ministerstvo zemědělství 
a Operační program životního prostředí. 
Tyto programy budou vyhlášeny na podzim 
tohoto roku a byla by velká škoda je       
nevyužít. Co nás v této chvíli tlačí nejvíc je 
čas. Pro dotační tituly, ze kterých máme 
možnost čerpat finance na výstavbu je 
totiž potřeba mít projektovou dokumentaci ve fázi stavebního povolení. 

  

 I o letošních prázdninách bude v prostorách naší základní školy opět rušno. Bude 
totiž probíhat II. etapa oprav interiéru. v přízemí bude  provedena nová elektroinstalace, 
ve všech třídách i na schodištích budou položeny nové podlahové krytiny z PVC,      
modernizovány budou i toalety a konečně po 15 letech provozu budou vyměněny      
plynové kotle. 

 

 A nám ostatním přeji, abychom si prázdniny a dovolenou užili hezky v klidu            
a pohodě, ať už někde ve světě nebo doma na zahradě. 

 
Slunečný červenec přeje Marie Janečková        

 
 
     __________________________________________________________ 
 
 Obec Rybí nabízí d řevo na po řez za 800 Kč/m3. 
 V případě zájmu volejte na Obecní ú řad Rybí nebo na tel. 606 127 321.  
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 Jindřiška  Kvitová        89  let 

 Marie  Pavelková  84  let 

 Jarmila Hyvnarová  81  let 

 Rudolf Šenk   75  let 

 Marie  Purmenská  75  let 

 Petr  Purmenský  65  let 

 Jiří  Lošák   65  let 

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

  6.  července   Sbor dobrovolných hasičů Rybí pořádá pohárovou soutěž 
 družstev mužů  - SPÁLENIŠTĚ 2010  v areálu bývalého kravína 
 (více informací na str. 8 tohoto zpravodaje). 

 
 
24.  července  „Hospůdka u Milana“  zve milovníky dobrého jídla na tradiční  
  ZVĚŘINOVÉ HODY.   Začátek od 12:00 hod. 
 

 
ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ  se bude konat v pondělí 12. července  v přísálí Besedy   
    v době  od 9:30 - 10:00. 
 

ZAPISOVÁNÍ  LÉKŮ A MĚŘENÍ TLAKU    se bude konat  v pondělí  26. července 
       ve stejnou dobu.      
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Ze zasedání  

zastupitelstva obce 

  
Ve středu 23. června 2010 se v sále Besedy konalo 26. zasedání zastupitelstva obce, kterého 
se zúčastnilo 9 členů zastupitelstva a 4 občané. 
 
Zastupitelstvo na zasedání projednalo a přijalo toto usnesení: 
 
schválilo  doplnění návrhu programu o bod:   

- schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady MSK 
 

schválilo  návrhovou komisi ve složení:  Petr Skalka (předseda),  
    Petr Purmenský a Miroslav Krpec 

 ověřovatele zápisu: Ludmila Krausová a Zdenka Kvitová 
 zapisovatelku:  Jana Marková; 

 

schválilo  program 26. zasedání Zastupitelstva obce Rybí; 
schválilo,  aby diskuse probíhala ke každému bodu programu; 
   

vzalo na v ědomí  plnění usnesení přijatých na 25. zasedání Zastupitelstva obce Rybí dne  
24. 5. 2010; 

schválilo    v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) a v souladu s § 
17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (vše ve 
znění pozdějších předpisů) závěrečný účet obce Rybí za rok 2009 a souhlasí  
s celoročním hospodařením a to bez výhrad; 

schválilo    v souladu  § 30 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních      
rozpočtů (ve znění pozdějších předpisů)  výsledek hospodaření Mateřské školy   
Rybí okres Nový Jičín, příspěvková organizace za rok 2009 a souhlasí   
s převodem finančních prostředků do rezervního fondu ve výši  46.953,66 Kč;  

bere na v ědomí  v souladu  § 30 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů (ve znění pozdějších předpisů) výsledek hospodaření Základní školy  
Adolfa Zábranského Rybí, příspěvková    organizace za rok 2009; 

schválilo  v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a v souladu s § 39 
zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (vše ve znění 
pozdějších předpisů) závěrečný účet Sdružení povodí Sedlnice za rok 2009 a    
souhlasí  s celoročním hospodařením a to bez výhrad; 

vzalo na v ědomí  zprávu revizní komise DSO Sdružení povodí Sedlnice ze dne 4.6.2010; 
 
zamítlo   koupi pozemku parc.č. 928/2 v k.ú. Rybí a pověřuje starostku dalším jednáním; 
 
schválilo      koupi hasičského auta CAS 25 Š 706 MTHP od obce Malé Březno za 90.000 Kč; 
 
stanovilo  v souladu s § 67 a 68 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění     

pozdějších předpisů, pro nové funkční (volební) období let 2010-2014 počet členů       
Zastupitelstva obce Rybí:  15.  

rozhodlo   o přijetí dotace ve výši 2.665.647,94 Kč na realizaci projektu „Víceú čelové mini-
hřiště v obci Rybí“ , schválilo  Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady 
Moravskoslezsko a pov ěřuje    starostku jejím podpisem; 

 
Nepřijalo usnesení o   zpracování projektu místní komunikace na pozemku parc.č. 928/2; 
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Ze zasedání rady obce 

Rada obce na svém 90. zasedání dne 1.6.2010 
projednala a p ř i ja la toto usnesení:  

schvaluje   žádost  obce o po řízení změny č. 5 
územního plánu  ve smyslu § 6 odst. 6 
písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územ-
ním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební    
zákon“). 

 Pořizování zm ěny územního plánu bude 
pro obec Rybí zajišťovat ve smyslu § 6 odst. 
1 písm. c) stavebního zákona úřad územní-
ho plánování Městského úřadu Nový Jičín; 

 
žádá  firmu  Ateliér Archplan Ostrava o technickou 

pomoc při pořízení změny č.5  ÚPD Rybí; 
 
schvaluje   umístění reklamy firmy ASOMPO a.s. 

Životice u Nového Jičína na budově TJ So-
kol Rybí a pov ěřuje   starostku poskytnutím 
informací firmě ASOMPO a.s.; 

vyhlašuje  v souladu s ustanovením § 39 zák. č. 
128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve 
znění pozdějších předpisů záměr Obce 
Rybí o výpůjčce pozemku parc.č. 
1752  k.ú. Rybí. Písemné žádosti lze     
podat do 24. června 2010 na adresu 
Obecního úřadu Rybí. Tento záměr se  
bude projednávat následně na zasedání 
Rady obce; 

 

schvaluje   Smlouvu o smlouvě budoucí na     
 zřízení věcného břemene s manžely 
 Žingorovými, bytem  Kopřivnice, za      
 účelem zřízení elektrické přípojky na     
 pozemku parc.č. 1690/3 v k.ú. Rybí pro 
 novostavbu rodinného domu na pozemku 
 parc.č. 935/3 a pov ěřuje   starostku     
 podpisem této smlouvy; 
 

schvaluje   rozpočtové opatření č. 1. 

Rada obce na svém 91. zasedání dne 15.6.2010 
projednala a p ř i ja la toto usnesení:  

vybrala   firmu DYTRON s.r.o. Na Valech 411/1 
Nový Jičín na vybavení multifunkčního     
objektu kancelářskou a výpočetní technikou 
a pov ěřuje  starostku podpisem smlouvy; 

 

vybrala   firmu GEDOS a.s. Nový Jičín – Žilina na 
stavební práce II. etapy rekonstrukce ZŠ 
Adolfa Zábranského Rybí a pov ěřuje       
starostku podpisem smlouvy o dílo; 

 

vybrala   firmu  Josef Hanzelka, Rybí  na dodávku 
a výměnu kotlů v ZŠ Adolfa Zábranského 
Rybí a pov ěřuje  starostku dalším jednáním; 

 

bere na v ědomí  informaci o havarijním stavu 
hasičského auta a možnost zakoupení 
hasičského auta CAS 25 MTHP po celkové 
generální opravě od obce Malé Březno; 

 

schvaluje   zřízení věcného břemene parkování aut 
na pozemku parc.č. 1729/6 v k.ú. Rybí a  
pov ěřuje  starostku podpisem smlouvy o  
zřízení věcného břemene; 

doporu čuje   zastupitelstvu obce projednání kou-
pě pozemků parc.č. 928/2, 856/2, 856/3 od pana 
Petra Kvity;  
 

bere na v ědomí   informaci o jednání s Českou 
obcí sokolskou ve věci objektu sokolovny; 
 

pov ěřuje   starostku přípravou veřejné zakázky 
na dodavatele stavby „Rekonstrukce a  zateple-
ní pláště MŠ Rybí“  a výběrové řízení k zajištění 
technického dozoru investora a  koord inátora 
BOZP; 
 

vybrala   vydavatelství BARON, se sídlem Zimní 
1580, 253 01 Hostivice na výrobu pohlednic    
obce Rybí se znakem obce a pov ěřila   starostku 
dalším jednáním v této věci; 
 

pov ěřuje   starostku vyhlášením veřejné zakázky 
na dodávku a stavbu 2 ks plynových komínových 
těles v ZŠ Adolfa Zábranského Rybí; 
 

schvaluje   dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 639 
s firmou NOSTA o změně harmonogramu prací. 
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Popelnice budou vyvezeny i ve státní svátek v úterý 6.7.2010.  

 V letošním roce 2010 došlo ke zhoršení složení biologicky rozložitelného 
odpadu ve sběrných nádobách, které jsou sváženy z obcí. Sběrné nádoby lidé 
plní odpadem, který tam nepatří např. zeminou, kamením a pařezy. Pokud je  
zjištěn nevhodný odpad již před výsypem, nejsou kontejnery vyvezeny, ale ve  
více případech se objevil nevhodný odpad vždy až u dna nádob. Tento nevhodný    
odpad vážně poškozuje sběrné nádoby, vozidla, která tento odpad svážejí a také 
drtič, který poté biologicky rozložitelný odpad zpracovává.  
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 Dne 5. července oslavíme svátek sv. Cyrila a Meto-
děje a podle nedoložitelných  informací zanechali své stopy 
i v naší obci a okolí. 
 
 Byli to věrozvěstové, kteří přišli na  Moravu v roce 
863. Vytvořili písmo hlaholici. Šířili víru ve staroslověnském 
jazyce, vzdělanost a praktické zkušenosti z hospodářství. 
 
 Po stopách věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje v našem 
kraji pátral farář z Týna u Lipníka dr. Fr. Přikryl. Ve své kni-
ze z roku 1903 se zmiňuje i o našem kostelu: „….v polovici 

cesty ze Štramberka do Libhoště stojí kostel z první doby křesťanství….. Nejstarší 
část, původní kostel, je obdélníková loď s rovným štítem, na jehož vrcholu je přidě-
láno křížové kolo, které prý stálo na místě kostela, kde sv. věrozvěstové konali mi-
sie“. 
 
 Další stopa  nás dovede pod             
Libhošťskou hůrku. Vedla zde odnož         
jantarové stezky, později zvané „Příborský 
chodník“, který spojoval Starý Jičín, později i 
Nový Jičín s Příborem a Hukvaldy. 
V  Podhůř í ,  kde  vyvě rá  j eden 
z nejvydatnějších pramenů, vyrostl habr 
s rozeklaným kmenem.  Libhošťané na habr 
umístili kapličku s obrázkem Panny Marie.  
Předpokládá se, že zde bylo místo zastavení 
cyrilometodějské mise z velkomoravského 
období. Blíže nedatované zmínky z obecních 
kronik uvádějí Podhůří jako místo nálezu   
kamenné nádoby - křtitelnice, nyní umístěné 
u       hřbitovní brány v Libhošti. 
V minulosti sem vedly církevní průvody a  
konaly slavnosti. Od r. 1873 každoročně byl 
na tomto místě  zakončován školní rok. 
V době 1. republiky se poblíž kapličky      
hrávalo divadlo v přírodě. 
 
 Významná památka v krajině byla zničena rozoráním cest a stezek v období 
„socializace“ venkova. 
 V roce 2007 byla na přístupném místě blíž k Libhošti obnovena kaplička 
s obrázkem Panny Marie a umístěna informační tabule. 
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Před 125 lety vznikl v naší obci Sbor dobrovolných hasičů, organizace, jejíž 

hlavní činností byl boj  s „červeným kohoutem“, který po staletí nemilosrdně plenil 
naší vesnici, bral lidem střechy nad hlavou a mnohdy i to málo, co měli k obživě. 

 
Myšlenka hezká, ale v každé době k dosažení tíženého cíle vyžaduje dokonalé 

zvládnutí techniky určené k hašení požárů. 
 
K prověření této dovednosti slouží 

hasičům nejrůznější soutěže a jedno 
z těchto klání proběhne 6. července 2010 
v místním kravíně, místě, kde jsme         
naposled bojovali s ohnivým živlem. Sou-
těž proběhne dle místních regulí a samotné 
místo dává prostor mnoha možnostem jak 
prověřit soutěžící družstva v dovednostech, 
které musí každý hasič umět a samozřejmě 
nebude chybět i samotný zásah s vodou a 
hašení opravdového ohně. 

 
Zveme všechny občany  v úterý 6. července 2010 ve 14,00 hodin do       

prostoru kravína , kde budete moci shlédnout požární pohárovou soutěž, podpořit 
místní borce a samozřejmě zde bude připraveno i občerstvení. 

 
 
Další akcí konanou u příležitosti 125. 
výročí založení Sboru dobrovolných   
hasičů v Rybí bude hasičské odpoled-
ne 21. srpna 2010 konané v areálu 
Sokolovny, kde proběhnou ukázky 
hasičské techniky, budou připravené 
zábavné hry pro děti , následně nás 
letním večerem provede hudební sku-
pina KopRock. 
 
 
 

 
Vážení občané, jste srdečně zváni na tyto akce pořádané místními              

dobrovolnými hasiči a věříme, že při jejich navštívení bude váš život obohacen o 
krásný sportovní či kulturní zážitek. 

                Zvou hasiči 
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ŠKOLÁČEKŠKOLÁČEK  
Ročník 1/Číslo 10Ročník 1/Číslo 10Ročník 1/Číslo 10Ročník 1/Číslo 10    

Červen 2010Červen 2010Červen 2010Červen 2010    
Základní škola RybíZákladní škola RybíZákladní škola RybíZákladní škola Rybí    

    
    
Ukázka dravců:Ukázka dravců:Ukázka dravců:Ukázka dravců:    
Děti dostaly ke svému svátku přehlídku dravých ptáků. I když nám počasí nepřálo, vidět dravce zblízka 
a některé si i pohladit, byl pro všechny obrovský zážitek. Ti, co se nebáli, si mohli vyzkoušet přistání 
dravce na svou ruku. Všichni byli moc krásní, ale nejvíce se dětem líbila Rozárka, přesně taková, jaká 
hrála v Popelce. 

        
 

Ukázka cvičených psů:Ukázka cvičených psů:Ukázka cvičených psů:Ukázka cvičených psů:    
Dalším programem k našemu celoročnímu přírodovědnému projektu, byla ukázka cvičených psů, kteří za 
námi přijeli až z Čech. Tito pejsci slouží jak k vyhledávání výbušnin a drog, tak k hledání zasypaných 
lidí. Nejvíce děti zaujala prohlídka zbraní a samozřejmě chytání lupiče. Tímto chceme vojákům           
poděkovat za nové informace v oblasti ochrany člověka.                                                                      
                                                                                                    

    
    
Celoroční přírodovědný projekt:Celoroční přírodovědný projekt:Celoroční přírodovědný projekt:Celoroční přírodovědný projekt:    
Letošní školní rok byl pro nás i pro děti v duchu přírody. Začali jsme sběrem podzimních přírodnin, které 
jsme využívali jak ve výtvarné výchově, tak v pracovních činnostech. Potom jsme se snažili nasbírat   
něco pro zvířátka na zimu, plnili jsme poctivě krmelec, aby nám neumřeli hlady. Další akce byla arbore-
tum ve Štramberku, beseda o plazech, dravci kolem nás i ve světě, cvičení zachránci lidských životů – 
pejsci a celou tuhle škálu akcí jsme ukončili na škole v přírodě, kde jsme všechny znalosti zúročili. 
 
Škola vŠkola vŠkola vŠkola v    přírodě přírodě přírodě přírodě ––––    Karolínka Karolínka Karolínka Karolínka ––––    Bzové:Bzové:Bzové:Bzové:    
V této oblasti jsme trávili velmi příjemné chvíle od 21.6 – do 25.6.2010. Letošní téma výletu bylo        
samozřejmě o přírodě, ale aby zavánělo také trochu pohádkou a přírodou, byly děti oblečeny jako víly a 
skřítci. Masky se jim opravdu povedly, jak můžete sami posoudit na fotografiích. Program byl opravdu 
pestrý – tvorba herbářů, lovení v místním potoce a určovaní čistoty vody (to nás naučila paní starostka), 
určování rostlin a hmyzu podle atlasů a klíčů, samozřejmě výšlap do okolí – Karolínka, Soláň, Chata 
Barták, orientační běh s otázkami, různá sportovní klání a samozřejmě nesměl chybět BOBŘÍK       
ODVAHY. A protože jsme ho měli v noci na Svatého Jana, viděli jsme mračna světlušek, což byl        
nezapomenutelný zážitek. Obstáli jsme bez úrazu, jediné co nám kazilo pobyt, byla střevní chřipka    
některých dětí, kteří i svou barvou kůže zapadali do okolní zeleně. 
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KUKA ČKY                                                         SKALÍCI  

  
 
RÁKOSNÍCI                           VEVERČÁCI  

  
 
BERUŠKY                                 HLAVNÍ SKŘETI  

  
    
    
 

ZAZVONIL ZVONEC  A  ŠKOLNÍHO ROKU JE KONEC!!!!                                      ZAZVONIL ZVONEC  A  ŠKOLNÍHO ROKU JE KONEC!!!!                                      ZAZVONIL ZVONEC  A  ŠKOLNÍHO ROKU JE KONEC!!!!                                      ZAZVONIL ZVONEC  A  ŠKOLNÍHO ROKU JE KONEC!!!!                                          
    
Přejeme všem dětem nádherné a krásné prázdniny, spoustu zážitků a legrace,žádné úrazy a Přejeme všem dětem nádherné a krásné prázdniny, spoustu zážitků a legrace,žádné úrazy a Přejeme všem dětem nádherné a krásné prázdniny, spoustu zážitků a legrace,žádné úrazy a Přejeme všem dětem nádherné a krásné prázdniny, spoustu zážitků a legrace,žádné úrazy a 

v září zase vv září zase vv září zase vv září zase v    naší opravené školičce naší opravené školičce naší opravené školičce naší opravené školičce AHOJ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!AHOJ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!AHOJ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!AHOJ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!    
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DARUJI  

krásná koťátka do dobrých rukou  

p. Lyčková  tel.  776 885 221 

PRODÁM 

rodinný dům v obci Rybí č.p. 83. 

p. Minarčík tel. 607 84 77 34 

  6.6.  žáci  Straník   : Rybí   2   : 0 
  muži  Rybí   : Spálov  2   : 2 
  8.6.  žáci  Rybí   : Lichnov  7   : 2 
  9.6.  muži  Jeseník n. O.  : Rybí   6   :   2 
  dorost Rybí   : Pustějov   0   : 4 
12.6.    muži  Vel.Albrechtice   : Rybí   3   : 1 
13.6.    dorost Rybí       : Straník  3   : 2 
17.6.  žáci  Štramberk B : Rybí   3   :   3 
20.6.    žáci  Rybí   : Tichá   8   : 2 
  muži  Rybí        : Trojanovice I 4   : 1 
22.6.    dorost Vražné        : Rybí   3   : 1 
25.6.  muži  Rybí   : Štramberk   3   : 2 
27.6.  dorost Rybí        : Žilina   5   : 0 
  muži  Rybí   : Skotnice  1   : 4 

Máme zájem o pronájem rodinného domu, nebo o opuštěný ničím nezatížený 
domeček o který bychom se na vlastní náklady postupem času postarali. 

Mobil 731 238 860 
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