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POZVÁNKY 

 
 
 

 Zveme děti a rodiče v pátek 5. prosince   na  MIKULÁŠSKOU BESÍDKU  
S NADÍLKOU ,  která se jako obvykle uskuteční v mateřské škole.   Začátek 
v 15:30 hod. Občerstvení zajištěno. 
 
 

Děti a zaměstnanci ZŠ Rybí srdečně zvou všechny občany na         
VÁNOČNÍ BESÍDKU , 

která se koná v pátek 12.prosince  od 16:00 hod. v BESEDĚ.          
Součástí besídky je vánoční výstava a jarmark. K poslechu bude hrát 
hudební skupina JAVOŘINKA. „Vařonka“ a občerstvení zajištěno. 
 
 
                    

Vážení spoluobčané a přátelé, 
rok opět rychle uplynul a je zde Advent a s ním pozvánka na 
ADVENTNÍ KONCERT    ZUŠ KOPŘIVNICE - pobočka Rybí. 
Koncert se uskuteční v sále Besedy v neděli 14. prosince v 15:00 
Část výtěžku z koncertu bude odeslán na konto Adventních koncertů. 

Těšíme se na přátelské setkání. 
 
 

Vánoční vazby 
Udělejte si ve středu 17. prosince od 17:00 hodin  čas přijďte do sálu obecní 
besedy si vyrobit svoji vlastní VÁNOČNÍ VAZBU . Pokud máte, doneste si i 
materiál na aranžování (větvičky z jehličnanů, sušené rostliny a samozřejmě 
svíčky a květináčky). Aranžovací hmotu a taky nějakou „sušinu“ přineseme. 
Protože se nám však letos nepodařilo zajistit žádného odborníka, budeme své 
umělecké dílko tvořit sami, tak jak se nás to v minulých letech snažily naučit 
Zdenka Tillová a Margit Tobolová.                         Na Vaší účast se těší kulturní komise 
 
 

Kulturní komise zve všechny občany v neděli 21. prosince  v 15:00 hod.  do 
Besedy  na VÁNOČNÍ KONCERT  PĚVECKÉHO SDRUŽENÍ KOPŘIVNICE  

za doprovodu Komorního orchestru Kopřivnice. Zahrají a zazpívají nejen 
vánoční koledy.                                                                     Vstupné dobrovolné. 

 
 

30. prosince 2008 v 16:00 hod  se v Besedě rozezvučí CIMBÁL  a bude 
vyhrávat do 20:00 hod. k tanci a poslechu. Vstupné dobrovolné.                
Zve kulturní komise. 
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POZVÁNKA ZA  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA 

 
Vážení občané, zvu Vás u úterý 16.prosince  na 13. zasedání Zastupitelstva obce 
Rybí do sálu Besedy. Čas zahájení a návrh programu bude zveřejněn na úřední 
desce a informačních vývěskách u autobusových zastávek.         Petr Skalka, starosta obce 
 

RŮZNÉ  
 
KLUB ŽEN          tradiční setkání členek klubu se uskuteční v úterý 2. prosince   v 

přísálí Besedy od 18:00 hod.  
 
 
ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ  se bude konat  v pond ělí 1. prosince   v přísálí Besedy  
                                   v  době   od 9:30 - 10:00. 
ZAPISOVÁNÍ  LÉK Ů  A  MĚŘENÍ  TLAKU   se bude konat v pond ělí          

15. prosince     ve stejnou dobu. 
ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ  se bude konat  v pond ělí 29. prosince   v přísálí 
Besedy     v  době   od 9:30 - 10:00. 
 
VÝVOZ POPELNIC   proběhne podle informací Technických služeb města Nového 
Jičína v úterý 9. a 23. prosince.  Také v roce 2009 se budou popelnice vyvážet 
v úterý v sudé týdny – poprvé tedy 6. ledna 2009. Cena za jednu visačku na odvoz 
popelnice se zvyšuje od ledna 2009 na 60 Kč. 

 
PORADNA DĚTSKÉ LÉKAŘKY      MUDr. Machovská oznamuje rodičům, 
že dětská poradna bude v Rybí v těchto dnech: 11. prosince 2008               
a 8. ledna 2009 .  Poté opět ve čtvrtek v sudé týdny.   
 

 
OBECNÍ KNIHOVNA A INTERNET   budou otevřeny pro zájemce v tomto 
roce naposledy v pond ělí 22. prosince,   poprvé v novém roce          
v pond ělí 5. ledna.  
 
 
VÁNOČNÍ PRÁZDNINY   od pondělí 22. prosince 2008 do 2. ledna 2009. Děti půjdou 
poprvé do školy 5. ledna.  
 
OBECNÍ ÚŘAD RYBÍ    bude pro občany v tomto roce naposledy otevřen v pond ělí 
29. prosince. V novém roce poprvé v pond ělí 5. ledna.  
 
PLESOVÁ SEZÓNA 2009  
17. ledna  MYSLIVECKÝ PLES 
24. ledna  COUNTRY PLES (pořádá ZŠ) 
21. února  KONČINOVÝ PLES (pořádají hasiči) 
28. února  DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL (pořádá ZŠ) 
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BLAHOPŘEJEME  
 
     V měsíci prosinci oslaví svá životní jubilea tito naši spoluobčané, kterým přejeme 
především dobré zdraví, spokojenost a rodinnou pohodu: 

 
Paní  Volková Zdeňka       87 let 

Paní   Michálková  Štěpánka       80 let 

Paní  Purmenská Helena       70 let     

Pan  Purmenský  Jaroslav       65 let 

Paní  Sopuchová Marta                      60 let 

Paní  Melnarová Marie       60 let    

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

   
     

 
Vážení  občané, obdrželi jsme dopis od Okresního sdružení hasičů ČMS Nový Jičín, 
který velice rádi otiskujeme: 
 
 
Vážený pane starosto, 
 
dovoluji si vám touto cestou oznámit, že na návrh Sboru dobrovolných hasičů Rybí a 
doporučení Výkonného výboru Okresního sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 
Nový Jičín bylo uděleno nejvyšší hasičské vyznamenání titul „Zasloužilý hasi č“  
občanům obce Rybí panu Karlu Markovi , Rybí č. 263 a panu Emilu Purmenskému , 
Rybí č. 253. 
Toto vyznamenání bylo uděleno Ústředím sdružení hasičů ČMS Praha jako výraz 
ocenění celoživotní ob ětavé práce pro napln ění hasi čského poslání a za zásluhy 
o rozvoj hasi čských záchranných služeb. 
Slavnostní předávání titulů „Zasloužilý hasič“ se uskutečnilo dne 13.listopadu 2008 
v Centru hasičského hnutí na hasičském zámku v Přibyslavi. Ze zdravotních důvodů se 
předávání nezúčastnili oba výše jmenovaní a vyznamenání jim bude předáno při jiné 
slavnostní příležitosti našeho okresu, případně obce Rybí. 
Dávám Vám toto na vědomí s přesvědčením, že se nejedná jen o ocenění práce těchto 
dobrovolných hasičů, ale následně i vyznamenání pro Sbor dobrovolných hasičů Rybí. 
S pozdravem Stanislav Kotrc, starosta OSH 
 
 

Jménem svým a jménem zastupitelstva obce 
gratuluji k významnému ocenění. 

Petr Skalka, starosta obce 
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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 country tanců.  
 
Tance chtiví nepropásněte tuto příležitost. Přihlášky se 
berou na OÚ do 5. prosince. Cena 1000 Kč/pár. 

 
                                                                                                                      Za kulturní komisi Ludmila Krausová 
 

INFORMACE 

     

� Zeptali jsme se starosty obce, z jakého důvodu je zastavena stavba chodníku 
v dolní části obce: „Práce na stavbě se ukončily  31.10.2008 na základě uzavřené 
Smlouvy o zvláštním užití pozemní komunikace II/482 uzavřené se Správou silnic 
moravskoslezského kraje. Pokračovat se bude až po skončení zimního období po 
uzavření nové smlouvy. Během zimní přestávky se musí dořešit problémy 
s uložením účelového odvodnění chodníku a jeho kontaktu s vodovodem“. 

 
� V parku na Fojtství je umístěn reklamní stojan hypermarketu TESCO. Obec za 

pronájem tohoto veřejného prostranství získá do svého rozpočtu částku 1410 Kč. 
 

� Kostel a hřbitov bude v zimním období osvětlen denně v době od 17 do 20 hodin.  
 
 

� Obecní úřad nechal zhotovit  TURISTICKÉ ZNÁMKY  , které si můžete zakoupit 
za 30 Kč na Obecním úřadě nebo v Hospůdce u Milana  a v Pohostinství Beseda. 
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ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 

  
V úterý 11.11.2008 se v sále Besedy konalo 12. zasedání zastupitelstva obce,  

kterého se zúčastnilo 13 členů zastupitelstva obce a 37 občanů. 
 

Zastupitelstvo obce na svém zasedání projednalo  a 
 
schvaluje  doplnění návrhu programu o body: 

- zpráva revizní komise DSO Sdružení povodí Sedlnice  
-       koupě pozemku  parc.č.  1812      
- prodej pozemku parc.č. 932/2 díl i o výměře 382 m2, parc.č. 934/2 díl j o 

výměře 48 m2, parc.č. 1690/3 díl f o výměře 18 m2. 
 

schvaluje  program 12. zasedání Zastupitelstva obce Rybí včetně doplňujících bodů; 
schvaluje,  aby diskuse probíhala ke každému bodu programu; 
 
schvaluje   návrhovou komisi ve složení: Antonín Kudělka (předseda),  

 Pavlína Havrlantová a Miroslav Krpec 
ověřovatele zápisu:   Zdenka Kvitová a Petr Purmenský 
zapisovatelku:    Jana Marková; 
 

bere  na  v ědomí  plnění usnesení přijatých na 11. zasedání Zastupitelstva obce Rybí  
dne 4.9.2008; 

 
schvaluje  variantu splaškové tlakové kanalizace a převedení splaškových vod na 

ČOV  Závišice; 
 
schvaluje   uzavření Smlouvy o spolupráci obcí uzavřené k zajištění ostatní dopravní   

obslužnosti a  pověřuje starostu podpisem smlouvy; 
 
schvaluje  přijetí dotace od firmy RWE Gas Storage na výměnu  

oken v Základní škole Rybí; 
 

bere na v ědomí    zprávy revizní komise DSO Sdružení povodí Sedlnice ze dne  
     27.5.2008 a 17.9.2008 v předneseném znění (viz příloha); 
 
schvaluje  koupi pozemku parc.č. 1812 za cenu dle znaleckého posudku s tím, 

že poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obec 
a pověřuje   starostu podpisem kupní smlouvy; 
 

schvaluje     prodej pozemku parc.č. 932/2 díl i o výměře 382 m2, parc.č. 934/2 díl j o 
výměře 48 m2, parc.č. 1690/3 díl f o výměře 18 m2   společnosti 
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. se sídlem Ostrava, 
ul. 28. října 169, Ostrava  a to za tržní kupní cenu a pověřuje    starostu 
podpisem kupní smlouvy; 
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CO  NAJDETE  NA ÚŘEDNÍ  DESCE  

K datu 27.11.2008:  
Oznámení o prodeji dřevní hmoty 
Nabídka pozemků k pronájmu uveřejněná Pozemkovým fondem ČR 
Usnesení 12. zasedání Zastupitelstva obce Rybí  
Veřejná vyhláška - oznámení zahájení územního řízení 
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 
 

AZ -  KVÍZ PRO BYSTRÉ HLAVY 

 
Doplňte výraz za čínající na jednotlivé písmeno abecedy.  
 
A  pohádkový seriál      M vánoční jižní ovoce 
B stavební stroj      N tělesný nebo psychický neduh 
C hlavní město Venezuely    O osudové znamení 
D analogové vysílání přejde na ..   P ministr nebo primátor  
E čím budeme v budoucnu platit   R nám nejbližší obec 
F fauna a ..       S  soubor lidových staveb 
G chuť, požitek      T mávnutím rukou zastaví  
H rodiště našeho prvního prezidenta   U oddělení v nemocnici  
CH živočich  měnící barvu kůže    V karetní hra 
I značka autobusu      W hl. město sousedního státu  
J parťák Hele      X časopis pro ženy 
K  jeden z moderátorů adventních koncertů Y pražské divadlo  
L ženské jméno v prosinci    Z to co si většinou přejeme 
 

Rozluštění v příštím zpravodaji 

INZERCE 

 
Koupím pozemek v obci Rybí 1000 až 2000 m2. 

Platba v hotovosti. 
Kontakt: 608 520 405 

 
 
 

MEDIA SERVIS 

přijme doručovatele  

nebo doručovatelku pro území obce Rybí. 

 Může to být důchodce nebo žena na mateřské dovolené. 

Bližší informace podá paní Aujeszká na  tel.č.  724 007 049 
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DISKUSE OKOLO KANALIZACE 

 
Znovu si připomeňme historii projektové dokumentace, která řeší centrální kanalizaci 
v naší obci. 
Od 1. ledna 2007 vstoupil v platnost zákon č. 245/2001 Sb., který zcela jasně ukládá 
nám občanům povinnost  mít povolení k vypouštění odpadních vod z naší domácnosti. 
Není tedy podle tohoto zákona žádnou povinností obce tuto záležitost řešit. Ale i přes 
složitost situace zastupitelé obce schválili 9. 8. 2007 na svém veřejném zasedání 
záměr vybudovat centrální kanalizaci a její napojení na ČOV společně s obcí Závišice. 
Tohoto zasedání se tenkrát zúčastnilo 40 občanů a k tématu se vedla docela živá 
diskuse.  
Možná, že si taky vzpomenete, že v červenci 2007 podepsali představitelé 
Dobrovolného svazku obcí povodí Sedlnice společné prohlášení o odkanalizování řeky 
Sedlnice, které tak dodalo váhu žádosti na finanční podporu z MSK na projektovou 
dokumentaci a samozřejmě doufáme, že díky tomuto prohlášení nám přibudou body i 
při posuzování samotné žádosti na její realizaci. A nakonec obecní zastupitelé letos 
v červnu  na veřejném zasedání zastupitelstva a opět za vcelku hojné účasti občanů 
schválili zpracování projektu pro tlakovou kanalizaci.  
Samozřejmě, že řešit problém s odpadní vodou z domácnosti se snažila i minulá 
zastupitelstva a to předešlé se rovněž přiklonilo ke stavbě tlakové kanalizace v naší 
obci, i přesto že terén jasně nahrává kanalizaci gravitační. Odpověď na tuto otázku je 
docela jednoduchá. Když pomineme zcela její cenu, která se odhaduje asi na 100 
miliónů, pomineme rozkopané cesty, chodníky, zahrady a dvory, je třeba si uvědomit, 
že velká část kanalizace bude vedena přes soukromé pozemky. A zcela zářný příklad 
z blízkého Libhoště ukazuje na to, co se stane, když se majitelé postaví proti vedení 
kanalizace přes jejich území. Tím stavba končí a spousta dalších lidí je mimo její dosah 
a možnost napojení. 
 Dále podle předběžných propočtů je jisté, že i přes vhodný terén obce, bude potřeba 
několika lokálních přečerpávacích nádrží. A kdo z nás by je strpěl na své zahradě nebo 
v její blízkosti? A konečně podél každého potrubí přece stéká voda. A protože výkopy 
pro gravitační kanalizaci na některých místech budou dosahovat až na hladinu spodní 
vody, dá se tedy předpokládat, že ubude i tolik ceněná tekutina. Podle zprávy o 
hydrogeologických poměrech na našem katastru jsou poměry pro akumulaci podzemní 
vody již tak nepříznivé. 
Zcela tedy uváženě se zastupitelstvo rozhodlo pro projektovou dokumentaci na 
tlakovou centrální kanalizaci, která je sice závislá na elektrické energii, pracuje na 
principu tlakových čerpadel a je to tedy technicky zcela jistě složitější zařízení, víme i o 
špatně fungující kanalizaci v blízkém Šenově, ale chybám, které udělali oni se dnes 
můžeme vyhnout (jímku každý u svého domu, jiný druh čerpadel). Velkou výhodou je 
totiž nejen nižší cena, ale i variabilita vedení trasy kanalizace, možnost protlaků pod 
zemí, využití současné kanalizace pro vedení tlakové. 
Po celou dobu zastupitelstvo spolupracovalo s odbornými firmami, které se touto 
problematikou zabývají i obcemi, kde tato kanalizace již existuje a v žádném případě 
se nedá říct, že by si svoji úlohu chtělo ulehčit nebo dokonce ji odbýt. 

Marie Janečková 
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POBOUŘENÍ NA VSI 

 
 
Jako řadový občan jsem se zúčastnil dvou posledních veřejných schůzí, ve kterých  
zazněl jako již mnohokrát před tím, problém kanalizace. 
 
Musím předeslat, že nejsem přesvědčen o závratných výhodách gravitačního, 
tlakového, ani kombinovaného systému. Každý má své výhody a nevýhody a jen úhel 
pohledu nás může postavit na tu či onu stranu. A myslím, že nikdo nemá patent na 
rozum a nemůže s jistotou říci, že stavba tohoto rozsahu bude zaručeně lepší, když 
přistoupíme k výstavbě v tom či onom směru. 
 
Dovedu si však představit pod jakým psychickým tlakem jsou obecní zastupitelé, když 
s tímto množstvím informací musí pracovat a rozhodnout v tak určitě důležité a 
finančně nákladné stavbě, jakou kanalizace obce je. 
 
Ale předmětem tohoto článku není přesvědčovat Vás o gravitačním či tlakovém odvodu 
splašků, ale chtěl bych, abyste se jako občané v daleko větší míře včas zapojovali do 
problému v naší obci. V případě, že se svými názory přicházíte v hodině dvanácté, 
těžko se s nimi pracuje a opravdu by musely být převratné, aby zvrátily názor, který se 
formuje několik měsíců či let. 
 
Je důležité, abyste vhozením hlasovacího lístku do volební urny při místních volbách 
nevhodili do bazénu několik plavců, po kterých chceme , aby za nás vyhráli závod, 
protože my z jakýchkoli důvodů nemůžeme, nejsme schopni, nejsme ochotni, nemáme 
na to žaludek a čas. Ale běda jak neplavou jak my chceme !! 
 
Co jsme však udělali během přípravy aby naši zástupci závod vyhráli ? 
 
Kolik z nás ví o problémech, které musí naší zastupitelé řešit ? 
 
A když mají zastupitelé odlišný názor než my,  nebu deme je okamžit ě tlačit 
bidlem pod hladinu, jak tomu v mnohých p řípadech je. 
 
Ano, cítil jsem potřebu vyjádřit podporu a obdiv těm lidem, kteří jsou ochotni udělat 
něco pro ostatní spoluobčany, kteří si udělají čas, a není jej málo, na zvelebení obce. 
Myslím, že takoví naší zastupitelé  opravdu jsou, jeden vedle druhého zasluhují určitě 
úctu a obdiv za vše, co dělají pro obec a spoluobčany. 
 
 A zajisté  by se jim lépe pracovalo, kdyby od nás občas slyšeli nějaký názor, nápad či 
podporu v jejich činnosti. 
Moji podporu a obdiv určitě mají a v další činnosti jim přeji mnoho úspěchů, vstřícnosti 
a správné volby. 
 

          Jaroslav Honeš 
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PŘÍSPĚVEK NAŠÍ MLADÉ ŽURNALISTKY 

 
AIDS a HIV u nás 

 
HIV i AIDS jsou celosvětovými strašáky již několik let, v poslední době ovšem strach 

a prevence proti tomuto onemocnění ztrácí, přestože nárůst nemocných nejenom u nás, 
ale i v Evropě či celém světě je lavinový. Počet nakažených za leden 2008 (21) je 
alarmující, protože tvoří zhruba 1/3 všech nemocných za rok 2007. V ČR se množství lidí 
nakažených HIV pohybuje okolo 1 000 lidí, ovšem je to pouze špička ledovce. Odhaduje 
se, že skutečný počet infikovaných je až desetkrát větší. 

Situace v Moravskoslezském kraji je v celorepublikové úrovni velmi špatná. 
Pohybuje se totiž na 4. místě v počtu nakažených (po Praze, Středočeském a 
Jihomoravském kraji). K 31.12.2007 je zde 54 lidí nakažených, ročně se tohle číslo 
rozrůstá průměrně o dalších 5. 

Pomoc lidem s virem HIV se v současné době zaměřuje především na zabránění 
procesu rozmnožování se než na úplné vyhubení v organismu. Dlouhou dobu panovalo 
totiž dogma, že zastavení infekce je nemožné. O konec tohoto dogma se postarali 
hamburští vědci, jejichž léčba zaznamenala úspěch na živé tkáni. V blízké budoucnosti se 
bude testovat na myších. Pokud bude tato léčba úspěšná, předpokládaný termín 
aplikování na lidi bude kolem roku 2018. Naopak kalifornský výzkum dokázal, že zhruba 
1/12 lidí je vůči HIV imunní díky kombinaci 2 genů. 

Test HIV je možno za poplatek udělat u každého praktického lékaře. Ve většině 
bývalých krajských měst se také nachází krizová centra pro nakažené virem HIV či nemocí 
AIDS. Nejblíže je AIDS - centrum (MUDr. J. Kolčáková); ul. 17. listopadu1790; Ostrava - 
Poruba. Další informace naleznete na webu www.aids-hiv.cz nebo na nonstop bezplatné 
lince 800 800 980. 
 

INFORMACE O HIV A AIDS 
 

Nemoc byla poprvé diagnostikována v USA roku 1981, později byla pojmenována 
AIDS (v překladu Soubor příznaků vedoucích ke ztrátě imunity). O několik měsíců později 
se podařilo americkým a francouzským vědcům nezávisle na sobě stanovit jako příčinu 
AIDS virus, který útočí na jistý druh bílých krvinek. Tělo se nakazí tak, že do organismu se 
pomocí tělních tekutin (krev, mateřské mléko, genitální sekrety, ale i sliny) vpraví vir, 
později pojmenovaný HIV, (v překladu lidský imunodeficitní virus), tedy vir, který napadá 
lidskou imunitu tak silně, že vypořádat se s jakoukoli infekcí je několikanásobně těžší než 
u zdravého člověka. HIV se nemusí dlouhou dobu na člověku vůbec projevit. Můžete být 
tedy přenašečem až 15 let. Postupem času se HIV množí a propuká AIDS. Člověk může 
během několika hodin zemřít i na obyčejnou rýmu. 

Není pravidlem, že matka nakazí své nenarozené dítě. Šance, že se dítě narodí 
zdravé je ž 70%. Největší pravděpodobnost nakažení novorozence je při porodu. Ostatní 
lidé by se měli proti nakažení chránit samozřejmě kondomy a sníženou promiskuitou. 

Na celém světě je nakaženo oficiálně 36 milionů lidí a každý rok přibývají další 
3miliony, umírá 7 000 lidí denně. U těchto čísel nejlépe vyzní slova mluvčího světové 
asociace nakažených HIV N. Ramjee "Prevence je stále nejlepší strategií v boji proti AIDS, 
neboť na rozdíl od terapie nemá žádné vedlejší účinky." 

Kelnarová Adéla 
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OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SOCIÁLNÍCH A FINAN ČNÍCH PORADEN 
SPOLU 

S KRAJSKOU RADOU SVAZU DŮCHODCŮ ČR INFORMUJE 
 
                                                     
Finanční poradnu mohou využívat držitelé průkazů ZTP, ZTP/P, senioři,sociálně slabší 
rodiny a rodiny s dětmi  
 
Pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P nabízíme informace o slevách u vybraných pojištoven : 
 

• na pojištění domácnosti 
• na pojištění nemovitosti 
• na pojištění zákonné a havarijní osobních automobilů 
• na pojištění za škodu způsobenou zaměstnavateli 
 
Pro ostatní klienty Finanční poradny a ostatní zájemce  nabízíme pomoc a informace o 
slevách : 

 
• na elektrickou energii u vybraného dodavatele 
• na dodávku plynu u vybraného dodavatele 
• na pohonné hmoty v síti vybraných čerpacích stanic 
• na služby vybraného mobilního operátora, pevné linky  
• na pojištění domácnosti a nemovitosti 
• na zákonné a havarijní pojištění osobních automobilů 

 
Informace – Rada Senior ů ČR,Českobratrská 18 Ostrava,ú řední den každý čtvrtek 
od 9.00 do 12.00h,Svaz d ůchodc ů Frýdek Místek ú řední den každý čtvrtek od 
14.00 do 16.00h a Svaz d ůchodc ů Poruba ú řední den čtvrtek od 9.00 do 12.00h. 
 
Informace tel.518 321 861 po,st ř.9.00-12.00h,mob.724 094 175, 605 464 400  
mail financniporadna.MorSL@seznam.cz 
 

                                         
 

                                NEPLAŤTE VÍC NEŽ JE T ŘEBA  
 
  
 

ZPRÁVY ODDÍLU KOPANÉ  

 
FOTBALOVÉ VÝSLEDKY: 
 
1.11.  muži Kunín     -     Rybí 3 : 4  
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TAKHLE STROMY OZDOBILI  ŽÁCI MÍSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
 
 

PŘIJĎTE 

              SE 

 
 

  PODÍVAT 
 

  

RYBSKÝ   ZPRAVODAJ    č. 12/2008       vydal  Obecní úřad Rybí,  Rybí č. p. 127      dne  28.11.2008            
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. 
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11. ročník 

Memoriálu  
Jaroslava Kvity 

                    ve  
        stolním tenise 

neregistrovaných 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
30. 12. 2008   

 Sokolovna Rybí 
 

Začátek: 08:00 žáci (do 15 let) 
         10:00 muži, ženy 


