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Multifunkční budova - nový obecní úřad a knihovna dostává finální podobu. 
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Milí spoluobčané, 
 
 v červenci proběhla v naší obci povodňová      
prohlídka, která by měla probíhat každoročně.  
Výsledkem této prohlídky jsou navržená opatření 
vedoucí ke zlepšení stavu našeho potoka a     
zvýšení bezpečného průtoku vody přes obec. 
 
 Dobře všichni víme, že správcem našich 
vodních toků je zemědělská vodohospodářská 
správa a proto taky na prohlídku přijela paní Macháčková, která je zaměstnancem této 
organizace. Samozřejmě, že nejlepší dobou povodňové prohlídky je jaro, kdy břehy  
ještě nejsou zarostlé zelení a tak je dobře vidět většina nedostatků, které na vodním   
toku vznikají činnosti vody, ale také vlivem nedisciplinovaných obyvatel obce. 
 
 A jak tedy dopadla prohlídka Rybského potoka? No řeknu Vám žádná sláva.    
Břehy potoka jsou častým odkladištěm posečené trávy, klestí a stavební suti (jen se   
podívejte kolik je v korytu kousků cihel). Nejenže břehy potoka pak vypadají nevábně, 
ale při zvýšeném průtoku vody při deštích se volně ložené hromady splavují do koryta a 
vytvářejí překážky proudící vodě. O tom by mohli jistě vyprávět pracovníci naší obce, 
místní hasiči, členové povodňových hlídek i dobrovolníci, kteří letos na jaře v době 
dešťů potok hlídali a pročisťovali. Ale ani napjatá situace z jara některé nás nepoučila a 
nové hromádky vznikají dál (asi síla zvyku). 
 
 Taky některé stavby, kterými se jako majitelé sousedních pozemků bráníme proti 
vymílání břehů nejsou vůbec dobré a opět v případě zvýšeného průtoku mohou být    
strženy do proudu a vytvořit hráz, která pak nadělá více škody než užitku. 
 
 Ve správě obce jsou propustky pod komunikacemi, proto o letošních prázdninách 
brigádníci pročišťují nejhorší nánosy štěrku a bahna, kterými jsou propustky zaneseny. 
Je pravda, že tato práce je sisyfovská, ale ve střední části obce již nanejvýš nutná.    
Některé vyústě kanálů jsou zanesené a hrozí jejich ucpání. Aby tato práce měla      
dlouhodobější význam je potřeba, abychom z břehů potoka nedělali smetiště a           
samozřejmě jsou nutné důkladné opravy správce a majitele toku. 

 
                                Pohodový srpen přeje Marie Janečková     

 
 
Oprava mostu p řed Závišicemi 

 Od měsíce srpna by měla být uzavřena silnice II/482 z důvodu 
opravy mostu 482-002 (most přes Sedlničku před Závišicemi). Pro naší 
obec to znamená, že objízdná trasa bude vedená od křižovatky u    
Fojtství směrem na Štramberk, počítejte proto v této části obce se   
zvýšeným automobilovým provozem.  
Předpokládaná doba opravy je stanovena na 4 měsíce. 
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 Marie  Kocková      87  let 

 Jarmila  Rýdlová  84  let 

 Karel  Drozd   82  let 

 Marie  Šimíčková  81  let 

 Josef  Marek   75  let 

 Božena Šimíčková  60  let 

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

  21.  srpna   Sbor dobrovolných hasičů Rybí pořádá v areálu sokolovny od 14:00 h. 

 DĚTSKÉ ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE  s ukázkami hasičské techniky. 

 

  Od 19:00 hod. následuje LETNÍ VEČER             

se skupinou KOPROCK. 

 Srdečně zvou pořadatelé. 

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

ZAPISOVÁNÍ  LÉKŮ A MĚŘENÍ TLAKU    se bude konat  v pondělí  23. srpna 
      ve stejnou dobu.      
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 V měsíci srpnu bude obecní knihovna a internet zpřístupněny 

pouze v pond ělí  v době od 16:00  do 19:00 hod. 

   MUDr. Jana Machovská oznamuje rodičům: 
 termín poradny v Rybí v době letních prázdnin:   
     12. srpna    v době od 13:00 - 14:00 hod.  

           
  termín své dovolené:    26. července –  6. srpna 
      23. srpna - 3. zá ří.  
 
V době čerpání dovolené zajištěn zástup v ordinaci v Novém Jičíně.  

 V místním kostele právě probíhá oprava varhan, které si po 50ti    
letech důkladnou opravu jistě zaslouží.  
 

 Jestliže máte pocit, že i vy byste rádi přispěli na opravu rejstříků, 
likvidaci červotočů v píšťalách, opravu elektroinstalace, která již dávno  
nesplňuje potřebné předpisy, pak můžete přispět do konce srpna do      
pokladničky i na obecním ú řadě.  
 

 Vybrané finance budou přidány k farním penězům a penězům, které 
získala farnost v grantovém programu. Výsledek jistě bude stát za to.       
A měli bychom je vidět i slyšet již na rybskou pouť. 
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Ze zasedání  

zastupitelstva obce 

 V úterý 13. června 2010 se v sále Besedy konalo 27. zasedání zastupitelstva obce, kterého 
se zúčastnilo 11 členů zastupitelstva a 4 občané. 

 
Zastupitelstvo na zasedání projednalo a přijalo toto usnesení: 
 
bere  na  v ědomí  plnění usnesení přijatých na 26. zasedání Zastupitelstva obce Rybí dne 

23.6.2010; 
 
schvaluje  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. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územ-
ním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, ZA-
DÁNÍ změny č. 5 Územního plánu sídelního útvaru Rybí, které je obsahem přílohy č. 1 
předloženého materiálu; 

 

bere na v ědomí   vyhodnocení projednávání návrhu ZADÁNÍ změny č. 5 ÚPD sídelního 
 útvaru Rybí v rozsahu přílohy č. 2 předloženého materiálu; 
 
 neschvaluje  předložený text Smlouvy mezi obcí Rybí a městem Nový Jičín týkající se plateb 

cizích obcí za každého žáka plnícího povinnou školní docházku v základních školách 
Nový Jičín stanovených pro rok 2010 a  navrhuje  uhradit v daném termínu platby za 
žáky za období leden – červen 2010 ve výši 2.446 Kč na 1 žáka; 

 

schvaluje  přijetí investičního úvěru u České spořitelny a.s ve výši 2.000.000 Kč na          
financování akce víceúčelové minihřiště, s termínem splacení nejpozději do 
31.12.2010. Investiční úvěr bude zajištěn budoucími rozpočtovými příjmy obce; 

 

schvaluje   zahájení stavby chodníkového tělesa podél silnice II/482 v roce 2010,  
schvaluje    oslovit firmy: Starest s.r.o. Starý Jičín, Vlčnov 133, PSČ 742 31 

   GaP inženýring s.r.o., Nový Jičín Loučka, Křenová 120 PSČ 741 01 
   Josef Slavík, Veřovice 246, PSČ 742 73 

schvaluje   složení komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení: rada obce, 
předseda stavební komise Antonín Kudělka, p. Miroslav Matúš – technický dozor inves-
tora; 

 

schvaluje   prodej části pozemku parc.č. 1705/1 o výměře 295 m2 panu Michaelovi Cavrovi, 
Štramberk a to za cenu stanovenou znaleckým posudkem s tím, že kupující uhradí 
50% nákladů za zhotovení znaleckého posudku a správní poplatek za vklad vlastnické-
ho práva do katastru nemovitostí budou hrazeny dle zákona (tzn. 50% prodávající a 
50% kupující) a  pov ěřuje   starostku podpisem kupní smlouvy; 

 
schvaluje  ve spojitosti s § 5 odst. 1 zákona 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, doplnění požadavků změny č. 4 
ÚPD sídelního útvaru Rybí a to změnu využití území, do které náleží pozemek parc.č. 
747/1 v k.ú. Rybí, tak aby mohlo být provedeno oplocení zahrady; 

 
zamítá   zadání zpracování projektové dokumentace místní komunikace na části pozemku 

parc.č. 928/2;  
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Ze zasedání rady obce 

Rada obce na svém 92. zasedání dne 29.6.2010 
projednala a p ř i ja la toto usnesení:  

schvaluje   finanční dotaci společnosti SALUS o.p.s., 
která je provozovatelem Domova pro rodiče a 
děti v nouzi a Krizového centra pro děti a      
mládež „Čtyřlístek“ na provoz tohoto zařízení,  

 souhlasí   s uzavřením smlouvy o poskytnutí  
neinvestiční dotace z rozpočtu obce Rybí a  

 pověřuje  starostku jejím podpisem;  
 

schvaluje  smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení    
věcného břemene mezi obcí Rybí a Zdeňkem a 
Radkou Rubinovými, bytem Kopřivnice za     
účelem strpění vedení kanalizační přípojky a 
umístění spádišťové šachty o velikosti DN 425 
s právem přístupu a příjezdu k tomuto zařízení 
za účelem provozování, provádění jejich oprav a 
údržby na pozemku parc.č. 1705/1 a  

 pověřuje   starostku podpisem této smlouvy; 
 
schvaluje   Smlouvu o zřízení věcného břemene se 

společností Telefonica O2 na pozemku parc.č. 
226 na umístění veřejné telekomunikační sítě a 

 pověřuje   starostku podpisem této smlouvy; 
 
schvaluje   Smlouvu o poskytnutí výpůjčky pozemku 

parc.č. 1752  panu Miloslavovi Bajerovi, bytem 
Rybí na dobu 10 let a pověřuje  starostku       
podpisem této smlouvy; 

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

stanovuje   termín konání 27. zasedání Zastupitel-
stva obce Rybí na 13. července 2010 od 19:00 
hodin v sále Besedy; 
   

postupuje  Zastupitelstvu obce Rybí k projednání 
žádost TJ Sokol Rybí o poskytnutí bezúročné 
půjčky na proplacení projektové dokumentace na 
opravu kabin na fotbalovém hřišti; 

 
souhlasí   s provedením ořezů veřejné zeleně 

(proschlých větví na dubech) na „pancelce“ u 
místní komunikace č. 24c a pověřuje   starostku 
sjednáním objednávky na tuto práci firmě        
ZAHRADA M – David Mičan, Ostrava – Hošťál-
kovice; 

 
vybrala    na zakázku stavby 2 ks plynových          

komínových těles v ZŠ Adolfa Zábranského Rybí 
Pavla Jurečku a pověřuje  starostku sjednáním 
objednávky.  

 

Rada obce na svém 93. zasedání dne 13.7.2010 
projednala a p ř i ja la toto usnesení:  

schvaluje  návrh změn včetně ocenění (úprava pláně a 
příprava pro veřejné osvětlení) na stavbě Víceúče-
lového minihřiště v obci Rybí a pověřuje  starostku 
podpisem dodatku č 1 ke smlouvě o dílo č. 639/S/
N/10/1241 s firmou Nosta s.r.o. Nový Jičín; 

 
vybrala   firmu Swietelsky stavební s.r.o., Suvorovova 

538, Šenov u Nového Jičína  na opravu příjezdové 
cesty k minihřišti a pověřuje  starostku uzavřením         
objednávky;  

 
vybrala   na provedení inženýrské činnosti pro zakázku 

Zateplení pláště budovy MŠ Rybí firmu Karel 
Horáček - EKO RIA, Rýmařov; 

 

schvaluje   poskytnutí dřeva na výrobu zakrytí      
hlavního měchu varhan při opravě varhan 
v místním kostele; 

 

schvaluje   přijetí brigádníků na vyčištění propustků 
pod komunikacemi a provedení ořezů kolem 
břehu potoku; 

 

doporu čuje   zastupitelstvu schválit prodej pozemku 
parc.č. 1705/1 o výměře 295 m2 panu Michae-
lovi Cavrovi, Štramberk; 

 
schvaluje   podmínky pro zapůjčení drtiče klestí    

soukromým osobám a to aby za 1 hod.      
půjčení byla účtována částka 200 Kč + spotře-
bovaná nafta. 
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Poznáváme naše okolí  
 

Pozvánka na zájezd  Fulnek - Bartošovice - Kunín - Hodslavice – 11.  září 2010 
 

Začneme prohlídkou barokního města Fulnek s památníkem J. A. Komenského. 
 

Následně se seznámíme, jak se ošetřovatelé v záchranné stanici v Bartošovicích   
starají o poraněná zvířata. 
 

Posilnění obědem v zámecké restauraci si prohlédneme zámek Kunín, v tyto dny    
navíc vyzdobený růžemi a jiřinkami. 
 

Zájezd ukončíme  návštěvou rodiště významného rodáka našeho okresu Františka 
Palackého a školy z 19. století v  Hodslavicích. 
 

Odjezd : Rybí „Fojtství“ - 8.05 
                       „Horní“    - 8.10 
Návrat :  po 17 hodině. 
 

Cena: dospělí 270 Kč, senioři 200 Kč, děti+studenti 120 Kč. 
V ceně doprava, vstupné, oběd. 
 

Přihlaste se, prosím, do konce srpna na obecní úřad nebo u paní Krausové.    
Děkuji. 

 
 

Zábavné pou ťové odpoledne 19. zá ří ve 14.30 hod.  
 

Jablko 100x jinak 
 
Letošní pou ť se ponese ve znamení „co si p řinesete, to si taky sníte a vypijete“ 
 
Dámy a pánové, 
p e č t e   (moučníky, štrůdly a všechno co umíte),   m o š t u j t e    a    p a l t e , 
neboť na pouti budeme losovat z vašich přinesených a ochutnávaných výrobků z 
jablek. 
Doufáme, že nebudete skoupí a zájemcům sdělíte i recept k přípravě přinesených 
dobrot. 
 

Vylosování v kategoriích – pečení – moštování – pálení – dekorace  - vše z jablek  
provede odborná porota. 
 

Soutěže pro Vás a Vaše děti připraví rybští skauti. 
 

Odpolednem nás bude provázet hudba Soni Bartošové. 
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DARUJI 

funkční elektrický sporák GORENJE (6 let starý) 

p. Heraltová Anna, Rybí 69 

 

PRODÁM 

byt 3+1 v Libhošti u Nového Ji čína v klidném,            

bezpečném a zeleném prostředí.  

K bytu je velký balkón,  

dva velké sklepy, parkování u domu. 

Cena dohodou. 

tel. 604 560 247 

Od 10. února letošního roku máme ve Vlčovicích v útulku 
psa – bílého dlouhosrstého oříška s růžovým čumáčkem, 
který byl  odchycen v naší obci.  
 
Za jeho pobyt v útulku každý den zaplatíme z obecní   
pokladny 60 Kč.  
 
Takže si lehce spočtete, kolik nás stojí pejsek za měsíc, za rok. 
Nenašel by se náhodou mezi námi občany někdo, kdo hledá 
čtyřnohého kamaráda? Můžete se na něj podívat i na stránkách 
města Kopřivnice – útulek pro psy. 

Marie Janečková - starostka 

RYBSKÝ   ZPRAVODAJ    č. 8/2010  vydal  Obecní úřad Rybí,  Rybí č. p. 127  dne  30.7.2010   
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 


