
                                     ŘÍJEN  2007 / XV. ročník 
 

Z E   Z A S E D Á N Í   R A D Y  O B C E  

 
Rada obce na svém 20. zasedání dne 23. 8. 2007 přijala toto usnesení: 
vzala na vědomí  informace starosty k plnění usnesení 5. zasedání zastupitelstva obce; souhlasí                         
s  připojením obce Rybí ke „Smlouvě obcí a měst proti daňové diskriminaci“ a ztotožňuje se 
tímto s úvodní deklarací této Smlouvy (čl. I); souhlasí  s poskytnutím prostor Obecního úřadu 
Rybí do pondělí 12. září 2007 pro podepisování petice Iniciativy „Ne základnám“, Praha,                       
za uspořádání celostátního referenda o otázce: „Souhlasíte s umístěním a existencí základny 
Národního raketového systému obrany USA na území České republiky?“, o této možnosti budou 
občané seznámeni v Rybském zpravodaji  a na vývěskách obecního úřadu; vyhlašuje  záměr obce 
– prodej obecního pozemku parc.č. 908/3 o výměře 727 m2 v rámci prodeje budovy kina č.p. 195 
a pozemku parc.č. st. 229; vyhlašuje   záměr obce – pronájem obecních pozemků parc.č. 1451                        
o výměře 940 m2 a parc.č. 1415 o výměře 5 932 m2 ;  schvaluje  rozpočtové opatření č. 5/2007; 
povoluje pro školní rok 2007/2008 výjimku z počtu žáků pro Základní školu Rybí; schvaluje  
prodej kůrovcového dřeva občanům naší obce (tzn. s trvalým pobytem v obci) za tyto ceny a                
za těchto podmínek: a) 1.000 Kč / m3  těžbu zajistí obec, vytěžené dřevo bude uloženo                     
pod Hůrkou  a  občan  na  své  náklady  si  nechá  dřevo  odvést, b)   400 Kč / m3 těžbu si zajistí 
občan na své náklady včetně provedení úklidu po těžbě; vzala  na  vědomí  informace starosty 
o řešení přestupku (rušení nočního klidu) na základě podané písemné žádosti občanů                         
a pověřuje  starostu zveřejněním informací v Rybském zpravodaji č. 9/2007 o tom, jak 
postupovat při rušení nočního klidu; souhlasí  se zakoupením štěpkovače pro potřebu obce 
v hodnotě do 45.000 Kč a pověřuje  starostu jeho výběrem; vzala  na  vědomí  informace 
Českého statistického úřadu Ostrava o připravovaném výběrovém šetření v zemědělství                
„ZEM 2007“, informace budou pro občany zveřejněny v Rybském zpravodaji č. 9/2007 a na 
vývěskách obecního úřadu; souhlasí  s umístěním dalších nádob na bioodpad, a to po 1 nádobě               
u kontejnerů na tříděný odpad u Fojtství a na „horním“ před č.p. 29, 1 nádoba  u fotbalového 
hřiště (na tomto místě poté budou celkem 3 ks)  a pověřuje  starostu jednáním se společností 
ASOMPO, a.s. Životice u Nového Jičína a podpisem dodatků „Smlouvy o zajištění provozu 
sběrného místa biologicky rozložitelného odpadu“ a  „Nájemní smlouvy a smlouvy o prodeji 
sběrné nádoby“; souhlasí  s umístěním a stavbou základnové stanice „27822 NJRYB Rybí““                
na pokrytí signálu společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. na pozemcích parc.č. PK 
1592/1 a 1570/1 za splnění podmínek uvedených v závazném stanovisku Městského úřadu             
Nový Jičín, odboru životního prostředí; projednala žádost Exekutorského úřadu Brno-Město               
s tímto závěrem: obec Rybí nemá zájem o účast ve dražbě ani o vydražení nemovitostí 
v exekučním řízení vedeném u povinného Petra Leitera, bytem v Kopřivnici; vzala  na  vědomí 
žádost Diakonie ČCE-hospic Citadela, Valašské Meziříčí, o postoupení informací občanům           
o činnosti zařízení a nabídce zázemí nově otevřeného oddělení sociálně zdravotní péče   pro 
osoby se zdravotním postižením vyžadujícím trvalou péči na lůžku a jejich rodinám s tím,                   
že dopis bude zveřejněn v Rybském zpravodaji č. 9/2007 a na vývěskách obecního úřadu. 
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Rada obce na svém 21. zasedání dne  4. 9. 2007 přijala toto usnesení: 
vzala  na  vědomí  žádosti komise kultury a školství na stavbu rozebíratelného pódia v sále 
Besedy, zapůjčení obecních stolů, lavic a stanů na akci „Vítání rybjana“ a dále přehled kulturních 
akcí plánovaných do konce tohoto roku; pověřuje  místostarostku zorganizováním veřejné 
diskuse ke stavbě rozebíratelného pódia v sále Besedy; pověřuje starostu a místostarostku 
jednáním ve věci přípravy projektů ke stavbám: a) chodníku okolo MŠ - směr Nový Jičín,                    
b) víceúčelového hřiště, c) opravy hřbitovní zdi a kapličky; souhlasí se zakoupením štěpkovače 
s drtičem, katalogové číslo KDO 85T, kupní cena bude uhrazena z rozpočtu obce v rámci § 3639 
Komunální služby;  vzala  na  vědomí  zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce         
k 31.7.2007;  schválila  uzavření „Smlouvy o spolupráci při zajištění ostatní dopravní obslužnosti              
a provedení platby na úhradu prokazatelné ztráty ostatní dopravní obslužnosti na rok 2008“ mezi 
Obcí Rybí a Městem Nový Jičín a pověřuje  starostu jejím podpisem; schvaluje  pro podání 
žádosti o poskytnutí dotace na zateplení budovy mateřské školy zadání zpracování tepelného 
auditu budovy Ing. Kubešové z Nového Jičína; schvaluje  uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene mezi Obcí Rybí a Ing.arch.Irenou Lapčíkovou, bytem Rybí 321 a pověřuje  starostu 
podpisem této smlouvy; vzala  na  vědomí  dopis Policie ČR, obvodního oddělení Nový Jičín 
ve věci preventivního upozornění o fiktivní nabídce prodeje palivového dřeva od neznámého 
muže; schvaluje  zakoupení 3 kusů betonových odpadkových košů a 3 kusů betonových 
květináčů od firmy Art Beton s.r.o. Životice u Nového Jičína a jejich umístění u autobusových 
zastávek, kupní cena bude uhrazena z rozpočtu obce v rámci § 3639 Komunální služby;                 
vzala  na  vědomí  informace starosty k těmto záležitostem: a) stavba prodloužení vodovodu              
v „Makyti“, b) vyčištění zanesených částí Rybského potoka, c) vyřízení žádosti občanů o řešení 
porušování nočního klidu, d) prodej kůrovcového dřeva z obecního lesa. 
 
Rada obce na svém 22. zasedání dne  18. 9. 2007 přijala toto usnesení: 
schvaluje  uzavření nájemní smlouvy mezi Obcí Rybí a TJ Sokol Rybí o nájmu obecních 
pozemků  parc.č. 1451 o výměře 940 m2  a parc.č. 1415 o výměře 5932 m2  na dobu určitou                    
- do 31.12.2017 a pověřuje  starostu jejím podpisem; vzala  na  vědomí vyúčtování  provozu 
výherního hracího přístroje firmy Nipex Ostrava s.r.o, který byl provozován v restauraci                      
„U koček“ Rybí č.p. 92 ve dnech od 1.2.-30.4.2007; schválila  zakoupení 2 kusů kontejneru              
na plast a 1 kusu kontejneru na sklo a jejich umístění v prostoru před kravínem; schválila 
zakoupení turisticko-informační mapy obce  a  pověřila  starostu jednáním v  této věci;                     
vzala  na  vědomí  informaci starosty o havárii kanalizace v  ulici naproti Fojtství             
(kanalizace od rodinných domů od č.p 93 až č.p. 57) a pověřuje  starostu zajištěním projektu              
na opravu této části kanalizace. 
 

POZVÁ NKY  

 
2. října Rada obce zve všechny zájemce na VEŘEJNOU  DISKUSI  do sálu Besedy                  

na téma: Pódium v sále Besedy – stavět či nestavět?  Začátek je v 19:00 hod. 
 
6. a 7. října Myslivecké sdružení Rybí pořádá v sále Besedy u příležitosti 60. výročí svého 

založení VÝSTAVU  TROFEJÍ  ULOVENÉ  ZVĚŘE. Pro veřejnost bude výstava 
zpřístupněna v sobotu 6. října a v neděli 7. října v době  od 9:00 do 21:00 hod. 
V pondělí 8. října dopoledne pro školy. Vstupné dobrovolné. 
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14. října  Skautský oddíl Rybí zve všechny děti a přátele podzimních radovánek na tradiční 
DRAKIÁDU.  Podrobnější informace jsou uvedeny v samostatném článku. 

 
20. října  Sbor dobrovolných hasičů Rybí zve všechny milovníky dobré zábavy                               

a zabíjačkových specialit do sálu Besedy na  KRMÁŠOVOU  ZÁBAVU. 
 Začátek: 19:00 hod. Vstupné: 40 Kč. Hudba: YPSILON. Bohaté občerstvení 
zajištěno. 

 
27. října  ČLENSKÁ  SCHŮZE  VLEKAŘŮ  spojená se ŠKOLENÍM  se bude konat                

v Kalimeru sokolovny od 18:00 hod. Účast nutná. 
 
28. října  VÍTÁNÍ  OBČÁNKŮ  v sále Besedy od 10:00 hod. Představitelé naší obce navštíví 

rodiče dětí a poskytnou další informace k této slavnostní akci. 
 

POD ZI MNÍ  S BĚR  ODPADŮ  

 
Ukládání objemného odpadu z domácností a železného šrotu do velkoobjemných kontejnerů                 
se uskuteční: 
  pro dolní část obce u Fojtství   5.  a   6. října 
  pro horní část obce u obecního úřadu 12.  a  13. října. 
 
Sběr  nebezpečného  odpadu:  o sobotách 6. a 13. října  u obecního skladu vždy v době                       
od 8:00 do 9:00 hod. ( podle ceníku se bude za odpad vybírat poplatek ). 
 

RŮZNÉ 
 

KLUB  ŽEN   - zve své členky do přísálí Besedy v úterý 9. října  v 18:00 hod. 
 
ZAPISOVÁNÍ  LÉKŮ  A  MĚŘENÍ  TLAKU    se  bude  konat  v  pondělí  8. října    v   přísálí  
Besedy  v  době od   9:30 – 10:00 hod. ZAPISOVÁNÍ  LÉKŮ v  pondělí 22. října                        
ve stejnou dobu. 
 
- Doporučujeme občanům a vlastníkům pozemků v naší obci, aby věnovali pozornost 
vyhláškám a důležitým informacím, které jsou uváděny na úřední desce (u obecního úřadu). 
Tyto informace jsou uváděny také na elektronické úřední desce webových stránek obce: 
www.rybi.cz . 
 
- Upozorňujeme občany, kterým obecní úřad zasílá SMS zprávy, aby v případě změny 
telefonního čísla svého mobilu nahlásili tuto změnu také na obecní úřad (osobně nebo telefonicky 
na tel. 556 760 181). 
 
- Upozorňujeme občany - nájemce hrobových míst na včasné zaplacení nájmů za hroby.                     
Výše nájmu a datum, kdy má být nájem na dalších 10 let uhrazen, je uveden ve smlouvě o nájmu 
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hrobů v bodě III. (Výše nájemného). Není nutné uhradit nájemné přesně v uvedený den,                    
postačí v uvedeném měsíci a roce. 
 
- Připomínáme, že v pondělí 1. října dojde k přerušení dodávky elektřiny                             
(od 7:00 do max. 17:00 hod.) Bližší informace byly uvedeny v minulém zpravodaji. 
 

OZNÁ ME NÍ  KR AJS KÉ  VET ER INÁ R NÍ  S PRÁ VY  

 
Ve dnech 1. až 8. října 2007  bude na území Moravskoslezského kraje (kromě území města 
Ostrava) prováděno letecké kladení vakcinačních návnad proti vzteklině. Kladení vakcinačních 
návnad se provádí na jaře a na podzim a jeho účelem je zajištění imunity proti vzteklině                      
u co největší části populace lišek, případně jiných divoce žijících masožravců. 
Vakcinační dávka je složena z návnady, ve které je uvnitř v plastikovém obalu vlastní vakcinační 
látka. 
Obsluha letadel, která budou letecké kladení provádět, je vždy poučena, na které plochy se mají 
vakcinační dávky aplikovat a uživatelé honiteb rozmístí výstražné plakáty na přístupové cesty 
k místům, kde budou vakcinační návnady v daném období umístěny. 
Během období kladení návnad a následující 2 až 3 týdny by občané měli vzít jejich přítomnost 
v prostředí na vědomí a podle toho i přizpůsobit své chování v přírodě. 
Vakcinační návnady jsou určeny pro divoce žijící zvířata a mělo by se zabránit, aby je 
sbírali, případně sežrali psi. Lidé by se návnad neměli dotýkat a zejména by měli na tuto 
skutečnost upozornit děti. V případě, že dojde k  potřísnění vakcinační látkou,                             
což je červeně zbarvená tekutina, neprodleně vyhledat lékařskou pomoc. 
Vakcinační kampaň je prováděna od roku 1993 a od té doby nebyl zaznamenán téměř žádný 
výskyt vztekliny u divoce žijících zvířat, což je významná skutečnost s ohledem na prevenci 
vztekliny u lidí. 
 

I N F O R M A C E   K  V Ý MĚNĚ   Ř I D IČS K Ý C H   P RŮK A ZŮ  

 
Uvádíme informace Městského úřadu Nový Jičín, odboru dopravy a silničního hospodářství. 
Dnem 1.7.2005 nabyl účinnosti zákon č. 229/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb.,             
o silniční dopravě a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách 
některých zákonů (vše ve znění pozdějších předpisů). Tímto zákonem byly prodlouženy lhůty 
pro povinnou výměnu řidičských průkazů. 
 
Řidičské průkazy vydané: 
 od  1.7.1964  do  31.12.1993  –  povinná výměna do 31.12.2007 
 od  1.1.1994  do  31.12.2000 –  povinná výměna do 31.12.2010 
 od  1.1.2001  do  30.4.2004 –  povinná výměna do 31.12.2013. 
 
Pro držitele řidičských průkazů s trvalým pobytem v naší obci provádí výměnu Městský úřad 
Nový Jičín, odbor dopravy a silničního hospodářství, ul. Divadelní 3 v těchto úředních dnech: 

pondělí a středa 8:00 – 11:00,  12:00 – 17:00 hod. 
úterý a čtvrtek 8:00 – 11:00 , 12:00 – 14:00 hod. 

V současné době je nejvhodnější doba pro výměnu – úterý a čtvrtek. 
Výměna řidičských průkazů je pro občany bezplatná. 
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B L A H O P Ř  E  J E M E 
 

Život není jen povinnost a práce, proto je třeba najít čas a slavit a na chvíli všech starostí                     
se zbavit. To vše oslavencům přejeme a srdečně blahopřejeme. 
 
 S k a l k o v á Alžběta 89 let 
 K a l v o d o v á Zdeňka 83 let 
 P u r m e n s k á Anežka 81 let 
 H a v r l a n t o v á Marie 80 let 
 K u d ě l k o v á Milada 80 let 
 H o l u b o v á Zdenka 80 let 
 V a l c h á ř o v á Vlasta 75 let 
    J a n á č k o v á Jaroslava 75 let 
    M a t ě j k o v á Anna 75 let 
    H o r u t a Josef 70 let 
    H o r á k o v á Marie 65 let 
    B u r g e r t o v á Barbora 65 let 
    M a r k o v á Jindřiška 60 let 
    R a š k o v á Ludmila 60 let.  
  

V Y H L Á Š E N Í   P A M Á T N Ý C H   S T R O MŮ  

  
 S potěšením oznamujeme, že dne 6.9.2007 byly Městským úřadem Nový Jičín, odborem 
životního prostředí, 2 stromy tisu červeného (Taxus baccata) vyhlášeny za památné stromy 
„Rybské tisy“. Tyto historicky cenné dřeviny rostou na pozemku parc.č. 92/2 manželů 
Víchových (naproti rodinného domu č.p. 88 - Papákovi). Jedná se o samčí jedince s výškou                 
9 a 8 m, obvodem (ve výšce 130 cm) 145 a 130 cm. Tisy jsou pozůstatkem původní                         
tzv. Libotínské tisiny. Z hlediska zachování genofondu a možnosti návratu původních tisů                   
do zdejších lesů je ochrana těchto autochtonních jedinců velmi důležitá. Návrh na vyhlášení 
památných stromů „Rybské tisy“ byl posouzen Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, 
Ostrava. 
 

ZAJ ÍMAVOS TI  Z  HIST OR IE 
 

 
V příloze tohoto zpravodaje uvádíme 2. část výňatku ze sokolské kroniky o stavbě sokolovny. 

 
 

P E T I C E  

  
 Rada obce odsouhlasila poskytnutí prostor obecního úřadu pro podepisování                          
petice za uspořádání referenda k otázce o umístění základny Národního raketového systému 
obrany Spojených států v České republice. Svým podpisem vyjádřilo souhlas s uspořádáním 
referenda 36 místních občanů (z celkového počtu 911 občanů ve věku od 18-ti let). 
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K ODPA DŮM  V NA ŠÍ  OBCI  

 
 Milí spoluobčané. 
Chtěla bych Vás v tomto článku informovat o situaci komunálního odpadu v naší obci. 
Tak jako všude jinde i u nás v Rybí komunálního odpadu stále přibývá. Každý občan v České 
republice vyprodukuje v průměru okolo 350 kg, což je o  ¼ více odpadů než před 10 lety!              
Takže problém s odpady je opravdu velký. 
Jsme jednou z posledních obcí v našem kraji, která si stále zachovává tzv. „visačkový systém“ 
vývozu odpadů z popelnic. Ten nás sice motivuje ke třídění odpadů, ale zároveň přináší i spoustu 
problémů – do kontejnerů na papír se hází použité pleny a elektrospotřebiče; do nových 
kontejnerů na bioodpad staré hadry; plechové konzervy a spreje končí ve skle). 
Všem Vám, kteří odpad poctivě třídíte děkujeme, protože tím dáváte najevo svůj pozitivní 
postoj k životnímu prostředí a zároveň, protože za vytříděnou surovinu dostává obec finanční 
odměnu, snižujete náklady na odvoz směsného odpadu z naší obce. A že se třídění opravdu 
vyplatí, to si snadno vyčtete z následující tabulky.  

Marie Janečková, místostarostka obce 
 

 
NÁKLADY  NA  LIKVIDACI  ODPADŮ  V  OBCI 

 
  2006 2007 (do 31.8.) 

VÝDAJE: 
1/ tříděný odpad 
 - separovaný odpad 
  (plasty, sklo, papír, nebezpečný odpad)   36.547,-   26.919,- 
 - nebezpečný odpad     2.972,-     7.059,- 
 
2/ netříděný odpad  
 - popelnice (odvoz na skládku do Životic) 143.278,- 100.073,- 
 - odpad ze hřbitovní jámy  (  - “ - )     5.433,-     5.081,- 
 - velkoobjemné kontejnery na jaře a 
   podzim (odvoz na skládku do Životic)   53.355,-   28.229,- 
 - bioodpad, tráva  
    (odvoz na skládku do Životic)         -        857,- 
  
Za vývoz netříděného odpadu (popelnic) se finanční prostředky vrátí obci zpět formou nákupu 
visaček. V roce 2006 bylo zakoupeno 12 ks starších nádob na odpady v ceně 44.000,- Kč. 
Celkové výdaje na odpady (mimo popelnic) činily v roce 2006 - 98.307 Kč;                      
v roce 2007 k 31. srpnu -  38.145 Kč. 
 

PŘÍJMY: 
1/ od společnosti EKO-KOM, a.s.  
 za tříděný odpad 113.070,10   52.064,50 
2/ ostatní příjmy – za papír, sklo, železo, 
 nebezpečný odpad (Sběrné suroviny)     8.402,90   3.398,- 
 
Celkové příjmy za odpad v roce 2006 činily 121.472,- Kč;  v roce 2007 k  31. srpnu                           
- 55.340,50 Kč. 
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MÁ  T O  S MYS L -  TŘIĎT E  OD PAD  

 
MÁ  O  SMYSL. TŘIĎTE  ODPAD je název celostátní kampaně, kterou v jednotlivých krajích 
realizuje společnost EKO-KOM, a. s. prostřednictvím svých partnerů. V Moravskoslezském kraji 
je partnerem kampaně Moravskoslezský kraj a ARR a.s.  Kampaň je součástí pilotního projektu 
„Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů včetně jejich obalové 
složky v Moravskoslezském kraji“, který zaštítil Moravskoslezský kraj. V Moravskoslezském 
kraji se uskutečnily již tři ročníky, které si kladly za cíl informovat veřejnost o potřebnosti                    
a správnosti třídění. V loňském a letošním roce chceme vysvětlit občanům, že třídění má smysl. 
 
Rozdělení domovního odpadu 
Každý občan vyprodukuje za rok asi 350 kg odpadů. A jak vypadá průměrně Vaše popelnice?  
25% tvoří bioodpad, 20% papír, karton, 33% plasty a 2% sklo. 
Objemný odpad:  starý nábytek, umyvadla-toalety, kuchyňské linky, drobný stavební 

odpad atd. 
Využitelný odpad:  papír a lepenka, sklo, plasty (PET lahve, folie, kelímky), kovy 

(plechovky, Al), textil atd.  
Nebezpečný odpad:  zářivky, léky, galvanické články (baterky), barvy, lepidla, oleje a nádoby 

jimi znečištěné atd.  
Bioodpad:  to je veškerý zbylý odpad, který zůstane po vytřídění výše uvedených složek. 
 
Víte, že: 
Pokud odpady už doma třídíme, umožníme tak recyklaci více než třetiny množství, které 
vyprodukujeme v domácnostech.  Za rok tak můžeme vytřídit až 30 kg papíru, 25 kg plastů,                 
15 kg skla. Vytříděný odpad se dále zpracovává na dotříďovacích linkách, odkud putuje                        
do zpracovatelských firem, které z odpadů vyrábějí nové výrobky. V Moravskoslezském kraji               
je jedna z nejhustších sítí dotřiďovacích linek v rámci celé České republiky. Celkem je zde devět 
dotřiďovacích linek na papír a plast, sklo je pak dotřiďováno pouze na jedné lince.  
 
„Čistota“  odpadů? 
Aby se vytříděný odpad mohl dále kvalitně zpracovávat, je nezbytná jeho „čistota“. Tedy -  aby 
se do kontejnerů na tříděný odpad vhazovalo opravdu jen to, co do nich patří. Setkáváme se                   
i s tím, že lidé do kontejnerů na plasty /žlutá barva/ vhazují pouze PET láhve. Lze sem však 
vhazovat také kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyren, na druhé straně sem                 
v žádném případě nepatří novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek, jako jsou motorové 
oleje, chemikálie, barvy apod. Vždy ale sledujte nálepku na Vašem kontejneru. 
Do kontejnerů na papír /modrá barva/ či do sběrných dvorů lze vhazovat nebo odvézt noviny, 
časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenku, karton, papírové 
obaly atd. V žádném případě do kontejneru na papír nepatří  mokrý, mastný nebo jinak 
znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky či hygienické potřeby. 
Do kontejnerů na sklo můžeme vhazovat láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy i 
tabulové sklo. Pozor! Máte-.li k dispozici i kontejner na bílé sklo, vhazujte sem pouze čiré sklo, 
sklenice apod. Vhodíte-li běžné sklo, znehodnotíte obsah celého kontejneru. 
Do kontejnerů na sklo nepatří keramika, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla.  
V některých městech či obcích je umístěn také kontejner oranžový – ten slouží pro sběr 
nápojového kartonu. Před vhozením nápojového kartonu jej prosím vymyjte a zmenšete jeho 
objem – ať – stejně jako u PET lahví – nevozíme vzduch. 
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Kovový, velkoobjemový a nebezpečný odpad (tedy včetně akumulátorů) patří do speciálních 
sběren nebo sběrných dvorů. 
V současné době již funguje tzv. zpětný odběr elektrospotřebičů. 

 
Víte, co z nich?  
Proč třídíme odpad?  
Jednotlivé komodity – tedy to, co třídíme v jednotlivých kontejnerech – jsou dále zpracovávány     
– v třídičkách se dotřídí, odvezou se do zpracovatelských firem a ty z nich vyrábí nové zboží. 
Například z plastů se vyrábí bundy, lavičky, skluzavky, fólie, netkané textilie. 
Z papíru recyklovaný papír, který je možno používat i do kopírek, papírové kapesníčky, toaletní 
papír, kartony, knihy. 
Ze skla nové sklo.  
Z nápojových kartonů nástěnky a další výrobky. 
 
Víte, kam s nimi? 
Ještě pro přehlednost uvedeme, kam s jednotlivými druhy odpadů. 
Plast –  žlutý kontejner. 
Sklo –  bílý nebo zelený kontejner (v naší obci máme bílé kontejnery). 
Papír –  modrý kontejner. 
Nápojový karton –  oranžový kontejner (tento kontejner v naší obci nemáme, ale můžeme 

kartony vhazovat do modrého kontejneru). 
Nebezpečný odpad –  sběrné dvory nebo lékárna. 
Bioodpad –  hnědý kontejner nebo kompostárna. 
Velkoobjemový odpad –  sběrné dvory (sběrný dvůr v naší obci nemáme, proto 2x ročně 

  pořádáme sběr tohoto odpadu). 
Elektrospotřebiče –  systémy zpětného odběru, sběrné dvory. 
Stavební suť –  sběrný dvůr.                                         Zdroj: EKO-KOM, a.s. (www.ekokom.cz)  

 

J A K   Z L E P Š I T   K V A L I T U   V Y P O U Š TĚN Ý C H   O D P A D N Í C H   V O D  

 
 Vážení občané. 
Z obecní kanalizace na jednotlivých vyústích se čtvrtletně odebírají vzorky na analýzu odpadních 
vod. Abychom se vyhnuli problémům s porušováním kvality těchto vod, bylo mi vedoucí 
chemické laboratoře doporučeno, aby občané do svých septiků a jímek (žump) používali 
biopřípravky pro rozklad organických sloučenin. 
Tímto můžete získat mnoho výhod za přijatelnou cenu a bez jakékoliv námahy: 
- z Vaší odpadní nádrže se nešíří žádné nepříjemné zápachy 
- odpadní jímka vydrží déle 
- nemusíte utrácet tolik peněz za časté čištění jímek 
- zlepší se kvalita vypouštění odpadních vod. 
Po aplikaci těchto biopřípravků je ale nutné omezit používání chemických koncentrovaných 
přípravků, kyselin, louhů a anorganických přípravků, které obsahují CHLÓR !!  
Biopřípravky nepoškozují životní prostředí. Můžete si je zakoupit v prodejnách drogerie nebo 
prostřednictvím internetu /např. WC NET Aktivátor septiků, SeptiClean (žumpy, septiky)…/. 
 

Petr Skalka, starosta obce 
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R O Z B O R Y   V O D Y   Z  R Y B S K Ý C H   S T U D Á N E K  

 
 Vzorky odebrané ze 4 rybských studánek byly podrobeny chemickému a mikrobiologickému 
rozboru.  

Mikrobiologický rozbor je zaměřen na průkaz koliformních baktérií, Escherichia Coli                      
a enterokoků. Koliformní bakterie představují neškodné saprofytické bakterie osídlující střevní trakt, 
ale žijící běžně i v půdě. Ovšem jejich nález ve vyšších počtech může znamenat již zdravotní 
závadnost vody. Escherichia coli je bakterie, která se běžně vyskytuje v lidském trávicím ústrojí. 
V některých případech však může způsobit infekce – průjmová onemocnění, infekce močových a 
žlučníkových cest, popř. zápaly plic. Bakterie může být životohrožující pro děti a starší lidi 
s oslabeným imunitním systémem. Enterokoky představují doprovodný indikátor fekální 
kontaminace vody, signalizující čerstvé znečištění. Mohou ale pocházet i z jiných nefekálních zdrojů 
(tlející materiál). 

Chemickým rozborem se stanovují následující vlastnosti: pH, železo, amonné ionty, mangan, 
dusitany, dusičnany, konduktivita, barva, chuť, pach, zákal, volný a celkový chlór.  

Rozbory byly provedeny u těchto studánek – Studánka na Hůrce (Purmenská studánka), 
studánka na Vaškové louce, Studánka za Puntíkem (ta blíž k Puntíku), Studánka za fotbalovým 
hřištěm.  

Na základě provedených rozborů lze říci, že voda v rybských studánkách je poměrně málo 
mineralizovaná, bez problematického železa a manganu, neznečištěna dusíkatými látkami, ovšem             
u studánky na Hůrce a u studánky za fotbalovým hřištěm byly zjištěny příznaky fekálního znečištění 
prezentovány přítomností bakterie Escherichia Coli a Koliformních bakterií. Z tohoto důvodu nelze 
vodu z těchto studánek považovat za pitnou. U Studánky za Puntíkem a Studánky na Vaškové louce 
nebyl překročen žádný limit, tedy lze říci, že voda z těchto zdrojů je vhodná k pití. 

 
Fyzikálně-chemický rozbor 

 
ukazatel 1. 2. 3. 4. Vyhl. č. 252/2004 Sb. 

Limity 
Dusičnany (mg/l) 2,4 19,6 15,4 24,3 50 MZ 
Dusitany (mg/l) <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,5 NMZ 
CHSK-Mn (mg/l) 2,1 2,4 1,5 2,4 3 MZ 
pH 7,6 6,9 7,05 6,30 6,5-9,5 MZ 
Železo (mg/l) <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,2 MZ 
Mangan (mg/l) <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,05 MZ max 0,2 
Tvrdost (mmol/l) 3,55 4,1 2,5 3,15 2-3,5 DH 

 
MZ – mezní hodnota 
NMZ – nejvyšší mezní hodnota 
DH – doporučená hodnota 

 
Mikrobiologický rozbor 

 
ukazatel 1. 2. 3. 4. Vyhl. č. 252/2004 Sb. 

Limity 
Escherichia coli 0 >100 0 0 0 NMZ 
Koliformní bakterie 50 0 0 0 0 MZ 

 
1. Studánka za fotbalovým hřištěm 
2. Studánka na Hůrce (Purmenská studánka) 
3. Studánka na Vaškové louce 

 4. Studánka za Puntíkem. 
Hana Janečková 
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D R A K I Á D A  

 
 Skautský oddíl Rybí zve děti a všechny přátele podzimních radovánek na tradiční soutěž 
v pouštění draků – DRAKIÁDU. Soutěž se bude pořádat tradičně na Kocmínku  -   v neděli                   
14. října. Začátek je ve 14:00 hod.   
DOMA  ZHOTOVENÍ  DRACI  budou soutěžit v těchto soutěžích: 
1. o největšího draka – měří se největší rozměr na draku, neměří se délka ocasu,                                           

u čínského draka se měří celková délka; podmínkou je, aby drak létal  
2. o nejhezčího draka – při hodnocení se přihlíží k věku toho, kdo draka maloval 
3. o nejlépe létajícího draka 
4. o nejoriginálnějšího draka – podmínkou je, aby drak létal. 
KUPOVANÍ  DRACI  budou soutěžit o nejlépe létajícího draka. 
Soutěžící, kteří se umístí na prvních třech místech v každé soutěži, budou odměněni věcnými 
cenami. 
Prezentace soutěžících bude probíhat od 13:30 do 14:00 hod. na horní stanici vleku                                 
- na „Kocmínku“.                    Na Vás se těší a dobrý vítr přejí SKAUTI 
 
 

PŘ I JĎ   M E Z I   N Á S  

 
Oddíl kuželek při TJ Nový Jičín  hledá nové talenty na doplnění kolektivu.  
Jsi-li muž či žena, máš pevnou a přesnou ruku a nebojíš se pohybu, tak se ozvi!!  
Kontakt: Dáša Puhrová, tel. 737 514 773 nebo Zdeněk Šenk, Rybí 48, tel. 777 047 032. 
 

D U Š IČK O V É   V A Z B Y  

 
Soukromá firma ze Štramberku nabízí zhotovení dušičkové vazby k „Památce zesnulých“. 
Předvedení výrobků a příjem objednávek – ve čtvrtek 18. října na Fojtství v době                                 
od 16:00 – 17:30 hod. Příjem objednávek a informace také na telefonu 556 852 853 (večer)                
nebo na mobilu 720 182 435. 
 

H L E D Á M E   Ú D R Ž B ÁŘE  

 
Tábor u sv.Kateřiny hledá šikovného důchodce na údržbu areálu tábora. Zájemci se mohou 
přihlásit na telefonním čísle 604 274 669. 
 
 

TJ  S OK OL  RYBÍ  
 
  Milé maminky a tatínkové, 
rády bychom Vás přivítaly ve cvičení malých ŽELVIČEK (s dětmi od 1-3 let), které probíhá 
v sokolovně  každé úterý od 9:30 – 11:00 hod.  Tímto zveme všechny nové tváře a již nyní                  
se na Vás těšíme.      Vaše Eva a Soňa 
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   Dětské prolézačky u fotbalového hřiště 

Ti co chodí na fotbalové zápasy si jistě všimli, že za horní brankou 
budují rodiče a kamarádi ve spolupráci s fotbalovým oddílem dětské  

hřiště a prolézačky. Touto cestou bych chtěl poděkovat všem rodičům a zúčastněným osobám              
za ochotu ve svém osobním volnu věnovat svůj čas brigádám na hřišti. Dále pak děkuji všem 
sponzorům a občanům, kteří přispěli nebo přispějí jakoukoli finanční částkou na koupi dětské 
klouzačky a ochranné sítě pro toto hřiště. Všechny vybrané prostředky budou použity                        
ve prospěch této „ministavby“ pro děti.      Petr Purmenský, předseda FO 

 
Cvičební hodiny v sokolovně  2007-2008 

                     
DEN         OD – DO         CVIČENÍ            CVIČITEL 

   
 p

on
dě

lí  
15.15-16.15 
 
19.00-20.30 

 
Rodiče a děti od 3 let 
 
Muži-kondiční cvičení 

 
Ludmila Krpcová 
 
Ludmila Krpcová 

   
   

   
   

út
er

ý 

 
9.30-11.00 
 
 
16.00-17.00 
17.00-18.00 
 
19.30-21.00 

 
Děti od 1-3 let 
 
 
Mladší žáci 
Starší žáci 
 
Volejbal I 

 
Eva Kelnarová a 
Soňa Jeřábková 
 
Zdeněk Heralt a 
Václav Honeš 
 
Lenka Skalková 

   
st
ře

da
 

 
18.30-19.30 
 
19.30-20.30 

 
Ženy-zdravotní cvičení 
 
Ženy-kondiční cvičení 

 
Ludmila Krpcová 
 
Ludmila Krpcová 

   
   

  č
tv

rt
ek

 

 
16.30-17.30 
 
17.30-18.45 
 
19.00-20.30 

 
Žákyně 
 
Cheerleaders 
 
Muži-malá kopaná 

 
Libuše Mužíková 
 
Dagmar Honešová 
 
Radek Najzar a  
Miroslav Chytílek 

   
  p

át
ek

 

 
18.00-19.30 
 
19.30-21.00 

 
Rekreační hry juniorů 
 
Volejbal II 

 
Zdeněk Heralt a 
Martin Šimíček 
Radek Najzar a  
Jiří Palacký 

 
Cvičení začíná 1. října 2007 (někteří cvičitelé už své cvičení zahájili), 

ale raději se o začátku svého cvičení informujte u svého cvičitele. 
Zdeněk Heralt, předseda SPV 
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Notářka 
 

Mgr. Jarmila Chvistková 
se sídlem v Novém Jičíně 

 
Nový Jičín, ul. Štefánikova 13 (nová budova České spořitelny) 

pondělí až pátek 
telefon: 556 720 650, 597 822 525 

 
Kopřivnice, ul. Štefánikova 1163 (budova městského úřadu) 

pondělí a středa 
telefon: 556 720 650, 597 822 506 

 
 
 
 
  
 

INTERVENČNÍ  CENTRUM 
pro osoby ohrožené domácím násilím 

 
ul. 28. října 124, 702 00 Ostrava 

 
tel.: 597 489 207 

tel./fax: 597 489 204 
 

  pondělí 8.00 – 20.00 hod. 
  úterý 8.00 – 16.00 hod. 
  středa 8.00 – 16.00 hod. 
  čtvrtek 8.00 – 20.00 hod. 
  pátek 8.00 – 16.00 hod. 
 

e-mail: koordinatordn.bkb@seznam.cz 
www.bkb.cz 
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FOTBALOVÉ  VÝSLEDKY 

  1.9. dorost Štramberk - Rybí 3 : 7 
   muži Štramberk - Rybí 3 : 1 
  2.9. žáci Trojanovice I - Rybí 8 : 0 
  9.9. žáci Rybí - Libhošť  (přeloženo na 28.9. od 10:00 hod.) 
 dorost Rybí - Mořkov  (přeloženo na 28.10 od 12:15 hod.) 
 muži Rybí - Zbyslavice (přeloženo na 10.10. od 16:00 hod.)  
12.9. žáci Straník - Rybí  (přeloženo na  4.11. od 16:30 hod.) 
15.9. žáci Trojanovice-Bystré - Rybí 4 : 0  
 dorost Trojanovice-Bystré - Rybí 3 : 1 
 muži Trojanovice-Bystré - Rybí 2 : 0 
19.9. žáci Kateřinice - Rybí 0 : 4 
23.9. žáci Rybí - Lubina  3 : 1 
 dorost Rybí - Vlčovice-Mniší B 6 : 0 
 muži Rybí - Hladké Životice 4 : 0 
26.9. muži Rybí - Straník  0 : 2 
 

FOTBALOVÁ  UTKÁNÍ 
28.9. PÁ 10:00 žáci Rybí - Libhošť 
30.9. NE 10:00 žáci Rybí - Hostašovice 
  13:45 dorost Rybí  - Lichnov 
  16:00 muži Rybí  - Tísek  A 
6.10. SO 10:00 dorost Lubina - Rybí 
7.10. NE 10:00 žáci Štramberk B - Rybí 
  15:30 muži Jeseník n.O. - Rybí 
10.10. ST 16:00 muži Rybí  - Zbyslavice 
14.10. NE 10:00 žáci Rybí  - Veřovice 
  15:30 muži Rybí - Stachovice 
20.10. SO 12:45 žáci Kopřivnice B - Rybí 
  15:00 muži Veřovice - Rybí 
28.10. NE 10:00 žáci Rybí - Nový Jičín B 
  12:15 dorost Rybí - Mořkov 
  14:30 muži Rybí - Kopřivnice 
________________________________________________________________________________ 
 
 

 RYBSKÝ   ZPRAVODAJ   č. 10/2007 vydal Obecní úřad Rybí, Rybí č. p. 127, 742 65  Rybí,                  
 dne  27. 9. 2007  v  počtu 315 výtisků.  Připravila:  Dagmar Honešová. Telefon / fax: 556 760 181.                            
 E-mail adresa: obec@rybi.cz. Webové stránky obce:  www.rybi.cz.  IČ: 00600741.  Evidenční číslo  
 zpravodaje:  MK  ČR  E 10143.  Roční předplatné zpravodaje 60 Kč nebo 5 Kč za jeden výtisk.                 
 Tisk: OÚ Rybí. 
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                               Uzávěrka každého čísla: 27. den v měsíci. 


