
  

      
        Dobrý den a celý měsíc říjen, milí spoluobčané, 
 
o letošních prázdninách jsme udělali kontrolu ve visačkovém systému svozu         
komunálního odpadu z našich popelnic a došli jsme k následujícím výsledkům.    
Rekordmany ve vývozu odpadu se v roce 2008 stali občané s počtem 48 kusů vy-
vezených popelnic. Pět rodinných domů nevyvezlo ani jednu popelnici.  Průměrný 
počet vyvezených popelnic se pohyboval okolo 10  kusů. 
V prvním pololetí letošního roku je nejvyšší rekord ve vývozu 26 kusů a nejnižší 
opět 0. V předchozích letech se počet rodinných domů, kteří nevyvezli ani jednu 
popelnici pohyboval mezi 15-20.  
 
 Zajímavé výsledky. Kolik odpadu je moc a kolik je málo? Těžko budeme    
hledat nějakou společnou správnou odpověď. Je na každém z nás, aby se rozhodl, 
jestli nepotřebné věci, které odnáší do popelnice, nepatří náhodou do tříděného 
odpadu, tedy mezi materiál, který se dá druhotně využít. A kolik vyhazuje věcí,    
které nemusel koupit vůbec!! 
 
 Na druhou stranu malé počty vyvezených popelnic nemusí vždy znamenat, 
že nerecyklovatelný odpad končí v kamnech, v příkopech okolo cest nebo ve      
tříděném odpadu. Ale ruku na srdce, není to v některých případech pravda? Že by 
lidi z okolních sídel přece oprávněně říkali, že odpady v příkopech podél silnic  jsou 
dílem občanů Rybího? 
 
 Dnešním úvodníkem chceme, abyste si uvědomovali svoji zodpovědnost za 
věci, které ve vaší domácnosti končí svojí službu a vy je vracíte zpět do koloběhu  
látek v přírodě nebo do nové výroby.            

Petr Skalka a Marie Janečková 
 

XVII. ročník  

ŘÍJEN 2009 

 Děkujeme všem ú činkujícím, kte ří vystoupili na pouti, za zpest ření 
pou ťového odpoledne. D ěkujeme panu Sklenovskému a všem dobrovolní-

kům za hezké hudební vystoupení. 
 

 Na naší pouti měl v odpoledním programu vystoupit balónkový muž 
s programem určeným hlavně dětem,  svoji účast potvrdil, ale nakonec přece je-
nom nepřijel. V pondělí se nám konečně podařilo s ním spojit a tak jsme se do-
zvěděli, že na nás dočista zapomněl. Tímto posílá omluvu všem dětem i dospě-
lým, kteří se na jeho vystoupení těšili. 

 Kulturní komise 
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Ze zasedání Rady obce 

ruší   na základě zjištěných nesrovnalostí 
v zadávací dokumentaci právě        
probíhající výzvu k podání nabídky a 
prokázání kvalifikace na veřejnou   
zakázku na „Dostavbu Multifunkčního 
zařízení v obci Rybí“ zadávanou ve 
zjednodušeném podlimitním řízení dle 
zákona; 

bere na v ědomí   písemné vyúčtování      
finančních prostředků neinvestiční  
dotace pro činnost Domova SALUS 
Kopřivnice; 

souhlasí  s pokračováním v zavedeném 
systému ostatní dopravní obsluž-
nosti a s prodloužením smlouvy 
s dopravcem do roku 2018. 

 Rada obce na svém 71. zasedání dne 2.9.2009  
projednala a p ř i ja la toto usnesení:  

Rada obce na svém 72. zasedání dne 15.9.2009 
projednala a p ř i ja la toto usnesení:  

schvaluje   Smlouvu o reklamě s firmou     
Čepro, a.s, Praha a rozdělením částky 
25.000 Kč mezi organizace pro děti a 
mládež v obci Rybí tzn:  

  Skautský oddíl       8.000 Kč 

  Sport pro všechny   6.000 Kč 

 Mladí hasiči     3.000 Kč 

 Mladí fotbalisté     8.000 Kč 

a pověřuje  starostu podpisem této smlouvy; 

schvaluje   TJ SOKOL RYBÍ subjektem  
vhodným k umístění reklamy firmy 
ASOMPO a.s. Životice u Nového 
Jičína; 

bere na v ědomí   pokračování ve    
změně Územního plánu obce Rybí 
a zpracování pro pracovní zastupi-
telstvo; 

schvaluje   termín 18. Zasedání zastupi-
telstva obce Rybí na 29.9.2009 od 
19:00 hod. v sále obecní Besedy. 
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Co najdete na úřední desce  

Veřejná sbírka za ú čelem zmírn ění následk ů povodní z léta 2009   
probíhá v naší obci dále a to až do 31. října 2009: 
 
Přispívat m ůžete těmito zp ůsoby:  
 
1. na obecním ú řadě v Rybím je umíst ěna pokladni čka určena k  p řijímání 

příspěvků 

2. Je zřízen zvláštní ú čet u České spo řitelny, a.s. Nový Ji čín, na který     
můžete rovn ěž přispívat: 

 - číslo ú čtu:   1861584399, kód banky 0800 

K datu 30.9.2009: 
 
Veřejná vyhláška - silnice R48 
Veřejná vyhláška - Tomáš Bubeník 
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání Zásad územního rozvoje 
Moravskoslezského kraje 
Dražební vyhláška - konání veřejné dražby nedobrovolné 
Nařízení Krajské veterinární správy -  varroáza včel  
Nařízení Krajské veterinární správy Moravskoslezského kraje - mor včelího plodu 
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 
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KLUB ŽEN    zve své členky  v úterý 6. října   do přísálí Besedy v 18:00 hod. 
 
ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ    se bude konat v pondělí 5. října v přísálí  Besedy   
 v  době   od 9:30 - 10:00. 

ZAPISOVÁNÍ  LÉKŮ A MĚŘENÍ TLAKU   se bude konat v pondělí 19. října 
 ve stejnou dobu.   

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ zveme rodiče a prarodiče k slavnostnímu zápisu dětí do      
pamětní knihy obce v neděli  18.října 2009   od 10:00 hodin 
v sále Besedy.  

 A koho mezi námi přivítáme? 
 Dianku Pechovou, Karolínku Melčákovou, Ondřeje Kociána, 

Honzíka Honeše, Ondřeje Holiše, Karinku Fojtíkovou,          
Veroniku Šprlovou, Dominiku Majerovou, Adélku Bajerovou a 
Vojtíška Víchu. 

Sbor dobrovolných hasičů Rybí zve na tradiční  

KRMÁŠOVOU ZÁBAVU , 
která se koná 24. října 2009 v pohostinství Beseda. 

Začátek v 19:00 hodin. 
Hudba: YPSILON 
Vstupné: 50,- Kč 

Domácí speciality a další občerstvení je zajištěno. 

Myslivecké sdružení Rybí, výbor honebního společenstva a kulturní komise 

                          zvou občany na „HUBERTSKOU MŠI“  
konanou v sobotu 3. října v 16 hodin  v  kostele Povýšení sv. Kříže v Rybí. 

Slavnostní mši doprovodí Trubači  a pěvecký soubor z Přerova. 
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 Alžběta Skalková     91  let 

 Zdeňka  Kalvodová  85  let 

 Anežka Purmenská  83  let 

 Milada Kudělková  82  let 

 Zdenka Holubová  82  let 

 Emil  Matějek  81  let 

 Jindřiška Havrlantová 80  let 

 Marie  Geryková  80  let 

 Jaroslav Kelnar   60  let 

 Vojtěch Drápala  60  let 

 Ludmila Krausová  60  let 

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

TJ Sokol Rybí a Sportovní komise při OÚ Rybí pořádají v sobotu 17.10.2009   
jednodenní turistický zájezd NA MALOU FATRU K ŠÚTOVSKÉMU VODOPÁDU .  

Odjezd v 6.00 od Dubů, předpokládaný návrat v 19.00.   
(Cena  pro organizátory pochodu Za pohledy z Rybí 100 Kč, ostatní 200 Kč.)  

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

Dne 14.10.2009 ve středu od  10:30 – 12:00 budete moci přijít na 
 očkování proti ch řipce , 

které proběhne v prostoru dětské poradny Rybí  (hasičárna). 
 

    Cena očkování :      do   65 let           154,-  + 30 Kč 
    nad 65 let  30 Kč  (poplatek za recept). 
 
Očkování lze taky provést kdykoliv v ordinaci v Novém Jičíně a to do konce listopadu. 
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• staré televizory a zářivky 
• ledničky, mrazničky 
• výpočetní technika (monitory, 

počítače) 

• vysavače, mikrovlnné trouby 
• sekačky, vrtačky 
 

 Srdečně zveme všechny tvořivé lidi s fantazií, kterým je slovo nuda cizí, aby   
přišli změřit síly ve zručnosti a kreativitě na letošní ročník Drakiády. 

 Akce se koná v neděli 18. října 2009 tradičně na Kocmínku. 
Program: 
14:30 - 15:00 Prezentace 
16:00 Vyhlášení výsledků 
Soutěžit se bude v t ěchto kategoriích: 
Vyrábění draci - nejlépe létající 
   - nejoriginálnější 
   -  největší 
   - nejhezčí 
Kupovaní draci - nejlépe létající 

Občerstvení zajištěno. 
Novinka:  Kromě tradičních disciplín máte letos možnost zasoutěžit si i jinak a zkusit 
překonat sami sebe. Jak? Máme pro Vás připravené outdoorové aktivity, které zaruče-
ně nadchnou děti i rodiče. Přijďte se přesvědčit! 
 Těší se na Vás         Skauti Rybí 

Ukládání objemného odpadu z domácností do velkoobjemových kontejnerů se   
uskuteční: 
 
   pro horní část obce       u obecního ú řadu            9. a  10. října 

   pro dolní část obce       u Fojtství    16. a 17. října 

 

Sběr nebezpe čného odpadu :  o sobotách  10. a 17. října   u obecního  skladu  vždy 

v době   od 8:00 do 9:00 hod.  

Můžete zde uložit bezplatně: 

 

 

 
 
Za poplatek:    staré barvy a oleje   
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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 
 

H U M A N I T Á R N Í     S B Í R K U 
 
 

� 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 29. října 2009  
  (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 

 

Děkujeme za Vaši pomoc. 
 

Bližší informace Vám rádi sdělíme: 
tel. : 224 316 800, 224 317 203 
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 Milé maminky a tatínkové, cvičení „Želviček“ (dětí od 1-3 let) 
začíná 6. října v úterý od 9:30 hod . v sokolovně.  
Rádi uvítáme nové děti i ty, kterým už jsou 3 roky a nechodí do 
školky.  
Přijďte mezi nás,  vezměte si přezůvky, pití a veselou náladu.  

Těší se na Vás Eva a Soňa 
 

Cvičební hodiny v sokolovně  2009-2010 
                     

 

DEN OD – DO CVIČENÍ CVIČITEL 

 
 

Pondělí 

15.15-16.15 
  
16.15-17.15 
  
19.00-20.30 

Rodiče a děti od 3 let 
  
Fotbal – školka 
  
Muži-kondiční cvičení 

Markéta Kvitová a 
Ludmila Krpcová 
Jiřka Winterová  
  
Ludmila Krpcová 

          
 
 
Úterý 

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

Děti od 1-3 let 
(Želvičky) 
Mladší žáci 
Starší žáci 
 
Fotbal - muži 
 
Volejbal  

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

 
 
Středa 

17.00-18.30 
  
18.30-19.30 
  
19.30-20.30 

Fotbal - dorost 
  
Ženy-zdravotní cvičení 
  
Ženy-kondiční cvičení    

  
  
Ludmila Krpcová 
  
Ludmila Krpcová a 
Jarka Pochylová 

 
Čtvrtek  

16.30-17.30 
 
17.30-18.30 
 
19.00-20.30 

Ml. žákyně 
 
St. žákyně 
 
Muži-malá kopaná 

Magda Hanzelková 
 
Libuše Mužíková 
 
Radek Najzar a  
Miroslav Chytílek 

 
Pátek 
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ŠKOLÁČEKŠKOLÁČEK  
Ročník 1/Číslo 1Ročník 1/Číslo 1Ročník 1/Číslo 1Ročník 1/Číslo 1    
ZÁŘÍ 2009ZÁŘÍ 2009ZÁŘÍ 2009ZÁŘÍ 2009    

Základní škola RybíZákladní škola RybíZákladní škola RybíZákladní škola Rybí    
 

    
    

Noví žáčci:Noví žáčci:Noví žáčci:Noví žáčci:    
Skončily prázdniny a opět jsme se sešli v naší krásné a opravené    
školičce. Letošní školní rok začal zvesela, protože jsme přivítali          
rekordní počet prváčků a zároveň jsme překročili  číslo 40, přesněji má 
dnes naše malá školička 43 žáků. 
 

První pěší výlet vPrvní pěší výlet vPrvní pěší výlet vPrvní pěší výlet v    letošním roce:letošním roce:letošním roce:letošním roce:    
Dne 11. září jsme absolvovali vycházku do Štramberského arboreta. 
Jelikož naše kroky vedly krásnou přírodou v okolí Rybí, nevadilo nám 
ani nevydařené počasí, avšak při zdolávání vrcholu Štramberku jsme se 
i zapotili. V arboretu se nám líbilo, nejvíce děti bavilo krmení koz, pro 
které si přinesly spoustu tvrdého chleba. 
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Kultura:Kultura:Kultura:Kultura:    
Dne 16. září ’09 k nám do školy přijeli divadelníci z Opavy. Zahráli nám 
pohádku O neposlušné princezně s krásnými a velkými loutkami.      
Největší úspěch měla loutka čerta Bandasky. 

 
VVVV    pátek 18. září se měly děti možnost díky obecnímu úřadu potočit na pátek 18. září se měly děti možnost díky obecnímu úřadu potočit na pátek 18. září se měly děti možnost díky obecnímu úřadu potočit na pátek 18. září se měly děti možnost díky obecnímu úřadu potočit na 
kolotočích.kolotočích.kolotočích.kolotočích.    

           
 
 
 

Keramická dílna:Keramická dílna:Keramická dílna:Keramická dílna:    
A opět po prázdninách Vás srdečně zvu do naší základní 
školy, kde  můžete stres a volné chvíle zahnat prací 
s keramickou hlínou. 
Dospělí – každé pondělí od 17:00 hodin, začínáme 5.10.2009 
Žáci ZŠ – středa od 14:00 do 15:30 hodin                                               
Žáci MŠ- úterý dopoledne 

 

Ostatní kroužky:Ostatní kroužky:Ostatní kroužky:Ostatní kroužky:    
Sportovní hry mladší – pondělí 13:00 – 13:45 hodin 
Sportovní hry starší – čtvrtek 13:00 – 13:45 hodin 

Angličtina – úterý 13:00 – 13:45 hodin 
Informatika – pátek 13:00 – 13:45 hodin     

Odpovědná osoba: Chytílková Petra 
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Něco pro pobavení:Něco pro pobavení:Něco pro pobavení:Něco pro pobavení:    
    
Pepíček přišel domů o hodinu později.  
Maminka se ho ptá: 
„Pepíčku, víš, že jsi měl být doma už před hodi-
nou?“ 
„Ano, maminko. Jenže my jsme si hráli na vlak 
a on měl hodinu zpoždění!“ 
 
Sousedka Veprdlíková se ptá Pepíčka: 
“Pepíčku ty jsi plakal? Co se ti stalo?“ 
„Ále, maminka mi prášila kalhoty a zapomněla, 
že je mám na sobě!“ 
 
Maminka se zlobí na svého syna:,,Jak to, že jsi 
tak špinavý od bláta, když už měsíc nepršelo?“  
 ,,Ale mami, to musíš umět hledat!“ 
 
 
 

 
Přiběhne Pepíček s kanystrem k benzínové 
pumpě: 
,,Deset litrů  benzínu, honem!‘‘ 
,,Co je, hoří snad?‘‘ ptá se pumpař. 
,,Jo, naše škola. Ale nějak to uhasíná, potvůr-
ka.‘‘ 
 
,,Pavlíku, teď mi pověz, kdy se usadili Slované 
na  
našem území?‘‘ ,,Prosím, Slované se na našem 
území usadili, když je bolely nohy.‘‘ 
 
,,Jendo, co ti řekl tatínek na tu trojku 
z chování?‘‘ 
ptá se paní učitelka. ,,Prý kdybych měl všechny  
známky aspoň takové!‘‘ 
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Myslivost je zákonem daná činnost k ochraně a obhospodařování volně žijící 
zvěře jako součástí ekosystému a jejím vykonavatelem jsou právě myslivci. Zvěří se 
rozumí část volně žijících živočichů, která je dána zákonem k mysliveckému             
obhospodařování a je pod kontrolou státní správy. To je jen na úvod k objasnění      
základních pojmů. 

 
 K myslivosti také patří udržování tradic a zvyků jako součástí českého národního 
kulturního dědictví. K těmto zvykům náleží různé dovednosti, mluva, etika při lovu,   
pasování nových myslivců. Dále uctívání našich patronů sv. Eustacha a známějšího 
sv. Huberta. Jak praví pověst, oba na lovu nezávisle spatřili jelena s křížem mezi     
parožím, což zapříčinilo jejich obrat k náboženskému životu. V jejich odkazu nám     
zůstalo: zvěř nejen lovit, ale především chránit, pochopit její význam v přírodě a podle 
toho krotit loveckou vášeň. Na jejich počest jsou konány svatohubertské slavnosti, 
mše, vysvěcují se kapličky s jejich sochami a obrazy. 
 
 Myslivecky obhospodařovanou oblastí je honitba myslivcům pronajímaná od 
sdružení vlastníků honebních pozemků, tj. honebního společenstva. Rovněž v naší 
obci má myslivost svou dlouholetou tradici. V roce 2OO7 jsme oslavili 60. výročí od 
svého založení. V současné době myslivecké sdružení Rybí má 23 členů a              
obhospodařuje 754 ha pozemků polních, lesních a zčásti i vodních.  
 
 Zemědělskou monokulturou se změnila naše krajina tak, že nastal razantní   
úbytek drobné zvěře, tj. zajíců a bažantů. Hony v šedesátých a sedmdesátých letech 
na zajíce, bažanty a koroptve se vyznačovaly mimořádnými výsledky. To je ovšem 
v dnešní době vzpomínka na dávnou minulost. Hony na zajíce se již řadu let nekonají, 
bažanti přes veškeré naše úsilí se vyskytují jen ojediněle a koroptve vůbec. Stavy   
srnčí zvěře v naší honitbě jsou poměrně stabilní a je prováděn pouze plánovaný odlov. 
Dříve málo, ale dnes již hojně vyskytující se černá zvěř se stahuje zejména do         
kukuřičných lánů. Aby se zabránilo škodám zvláště v zemědělství, je proto v souladu 
se zákonem intenzivně lovena. 
 
 Jak je vidno, z myslivců se v dnešní době stávají více chovatelé a ochránci      
přírody, jejichž činnost na veřejnosti není příliš patrná. Práce s obhospodařováním 
mysliveckých políček, zimní přikrmování, zajišťování dostatečného krmiva, získání   
finančních prostředků na nákup krmiva, zakládáním a údržbou solisek, odlovem     
predátorů, atd. to vše je časově velmi náročné, ale především je motivováno snahou 
zachovat v přírodě to, co v ní žije pro další generace. 
 
 Proto nás velice mrzí, že v médiích i takzvanými ochránci přírody jsou myslivci 
prezentováni pro veřejnost pouze jako lovci a bouchalové, kteří v přírodě ničí vše živé. 

Myslivecké sdružení Rybí 
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     Před začátkem topného období stojí za připomenutí, že instalovat a užívat lze pouze schválené 
typy plynových a elektrických spotřebičů i spotřebičů paliv, které jsou napojeny na komíny a         
kouřovody. U všech spotřebičů je nutné dodržovat návod výrobce nebo pokud původní návod není 
k dispozici, pak návod technicky funkčně srovnatelného druhu a typu spotřebiče. Je třeba si         
uvědomit, že odpovědnost za stav komínu a kouřovodu (jako součást domu nebo objektu) nemá   
kominík, ale vlastník, správce nebo uživatel objektu. Povinnost přísluší konkrétnímu vlastníku nebo 
správci nebo uživateli objektu podle povinností upravených zákonem nebo smlouvou, musí zejména:  
- umožnit kominické firmě řádné čištění a kontrolu komínů, volný a bezpečný přístup ke komínu a    

jejich čistícím zařízením. 
-  připravit nádoby z nehořlavého materiálu na ukládání sazí ze sběrací části komínového průduchu. 
- odstranit závady komínů a spotřebičů paliv, které byly zjištěny při kontrole, čištění nebo zkoušení 

komínů. 
- zajistit, aby se nepoužívalo komínů a spotřebičů paliv, u nichž byla zjištěna závada bránící         

bezpečnému užívání, a to až do odstranění této závady. 
- zajistit zkoušku komínu před připojením jakéhokoliv spotřebiče paliv ke komínu. 
 A na co si dát pozor, než začneme topit? Uživatel by měl zkontrolovat, zda je řádně upevněný 
kouřovod, zda není někde spotřebič nebo kouřovod propálený. Opatrnosti je třeba dbát při vysypává-
ní žhavého popele - popel ukládat do nehořlavých nádob, které jsou neporušené. Topí-li se pevnými 
palivy, zanesený komín přináší nejen špatné hoření, ale i nebezpečí vznícení sazí. Zvláštní nároky 
jsou stanoveny u plynových kotlů. U nich je nutná jak čistota komínových průduchů, tak zajištění   
předepsaného tahu komína. Saze se musí vybírat z komínů od spotřebičů paliv s výkonem nad      
50 kW při každém čistění, u ostatních komínů 1 x ročně. Úhradu za čištění komínů, popřípadě za     
kontrolu jejich stavu platí správce objektu, za zkoušení komínu ten, kdo si tyto práce objednal. 
 

Lhůty  pro čišt ění komín ů:  
Komíny se spotřebiči na tuhá a kapalná paliva: 

výkonu do 50 kW……………6 x ročně 
výkonu nad 50 kW…………..4 x ročně 
 

Komíny se spotřebiči na plynná paliva: 
výkonu do 50 kW a jsou-li opatřeny komínovou vložkou…………2 x ročně 
výkonu do 50 kW a nejsou-li opatřeny komínovou vložkou………6 x ročně 
výkonu nad 50 kW………….4 x ročně 
 

V rekreačních domcích a chatkách pokud nejsou užívány celoročně: 
výkonu do 50 kW ……..1 x ročně (nejlépe před zahájením topného období). 
 

Dostate čnou pozornost je nutné v ěnovat i skladování tuhých paliv. 
 Jednotlivé druhy paliv se musí skladovat odděleně, to znamená, že se nesmí mísit smísit 
např. černé a hnědé uhlí, rovněž se nesmí mísit dřevo a uhlí apod.. Plochy, na kterých je palivo  
skladováno, musí být urovnány, vyčištěny, zbaveny porostu a uválcovány, aby se na nich nedržela 
voda (vhodným povrchem je beton, betonové panely s mezerami vyplněnými pískem nebo tvrdý   
zemitý podklad). Podkladem nesmí být železitá škvár, jíl, cihlová drť nebo další materiály, které    
prokazatelně zrychlují proces samovznícení. Samovznícení nepříznivě ovlivňuje vlhkost, proto se 
musí dbát na to, aby byly prostory pro skladování zajištěny tak, aby do zásob paliva nezatékala     
voda. Nad uskladněným palivem musí být volný prostor, aby bylo zajištěno odvětrávání. Nenasklad-
ňovat palivo, jež obsahuje vysoké množství vody (vlhké palivo po dešti apod.); počkat na vyschnutí 
paliva. Skladovat se může pouze úplně vychladlé palivo, je-li teplé, musí se nejdříve rozprostřením v 
tenké vrstvě ochladit. Bezproblémovou topnou sezónu při dodržování výše uvedených zásad přejí 
hasiči.                                                      

    Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje - Nový Jičín 
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Magnetické šperky ENERGETIX  
 

Magnety p ůsobí  na odbourávání bolesti, artrózu, astma, bolesti hlavy, migrény, 
bolesti zad, cukrovku, menstruační křeče, mozkovou obrnu, nemoci jater, ledvin, 
slinivky, prostaty, stavy úzkosti, zlomeniny, hojení ran, žaludeční a zažívací     
potíže, zácpu,…(viz na internetu).  
Informace lékařů, zkušenosti klientů uživatelů, předvedené katalogy a šperky  
dodá  Růžena Jarošová, Rybí.  Mobil: 777 622 411 

V noci ze soboty 24. října na neděli 25. října se 
vyspíme o hodinu více.  
Čas se přesune z  3:00 hodiny na 2:00 hodinu 
ranní. 
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Prodám byt 3+1  
dva velké sklepy, parkování u domu,  

k bytu je velký balkón.  
Cena dohodou.  

Libhošť u Nového Jičína 
Tel: 604 560 247  
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Provádíme veškeré stavební  

a  úklidové práce 
 

• Čištění koberců, sedacích souprav 
• Malířské práce 
• Úklidové práce ve firmách,  
    společných prostorách, domech a bytech 

 
 

Tel: 737 722 937,  
www.pro-clean.cz 

 
*********************************** 

 
• Zateplení budov 
• Základové desky 
• Hrubé stavby 
• Možnost domu na klíč 
• Rekonstrukce 
• Rekonstrukce koupelen a byt. 

jader 
 
 

Tel: 608 750 308 
www.stavbygregor.cz 
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RYBSKÝ   ZPRAVODAJ    č. 10/2009  vydal  Obecní úřad Rybí,  Rybí č. p. 127  dne  30.9.2009   
v počtu  325 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 

  5.9.    žáci   Tichá  : Rybí   3   : 1 
      muži   Skotnice  : Rybí   2   : 1 
  6.9.    dorost   Žilina     : Rybí   5   :    0 
13.9.    žáci   Rybí  : Sedlnice  0   :   7 
  dorost  Rybí  : Štramberk   0   :  5 
  muži   Rybí  : Sedlnice   0   :   4  
19.9.  dorost  Kunín  : Rybí   3   : 1 
  muži   Nový Ji čínB : Rybí   4   : 1 
20.9.  žáci   Libhoš ť : Rybí   14 : 0 
27.9.  žáci   Rybí   : Štramberk B 6   : 0 
  dorost  Rybí   : Lichnov  2   : 0 
  muži   Rybí  : Zbyslavice   3   :   4 

SO  3.10.   13:00  dorost  Pustějov  : Rybí  
    15:30  muži     Štramberk   : Rybí 
NE  4.10.   10:00  žáci     Lichnov  : Rybí 
NE   11.10.   10:00  žáci   Rybí   : Trojan.-Bystré 
    13:15  dorost  Rybí   : Lubina 
    15:30  muži   Rybí   : Jeseník n.O. 
NE  18.10.   12:45  dorost  Sedlnice  : Rybí 
    15:00  muži     Tísek   : Rybí 
NE  25.10.   10:00  žáci   Rybí   : Vlčovice-Mniší 
    14:30  muži   Spálov  : Rybí 
ST  28.10.   14:30  muži   Trojanovice I : Rybí 
PÁ  30.10.   14:30  dorost  Rybí   : Vražné 


