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 Emil  Purmenský     81  let 

 Karla  Šodková  75  let 

 Vlasta Honešová  70  let 

 Josef  Raška   65  let 

 Josef  Havrlant  60  let 

 Marie  Hanzelková 60  let 

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

Dobrý den a celý měsíc listopad, milí spoluobčané, 
 
přišel čas krátkých dnů, často mlhavých a deštivých. Zkrátka nastalo období, kdy 
se příroda ukládá ke spánku. Někdy bychom rádi přírodu následovali v jejím     
příkladu, ale nemůžeme. I v tomto období máme totiž stále co na práci.  
 Nejdůležitější věcí, kterou už musíme konečně dotáhnout do konce, je     
výběr firmy, která započne s dostavbou multifunkční budovy a věřte, není to úkol 
vůbec jednoduchý. 
 
 Celý měsíc listopad bude taky pro úřad a základní školu ve znamení příprav 
oslav 100. výročí narození našeho rodáka akademického malíře Adolfa            
Zábranského, který je ve světě  uznávaný jako vynikající malíř a ilustrátor. Zveme 
Vás v sobotu 28. listopadu od 1400 hodin k budově základní školy, kde si společně 
připomeneme život a dílo tohoto umělce. 
 
 A co se nám podařilo udělat v uplynulém měsíci? Zadali jsme zpracování 
projektu na stavbu chodníku v horní části obce a věříme, že v příštím roce        
započneme s jeho výstavbou. Zadali jsme také zpracování změny číslo 4 územní-
ho plánu obce, tak aby vyhovoval současným požadavkům obce i jejích obyvatel. 
A konečně vznesli jsme námitku proti Zásadám územního rozvoje Moravskoslez-
ského kraje na vypuštění obchvatu okolo obce Rybí. 
 

Petr Skalka a Marie Janečková 

Všechno nejlepší  
Všechno nejlepší  
Všechno nejlepší  
Všechno nejlepší  
k narozeninámk narozeninám
k narozeninám
k narozeninám    
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Ze zasedání 

 zastupitelstva obce 

 V úterý 29. září 2009 se v sále Besedy konalo 18. zasedání zastupitelstva    obce, 
kterého se zúčastnilo 12 členů zastupitelstva a 7 občanů. 
 
Zastupitelstvo na zasedání projednalo a přijalo toto usnesení: 

zrušilo  bod usnesení č. 173  ze  13. zasedání 
Zastupitelstva obce Rybí konaného dne 
16.12.2008, ve kterém byl schválen prodej 
budovy kina č.p. 195 a přilehlých pozemků 
parc. č. stavební 229 a parc. č. 908/3 a 
parc. č. 908/4 panu Zdeňku Zaoralovi a 
paní Lence Zaoralové, Štramberk za cel-
kovou kupní cenu 1.150.000 Kč; 

neschválilo   odprodej obecních pozemků spo-
lečnosti AGPK a.s. Sedlnice; 

schválilo  prodej pozemku parc. č. 1713/2 o 
výměře 62 m2  panu Pavlovi Bradáčovi, 
bytem Rybí 64 a to za cenu stanovenou 
znaleckým posudkem s tím, že náklady na 
zhotovení znaleckého posudku hradí pro-
dávající (obec) a správní poplatek za vklad 
do vlastnického práva do katastru nemovi-
tostí budou hrazeny dle zákona (tzn. 50% 
prodávající a 50% kupující) a pov ěřilo  
starostu podpisem kupní smlouvy; 

schválilo  odkup pozemku parc. č. 1607/1 (orná 
půda) uvedeného v pasportu místních ko-
munikací pod č. 13C od paní Markové Ire-
ny, bytem Rybí 66  
a pov ěřilo   starostu dalším jednáním; 

schválilo     odkup části pozemku parc. č. 1729/2 
(ostatní plocha, ost. komunikace) a části 
pozemku parc. č.  196 (zahrada) uvede-
ného v pasportu místních komunikací pod 
č. 33C od manželů Kvitových, a od paní 
Jany  Bárové a pov ěřilo   starostu dalším 
jednáním; 

schválilo   Zřizovací listinu Základní  školy    
Adolfa Zábranského Rybí, příspěvková 
organizace; 

schválilo   Zřizovací listinu Mateřské školy Rybí, 
příspěvková organizace; 

schválilo  Závěrečný účet DSO Sdružení po-
vodí Sedlnice za rok 2008 bez výhrad; 

vzalo na v ědomí   zprávu revizní komise DSO 
Sdružení povodí Sedlnice ze dne 
7.7.2009; 

vzalo na v ědomí   úpravu rozpočtu DSO Sdru-
žení povodí Sedlnice č. 1/2009; 

neschválilo   rozšíření vývěsních ploch pro poli-
tické organizace v obci Rybí; 

schválilo   rozpočtové opatření č. 5. 

schválilo  ve spojitosti s § 5 odst. 1 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a sta-
vebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů návrhy na změny  
způsobu využití území podle přiloženého 
přehledu a doporu čilo   radě obce, aby 
schválila ve smyslu § 6 odst. 6 písm. b) žá-
dost obce o pořízení změny č. 4 územně 
plánovací dokumentace; 

 Ve čtvrtek 22. října 2009 se v sále Besedy konalo 19. zasedání zastupitelstva obce, 
kterého se zúčastnilo 10 členů zastupitelstva a 8 občanů. 
 
Zastupitelstvo na zasedání projednalo a přijalo toto usnesení: 

schválilo   prodej budovy kina č.p. 195 a pozem-
ků parc.č. stavební 229, parc.č. 908/3 a 
parc.č. 908/4 firmě LH IZOL s.r.o. se síd-
lem Lubina 214, Kopřivnice za celkovou 
kupní cenu 1.000.000 Kč a pov ěřilo      
starostu podpisem kupní smlouvy; 

zvolilo  do funkce přísedícího u Okresního sou-
du v Novém Jičíně pro funkční období 
2010-2014 paní Františku Zábranskou; 

schvaluje   omezující podmínky v článku č. 3 
smlouvy o bezúplatném převodu nemovi-
tosti č. SBP 78/2009-Kv. 
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Ze zasedání Rady obce 

schvaluje  poskytnutí finančního příspěvku 
Skautskému oddílu Rybí na zakoupe-
ní věcných cen pro soutěž DRAKIÁDA 
pořádanou dne 18.10.2009; 

Rada obce Rybí  příslušná dle § 6 odst. 6 
písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební zákon“) 
uplat ňuje  ve smyslu ustanovení § 39 
odst. 2 stavebního zákona námitku 
proti Zásadám územního rozvoje   
Moravskoslezského kraje: 

Nesouhlasíme  s částí územní rezervy „DR 
2 – Silnice II/482 Kopřivnice – Rybí, 
přeložka“ týkající se katastrálního 
území Rybí a žádáme o úpravu      
návrhu Zásad územního rozvoje Mo-
ravskoslezského kraje tak, aby byla 
tato část územní rezervy vyloučena; 

schvaluje   prodloužení smlouvy o nájmu 
nebytových prostor uzavřenou mezi 
Obcí Rybí a nájemcem Martinem   
Matoušem o jeden rok a to do 
31.12.2014; 

schvaluje  smlouvu o smlouvě budoucí na 
zřízení věcného břemene mezi Obcí 
Rybí a paní Alenou Pavlíčkovou, za 
účelem vybudování a provozování 
plynovodní přípojky na pozemku 
parc.č. 1742 v k.ú. Rybí a pověřuje   
starostu podpisem této smlouvy; 

pověřuje  místostarostku zjištěním možnos-
tí výroby pohledů obce Rybí se     
znakem obce; 

schvaluje   zhotovení sedmistránkového 
nástěnného kalendáře pro rok 
2010; 

pověřuje   místostarostku zjištěním   
možností na hostování lunaparku 
v roce 2010 s lepšími atrakcemi pro 
děti; 

postupuje  zastupitelstvu obce návrh 
smlouvy o bezúplatném převodu 
pozemku parc.č. 49 a projednáním 
omezujících podmínek článku č. 3 
této smlouvy; 

schvaluje   finanční příspěvek na svoz 
humanitární sbírky DIAKONIE 
Broumov; 

schvaluje   finanční příspěvek za zaslané 
pracovní kalendáře na rok 2010  
společnosti zrakově postižených 
sportovců TJ ZORA Praha; 

schvaluje   dodatek ke kupní smlouvě č. 
2009/028 ze dne 10.9.2009 na    
odvoz papíru a  pověřuje  místosta-
rostku podpisem; 

pov ěřuje  místostarostku podpisem 
smlouvy o dílo s paní Ing. Jitkou 
Krčmářovou, Fulnek na projekt 
„Chodníkové těleso obce Rybí, po-
dél silnice II/482 včetně účelového 
odvodnění – II.etapa. 

navrhla   termín 19. zasedání Zastupitel-
stva obce Rybí na čtvrtek 
22.10.2009 od 18:00 hodin v sále 
Kulturního domu Beseda. 

 

 Rada obce na svém 73. zasedání dne 13.10.2009  
projednala a p ř i ja la toto usnesení:  
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KLUB ŽEN    zve své členky  v úterý 3. listopadu  do přísálí Besedy v 18:00 hod. 
 

ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ    se bude konat v pond ělí 2. listopadu   a  
 v pondělí  30. listopadu    v přísálí  Besedy   
 v  době   od 9:30 - 10:00. 

ZAPISOVÁNÍ  LÉKŮ A MĚŘENÍ TLAKU   se bude konat v pondělí 16. listopadu 
 ve stejnou dobu.    

Pohostinství Beseda zve 7. listopadu na 7. ročník  

MEMORIÁLU PETRA KVITY - MISTROVSTVÍ VE VOLU  

Startovné pro dvojici: 200 Kč, v ceně je zahrnuto jídlo. 

Výbor Sboru dobrovolných hasičů Rybí upozorňuje své členy, že 

VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA   se koná  

v pátek 27. listopadu 2009 v 18:00 hod. v Besedě. 

Restaurace Fojtství zve dne 21. listopadu   na  ZVĚŘINOVÉ HODY  
(bližší informace na str. 11 tohoto zpravodaje) 

Zveme Vás v sobotu 28. listopadu od 14:00 hod.  
do Základní školy v Rybí na oslavu  

100. VÝROČÍ OD NAROZENÍ  
AKADEMICKÉHO MALÍ ŘE ADOLFA ZÁBRANSKÉHO  
(bližší informace naleznete na str. 2 tohoto zpravodaje)  

V neděli 1. listopadu od 16:00 hod . bude hrát na místním hřbitově 
k uctění Památky zesnulých DECHOVÁ HUDBA ZAVIŠANKA.  
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Co najdete na úřední desce  

K datu 30.10.2009: 
 
Oznámení o zrušení zadávacího řízení 
Výzva ke kácení a ořezu stromoví a jiných porostů 
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 
 

 V neděli 18. 10. se na Kocmínku uskutečnila Drakiáda. Navzdory obavám 
z nepříznivého počasí se akce ke spokojenosti všech zúčastněných vydařila. Bylo sice 
méně větrno, než bychom si přáli, nicméně účast byla velká, soutěžící se nevzdávali a 
mnohým se i přes slabý vítr podařilo udržet draka ve vzduchu. 
 
Akce se zúčastnilo 11 vyráběných a 10 kupovaných draků. V jednotlivých disciplínách 
nakonec zvítězili: 
 
Nejlépe létající vyráběný drak:  Natálka Hanzelková 
Nejhezčí drak:     družina Žabiček 
Největší drak:     Bivoj Kudělka a Jindra Kvita 
Nejoriginálnější drak:    Bivoj Kudělka a Jindra Kvita 
Nejlépe létající kupovaný drak:  Barča Mužíková 
 
Upřímně děkujeme Obecnímu úřadu Rybí za příspěvek na ceny, paní Drahomíře    
Kvitové za sponzorský dar a členům Outdooru z Gymnázia v Novém Jičíně za        
spolupráci. Vítězům blahopřejeme a těšíme se opět za dva roky! 

Skauti Rybí 
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9 Odpovědná osoba: Chytílková Petra 
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Otiskujeme dopis Diakonie Broumov za uspořádání humanitární sbírky v naší obci.Otiskujeme dopis Diakonie Broumov za uspořádání humanitární sbírky v naší obci.Otiskujeme dopis Diakonie Broumov za uspořádání humanitární sbírky v naší obci.Otiskujeme dopis Diakonie Broumov za uspořádání humanitární sbírky v naší obci.    
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Neplaťte víc, než je nutné !!! 
Občanské sdružení sociálních a finančních          
poraden s krajskou radou Svazu důchodců 

 
zahajuje bezplatnou sociálně - finanční poradnu 

 
Kdo může poradnu využívat ? 
 
* držitelé průkazů ZTP, ZTP/P, TP 
* senioři, sociálně slabší rodiny 
* rodiny s dětmi 
* nezaměstnaní 
* ostatní klienti   
Co nabízíme ? 
* informace a pomoc při sjednávání slev 
- dodávku plynu a el. energie u vybraného dodavatele, sleva až 7 % 
- služby vybraného mobilního operátora a pevné linky, sleva 10-20 % 
- pojištění domácnosti a nemovitosti, sleva 10-20 % (ZTP, ZTP-P u          

vybraných pojišťoven) 
- pojištění za škodu způsobenou zaměstnavateli 
- pohonné hmoty v síti vybraných čerpacích stanic 
* zajištění financí na pohřebné – program Pieta 
* prevenci před nebankovními úvěry, předlužení a exekuci s možným dopa-

dem na slabší sociální skupiny 
* vyřízení žádosti na zateplení domu a její   zprostředkování se slevou až 50 

% od státu – ZELENÁ ÚSPORÁM 
* nabídku pracovních příležitostí v poradnách  OSSAFP ČR po celé ČR 
* kurzy finanční gramotnosti s osvědčením o odbornosti 
Kontaktní místa: 
Ostrava: Rada seniorů,Ostrčilova 4,Čtvrtek 9-15h 
Poruba: Sv.důch.,Marie Majerové 1733/6,Úterý 9-12h 
Frýdek  Místek: 17.listopadu 147,Pondělí 9-13h 
Karviná: Polská 120,Středa 9-12h 
telefon: 518 321 861,737 855 826,604 959 387 
 e-mail: financniporadna@seznam.cz 
www.socfinporadnycr.cz 
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PRODEJ JABLEK 
odrůd MELODIE a ROSANA 

10 Kč / kg 
Dušan Olajoš, Rybí 303 

tel. 556 760 118 
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RYBSKÝ   ZPRAVODAJ    č. 11/2009  vydal  Obecní úřad Rybí,  Rybí č. p. 127  dne  30.10.2009   
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 

  3.10.   dorost  Pustějov  : Rybí   2   : 0 
      muži   Štramberk  : Rybí   2   : 1 
  4.10.   žáci    Lichnov     : Rybí   6   :   1 
11.10.   žáci   Rybí  : Trojan.-Bystré 2   :   6 
  dorost  Rybí  : Lubina   0   :  3 
  muži   Rybí  : Jeseník n.O.  2   :   5  
25.10. žáci   Rybí  : Vlčovice-Mniší  0   : 14 
  muži   Spálov  : Rybí   4   : 0 
28.10. muži   Trojanovice: Rybí   1   : 4 

NE  1.11.   12:15  dorost  Sedlnice  : Rybí  
    14:30  muži     Tísek   : Rybí 
SO  7.11.   11:30  dorost    Rybí   : Vražné 
    14:00  muži   Rybí   : Vel.Albrechtice 

Dobrý den,   
 chtěl bych reagovat na výkon Pánů Rozhodčích Lakomý a Lakomý v utkání Okresního přeboru 
mezi Spálovem a Rybí (4:0).  
 Začalo to vlastně už týden před utkáním, kdy byli rozhodčí „nominováni“ a začaly prosakovat 
informace o jasném výsledku utkání. Nicméně Rybí se na utkání dostavilo s cílem „poprat“ se o       
výsledek. 
 Ovšem ihned od začátku pan Lakomý ml. dal jasně najevo, že to bude nemožné a kdo že to 
vlastně vyhraje. S přibývajícími minutami jeho „výkon“ rostl a rostl. Za všechny jeho „výkony“ (a nebylo 
jich málo) uvedu příklad. Po zákroku domácího obránce na hostujícího útočníka a následném dotazu 
„proč nepíská faul“ přišla jasná odpověď v podobě žluté karty pro hosty za mluvení? a přímého kopu 
pro domácí tým. O pár minut později u postranní lajny došlo k podobnému incidentu, kdy hostující hráč 
fauloval domácího, který okamžitě vykřikl „tak už to kur.. do pi.. pískej“(tady musím „pochválit“ pana 
Lakomého st., který hráče okamžitě uklidňoval slovy „Klid Péťo, já vím, že to bolí“) a tento zákrok byl 
samozřejmě ihned odpískán a hostující hráč byl „odměněn“ žlutou kartou. Tak nejsem si jist, jestli se 
hostující hráč měl v prvním případě otázat trošku ostřejšími výrazy. Asi by mu to nepomohlo, protože 
když jsem to z pozice trenéra zkusil já, byl jsem okamžitě vykázán mimo hřiště. Musím ještě dodat, že 
sudím zdárně konkuroval domácí pomezní, který při třetím gólu neodmával snad pětimetrový ofsajd, 
který viděli všichni (včetně domácích fandů) kromě něj a samozřejmě p. Lakomého. Mimochodem, 
když chtěl hostující kapitán po zápase udělat poznámku do zápisu bylo mu jasně řečeno, že by mohl 
mít obrovské problémy a že to stejně nikdo nebude řešit. Na závěr bych chtěl požádat jestli bychom o 
takovýchto zápasech mohli být předem informováni(zejména těch venkovních), protože doprava 
opravdu není zadarmo. Nehledě k tomu, že takovéto zápasy, kde je fotbal a sport až na posledním 
místě, odrazují jak hráče tak fanoušky, kteří jsou znechuceni, že je něco takového vůbec možné.  

Josef Havrlant, trenér fotbalového oddílu TJ Sokol Rybí. 
p.s. Tohle jsou pouze mé názory, ne oddílu. 


