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Milí spoluobčané, 
tento úvodník píšu naposled ze     
starého úřadu u prázdných skříní a 
mezi hromadami dokumentů, které 
jsou připraveny ke stěhování do     
nové budovy. I když bude situace 
hodně napínavá, od 1. listopadu    
začne provoz v prostorách nového 
úřadu. Stejně tak začne fungovat i 
knihovna, poradna pro dětského lé-
kaře a masérské služby. I když dělá-
me, co můžeme, buďte shovívaví 
k případným chybám při rozjezdu 
provozu v nové budově. 
 
 V minulém zpravodaji jsem Vás informovala o tahové zkoušce dubu (na 
„Panelce“)    silně napadeného houbou – rezavcem kořenovým. Tato zkouška má zjistit 
pružnost dřevních vláken. Na základě této zkoušky pak určit způsob ošetření stromu. 
Bohužel však dodnes jsme neobdrželi výsledky měření. Tak snad příště již budeme    
vědět víc. 
 
 Novou věcí, kterou jsme zkusili byl sběr velkoobjemového odpadu ve všední dny. 
Pozitivní byla spolupráce s technickými službami, které operativně odvážely naplněné 
kontejnery a prázdné zase dovezly zpět. V neděli taky nikdo v kontejnerech neraboval a 
nevznikal v jejich okolí nepořádek. Ani nekončila vyhozená křesla na střechách aut, tak 
jak se to stávalo po sobotních diskotékách. Sběr nebezpečného odpadu jsme zkusili dát 
na čtvrtek ráno. Zkuste zareagovat na tento nový způsob sběru třeba formou krátké   
připomínky, ať již ústní nebo písemné. Určitě se touto otázkou budou noví zastupitelé 
zabývat a hledat nejlepší řešení. 
 
 
Na závěr tohoto úvodníku Vám chci  poděkovat za podporu, které se mi od Vás         
dostávalo po celé čtyři roky uplynulého volebního období, zvláště pak v posledním roce, 
kdy jsem převzala funkci starosty a samozřejmě i všechny úkoly s ní spojené.          
Zkoordinovat zájmy obce, jednotlivých občanů a přitom dodržet platné zákony a      
předpisy, není vůbec jednoduché. Ne všechno se dařilo tvořit podle představ. Bylo     
potřeba hledat cestu vzájemné dohody nebo nových řešení. Stejně tak jak to všichni 
znáte i ze svého osobního života. 

Hezké podzimní dny Vám přeje Marie Janečková 
 

Poděkování 
Dovolte mi, abych jménem kandidátů KDU-ČSL vám všem  poděkovala za hojnou účast 
a za  podporu v komunálních volbách. I v novém volebním období se budeme snažit o 
další rozvoj a zvelebování obce a o spokojený život všech obyvatel. 

Marie Janečková 
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Ze zasedání rady obce 

Rada obce na svém 98. zasedání dne 5.10.2010 
projednala a p ř i ja la  toto usnesení:  

schvaluje   smlouvu o partnerství s obcí Závi-
šice, která se týká vzájemné spolupráce 
při realizaci projektu na zakoupení a    
užívání zařízení mobilního kompostovací-
ho zařízení a pověřuje  starostku podpi-
sem smlouvy; 

 
vybrala   firmu IWWA, s.r.o. Kroměříž, Koste-

lany 161, na zpracování žádosti o dotační 
projekt z OPŽP na pořízení mobilní    
kompostovací stanice za cenu;  

 
schvaluje   smlouvu o zřízení věcného bře-

mene mezi manželi Hatlapatkovými a obcí 
Rybí na přístup k plynové přípojce 
s hlavním uzávěrem plynu pro multifunkč-
ní budovu a pověřuje  starostku podpisem 
smlouvy; 

 
schvaluje   finanční dotaci pro skautský oddíl 

Rybí na letní skautský tábor 2010 na    
pokrytí nákladů na dopravu dětí a vstup 
do jeskyně Macocha; 

 
souhlasí  s bezplatným zapůjčením prostor 

pro uspořádání prodejní výstavy ručních 
prací Institutu pro ženy, o.s.; 

schvaluje   návrh sochy, která bude umístěna 
na veřejném prostranství v centrální části 
obce Rybí. Sochu zhotovila Šárka Hyklo-
vá; 

 
schvaluje   výběr zhotovitele na akci 

„Zateplení pláště budovy MŠ v Rybí“ firmu 
MEGAS, spol. s r.o., Místecká 97, 744 01  
Frenštát pod Radhoštěm a pověřuje    
starostku podpisem smlouvy o dílo; 

 
doporu čuje   příštímu zastupitelstvu schválit 

smlouvu o úhradě neinvestičních nákladů 
za žáky dojíždějících do ZŠ Nový Jičín; 

 
rozhodla   o přijetí účelové neinvestiční dota-

ce určené na pokrytí mimořádných výdajů 
vzniklých v souvislosti s povodněmi, které 
postihly území kraje v květnu a červnu 
2010 s určením pro jednotku sboru dobro-
volných hasičů obce Rybí od Moravsko-
slezského kraje a o přijetí „Podmínek pou-
žití neinvestiční účelové dotace“ z rozpočtu           
Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 
usnesení; 

 
schvaluje   rozpočtové opatření č. 4. 

 Jménem kandidátky ODS děkuji všem voličům, kteří nám dali své hlasy a   
důvěru. Upřímně si toho vážím. Výsledek sice není podle mých očekávání, ale    
získali jsme dva mandáty. Poprvé v historii naší obce jste si Vy, občané, mohli      
vybrat ze tří politických subjektů své zástupce. Poprvé v historii jsme vnesli do   
předvolebního klání jiný rozměr a trochu rozruchu do jinak stojatých vod boje o     
voliče. Karty jsou rozdány, jedeme dál. Ještě jednou díky! 

Za kandidáty ODS 
Pavel Lichnovský 
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Všem našim jubilantům přejeme do dalších let dobré zdraví, 
spokojenost, stálý optimismus a životní pohodu. 

 Emil  Purmenský  82  let 

 Václav Kubíček  75  let 

 Zdeněk  Bartoň   70  let 

 Josef  Šimíček  65  let 

 Pavel  Hanzelka  65  let 

Děkujeme za účast a květinové dary 
při posledním rozloučení s paní  

Julií Najzarovou. 
 

Rodina Lokšova a Malčíkova 

 

Nyní již bývalá kulturní komise děkuje občanům a pracovníkům   
obecního úřadu za podporu a aktivní účast na pořádaných              
společenských akcích v minulém volebním období. 

Ludmila Krausová 
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Dětská doktorka MUDr. Machovská oznamuje rodičům, 

že od čtvrtku 4. listopadu   bude poradna pro děti  
přemístěna do přízemí multifunkční budovy. 

Od  pondělí 1. listopadu  bude knihovna  OTEVŘENA     
v multifunkční budově ve stejném čase jako obvykle. 

 

Od pond ělí 1. listopadu 2010  bude  
OBECNÍ ÚŘAD přestěhován do nových pro-

stor ů v multifunk ční budov ě. 

Nabídka služeb v multifunk ční budov ě. 
 
Od listopadu máte možnost využít služby masérů a fyzioterapeutů v konzultační    
místnosti multifunkční budovy. Svoje služby nám nabídli hned 3 odborníci, takže je 
z čeho vybírat. Objednávejte se telefonicky. 
 
Provozní doba v konzultační místnosti. 
 
Nina Kocurková      tel: 556 852 409  úterý od 1300 do 1800 hodin 
Bc. Petra Milichová   tel: 723 002 255  pondělí od 1000 do 1200 hod. a  
       úterý od 1830 do 2030 hod 
Lubomír Sneiderka    tel: 737 489 082 pátek, sobota 
 
Zkuste, uvidíte. 
 
Kadeřnictví se zatím nepodařilo zprovoznit. O jeho otevření vás budeme včas          
informovat. 
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KLUB ŽEN  – zve své členky v úterý 9. listopadu  do přísálí Besedy v 18. hod.  
 
 
 

ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ    se bude konat v pondělí 1. listopadu v přísálí Besedy  v   
    době  od 9:30 - 10:00 
ZAPISOVÁNÍ  LÉK Ů A MĚŘENÍ TLAKU    se bude konat  v pondělí  15. listopadu 
            ve stejnou dobu.  

ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ    se bude konat v pondělí 29. listopadu.   

Jako poděkování za poskytnuté finanční dary Vás farnost 
Rybí zve 

v neděli 14. listopadu  v 15 hodin na  
VARHANNÍ KONCERT    

Petra Kozáka z Brušperka.  
Je to jedinečná příležitost, kdy si můžete poslechnout  

varhanní nástroj v celé jeho kráse. 
 

Pohostinství Beseda zve 27. listopadu   na 8. ročník  

MEMORIÁLU PETRA KVITY - MISTROVSTVÍ VE VOLU  

Start v 9:00 hod.  

Startovné 90 Kč / osoba, oběd v ceně. 
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Počet  voličů  zapsaných  do  seznamu  voličů …………………………  959 
 

Počet  zúčastněných  voličů  ………………………………….……..  673      
                  =   70,18 % 
 
Počet platných  hlasů    …………………………………………………….  671 
 
 

Počet    získaných     platných       hlasů  
 

ZVOLENÍ OBČANÉ DO NOVÉHO ZASTUPITELSTVA OBCE RYBÍ 
 

 

Marie Janečková KDU - ČSL 508  

Jaromír Marek KDU - ČSL 393  

Antonín Kudělka KDU - ČSL 354  

Bc. Jaromír Havrlant KDU - ČSL 328  

RNDr. Alena Kvitová KDU - ČSL 310  

Ing. Jiří Kudělka KDU - ČSL 307  

Martin Lapčík KDU - ČSL 302  

Jiří Honeš SNK  obce RYBÍ 266  

David Bajer KDU - ČSL 262  

Petr Skalka SNK  obce RYBÍ 258  

Pavel Kotek SNK  obce RYBÍ 251  

Libor Sopuch SNK  obce RYBÍ 236  

Petr Purmenský SNK  obce RYBÍ 216  

Pavel Lichnovský ODS 176  

Petra Chytílková ODS 136  
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Jaroslav Honeš KDU - ČSL 319 
Margita Tobolová KDU - ČSL 294 
Josef Kudělka KDU - ČSL 270 
Vladimír Pastorek KDU - ČSL 266 
Pavel Bradáč SNK 232 
Miroslav Šimíček KDU - ČSL 231 
Jiří Kelnar SNK 229 
Pavla Šimíčková SNK 227 
Stanislav Havrlant KDU - ČSL 223 
Josef Šimíček (61 let) KDU - ČSL 220 
Radek Najzar SNK 218 
Naděžda Janoštíková SNK 198 
Jiří Marek SNK 190 
Jiřina Winterová SNK 181 
Josef Vašut SNK 180 
Soňa Kociánová SNK 158 
Jiří Jermář ODS 130 
Josef Šimíček (51 let) SNK 127 
Martin Pospěch ODS 117 
Lubomír Geryk ODS 115 
Lukáš Fröml ODS 97 
Milena Indráková ODS 96 
Marcela Valušková ODS 94 
Dušan Jašek ODS 94 
Václav Hanzelka ODS 92 
Františka Zábranská ODS 80 
Jiří Maliňák ODS 77 
Josef Lichnovský ODS 77 
Eva Müllerová ODS 62 

NEZVOLENÍ ZASTUPITELÉ - POŘADÍ PODLE ZÍSKANÉHO POČTU HLASŮ 
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Počet  voličů  zapsaných  do  seznamu  voličů ………………………… 959 
 

Počet  zúčastněných  voličů  ………………………………….………… 645 =68,4 % 
 
Počet odevzdaných úředních obálek ……………………………………... 593 
 
Počet platných  hlasů    ……………………………………………………. 535 
 

Počet    získaných     platných       hlasů  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Počet  voličů  zapsaných  do  seznamu  voličů ………………………… 959 
 

Počet  zúčastněných  voličů  ………………………………….………… 229 =23,88% 
 
Počet odevzdaných úředních obálek ……………………………………... 229 
 
Počet platných  hlasů    ……………………………………………………. 229 
 

Počet    získaných     platných       hlasů  
 

   Milan Bureš   ODS  124 

   Zdeněk Besta  ČSSD    105 

Milan Bureš ODS 111 

Jaroslav Šula KDU - ČSL   96 

Miroslav Kobsa TOP  09   75 

Sylva Kováčiková Věci veřejné   71 

Drahomír Strnadel Naše Beskydy   64 

Zdeněk Besta ČSSD   59 

Karel Kuboš KSČM    36 

Zdeněk Krajčír SPOZ   16 

Antonín Hrabánek Suverenita     7 
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Jak se připravit na topnou sezónu…. 
 
       Topná sezóna neúprosně klepe na dveře a občané znovu začínají mít starost o to, 
jak si své domovy dostatečně vyhřát. Hasiči v Moravskoslezském kraji stále častěji       
vyjíždějí k požárům sazí a dehtových usazenin ve špatně udržovaných komínech. Že   
nejde o plané varování potvrzuje i statistika Hasičského záchranného sboru Moravsko-
slezského kraje, kdy od komínů vzniklo v 1. pololetí 2010 už 29 požárů. 

       Hlavní příčinou bývá zanedbaná údržba komínového tělesa. Pravidelné čistění      
komínů a vybírání sazí z komínových sběračů by mělo být samozřejmostí, stejně jako 
kontrola technického stavu komína odborníky kominíky.   

       Pamatujte, že i sebemenší nečistoty v komíně totiž mohou snadno způsobit velké            
nepříjemnosti, ať již dlouhodobé žhnutí a následný otevřený požár, nebo otravu osob   
jedovatým oxidem uhelnatým. 

       1. ledna 2011 nabude účinnosti nové Nařízení vlády ze dne 1. 3. 2010 o podmínkách  
požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Co se oproti     
minulosti nezměnilo, je povinnost nechat si pravidelně komín vyčistit a zkontrolovat jeho 
technický stav. Povinností majitele nemovitosti je zajistit vyčištění spalinové cesty při    
celoročním provozu spotřebičů na pevná paliva o výkonu do 50 kW třikrát ročně, při     
sezónním provozu dvakrát ročně, tedy nejlépe před začátkem a po skončení topné       
sezóny. Kontrola spalinové cesty se pak u spotřebičů na pevná paliva o výkonu do 50 kW 
provádí jedenkrát ročně.   

 U spotřebičů na plynná paliva stačí kontrola a čištění jednou ročně.  Ačkoli čištění 
komínů u spotřebičů do zmíněných 50 kW včetně lze provádět svépomoci, lepší je se 
spolehnout na   odborníky – kominíky. Ti by měli provést revizí komínu i v případě, že se 
chystáte připojit nový spotřebič, nebo hodláte změnit druh paliva. O provedeném čištění 
vydá kominík doklad, nebo revizní zprávu, která je důležitá nejen pro uplatnění případ-
ných nároků vůči pojišťovně.  

       I v případě hrozícího nebezpeční se snažte jednat v klidu, s rozvahou a bez paniky.       
Případný požár co nejdříve oznamte hasičskému záchrannému sboru na tísňovou linku 
150 nebo 112. Požár sazí v komíně nikdy nehaste vodou, komín by popraskal, nebo by 
dokonce mohlo dojít k výbuchu. Do příjezdu hasičů se můžete pokusit zkrotit plameny po-
mocí vhazování       suchého písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína. 

Vždy ale m ějte na pam ěti, že nejd ůležit ější je život a zdraví, teprve potom majetek!!! 

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 
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ŠKOLÁČEKŠKOLÁČEK  
Ročník 2 / Číslo 2Ročník 2 / Číslo 2Ročník 2 / Číslo 2Ročník 2 / Číslo 2    

Říjen Říjen Říjen Říjen ----    listopad 2010listopad 2010listopad 2010listopad 2010    
Základní škola RybíZákladní škola RybíZákladní škola RybíZákladní škola Rybí    

 Pomalu nám uběhl druhý měsíc školního roku a začínáme se všichni 
těšit na Vánoce. Děti začínají uvažovat nahlas o tom, co všechno letos       
napíšou Ježíškovi v dopise.Ve škole už se to zcela zaběhlo, žáci byli       
obdařeni prvními známkami. Tento měsíc jsme měli pouze jednu            
přírodovědnou vycházku z důvodu výpadku elektřiny a navštívili jsme 
Beskydské divadlo v Novém Jičíně, kde jsme měli možnost zhlédnout představení 
„Ferda Mravenec“. 

Něco pro zasmání:Něco pro zasmání:Něco pro zasmání:Něco pro zasmání:    
 
Přijde kostra k doktorovi a ten jí říká:      
“No, ale to jdete pozdě. Měla jste přijít 
před rokem….! 
„Ale já tu byla!““ 
Aha…  A co jsem vám tehdy řekl?“ 
Odejděte vy simulante!“ 
 
Pepík z koupelny: "A jakou košili mi dnes 
maminko dáš?"  
"S krátkým rukávem. Proč se ptáš?"  
"Jen abych věděl, jak vysoko si umýt ru-
ce." 
 
Pan učitel vysvětluje rozdíl mezi nehodou 
a neštěstím. "Může mi někdo z žáků říct 
nějaký příklad?" Pepíček se přihlásí. 
"Prosím, pane učiteli, když ztratím žáka-
jdu, je to     nehoda a když ji tatínek na-
jde, je to neštěstí. 
 
Ptá se otec syna: "Co to tam gumuješ, Pe-
píčku?" "Pan učitel mi říkal, abych si co 
nejdříve opravil tu pětku!" 
 

 
 
No vidíš Pepíčku, když chceš," chválí ba-
bička vnuka za vysvědčení. "Co já bych ti 
za to dala? Chceš papírovou padesátikoru-
nu, nebo raději tu krásnou kovovou?" 
"Dej mi tu kovovou a zabal mi ji do té pa-
pírové, abych ji neztratil…" 
 
Před písemkou: „Doufám, že nikoho neu-
vidím opisovat.“ Z prostřední řady se 
ozve: „Taky doufáme“ 
 
Před školou u silnice byla cedule s nápi-
sem: "Pozor, nepřejeďte děti!" Jeden z žá-
ků tam dopsal: "Počkejte si na učitele." 
 
Paní učitelka se ptá: "Děti co nám dává 
slepička?" Přihlásí se Anička: "Slepička 
nám dává vajíčka." "A co nám dává kra-
vička?" Přihlásí se Pepíček: "Kráva nám 
dává úkoly." 
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Firma ASOMPO a.s.           
Životice u Nového Ji čína 

 

PRODÁVÁ 
 

sušené stola řské řezivo za zavád ěcí ceny: 
Dub fošny 50 mm - výb ěr  13.500 Kč/m3 + DPH 
Dub prkna 30 mm - výb ěr  10.700 Kč/m3 + DPH 
 
Sídlo:  Životice u Nového Ji čína 194 
Kontakt:  telefon 556 759 385, www.asompo.cz 
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Co najdete na úřední desce  

RYBSKÝ   ZPRAVODAJ    č. 11/2010  vydal  Obecní úřad Rybí,  Rybí č. p. 127  dne  27.10.2010   
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 

    2.10. dorost   Kateřinice : Rybí   11  : 0 
    muži    Nová Horka : Rybí     3   : 0 
    3.10. žáci    Štramberk B : Rybí      1   : 3 
    9.10. dorost   Lichnov  : Rybí    3   : 0 
 10.10. žáci    Kateřinice : Rybí    4   : 0 
    muži    Rybí  : Stachovice   2   : 2 
  16.10. muži    Pustějov  A : Rybí    1   : 4 
  dorost   Štramberk : Rybí     2   : 4 
 17.10. žáci    Rybí  : Petřvald   1   : 1 
    dorost   Rybí  : Štramberk   3   : 1 
  24.10. žáci    Rybí  : Tichá    0   :  0 
  dorost   Rybí   : Štramberk   2   : 0 
  muži    Rybí  : Petřvald n.M. B  1   : 1 

K datu 27.10.2010: 
 
Výsledky voleb do zastupitelstva obce Rybí 
Oznámení o zahájení řízení o návrhu změny č.5 Územního plánu sídelního    
útvaru Rybí  
Výzva ke kácení a ořezu stromoví a jiných porostů 
Oznámení o zahájení projednávání návrhu zadání změny č. 4 územního plánu 
sídelního útvaru Rybí a jeho vystavení k veřejnému nahlédnutí 
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 


