
LISTOPAD  2008 / XVI. ročník 

ZE ZASEDÁNÍ RADY OBCE 

  

Rada obce na svém 48. zasedání dne 16.9.2008 projed nala a p řijala toto 
usnesení:

schvaluje  poskytnutí finančního příspěvku ve výši 500 Kč TJ  ZORA PRAHA zrakově
postižených sportovců se sídlem v Praze 1 za malé pracovní kalendáře pro rok 2009; 
schvaluje  uzavření smlouvy s firmou Dytron, s.r.o. Nový Jičín na servisní zásahy  
v rozsahu 2 hodin měsíčně zdarma u obecních počítačů a vybrala servisní balíček             
d-Support Basic 2  a pověřuje starostu podpisem smlouvy;  schvaluje   návrh článku a 
fotografií do připravované publikace Moravskoslezský kraj týkající se obce Rybí a 
malíře Adolfa Zábranského; pověřuje   starostu výběrem projektanta na projekt 
zateplení pláště místní Mateřské školy, který bude začleněn do přípravy žádosti do 
Operačního programu Životní prostředí;  schvaluje   zakoupení výpočetní techniky na 
projekt Czechpoint od firmy Dytron, s.r.o. Nový Jičín;  schvaluje   výběrové řízení na 
veřejnou zakázku „Projektová dokumentace na odkanalizování obcí Závišice a Rybí“ a 
výběr firmy LEXUS CENTRUM s.r.o. Jeseník nad Odrou a pověřuje   starostu k jednání 
vedoucímu k uzavření smlouvy o dílo. 

Rada obce na svém 49. zasedání dne 30.9.2008 projed nala a p řijala toto 
usnesení:

schvaluje  žádost paní Veroniky Finkové, Hřbitovní 59, Nový Jičín o hostování 
lunaparku na pouti v Rybí v roce 2009; bere na v ědomí   dopis RWE Gas Storage o 
schválení žádosti v grantovém programu na výměnu oken v Základní škole Rybí; 
schvaluje   zakoupení 10 kusů polystyrénových desek na výstavy a pověřuje   Petra 
Purmenského zjištěním nabídek; schvaluje   rozdělení finanční částky za vylepení 
reklamy a propagaci firmy ČEPRO  a.s., Loukov mezi mládež a sport (hasiče, skauty a 
sportovce); schvaluje   objednání turistických známek na prezentaci obce Rybí 
v nákladu 300 ks s tím, že na jedné straně bude obrázek kostela a na druhé obecní 
znak. Výtěžek z prodeje těchto známek bude použit na charitativní účely; schvaluje   
smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene mezi panem Karlem 
Škráčkem a Obcí Rybí a pověřuje   starostu podpisem. 
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Rada obce na svém 50. zasedání dne 14.10.2008 projed nala a p řijala toto 
usnesení:

zamítá   smlouvu o výpůjčce pozemků parc.č. 1663/4 o výměře 78 m2, 533/2 o výměře 
900 m2 a 1760 o výměře 1760 m2 a pověřila   starostu dalším jednáním v této věci; 
souhlasí   s udělením licence dopravci firmě Veolia Transport Morava a.s., Vítkovická 
3133/5, Ostrava – Moravská Ostrava; schvaluje   zakoupení plynové stoličky do 
kuchyně Obecní besedy; souhlasí   s umístěním obecního znaku do Velké turistické 
encyklopedie Moravskoslezského kraje; 

 (JM)

CO  NAJDETE  NA ÚŘEDNÍ  DESCE  

K datu 29.9.2008:  

Veřejná vyhláška - zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání
Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí
Nařízení Krajské veterinární správy Moravskoslezského kraje
Výzva ke kácení a ořezu stromoví a jiných porostů
Oznámení o ořezu a kácení dřevin
Návrh Plánu oblasti povodí Odry k připomínkám veřejnosti
Přehled uzavřených veřejnoprávních smluv

Písemnosti jsou uvedené také na elektronické úřední desce na adrese: www.rybi.cz

BLAHOPŘEJEME

     V měsíci listopadu oslaví svá životní jubilea tito naši spoluobčané, kterým přejeme 
především dobré zdraví, spokojenost a rodinnou pohodu: 

Pan  Purmenský Emil                   80 let 

Paní   Soukupová  Jenička                   70 let 

Paní  Šenková Jaroslava                   60 let      

               

OBECNÍ KNIHOVNA  

�   Dne 17. listopadu je státní svátek a knihovna bude zavřena. 
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POZVÁNKY 

14. -16. listopadu    Restaurace Fojtství  zve na  ZVĚŘINOVÉ HODY .  K jídlům nabízí 

mladá vína (Svatomartinské) 

15. listopadu      Pohostinství  Beseda  zve na  6. ročník MEMORIÁLU           

PETRA   KVITY         MISTROVSTVÍ „VE VOLU“ .  Startovné pro 

dvojici: 200 Kč, v ceně je zahrnuto jídlo. 

28. listopadu Výbor sboru dobrovolných hasičů Rybí oznamuje členům konání 

VÝROČNÍ  VALNÉ  HROMADY    v sále Besedy od 18:00 hod. 

29. listopadu TJ Sokol Rybí zve do Kalimera v sokolovně na ŠKOLENÍ 

VLEKAŘŮ.  Začátek v 17:00 hod. 

RŮZNÉ 

KLUB ŽEN          zve své členky v úterý 4. listopadu   do přísálí Besedy v 18:00 hod.  

ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ  se bude konat  v pond ělí 3. listopadu   v přísálí Besedy  
                                   v  době   od 9:30 - 10:00. 

ZAPISOVÁNÍ  LÉKŮ  A  MĚŘENÍ  TLAKU  se bude konat v úterý 18. listopadu
                                                                       ve stejnou dobu. 

CHCETE NAHLÉDNOUT DO SVÉ BUDOUCNOSTI?  

      
Kulturní komise pro Vás připravila ve spolupráci s kartářkou p. Kelnarovou       

  „KURZ VÝKLADU KARET“ 
Kurz bude probíhat od 13. listopadu  ve 3 sezeních v příjemném prostředí suterénu 

Hospůdky u Milana od 19:00 hodin. 
Cena celého kurzu 300 Kč za osobu.  

Další zájemci se mohou ještě kontaktovat na tel. č. 777 180 876.  
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PODĚKOVÁNÍ 

Výbor Sboru dobrovolných hasičů Rybí děkuje všem, kdo se podíleli na přípravě a 
dobrém průběhu Krmášové zábavy. Sponzorům a spoluobčanům děkujeme za finanční 
a věcné dary. Všem, kdo se přišli pobavit děkujeme za účast a těšíme se, že se opět 
brzy uvidíme. 

Kulturní komise děkuje občanům za zapůjčení fotografií a za pomoc při přípravě
výstavy a zároveň děkuje všem účastníkům lampiónového průvodu za důstojné 
připomenutí  90. výročí vzniku samostatného československého státu. 

Děkuji všem občanům, kteří na mou výzvu v minulém zpravodaji reagovali 
a donesli mi vršky od PET lahví.  

Akce trvá i nadále. 
Vršky budou v nejbližších dnech předány Charitě Hrabyně. 

Pavel Lichnovský 

UPOZORNĚNÍ 

Upozorňujeme všechny, kdo vlastní permanentky  na lyžařské vleky TJ Sokol Rybí, že 
jejich platnost je prodloužena do dubna 2009. 

TJ Sokol Rybí 

PROSBA O SPOLUPRÁCI  

Překážejí Vám na půdě
staré kufry, cestovní kabely nebo 
batohy? 

Darujte je k výcviku 
služebních ps ů pro 
vyhledávání drog, výbušnin 
apod.  

Kufry i kabely mohou mít 
např. utržené ucho nebo 
poškozený zámek. Nesmí být 
děravé s nefunkčním zipem. 

Odevzdat je můžete do poloviny listopadu na adrese: Bradáč Josef, Rybí 99. 

D Ě K U J I 
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INZERCE 

Koupím pozemek v obci Rybí 1000 až 2000 m2. 
Platba v hotovosti. 

Kontakt: 608 520 405 

Daruji do dobrých rukou 
 bílého perského kocoura. 

Zájemce se může kontaktovat 
na tel. č. 737 519 070 
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OZNÁMENÍ POŠTY  

Pošta Kop řivnice p řijme doru čovatele letákových zásilek pro obec Rybí. 
Nástup možný ihned. 

Informace na tel. č. 556 806 161. 
     

PŘIPRAVUJEME 

      
     Od 16. ledna 2009 bude v Besedě probíhat kurz 
Společenského tance pro manželské a sp řátelené páry
pod vedením manželů Syrkových z Kopřivnice.                
Pět pátků po sobě jdoucích se budeme učit základům 
standardních, latinsko-amerických a coutry tanců.  

Tance chtiví nepropásněte tuto příležitost. Přihlášky se 
berou na OÚ do 5. prosince. Cena 1000 Kč/pár. 

Za kulturní komisi Ludmila Krausová 



- 6 -

SDĚLENÍ  VEDOUCÍ  ŠKOLNÍ  JÍDELNY MŠ  RYBÍ  

      
 S platností od 1.10.2008 se upravuje stravné ve školní jídelně MŠ Rybí následovně: 
   
   MŠ    3 - 6ti letí   : ranní svačinka     6,- Kč
      ranní svačinka + oběd  20,- Kč
      celý den     26,- Kč
          7 letí : celý den    30,- Kč  

  ZŠ  žáci   7 – 10 let      18,- Kč
    žáci 11 – 14 let      20,- Kč

  Cizí strávníci :       52,- Kč
  Zaměstnanci ZŠ Rybí:      51,- Kč

Vedoucí školní jídelny R. Hyklová 

RESTAURACE FOJTSTVÍ INFORMUJE 

- pořádá zvěřinové hody ve dnech 14.-16. listopadu 2008. 
K jídlům nabízí mladá vína (Svatomartinské)  

- přijímá objednávky na Silvestra 2008 

- v měsíci listopadu bude zahájen prodej kvalitního 
sudového vína z Jižní Moravy 

- denně nabízí výběr ze 2 menu cena 65,- Kč. Při 
zakoupení poukázky na 10 menu cena 60,- Kč /cena poukázky 600 Kč. 

INFORMACE 

     

� Na pomníku obětem válek před Jednotou je umístěn nový státní znak. Pevně   
věřme, že tam ještě dlouho vydrží a že ho nějaký lapka nevezme jako ten minulý. 

� Na otázku, kam se poděl radar u mateřské školky nám odpověděla 
místostarostka Marie Janečková: „Měřič rychlosti je majetkem Sdružení obcí 
Povodí Sedlnice a ty si jej mezi sebou půjčují. Nevím kdy se u nás zase objeví.“ 
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CZECH POINT 

Český Podací Ov ěřovací Informa ční Národní Terminál , tedy 
Czech POINT  je projektem, který by měl zredukovat přílišnou 
byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V současnosti musí 

občan navštívit několik úřadů k vyřízení jednoho problému. Czech POINT bude sloužit 
jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem 
prostřednictvím jednoho místa tak, aby „obíhala data ne občan“. 

     Cílem projektu Czech POINT je vytvořit garantovanou službu pro komunikaci se 
státem prostřednictvím jednoho universálního místa, kde bude možné získat a ověřit 
data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a 
listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace 
o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení 
správních orgánů. Jde tedy o maximální využití údajů ve vlastnictví státu tak, aby byly 
minimalizovány požadavky na občany. 

     Projekt Czech POINT přináší značné ulehčení komunikace se státem. V některých 
situacích bude stačit dojít pouze na jeden úřad.  

     NAŠE OBEC BYLA TAKÉ ZAŘAZENA DO SÍTĚ POSKYTOVATELŮ
TĚCHTO SLUŽEB. ZKUŠEBNÍ PROVOZ BUDE ZAHÁJEN OD 
LISTOPADU 2008 NA OBECNÍM Ú ŘADĚ RYBÍ.

Co poskytuje Czech POINT 
1.     Výpis z Katastru nemovitostí 

Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 100,- Kč; 
každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 50,- Kč. 
Pokud žadatel žádá o výpis podle seznamu nemovitostí, měl by znát katastrální území a dále buď parcelní 
číslo požadované nemovitosti, jedná-li se o pozemek, nebo stavební parcelu nebo číslo popisné, jedná-li 
se o stavbu. O výpis lze zažádat i podle seznamu jednotek, v případě, že budova je dělena na jednotky, 
což je typické u větších staveb, dělících se na jednotlivé byty, garáže atd. V tomto případě pochopitelně
musí žadatel znát nejen popisné číslo domu, ale i přesné číslo bytu v domě. 

2. Výpis z Rejstříku trestů

Podle §11a odst. 1 zákona č. 269/1994 Sb. o Rejstříku trestů v platném znění, lze vydat výpis z evidence 
Rejstříku trestů osobě, které se výpis týká, pouze na základě písemné žádosti. Tuto žádost není třeba ručně
vyplňovat, klient ji obdrží vyplněnou k podpisu předtím, než mu je výpis z Rejstříku trestů vydán; tuto žádost 
úřad archivuje dle zákona. Osoba, které lze na pracovišti Czech POINT výpis vydat, musí mít platný doklad 
totožnosti a musí mít přiděleno rodné číslo. V případě, že je možné vyřídit žádost o výpis z Rejstříku trestů
elektronicky, zaplatí klient podle zákona za tento výpis 50,- Kč jako správní poplatek úřadu za přijetí žádosti o 
vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů. Na tento výpis se nevylepuje žádný kolek. 

3. Výpis z Obchodního rejstříku 
4. Výpis z Živnostenského rejstříku 
5. Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)                            (JM)  
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VÝSLEDKY VOLEB

DO ZASTUPITELSTVA KRAJ Ů KONANÝCH VE DNECH  
17.-18. ŘÍJNA 2008 v Základní škole Rybí 

K volbám v obci Rybí přišlo 451 voličů což je 48,6 % z celkového počtu. 

počet osob zapsaných do výpisu ze stálého seznamu voličů  928 

počet odevzdaných úředních obálek      451 
          

počet platných hlasů ve volebním okrsku     447    (48,2 %) 

Politická strana, hnutí, koalice                  počet platných hlasů
  

Občanská demokratická strana      162    (36,2 %) 

Křesťanská a demokratická unie -                97     (21,7 %) 
Československá strana lidová 

Česká strana sociálně demokratická       75     (16,8 %) 

Komunistická strana Čech a Moravy       58     ( 13 %) 

 Osobnosti kraje            20     ( 4,5 %) 

 Moravané                9     ( 2 %) 

 Strana zelených                 8     ( 1,8 %) 

 Volte pravý blok - ……              4  ( 0,9 %)  

 Nejen hasiči a živnostníci pro kraj         3     ( 0,7 %) 

 Strana zdravého rozumu              3     ( 0,7 %)

 Demokracie                 3     ( 0,7 %) 

 Národní strana               2     ( 0,4 %) 

 Dělnická strana             2     ( 0,4 %) 

 Sdružení pro republiku              1     ( 0,2 %)
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OKÉNKO Z EKOLOGIE 

Ovzduší zůstává základním problémem českého životního prostředí. Vláda na svém jednání 
projednala  Zprávu o životním prostředí ČR v  roce 2007. "Po předchozí stagnaci v letech 2005-2006 
se stav životního   prostředí v zemi začíná mírně zlepšovat," říká ministr životního prostředí   Martin 
Bursík. "Zpráva ale zároveň zdůrazňuje, že zásadní problémy, na něž   upozornily již předchozí 
zprávy o životním prostředí ČR, nejen přetrvávají,  ale jsou stále naléhavější. Narůstají negativní 
dopady rostoucí automobilové  dopravy, rostou emise skleníkových plynů a nedaří se snižovat 
znečištění   ovzduší z vytápění domácností," upozorňuje ministr Bursík. Ve všech těchto  oblastech 
MŽP připravilo nebo připravuje návrhy ke zlepšení situace. 

*** 
Emise skleníkových plynů a znečišťujících látek po strmém poklesu v úvodu   90. let dále neklesají, v 
posledních letech naopak v některých případech   dokonce mírně rostou. Strmě roste znečištění z 
mobilních zdrojů, které v   roce 2006 dosáhlo 13 % celkových skleníkových emisí. Měrné  emise   
skleníkových plynů v ČR stále patří mezi nejvyšší v Evropě. Energetická   náročnost  české  
ekonomiky se snižuje, přesto je ale stále výrazně vyšší, než  je evropský průměr. 

*** 
Doprava je nadále jedním z hlavních znečišťovatelů ovzduší a její vliv na kvalitu ovzduší neustále 
stoupá. Silniční doprava se podílela v roce 2006 na emisích NOx 32 %, těkavých organických látek 23 
%, prachových částic frakce  PM10 33 % a jemného polétavého prachu frakce PM2,5 dokonce 46 %. 
Významným   zdrojem prachových částic je i vytápění domácností (30 % PM10 a 23 % PM2,5). 
Jen velmi pomalu klesá podíl tuhých fosilních paliv pro vytápění domácností. 
Na většině území ČR jsou překračovány cílové imisní limity pro přízemní  ozón, což představuje riziko 
pro lidské zdraví i ekosystémy. Stále dochází k překračování imisních limitů pro částice PM10 i 
cílových imisních limitů   stanovených pro benzo(a)pyren. Narůstá výskyt alergických onemocnění u 
dětí,  zejména předškolního věku. 

*** 
Přepravní výkony osobní dopravy rostou, pokračuje nárůst individuální automobilové dopravy a 
letecké dopravy. Počet registrovaných vozidel se meziročně zvýšil o 4 % u osobních a 14 % u 
nákladních vozidel. Vysoké stáří vozového parku komplikuje snižování znečištění z dopravy. V 
nákladní dopravě  zajišťuje většinu přepravních výkonů nákladní silniční doprava (71 %), jejíž  zátěž 
na životní prostředí je ze všech druhů nákladní přepravy největší. 

*** 
Zdravotní stav lesů v ČR podle míry defoliace (odlistění) jehličnatých stromů starších 60 let patří mezi 
nejhorší v Evropě. 

*** 
Produkce odpadů dle předběžných výsledků meziročně stoupla, stále vysoký  podíl odpadů je ukládán 
na skládky. Přetrvává vysoký podíl skládkování  komunálního odpadu. Ačkoli se zvýšila výtěžnost 
tříděného sběru obalových   odpadů, míra recyklace celkového komunálního odpadu stagnuje a ani z  
poloviny nedosahuje míry recyklace Rakouska, Německa či Nizozemí. 
"Zpráva jednoznačně ukazuje potřebnost nové legislativy, kterou připravujeme," říká ministr Bursík a 
dodává, že jde především o novelizaci odpadové legislativy a zákona o ovzduší. "Klíčová bude také 
nová klimatická  politika ČR či novela lesnické legislativy, na které budeme spolupracovat s  
Ministerstvem zemědělství podle nového Národního lesnického programu," dodává ministr. 
Životnímu prostředí pomohou také projekty podpořené Státním fondem životního   prostředí ČR a 
Operačním programem Životní prostředí (OPŽP). Finanční   podpora směřuje například na výstavbu 
čističek odpadních vod, rozšiřování   třídění odpadu, zavádění recyklačních technologií či zateplení a 
výměnu   kotlů v domácnostech. "Jen v OPŽP vyčerpáme na podporu projektů ke zlepšení  stavu 
českého ovzduší, vod i přírody do roku 2013 pět miliard eur," říká   ministr životního prostředí Martin 
Bursík. 

Marie Janečková 
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Agentura Dobrý den nám nabídla zaslání 
knihy, ve které bude uvedeno jméno 
účastníka, který se podílel na vytvoření 
rekordu.  
Pokud máte zájem, aby Vaše jméno bylo 
uvedeno v České knize rekordů přihlaste 
se na Obecním úřadě nebo u paní 
Ludmily Krausové (vánoce už klepou  na 
dveře). 
Kniha včetně poštovného a balného stojí 
399 Kč.  

Obecní úřad obdržel jedno vydání České 
knihy rekordů, kterou si můžete zapůjčit 
v místní knihovně. 

ZPRÁVY ODDÍLU KOPANÉ  

FOTBALOVÉ UTKÁNÍ: 

SO    1.11. 14:00 muži Kunín  - Rybí  
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FOTBALOVÉ VÝSLEDKY: 
   

  1. 10.  muži Rybí    - Sedlnice       1 : 0  
  3. 10.          st.přípravka Jeseník n.O.    - Rybí   2 : 4 
  5. 10. žáci Rybí    - Libhošť   0 : 3 
  dorost Rybí     - Libhošť   1 : 0 
  muži Rybí    - Bravinné   1 : 0 
10. 10. st.přípravka Rybí    - Suchdol n.O.  1 : 0 
11. 10. žáci Tichá    - Rybí   0 : 7 
  dorost Spálov    - Rybí   0 : 0 
12. 10. muži Zbyslavice    - Rybí   3 : 5 
17. 10.  st.přípravka Libhošť    - Rybí    0 : 2 
19. 10. dorost Rybí    - Štramberk  2 : 1 
  muži Rybí    - Štramberk  3 : 1  
24. 10. st.přípravka Bartošovice    - Rybí   6 : 0  
26. 10. žáci Rybí    - Štramberk B  1 : 1 
  dorost Rybí    - Kunín   1 : 5 
  muži Rybí    - Mořkov     0 : 2  
28. 10. žáci Sedlnice     - Rybí   0 : 2 
  muži Sedlnice    - Rybí    2 : 3 
    

RYBSKÝ   ZPRAVODAJ    č. 11/2008       vydal  Obecní úřad Rybí,  Rybí č. p. 127      dne  30.10.2008            
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         .                          

Uzávěrka každého čísla: 25. den v měsíci.


