
  

XVIII. ročník  

ŘÍJEN 2010 

na slavnostní otev ření multifunk ční budovy v obci Rybí. 

 

Díky evropskému fondu ROP NUTS II Moravskoslezsko v oblasti podpory 
venkova byl v naší obci dokončen již druhý projekt a to tentokrát dostavba 

multifunkční budovy. 

Zveme Vás v pátek dne 8. října v 16 00 hodin  na její slavnostní otevření. 
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Všem našim jubilantům přejeme do dalších let dobré zdraví, 
spokojenost, stálý optimismus a životní pohodu. 

Všechno nejlepší  
Všechno nejlepší  
Všechno nejlepší  
Všechno nejlepší  k narozeninám
k narozeninám
k narozeninám
k narozeninám    

 Alžběta  Skalková  92  let 

 Zdeňka  Kalvodová  86  let 

 Anežka  Purmenská  84  let 

 Milada Kudělková  83  let 

 Zdenka Holubová  83  let 

 Emil   Matějek  82  let 

 Jindřiška Havrlantová 81  let 

 Marie  Geryková  81  let 

 Marie   Šenková  70  let 

 Karel  Kamas   60  let 

 Marie  Veberová  60  let 

Tisková zpráva 

Dne 8.října 2010 v 16 hodin bude slavnostně otevřena multifunkční budova v obci  
Rybí. Stavba nového domu byla financována z ROP NUTS II Moravskoslezsko     
programu rozvoje venkova.  

Cílem projektu byla revitalizace stavebně nedokončeného objektu v centrální části 
obce. Tento objekt bude sloužit jako víceúčelová veřejná budova. V objektu je zřízen 
obecní úřad a knihovna, jejíž kapacita se rozšíří o společenskou klubovnu. V přízemí, 
kromě prostor obecního úřadu je zřízena konzultační místnost pro lékaře. V prvním 
nadzemním podlaží bude jedna místnost pronajata poskytovatelům služeb občanské 
vybavenosti.  

Marie Janečková 
starostka obce 
606 127 321 



3 

A jdeme do finále, aneb co jsme na obci čtyři roky d ělali. 
 
Blíží se konec volebního období a to je ta správná doba na hodnocení jeho výsledků. 
Začneme od věcí, které nás stály nejvíce a to jsou samozřejmě investiční akce. Od předcházejícího 
zastupitelstva jsme „zdědili“ připravenou projektovou dokumentaci na vodovod v Makyti, takže prvou 
větší akcí bylo vybudování vodovodu, dále pak následovala realizace jednotné kanalizace na           
pozemcích 47/2 a 51/1.  
V roce 2008 se konečně podařilo dopracovat projekt na stavbu  chodníku na dolním konci a tak 
v loňském roce jsme jej mohli ke spokojenosti všech obyvatel dolního i projíždějících řidičů realizovat. 
V létě jsme nechali opravit zničenou podlahu v sále besedy a taky zahájili dvouletou opravu budovy 
základní školy, tu jsme dokončili o letošních prázdninách.   
Letos jsme z fondů EU realizovali dvě stavby a to dostavbu multifunkční budovy, stavbu víceúčelového 
minihřiště. 
Celková hodnota staveb postavených v tomto volebním období činí cca 16.300.000 Kč. Získali jsme na 
ně cca 10.400.000 Kč z dotačních titulů. 
 
Novému zastupitelstvu jsme stejně jako naši předchůdci připravili nebo rozpracovali projekty, ve      
kterých  budou, aspoň doufám, dále pokračovat. Tím největším je naše hodně diskutovaná tlaková  
kanalizace. Dále pak je připraven projekt na mateřskou školu, jejíž rekonstrukce je naplánována na 
léto 2011. Na tuto opravu jsme ze státního fondu životního prostředí získali dotaci ve výši cca 
2.000.000 Kč, ta je určena na zateplení pláště MŠ. Dále pak připravujeme projektovou dokumentaci na 
stavbu chodníku na horním konci (vydáno platné územní rozhodnutí) a chodníku před multifunkční  
budovou (projektová dokumentace zaslána k vyjádření dotčeným orgánům). U obou těchto staveb  
usilujeme o stavbu tolik potřebných přechodů pro chodce. 
 
Zastupitelstvo schválilo pořízení změny  číslo 4 územně plánovací dokumentace obce a souběžně s ní 
schválilo změnu číslo 5. Dořešení těchto dvou pro obec velmi důležitých změn opět přejde na nové  
zastupitele. 
 
A co dělaly naše komise? 
V průběhu uplynulého období se kulturní a sportovní komise stejně jako jejich předchůdci, snažily o 
kulturní a sportovní vyžití v obci. Podle návštěvnosti akcí se dá usuzovat, že se jim vcelku dařilo akce 
dobře naplánovat i zorganizovat. No zkrátka nasadily svým nástupcům laťku hodně vysoko. 
 
Komise životního prostředí především plnila výchovnou funkci. Stále dokola několikrát za rok           
připomínala již tradiční potřebu třídění odpadu. Třídit odpad se totiž vyplatí nám všem – občanům, obci 
i životnímu prostředí. Kromě toho se komise snažila o ochranu obecní zeleně. Do této iniciativy        
zapadá i příprava zahradní úpravy centra obce, která nám tak opticky propojí prostor u nového úřadu, 
před pomníkem padlých, dále pak okolo školy přes park až ke kostelu. Snad ji nové zastupitelstvo 
schválí a podpoří její realizaci.  
 
V době, kdy obec staví má dost práce i stavební komise. A tak řešila stavbu multifunkční budovy,    
hřiště, opravu školy a spoustu neviditelných maličkostí, které urychlily nejrůznější práce. 
Sociální komise se starala o naše jubilanty a v rámci možností také o lidi ve složitých životních         
situacích. V příštím volebním období ji přibude ještě jeden úkol a tím je spolupráce s městem Nový  
Jičín na přípravě programu sociálních služeb pro občany, ke kterému jsme se jako obec přihlásili. 
 
Na konci tohoto vcelku dlouhého hodnocení činnosti bych chtěla všem zastupitelům poděkovat za   
jejich práci pro obec, za odvahu při rozhodování předložených úkolů a snad čas ukáže, že všechno to 
naše snažení bylo prospěšné pro život v obci. A nově zvoleným zastupitelům přeji do nového           
volebního období rozhodné, pozitivní, objektivní a vstřícné myšlení i jednání. 

Marie Janečková 
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OZNÁMENÍ 
 

 
Starostka obce Rybí paní Marie Janečková podle § 29 zákona č.491/2001 Sb., o volbách do 
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů a podle              
§ 15 zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu ČR  
 

o z n a m u j e  : 
 

1. Volby  do  Zastupitelstva  obce  Rybí  a  volby do Senátu Parlamentu ČR  se  uskuteční  
 

 15. října 2010           od  14:00 hodin  do  22:00 hodin    
 

 a 
 

 16. října 2010           od   8:00 hodin  do  14:00 hodin.   
 

2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č.1 je volební místnost v multifunk čním dom ě 
(naproti pošty). 

 
3. Každému voliči budou dodány hlasovací lístky nejpozději 3 dny přede dnem voleb.                      

Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky také ve volební místnosti. 
 
4. Voliči do zastupitelstva obce bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost 

a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou 
oprávněni volit na území České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič    
platným občanským průkazem nebo cestovním pasem, jde - li o cizince, průkazem o      
povolení pobytu. 

 Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství, nebude mu hlasování umožněno. Vo-
lič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. 

 Voliči do Senátu Parlamentu ČR bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totož-
nost a státní občanství ČR platným občanským průkazem nebo cestovním pasem 

 
5. volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, Obecní úřad Rybí a ve 

dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do 
přenosné volební schránky 

 

6. V případě konání II. kola voleb do Senátu P ČR se tyto uskute ční:  

- dne 22. října 2010                od 14:00 hodin  do  22:00 hodin a 

- dne 23. října 2010                od 8:00 hodin    do  14:00 hodin. 

               Marie Janečková 

o  době  a  místě  konání  voleb 
do zastupitelstva obce a Senátu PČR 

v obci  Rybí 
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Prokazování totožnosti a státního občanství voličů 
 
     Volič prokazuje svou totožnost a státní občanství České republiky platným  občanským pr ůkazem ne-
bo platným cestovním   pasem.  
     Všechny cestovní pasy jsou platné po dobu, na kterou byly vydány. Platí tedy souběžně zelené i červe-
né cestovní pasy. V současné době jsou zelené cestovní pasy vydávány s platností pouze na půl roku, 
proto je potřeba důsledně zkoumat dobu platnosti. 
 

     Občanské pr ůkazy typu knížka, které  nemají vyzna čeno státní ob čanství , skon čily platnost ze 
zákona v roce 2001 . Nelze proto takovýto občanský průkaz přijmout ani společně s dokladem o státním 
občanství. 

      Občanské průkazy typu knížka, ve kterých je vyznačeno státní občanství,  jsou platné  pouze u       
občanů, narozených do 1.1.1936 po dobu, na kterou byly vydány nebo byla jejich platnost prodloužena.   
Bez omezení je platný i občanský průkaz, který má kolonku „ platnost do „ proškrtnutou“. 

 

    Občanské průkazy bez strojově čitelné zóny ( růžové kartičky ) platí  v celém rozsahu pouze pro občany 

narozené do 1.1.1936, pro ostatní platí pouze vydané po 1.1.2004, po dobu, na kterou byly vydány 
( jeden měsíc nebo jeden rok). 

 

     Občanské průkazy se strojově čitelnou zónou platí po dobu, na kterou byly vydány. 

 
     Shora uvedené občanské průkazy jsou platné i v případě, že jim byl oprávněným úřadem ustřižen    
rožek a mají vydán příslušný doklad o změně stavu nebo o změně pobytu. Bez tohoto dokladu nelze     
občanský průkaz s ustřiženým rožkem přijmout. 

 

     Pro dobu od  15.9.2010 do 3.10..2010  je Ministerstvem vnitra vydán „ předběžný souhlas „ pro vydává-
ní občanských průkazů  na  pověřených obecních úřadech s rozšířenou působností. Z tohoto důvodu je 
možné po dobu voleb vydat občanu občanský průkaz bez strojově čitelné zóny v případě, že již nemá  
odeslánu žádost o vydání občanského průkazu v Praze ( termín do 30.10.2010 platí pro volby do senátu). 

     Toto lze využít, pokud má občan neplatný občanský průkaz, nevlastní cestovní pas,  chce jít k volbám 
a z časových důvodů není možno vyřídit občanský průkaz se strojově čitelnou zónou. Je potřeba však  

občana upozornit, že  k vyřízení tohoto OP je potřeba 2 fotografie a tento občanský průkaz platí pouze 1 
rok.  

     U občanských průkazů po ztrátě a odcizení  může být občanovi vydán občanský průkaz s platností 1 
měsíc v případě, že současně požádá o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji. V tomto 

případě občan při podání žádosti předloží rodný list a  3 fotografie  Vybírá se správní poplatek 100,- Kč 
za každou podanou žádost ( celkem 200,- Kč) 

 

 
 

 

Služba na ob čanských pr ůkazech   (pracoviště Nový Jičín, Divadelní 1, 1.poschodí): 
pátek 15.října 2010        8.00 -11.00 , 12.00 - 17.00 hodin (mimořádný a  prodloužený úřední den) 
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Sbor dobrovolných hasičů Rybí  
zve všechny milovníky dobré zábavy a jídla na tradiční 

KRMÁŠOVOU ZÁBAVU ,  
která se koná 16. října 2010 od 19:00 hodin v sále Besedy. 

Vstupné 60,- Kč. 
K tanci a příjemné náladě hraje LP. 

Nebudou chybět chutné domácí speciality, občerstvení  
a bohatá tombola. 

 
 

   VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 

Zveme rodiče a prarodiče k slavnostnímu zápisu dětí do pa-
mětní knihy obce v neděli 24. října 2010 od 10:00 hodin v 
sále Besedy. 
 Děti narozené od října 2009 do září 2010:  
 Veronika Vašendová   Karolína Skupeňová 
 Simona Gilarová   Veronika Moravcová 
 Vít Purmenský   Vojtěch Marek 
 Petr Kvita    Ema Kelnarová 
 Samuel Šimíček   Tomáš Fröml 
 Prokop Kudělka   Veronika Holišová 
 Rozálie Marková   Matyáš Klug 
 Anna Bartošová   Vendula Beránková 

 Dominik Pochyla  
 

     Dne 4. října bude z technických důvodů knihovna  ZAVŘENA. 
 
 

KLUB ŽEN  – zve své členky v úterý 12. října  do přísálí Besedy v 18. hod.  
 
 

ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ    se bude konat v pondělí 4. října v přísálí Besedy  v   
    době  od 9:30 - 10:00 
ZAPISOVÁNÍ  LÉK Ů A MĚŘENÍ TLAKU    se bude konat  v pondělí  18. října 
            ve stejnou dobu.   
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Sběr nebezpe čného odpadu : ve čtvrtky 14. října a 21. října u obecního skladu a to 
    vždy v době od 9:00  do 10:00 hod.  
 
                 Občané mohou odkládat nebezpečný odpad  BEZPLATNĚ. 
Můžete zde uložit:  
 -  staré televizory a zářivky    -  ledničky a mrazničky    
 -  mikrovlnné trouby a vysavače   -  sekačky a vrtačky 
 -  výpočetní technika (počítače, monitory) 
  
Staré barvy  za poplatek  -  suché 7 K č/1 kg  a tekuté 10 K č/1 kg   

Velkoobjemový odpad 
Co lze do nádoby umístit? 

Starý vyřazený nábytek, koberce, linolea, dřevěné, kovové a skleněné výrobky 
větších rozměrů pocházející z domácností apod. 
 

Co zde nepat ří! 
 Stavební odpady (suť, cihly, beton, IPA, azbestové výrobky, sádrokartón, okna 

apod.), nebezpečné odpady (plechovky od barev, olejů apod.), elektrozařízení 
(ledničky, pračky, televizory a další vyřazené elektrospotřebiče), biologicky        
rozložitelný odpad (např. nevyužitelné ovoce, zelenina, větve apod.), obalový   
materiál (např. kartónové krabice), pneumatiky. 

Změna vývozu velkoobjemového odpadu a železného šrotu.  
Letošní podzimní sběr velkoobjemového odpadu bude tentokrát   

probíhat vždy od středy do pátku.  
K této změně jsme přistoupili z důvodu stále se opakujícího          
nepořádku okolo kontejnerů, který stihli udělat místní, ale především 
cizí návštěvníci během sobotních nocí a nedělí.  
 
Kontejnery budou přistaveny a hlídány: 
na horním konci u obecního ú řadu ve st ředu dne 13. října od 13:00 do 18:00 hodin, 
           ve čtvrtek 14. října po celý den. 
na dolním konci u Fojtství  ve st ředu dne 20. října od 13:00 do 18:00 hodin  
     ve čtvrtek 21. října po celý den. 
 Uvidíme, zda tato změna bude výhodná nebo jestli se budeme vracet 
k zaběhnutým sobotám. 
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Zůstanou duby na „panelce“ nebo budou muset být pokác eny? 
 

V měsíci srpnu proběhlo ošetření dubů na „panelce“. Nad     
komunikací byly ořezány proschlé části korun a ke kořenům 
chřadnoucího dubu byly zavedeny sondy s hnojivem. Věříme, 
že tímto zásahem se zastaví jeho viditelné prosýchání a strom 
zůstane i v příštích létech výrazným prvkem naší obce. Na   
protějším dubu s kapličkou se v posledních letech objevují 
plodnice houby. Tu jsme nechali posoudit mykologovi a takové 
bylo jeho zjištění: 

Dub je napaden rezavcem kořenovým (Inonotus dryadeus). 
Způsobuje nepříliš intenzívní bílou hnilobu báze a kořenů     
dubů. Jinak to není příliš hojná houba, žije jen na velmi starých dubech. Znepokojující je, že na bázi 
stromu se vyskytují již tři velké a jedna malá plodnice a jsou rozloženy pravidelně na 2/3 obvodu 
báze kmene, mohlo by se tedy jednat o rozsáhlou hnilobu báze a hlavních kořenů v různých     
směrech.  Vitalita stromu je zatím v pořádku, skácení stromu by byla škoda, ale pro zvýšení jistoty 
by bylo vhodné uvažovat o tahové zkoušce. 

Dali jsme tedy na doporučení odborníků a nechali dne 27.9. provést tahovou zkoušku stromu. 

Marie Janečková, starostka 

Oprava varhan v kostele Povýšení sv. K říže 
  

 O letošních prázdninách proběhla celková      
rekonstrukce varhanního nástroje, na který se v našem 
kostele hraje již od roku 1835. V roce 1961 byly na   
místě původního nástroje postaveny nové varhany,  
které částečně využily i ty staré.  
 
 Varhany neprošly od doby svého postavení  
žádnou větší opravou a nebyly ani průběžně čištěny. 
Část součástí vzdušnic, píšťalových stojanů a skříně 
byla napadena aktivním červotočem. Střechou na 
měch a celé vzduchové hospodářství zatékalo (je to 
patrné i na hnijícím podbitím střechy). Výše uvedená 
poškození měla vliv nejen na nedokonalost zvuku 
(ladění, ozev jednotlivých píšťal), ale také na chod  
traktury. 

Varhanář Petr Strakoš po zhodnocení celkového stavu varhan navrhl generální opravu. Její cena byla 
stanovena na částku 200.000 Kč. 

 
 Při této příležitosti chceme poděkovat všem, kteří přispěli na opravu varhan ať již v kostele nebo 
na obci. Bylo vybráno 100.000 Kč. Tyto peníze společně se získaným grantem 100.000 Kč od        
společnosti RWE pokryly celkovou opravu. 
 
 Jako poděkování za poskytnuté finanční dary Vás farnost Rybí dne 14. listopadu  
v 15 hodin zve na VARHANNÍ KONCERT   Petra Kozáka z Brušperka. Je to jedinečná 
příležitost, kdy si můžete poslechnout varhanní nástroj v celé jeho kráse. 
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ŠKOLÁČEKŠKOLÁČEK  
Ročník 2/Číslo 1Ročník 2/Číslo 1Ročník 2/Číslo 1Ročník 2/Číslo 1    

Září 2010Září 2010Září 2010Září 2010    
Základní škola RybíZákladní škola RybíZákladní škola RybíZákladní škola Rybí    

 Srdečně všechny zdravím v novém školním roce. My jsme se v naší škole sešli 
v plném počtu, dokonce nás přibylo – 1.ročník 11 dětí, 2.ročník 15 dětí, 3.ročník 7 dětí, 
4.ročník 9 dětí a 5. ročník 5 dětí – celkem je nás tedy 47 žáčků.  
 Škola nás přivítala opět ve zlepšeném stavu, nová lina a barevné zdi celou budovu 
krásně prozářila. 
 
Kroužky pro školní rok 2010/2011:   sportovní hry mladší 
                                                              sportovní hry starší 
                                                              výtvarně – keramický kroužek 
                                                              počítače 
 
Bramborový den: 
22.9.2010 jsme měli s dětmi projektový den zaměřený na podzimní produkty ze zahrady a 
z pole. Z jablíček jsme pekli záviny a z brambor jsme venku na ohni pekli bramborové 
placky. Všechny děti si jablíčka a brambory nastrouhaly samy, taktéž těsto měla každá   
skupina podle vlastního receptu. Technika odstraňování slupek byla někdy pojata zcela    
vědecky. Nakonec všem chutnalo a všech 65 placek a 7 závinů se snědlo. 

 
Informativní schůzka keramika – dospělí, dne 4.10.2010 v 1600. 
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Ze zasedání 

 zastupitelstva obce 

 Ve středu 8. září 2010 se v sále Besedy konalo 28. zasedání  zastupitelstva 
obce, kterého se zúčastnilo 12 členů zastupitelstva a 8 občanů. 

schvaluje  doplnění návrhu programu o body: 
• Schválení záměru pořízení kompostovacího systému  
• rozpočtové opatření č. 3 
• Zhodnocení práce zastupitelstva obce za uplynulé volební období 

 

schvaluje  program 28. zasedání Zastupitelstva obce Rybí včetně doplňujících bodů; 
 

schvaluje,  aby diskuse probíhala ke každému bodu programu; 
 

schvaluje      návrhovou komisi ve složení: Pavla Šimíčková (předseda),  
      Petr Skalka a Jiří Honeš 

  ověřovatele zápisu: Radomíra Marešová a Jiří Kelnar 
   zapisovatelku: Jana Marková; 
 

bere  na  v ědomí  plnění usnesení přijatých na 27. zasedání Zastupitelstva obce Rybí dne 
13.7.2010; 

 
schvaluje  Smlouvu o úvěru č. 0322410459 mezi Obcí Rybí a Českou spořitelnou a.s.  
  o poskytnutí úvěru ve výši 2.000.000 Kč a pov ěřuje  starostku podpisem této smlouvy; 
 
schvaluje    5 člennou hodnotící komisi pro výběrové řízení spojené s investiční akcí              

„Zateplení pláště budovy MŠ Rybí k.ú. Rybí, okres Nový Jičín“ ve složení: 
1. Marie Janečková      - starostka obce Rybí                            
2. Petr Purmenský             - místostarosta obce Rybí                               
3. Ing. Lubomír Holeček       - EKO RIA Bruntál                                                    
4. Ing. Kamil Šamárek      - autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby 
5. Karel Horáček  - EKO RIA Bruntál; 

 
schvaluje    seznam oslovených firem na veřejnou zakázku„Zateplení pláště budovy MŠ Rybí k.ú. 
Rybí, okres Nový Jičín“ ve složení:  

Megas, spol. s r.o., Místecká 97, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm 
UNISTAD, spol. s r.o., Komenského 8, 742 01 Suchdol nad Odrou  
STAREST, s.r.o., Starý Jičín – Vlčnov 133, 742 31 Starý Jičín  
Novojická stavební společnost, spol. s r.o., K Nemocnici 938/21, 741 01 Nový Jičín  
Severomoravská stavební společnost, s.r.o., Suvorovova 573, 741 01 Šenov u N.Jičína  
NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 11 Nový Jičín; 

 
doporu čuje   příštímu zastupitelstvu zapracovat do rozpočtu na rok 2011 akci „Zateplení pláště    

budovy MŠ Rybí“; 
 
schvaluje    záměr pořízení kompostovacího systému; 
 
schvaluje     rozpočtové opatření č. 3; 
 
bere na v ědomí   zhodnocení činnosti zastupitelstva a rady obce Rybí v letech 2006-2010. 
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Ze zasedání rady obce 

Rada obce na svém 96. zasedání dne 8.9.2010 
projednala a p ř i ja la  toto usnesení:  

doporu čuje  úřadu pro zastupování státu ve  věcech 
majetkových prodat pozemky parc.č. 1771/5 
a 1776/2 (ost. plocha/ost. komunikace), které 
jsou ve vlastnictví ČR společnosti RWE Gas 
Storage; 

schvaluje   uzavření dohody mezi obcí Rybí a      
panem Ing. Radkem Jurečkou o užívání části 
pozemku parc.č. 1708/2 o výměře 40 m2 na 
příležitostné odstavení aut; 

pověřuje   starostku jednáním ve věci umístění    
dopravního zrcadla naproti pozemku parc.č. 
51/12; 

schvaluje   použití znaku obce Rybí na upomínkový 
předmět pro děti při vítání občánků; 

schvaluje   uzavření dodatku ke smlouvě na výrobu 
100 ks kuličkových per a 100 ks  flash disků 
s firmou DEVIRO Kopřivnice; 

schvaluje  uzavření objednávky s firmou Lika, Okružní 
308, Hrdějovice na dodávku smaltované      
cedule „Obecní knihovna a  internet v Rybí“ a 
pověřuje  starostku  vyřízením objednávky; 

doporu čuje   zapracovat do rozpočtu na příští rok   
zakoupení měřice rychlosti; 

bere na v ědomí   informaci ČSÚ o strukturálním     
šetření v zemědělství v obci Rybí; 

schvaluje  pořízení odpadkového koše 
k víceúčelovému minihřišti a dopravní značky 
„Parkoviště“ k fotbalovému hřišti; 

schvaluje   provedení tahové zkoušky stromu  dubu 
 firmou Ing. Kolařík . 

Rada obce na svém 97. zasedání dne 21.9.2010 
projednala a p ř i ja la toto usnesení:  

schvaluje  smlouvu o pronájmu místnosti pro         
kadeřnictví mezi obcí Rybí a paní Martinou 
Bilovou, Rybí a pověřuje   starostku podpisem 
smlouvy; 

schvaluje   smlouvu o výpůjčce klubovny mezi obcí 
Rybí a Klubem žen Rybí a pověřuje   starostku 
podpisem smlouvy; 

schvaluje   smlouvu o výpůjčce klubovny mezi obcí 
Rybí a neformálním sdružením rodičů s dětmi 
„Želvičky“ a pověřuje   starostku podpisem 
smlouvy; 

schvaluje   smlouvu o výpůjčce konzultační místnosti 
pro lékaře mezi obcí Rybí a MUDr. Janou  
Machovskou, Nový Jičín a pověřuje            
starostku podpisem smlouvy; 

schvaluje   smlouvu o výpůjčce konzultační místnosti 
pro lékaře mezi obcí Rybí a Bc. Petrou        
Milichovou, Štramberk a pověřuje   starostku 
podpisem smlouvy; 

schvaluje   smlouvu o výpůjčce konzultační místnosti 
pro lékaře mezi obcí Rybí a Ninou               
Kocúrkovou, Štramberk a pověřuje   starostku 
podpisem smlouvy; 

schvaluje   smlouvu o výpůjčce konzultační místnosti 
pro lékaře mezi obcí Rybí a Českým           
červeným křížem Rybí a pověřuje   starostku 
podpisem smlouvy; 

schvaluje   smlouvu o výpůjčce konzultační místnosti 
pro lékaře mezi obcí Rybí a panem             
Lubomírem Sneiderkou a pověřuje   starostku 
podpisem smlouvy; 

vybrala   chladničku Baumatic – model BFF 135 SL 
třída A+  se spotřebou 1,60 Kč/den na        
vybavení kuchyněk v multifunkčním domě a 
pověřuje   starostku zakoupením 2 ks těchto 
chladniček; 

schvaluje   finanční částku 1.000 Kč pro Slezskou 
diakonii na náklady spojené s odvozem      
humanitární sbírky; 

schvaluje   smlouvu o reklamní spolupráci s firmou 
ČEPRO a.s., umístění loga v prostoru      
sportovního areálu obce a pověřuje            
starostku podpisem smlouvy; 

schvaluje  uzavření objednávky s firmou Zdeněk 
Houška, na zpevnění odstavné plochy pro 
auta u fotbalového hřiště a pověřuje           
starostku vyřízením objednávky. 
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 Milé maminky a tatínkové, srdečně Vás zveme na celoroční 
cvičení „Želviček“ (dětí od 1-3 let a dětí nechodících do školky), 
které začíná v úterý 26. října od 9:30 hod . v sokolovně.  
S sebou si vezměte přezůvky, pití a dobrou náladu.  

Těší se na Vás Soňa a Eva 

Cvičební hodiny v sokolovně  2010-2011 

DEN OD – DO CVIČENÍ CVIČITEL 

 
Pondělí 

  
19.00-20.30 

  
Muži-kondiční cvičení 

  
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 
  
Barča Mužíková a 
Jarka Pochylová 

 
Čtvrtek  

16.00-17.30 
 
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 

  
18.30-20.00 

  
 Irský tanec 
  

 

Jana Michálková a  
Magda Hanzelková 

IRSKÉ  TANCE - původní tance z Britských ostrovů doprovázené rytmickou irskou hudbou.      
        Tančí se jednotlivě, ale i ve skupině. Pro všechny věkové kategorie, muže i ženy.  
S sebou :   měkké boty, nejlépe piškoty, cvičky, volné tepláky, tričko a dobrou náladu. 

Těší se na Vás Magda a Jana 
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Co najdete na úřední desce  

K datu 30.9.2010: 
 
Oznámení o zahájení projednávání návrhu zadání změny č. 4 územního plánu 
sídelního útvaru Rybí a jeho vystavení k veřejnému nahlédnutí 
Oznámení o době a místu konání voleb 
Usnesení 28. zasedání Zastupitelstva obce Rybí konaného dne 8.9.2010 
Informace o počtu a sídle volebního okrsku v obci Rybí 
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 

AGPK a.s. Sedlnice oznamuje všem akcionářům a nájemcům půdy, že           

v  pátek dne 15.10. od 7:00 - 13:30 hodin  bude probíhat pro obec Rybí       
prodej krmné pšenice.  

Cena za 1 q je 407,- Kč včetně DPH a je pro akcionáře i nájemce jednotná. 

V noci ze soboty 30. října na neděli 31. října           
se vyspíme o hodinu více.  

Čas se přesune z  3:00 hodiny na 2:00 hodinu ranní. 

Hledá se cvi čitel nebo cvi čitelka pro cvi čení 
rodi čů a dětí od 3 let. 

 
Cvičení v minulém roce probíhalo v pondělí od 

15:15 do 16:15 hodin. 
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Valašská Rally 
 
     Blíží se čas rozhodování, zda opět Valašskou rally povolit, či nikoliv. V loňském roce byl nešťastně    
proveden „rádoby“ dotaz na názor občanů, zda s rally souhlasí. Dle mého názoru byl na anketu vymezen 
krátký čas (8 dnů) a anonymní forma: „napište počet osob, které souhlasí (nesouhlasí)“ mi připadá velmi 
neobjektivní. Navíc anketa byla zveřejněna pouze v Rybském zpravodaji, který řada občanů neodebírá. 
 
      V letošním roce bych chtěla anketu změnit a provést regulérní podpisovou akci pro získání věrného  
obrazu názoru občanů Rybí za pomoci Mysliveckého sdružení. 
 
     Proč nevěřím výsledku loňské ankety? Proč si myslím, že většina obyvatel Rybí nesouhlasí s pořádáním 
rally?  
 
Zde jsou důvody mého přesvědčení: 
 
- 14 dnů před a měsíc po pořádání Rally projíždějí auta vysokou rychlostí po úzké komunikaci, nerespektují 
zákaz vjezdu, kde narušují klid zvěře, znečišťují ovzduší a lidé, kteří si vyšli na procházku musí uskakovat 
do příkopu. Jedná se většinou o motoristické nadšence, kteří si trasu chtějí vyzkoušet. 
 
- V době konání akce jezdí neukáznění diváci po loukách auty a motorkami. 
 
- Po akci zůstávají v okolí trasy Rally odpadky. Úklid, nebo zabezpečení odpadkových košů po celé trase, 
dle slov pořadatele, není v jejich možnostech. 
 
- Naše obec nemá z tohoto podniku žádný zisk. 
 
- 2 dny před Rally se konají seznamovací jízdy (viz níže) 
 
Možná jste postřehli v květnovém Zpravodaji, že jsem vyzývala svědky, kteří by se připojili k oficiální      
stížnosti na seznamovací jízdy, kdy soutěžní auta velkou rychlostí za plného provozu jezdila v zákazu   
vjezdu.  
 
Chci poděkovat všem, kteří se odhodlali pomoci a poděkovat i starostce p. Janečkové za vstřícný přístup. 
 
Výsledkem vyšetřování na Policii ČR je toto stanovisko: „ řidiče nelze za případný přestupek postihnout, 
protože přestupek není spolehlivě zjištěn, tzn. není zjištěn údaj z technického prostředku, který je obecně 
nazýván jako „radar“. Co se týče zákazu vjezdu: „Vlastníkem účelové komunikace je společnost RWE,   
která dala souhlas k dočasnému užívání organizátorům a účastníkům motoristického podniku.“, tím pádem 
nelze opět za případný přestupek řidiče postihnout.  Dalším vyjádřením Policie ČR byl příslib, že v příštím 
roce bude na období seznamovacích jízd dohlížet, aby se situace neopakovala. 
 
Organizátor Rally se vyjádřil, že nerespektování povolené rychlosti může postihovat pouze policie, jako  
organizátor nemá pravomoc, možnosti ani prostředky k dohlížení na dodržování dopravních předpisů po 
celé trase závodu. 
 
Z těchto indicií jasně vyplývá, že soukromá motoristická akce bude sponzorována opět z našich kapes.   
Policisté budou dohlížet na soutěžící, místo toho, aby byli tam, kde je jejich práce potřeba více.  
 
Neřešitelné? Vůbec ne! Je tady jedno řešení. Valašskou rally NEPOVOLIT!  
 
Za pomoci dobrovolníků navštívíme co nejvíce domácností s podpisovým archem, kde můžete vyjádřit svůj 
názor, zda souhlasíte s pořádáním Valašské rally, nebo nesouhlasíte. Podpisové archy budou také       
umístěny na Obecním úřadě, v místních obchodech, knihovně. Nebo mne můžete kontaktovat na tel. čísle: 
775 868 131. 
 
A teď už je to jen a jen na vás, jak se bude situace vyv íjet dál!  :o) 

Milena Indráková 
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DARUJI 
krytinu - francouzské tašky 

z budovy kina. 
Možno využít na k ůlnu, hospodá řské budovy 

tel. kontakt: 606 376 558 

U pošty v Rybí byly nalezeny stříbrné hodinky. 
Informace na obecním úřadě. 

 

Rodina Kelnarová a Šenková děkuje 
za účast a květinové dary při            

posledním rozloučení s p. Šenkem. 
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SO    2.10.   16:00  dorost    Kateřinice   : Rybí 
    16:00  muži     Nová Horka: Rybí 
 
NE 3.10.   11:00  žáci   Štramberk B: Rybí 
 
SO 9.10.   15:30  dorost    Lichnov     : Rybí 
 
NE  10.10.   10:00  žáci   Kateřinice : Rybí 
    15:30  muži   Rybí  : Stachovice 
 
SO  16.10.   15:30  muži   Pustějov A : Rybí 
 
NE  17.10.   10:00  žáci   Rybí  : Petřvald n.M.  
    13:15  dorost    Rybí       : Štramberk 
     
SO  23.10.   12:45  dorost  Štramberk : Rybí 
 
NE  24.10.   10:00  žáci   Rybí  : Tichá 
    15:00  muži   Rybí  : Petřvald n.M. B 
 
ČT  28.10.   15:00  muži   Vražné : Rybí 
 
NE  31.10.   11:30  žáci   Ženklava : Rybí 
    14:00  muži   Bravinné : Rybí 

    5.9. žáci    Rybí  : Vlčovice-Mniší  13  : 0 
  12.9. žáci    Rybí : Trojan.-Bystré   1   : 0 
  12.9. dorost   Rybí  : Trojanovice I   2   : 0 
  12.9. muži    Rybí : Bartošovice    1   : 3 
 18.9. dorost   Libhošť : Rybí     1   : 3 
  18.9. muži    Rybí : Trojan.-Bystré   0   : 0 
  19.9. žáci    Lichnov : Rybí     2   : 2 
 26.9. žáci    Rybí  : Straník    9   : 0 
  26.9. dorost   Rybí : Kunín    3   : 1 
  26.9. muži    Rybí  : Kujavy    7   : 2 



20 

RYBSKÝ   ZPRAVODAJ    č. 10/2010  vydal  Obecní úřad Rybí,  Rybí č. p. 127  dne  30.9.2010   
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 

ČEZ Distribuce, a.s. Vám v souladu se zákonem 458/2000 Sb. oznamuje, že z 
důvodu prací na  vedení vysokého napětí, bude přerušena dodávka elektrické 
energie pro obec Rybí v pond ělí 4. a ve čtvrtek 7. října od 7:30 do 17:30 hod. 
 
orientační mapa vypínání: 
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Volební program ODS pro funk ční období 2010-2014 
 

• změna  v komunikaci s občany – občanům vysvětlíme kroky, které obec činí a  
které se občanů přímo dotýkají;  dáme občanům možnost se zapojit diskuzí či   
návrhem do procesu projednávání a schvalování konkrétního projektu;  
k projektům vytvoříme informační materiály, prezentující danou věc a návrh       
řešení; 

 
• budeme pokračovat v započatých investičních akcí – chodník Horní, veřejná     

kanalizace, zateplení pláště mateřské školky; 
 

• příprava projektu na autobusový záliv Rybí, Horní – směr Kopřivnice; 
 
• zavedení každoročního „Dne obce“ – kulturně-sportovně-společenská událost – 

prezentace zájmových spolků, mateřské a základní školy, umělecké školy; 
 

• analýza systému placení komunálního odpadu formou visaček; 
 

• oprava chybně uvedených příjmení na pomníku obětem válek před místní       
Jednotou /Jindřich a Josef Havrlantovi/ a zkulturnění této plochy před obchodem a 
poštou – pokácení stromů a keřů, výsadba nové zeleně; 

 
• jednání s představiteli římskokatolické církve o možnostech spolupráce mezi obcí 

a farností na opravě fary a kostela; 
 
• změna v systému počtu zastupitelů – od roku 2014 zavést model 9 členů           

zastupitelstva obce;  
 
• v oblasti prevence zdraví a bezpečnosti pořádat přednášky a besedy na tyto      

témata – spolupráce s policií, s lékaři, s občanskými sdruženími  apod.; 
 

• inovace webových stránek obce, možnost diskutovat k tématům na obecních 
webových stránkách; možnost prezentace místních podnikatelů; 

 
• zapojení Sboru dobrovolných hasičů do řešení situací, které nejsou typicky        

zásahovou činností – např. vyčištění studny, kanalizace, potoka apod. 
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Kandidátní listina ODS 
 

1. Pavel Lichnovský, 36 let, prodejce 
2. Mgr. Jiří Jermář, 42 let, jednatel společnosti 
3. Marcela Valušková, 27 let, prodejce-specialista 
4. Lukáš Fröml, 34 let, OSVČ 
5. Františka Zábranská, 65 let, důchodce 
6. Lubomír Geryk st., 58 let, invalidní důchodce 
7. Dušan Jašek, 47 let, dělník 
8. Jiří Maliňák, 19 let, student 
9. Martin Pospěch, 37 let, hasič 
10. Václav Hanzelka, 56 let, brusič kovů 
11. Eva Müllerová, 35 let, invalidní důchodce 
12. Milena Indráková, 34 let, OSVČ 
13. Josef Lichnovský, 66 let, důchodce 
14. není obsazen 
15. není obsazen 

 
 

 
 
 
 
 

Vážení spoluobčané, zveme vás na předvolební setkání  
do sálu Besedy v pondělí 11. října  

od 18. hodin.  
 
 
 
 

Kandidátem ODS na funkci starosty obce je Pavel Lichnovský. 
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