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Dobrý den a celý měsíc prosinec, milí spoluobčané. 
 
 Rok 2009 se blíží ke svému závěru a s ním přichází do-
ba, na kterou se všichni těšíme. Ano jistě jsou to Vánoce. 
S blížícími se vánočními svátky roste i naše sváteční nálada, 
těšíme se na klid a mír v našich rodinách. Přejme si, aby se 
tento klid přenesl i na celou naší obec. Tolerujme se           
navzájem, buďme k sobě ohleduplní a přejme si jen vše    
dobré. 
 
 O Vánocích  se těšíme i na sněhovou nadílku. Lyžaři si již určitě chystají lyže 
na upravené sjezdovky na Polďáku a Kocmínku a děti vzpomínají, kam vloni založily 
své boby. 
 
 Bohužel bílá peřina se nevyhne ani chodníkům ani místním komunikacím. Pro 
jejich zimní údržbu má obec k dispozici pouze omezené množství techniky a tak při 
vydatném sněžení není opravdu možné mít odklizené všechny cesty včas a podle 
představ občanů. Při této příležitosti Vás také žádáme, abyste nenechávali stát svá 
auta při krajích cest, jsou pak docela velkou překážkou. Také údržba chodníků v obci 
není tak rychlá jak bychom potřebovali a i když naší zaměstnanci pracují, jak nejlépe 
umí, dobře víte, že ohrnutý chodník docela dobře klouže. 
 Proto ať už někam pojedete nebo půjdete, rozvrhněte si svůj čas tak, abyste          
nemuseli nikam pospíchat a pak nadávat na špatně provedenou práci. 
 
  

 

 A nakonec ještě úryvek z dopisu, který zaslali zaměstnanci Moravskoslezského 
kraje obcím. Nemáte taky pocit, že tento problém je i pro naši obec dost aktuální?  

„Malé spalovací zdroje v domácnostech způsobují značné znečištění ovzduší 
v přízemních vrstvách atmosféry toxickými sloučeninami. K rozptylu škodlivin        
dochází v nejbližším okolí, a to především z důvodů nízkých komínů. Podíl          
znečištění ovzduší vlivem provozu zdrojů malých výkonů spalujících tuhá paliva    
dosahuje v průměru 40 - 70 % z celkového lokálního znečištění ovzduší.“  

 Zkusme letošní zimu udělat všechno proto, aby tato         
neradostná informace pro naší obec neplatila. 

 

 
Pohodově prožitou Ladovskou zimu Vám přeje  Marie Janečková 
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 Milada Sochová      70  let 

 Růžena  Přerostová  70  let 

 David  Sova   60  let 

 Božena Vašinová  60  let 

 Vlasta Kohoutková 60  let 

 Irena  Šlosarová  60  let 

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

Co najdete na úřední desce  

 Vyzýváme všechny ob čany, kte ří ješt ě nemají vy řešenou smlouvu o bu-
doucí  smlouv ě o zřízení věcného b řemene pro umíst ění, provedení a provo-
zování stavby „KANALIZACE OBCE RYBÍ “, aby donesli na obecní ú řad pod-
klady pro uzav ření smlouvy do pátku 11.12.2009. Tato výzva se týká  i občanů, 
kteří se smlouvou    nesouhlasí nebo k ní mají výhrady.  Dostavte se i vy, kte ří 
jste svoji smlouvu ztratili.                                                                      
                                              Marie Jane čková  

místostarostka obce  

K datu 27.11.2009: 
 
Oznámení - zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání 
Výzva k předložení cenové nabídky - Multifunkční objekt 
Nabídka pozemků k pronájmu uveřejněná Pozemkovým fondem ČR 
Přehled uzavřených veřejnoprávních smluv 
 
Písemnosti jsou uvedené na elektronické úřední desce na adrese: www.rybi.cz 
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Pozvání 
na výroční členskou schůzi turistiky TJ Sokol Rybí, 

která se uskuteční v úterý dne 8. prosince 2009 v 18:00 hodin  
v restauraci " Na h řišti" .  

Zveme všechny členy  i příznivce turistiky !!!  

ZUŠ Kopřivnice pobočka Rybí zve všechny občany do kulturního domu Beseda na 
ADVENTNÍ KONCERT,  

který se uskuteční v neděli 6. prosince v 15:00 hodin.  
Vstupné dobrovolné.  

Část výtěžku ze vstupného bude odeslána na konto adventních koncertů. 
           Těšíme se na setkání s Vámi.      

Možná přijde i Mikuláš. 

Zveme děti a rodiče v pátek 11. prosince  na  
MIKULÁŠSKOU BESÍDKU S NADÍLKOU ,  

která se jako obvykle uskuteční v mateřské škole.  
Začátek v 15:30 hod.  
Občerstvení zajištěno. 

Zveme Vás ve čtvrtek 10. prosince 2009 v 17:00 hod .  
na besedu „ZELENÁ ÚSPORÁM“ , která se bude konat  

v sále kulturního domu Beseda.  

TJ Sokol Rybí a Sportovní komise zvou 
v sobotu 12. prosince 2009   do sokolovny na 

 
POVÍDÁNÍ  S TOMÁŠEM  DOMINIKEM  TETÍKEM 

O  PUTOVÁNÍ  PO  QUATEMALE,  
O ŠAMANISMU A LÉ ČITELSTVÍ 

 
SPOJENÉ  S  BUBNOVÁNÍM 

 
 

Začátek: 17:00 hod. 
S sebou si můžete vzít své bubny a hudební nástroje. 

Možnost zakoupení bubnů z Indonésie. 
 

Vstupné: dobrovolné. 
Po besedě a bubnování následuje volná zábava. 
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Kulturní komise ve spolupráci s místní organizací KDU-ČSL a skauty  
pořádá v sále kulturního domu Beseda 

VÝSTAVU BETLÉMŮ 
Slavnostní zahájení programem bude v sobotu 19. prosince v 15:00 hodin .  

Vstupné dobrovolné. 
Otevřeno bude v sobotu do 20:00 hodin a v neděli od 8:30 do 18:00 hodin 

Výstava bude obohacena fotografiemi ze současného betléma.  
V neděli budou skauti na výstavě předávat betlémské světlo. 

V pondělí a v úterý bude prohlídka výstavy umožněna školám a školkám po dohodě. 

Kulturní komise a místní organizace KDU-ČSL 
zve na KONCERT PĚVECKÉHO SBORU  

vysokoškolských studentů CHORUS OSTRAVA  
a pěveckého chrámového sboru Rybí 

do místního kostela Povýšení sv. kříže v neděli 20. prosince ve 14:30 hodin.  
Dobrovolné vstupné bude věnováno farnosti na opravu fary. 

KLUB ŽEN    zve své členky  v úterý 1. prosince  do přísálí Besedy v 18:00 hod. 
 

ZAPISOVÁNÍ  LÉKŮ A MĚŘENÍ TLAKU   se bude konat v pond ělí 14. prosince  
 v  době   od 9:30 - 10:00 v přísálí Besedy  

ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ    se bude konat v pond ělí 28. prosince    
 ve stejnou dobu.   

31.12.2009 - Tradiční Silvestrovský výšlap na Svinec .  
Odchod v 9:00 hodin od Jahnů, Rybí 156. 

Zvou rybští turisté. 

Rada obce zve 31. prosince 2009 na tradiční  
ROZLOUČENÍ  S  ROKEM  2009  a   PŘIVÍTÁNÍ  NOVÉHO  ROKU 2010  

proběhne od 23:30 hod. na Polďáku.  Hrníčky na čaj s sebou.  

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

která se koná v pátek 18. prosince  od 16:00 hod. před Základní školou. 
„Vařonka“ a občerstvení zajištěno. 

Martin Matouš zve na ŠTĚPÁNSKOU DISKOTÉKU do Besedy dne 
26.prosince 2009.   Začátek ve 20:00 hod.  
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Ze zasedání Rady obce 

ruší  zadávací řízení na veřejnou zakázku 
„Dostavba multifunkčního domu v obci Rybí“ zadá-
vanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 
zákona. Výzva k podání nabídky a k prokázání 
kvalifikace byla zveřejněna 1. října 2009.  
Zadávací řízení je zrušeno v souladu s článkem 8 
Výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace a 
článkem 24 Zadávací dokumentace, a to z důvodu 
nesrovnalostí v zadávací dokumentaci. 

schvaluje : udělení plné moci k zastupování ve vě-
ci zadavatelské činnosti při veřejné zakázce zada-
né podle metodického pokynu pro zadávání veřej-
ných zakázek Regionální rady regionu soudržnosti 
Moravskoslezsko na akci „Dostavba multifunkčního 
domu v obci Rybí“ firmě Centrum podnikání a    
rozvoje s.r.o., Štefánikova 244, 741 21 Kopřivnice.  
Firma bude zastupovat obec Rybí ve všech věcech 
výše označené veřejné zakázky a vykonávat násle-
dující administrativní úkony s tím spojené, zejména 
pak řádné vedení dokumentace o zadání veřejné 
zakázky v rozsahu podle výše uvedeného metodic-
kého pokynu, přijímání zásilek doručených v rámci 
zadávacího řízení (nabídky), řádné vedení písem-
né evidence všech doručených a odeslaných zási-
lek, odeslání oznámení o jmenování a jednání ko-
mise, organizační zajištění jednání komise pro po-
souzení a hodnocení nabídek, odesílání všech pí-
semností za zadavatele, případně dalších písem-
ností zadavatele vztahující se k zadávacímu řízení, 
zveřejnění výzvy pro podání nabídek v modulu pro 
zadávání veřejných zakázek na stránkách Regio-
nální rady ROP MSK.  
 Zaslání písemné výzvy k podání cenové nabídky 
na akci „Dostavba multifunkčního domu v obci   
Rybí“ minimálně těmto třem dodavatelům: 
Nosta, s.r.o., Nový Jičín, Svatopluka Čecha 
2088/13, 741 01 
Gedos Nový Jičín stavební společnost a.s., Nový 
Jičín – Žilina, Beskydská 170, 741 01 
Novojická stavební společnost, spol. s.r.o., 
K nemocnici 938/21, 741 01 Nový Jičín  
 
Písemnou výzvu k podání nabídek na akci 
„Dostavba multifunkční domu v obci Rybí“ ve znění 

návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 
1 podkladového materiálu. 
Zadávací dokumentaci na akci „Dostavba multi-
funkčního domu v obci Rybí“ ve znění návrhu 
předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 pod-
kladového materiálu. 
Obchodní podmínky zadavatele na akci 
„Dostavba multifunkčního domu v obci Rybí“ ve 
znění návrhu předloženého prostřednictvím pří-
lohy č. 3 podkladového materiálu. 

schvaluje    5 člennou hodnotící komisi pro    
výběrová řízení spojené s investiční akcí Multi-
funkční objekt v obci Rybí, která bude plnit též 
funkci pro otevírání obálek ve složení: 
  1. Ing. Jiří Huške  (ředitel CPR, s.r.o. Kopřivni-
ce), náhradník Ing. Hana Švecová (projektová 
manažerka CPR, s.r.o. Kopřivnice) 
2. Martin Lapčík (investiční referent, odbor    
rozvoje města MěÚ Kopřivnice, náhradník Miloš 
Sopuch (vedoucí oddělení technické správy   
odboru majetku Města Kopřivnice) 
3. Petr Skalka (starosta), náhradník Petr       
Purmenský (předseda finančního výboru) 
4. Marie Janečková (místostarostka), náhradník 
Ing. Radomíra Marešová (předsedkyně kontrol-
ního výboru) 
5. Petr Berka (stavební dozor), náhradník      
Antonín Kudělka (předseda stavební komise) 

pověřuje místostarostku oslovením ZŠ a MŠ  
Motýlek a požádat vyjasnění skladby finanční 
částky na svoz dětí se zdravotním postižením 
pro školní rok 2009/10;  

schvaluje  dar Lidické galerii ve formě 300 ks 
omalovánek Adolf Zábranský dětem, které     
budou darovány dětem - účastníkům výtvarných 
dílen pořádaných k 100. výročí narození malíře.  

 Rada obce na svém 74. zasedání dne 20.10.2009  
projednala a p ř i ja la toto usnesení:  
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rozhodla  o vyplacení částky 11.700 Kč 
z veřejné povodňové sbírky obci Ženklava; 

schvaluje   finanční částku na úhradu cen 
12. ročníku turnaje ve stolním     tenise 
„Memoriál Jaroslava Kvity“;  

schvaluje   poskytnout ZŠ a MŠ Motýlek       
finanční příspěvek na dopravu dětí do této  
školy; 

rozhodla   předat návrh na změnu doprav-
ního  značení na křižovatce na Fojtství 
z dopravní značky „Dej přednost v jízdě“ na 
„Stop!“       Dopravní policii ČR; 

schvaluje   žádost  obce o po řízení změny 
č. 4 územního plánu  ve smyslu § 6 odst. 6 
písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územ-
ním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
Pořizování zm ěny územního plánu bude 
pro obec Rybí zajišťovat ve smyslu § 6 
odst. 1 písm. c) stavebního zákona úřad 
územního plánování Městského úřadu No-
vý Jičín; 

schvaluje   zřízení smlouvy o věcném bře-
meni  mezi obcí Rybí a  firmou Aqualia in-
fraestructuras  inženýring, s.r.o. Ostrava-
Mariánské Hory, který se týká pozemku 
parc.č. PK 1743 a   stavby vodovodu včet-
ně ochranného pásma a příslušenství; 

bere na v ědomí   informaci o ekonomických     
údajích týkajících se svozu biologicky          
rozložitelného odpadu a  
neschválila   navýšení kontejnerů na svoz 
BRO pro rok 2010; 

nepožaduje   kamerové zkoušky jednot-
ného   kanalizačního řadu na pozemku 
parc.č. 1604/1, 1604/2, 1604/19 v k.ú. 
Rybí s tím že bude provedena tlaková a 
spádová zkouška kanalizace; 

schvaluje    žádost pana Pavla Lichnov-
ského o umístění tištěného občasníku 
Rybak v místní knihovně; 

schvaluje,  aby dar 
z výtěžku dobrovolného vstupného 
z koncertu Chorus Ostrava v kostele dne 
20.12.2009 byl věnován na opravu fary 
v obci Rybí; 

ruší   usnesení rady obce č. 641 ze dne 
12.5.2009 na zakoupení plynové stoličky  
ALBA VP 13 od firmy MontyCon gastro, 
s.r.o. Ostrava za nabídkovou cenu 18.118 
Kč včetně DPH; 

vybrala   plynovou stoličku VSP 10 od fir-
my    Lakar, s.r.o. Nový Jičín, Husova 3 
za celkovou nabídkovou cenu 16.800 Kč 
včetně DPH;  

bere na v ědomí   informace místostarost-
ky o přípravě oslav 100. výročí narození 
akademického malíře Adolfa Zábranské-
ho; 

souhlasí   s prodloužením nájemní 
smlouvy s TJ Sokol Rybí do roku 2030; 

schvaluje   zakoupení 6 ks kontejnerů na  
tříděný odpad od obce Tichá a pověřuje  
místostarostku podpisem kupní smlouvy; 

schvaluje   zakoupení vánočního světel-
ného  řetězu na výzdobu stříbrného smr-
ku u místní fary. 

 Rada obce na svém 75. zasedání dne 10.11.2009  
projednala a p ř i ja la toto usnesení:  
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 V obecní sbírce na povodně na Novojičínsku z letošního června bylo sesbírá-
no občany naší obce celkem 26.700 Kč.  
Z toho již bylo 15.000 Kč,- zasláno dne 4.8.2009 obci Šenov u Nového Jičína.  
Zbývajících 11.700 Kč,- věnujeme obci Ženklava. 
Sbírka probíhala od měsíce července do konce října.  
 

Za všechny Vaše finanční dary všem děkujeme. 
 Rada obce 

CO PRO TEBE ZNAMENAJÍ VÁNOCE? 
 
Kdysi dávno svolala zvířata sněm. Liška se zeptala veverky: „Co pro tebe znamenají 
Vánoce?“ Veverka odpověděla: „Pro mne Vánoce znamenají krásný stromeček ozdo-
bený spoustou svíček a cukrovím, které mám tak ráda.“ Liška se připojila se svou 
představou: „Pro mne samozřejmě nesmí chybět voňavá pečená husička. Bez pečínky 
by to opravdové Vánoce nebyly.“ 
Do řečí se jim vložil medvěd: „Vánočka! O Vánocích musím mít obrovskou sladkou vá-
nočku!“ 
Slyšet se dala také straka: „Podle mne jsou o Vánocích nejdůležitější krásné a zářící 
šperky. O Vánocích se má všechno jen třpytit.“ 
Pozadu nechtěl zůstat ani vůl: „Vánoce dělá Vánocemi teprve šampaňské. Já bych ho 
vypil klidně dvě lahve!“ 
A osel, který to už nevydržel, se rychle zmocnil slova: „ Vole, zbláznil ses? Vždyť na 
Vánocích je nejdůležitější Ježíšek. Copak jsi na to zapomněl?“ 
Vůl sklopil velkou hlavu a zabučel: „A vědí to vůbec lidé?“ 

Byla nalezena na chodníku v naší obci  
stříbrná náušnice se zirkonem. 
 Informace na obecním úřadě. 
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     Naše mateřská škola připravila v letošním roce pro děti a rodiče mnoho zajímavých 
aktivit. 
 
     Podzim jsme uvítali „Lucerničkovým pochodem“. Děti s maminkami  
vytvořily ve výtvarné školičce pestré a nápadité lucerničky. Poslední říjno-
vé pondělí jsme se vydali společně rodiče a děti ( i babičky a sourozenci) 
na Kocmínek. Vyšli jsme za tmy s těmito lucerničkami, cestu nám      
označovaly zářicí lampiónky. Všichni jsme nebojácně došli až do cíle, kde nás čekal 
plápolající oheň, na kterém  jsme si opekli špekáčky. A i když nás nakonec překvapil 
déšť, vůbec nám to nevadilo. „Lucerničkový pochod“ se všem líbil. 

 
     Další odpoledne jsme s rodiči vyráběli „Podzimníčky“. Každý si donesl 
přírodní   materiál (dýně, šišky, větvičky, traviny) a děti s rodiči vytvářeli 
nádherné fantazijní     postavičky, zvířátka. Společná výstava podzimníčků 
se všem líbila, působila vkusně a dekorativně. Zdobila naši MŠ až do vá-
noční výzdoby. 

 
     Naše podzimní tvoření s rodiči jsme zakončili výrobou adventních 
věnců poslední týden v listopadu. Děti se zaujetím lepily, přivazovaly, 
přikládaly větvičky s ozdobami na korpusy. Vznikly krásné, ojedinělé, 
netradiční adventní věnce. 
 
     Nyní se už těšíme na besídku s Mikulášskou nadílkou a na Ježíška. 
 

Za MŠ Rybí uč. Iva Bajerová 
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 Blíží se závěr roku a s ním čas vánočních svátků a silvestrovských 
oslav. V tomto období snad v žádné domácnosti neschází rozmanitá          
výzdoba a dekorace, které jsou opatřeny svíčkami. Jako například adventní 
věnce, svícny nebo vánoční kytice. A ať už jsou koupené v kamenných      
obchodech nebo na stáncích drobných prodejců anebo vyrobené domácími 

kutily, v každém případě bychom měli pamatovat na určitá pravidla bezpečnosti. Dbát na to, 
aby svíčky byly v dekoraci upevněny na nehořlavé podložce nebo v nehořlavém držáčku a 
aby dekorativní ozdoby byly co nejdál od svíčky, aby v případě jejího dohoření nedošlo k   
jejich vzplanutí. 
 Rovněž stojí za zamyšlení, kam si doma dekoraci se svíčkami umístíme.                  
Samozřejmostí by měla být nehořlavá podložka a bezpečná vzdálenost od záclon a závěsů. 
V žádném případě výzdobu neumísťovat do prostor nábytkových skříněk nebo na televizoru.  
 Dnes už někteří zodpovědnější výrobci adventních věnců při prodeji upozorňují         
visačkou na způsob použití jejich výrobku, např. „Nezapalovat, slouží pouze jako dekorace“ 
nebo „Neodcházejte od hořící svíčky“ apod. Neodcházet od hořící svíčky na svícnu nebo na 
vánočním stromečku by mělo být samozřejmostí.  Stačí malý okamžik nepozornosti a radost-
né vánoce se nám promění na smutnou vzpomínku. 
 Měli bychom mít na pam ěti, že nejenom váno ční svátky, ale i oslava záv ěru roku 
má v sob ě řadu nebezpe čí. 
 Přípravy na tuto oslavu se samozřejmě neobejdou bez nákupu tzv.         
zábavné pyrotechniky. Největší nebezpečí a nejčastější příčinu poranění nebo 
smrti představují  neodborně podomácku vyrobené pyrotechnické výrobky. 
 Zábavnou pyrotechniku dnes v hojné míře nabízejí prakticky všechny     
obchodní řetězce, kamenné prodejny, stánky a tržnice. Při jejím nákupu bychom 
měli dbát na to, aby výrobek byl opatřen návodem výrobce v českém jazyce a 
vyznačením třídy nebezpečnosti. 
Pyrotechnika se dělí do několika tříd nebezpečnosti. 
•  Pyrotechnické výrobky I. třídy nebezpečnosti jsou výrobky, které se mohou prodávat 

osobám mladším 18 let, které je mohou rovněž odpalovat. Jedná se především o 
prskavky, pistolové kapsle, bouchací kuličky, třaskavé proužky apod., které lze volně  
nakoupit ve většině obchodů a stánků.  

• Pyrotechnické výrobky II. třídy nebezpečnosti se mohou prodávat pouze osobám      
starším 18 let a navíc výhradně v pevných (kamenných) obchodech. Zde se řadí        
především rakety, petardy, minivýbušky, dýmovnice a další. Jejich používání není povo-
leno blízkosti nemocnic, škol, ozdravoven, domovu důchodců atd. 

• Při nákupu pyrotechnických výrobků III. třídy nebezpečnosti musíme předložit průkaz 
odpalovače ohňostrojů, který vydává Český báňský úřad. Do této třídy patří např. dělové 
rány a různé druhy raket. 

• Pro výrobky IV. třídy nebezpečnosti platí přísná bezpečnostní opatření a k jejich         
zakoupení a použití je třeba zpracovat projekt, který rovněž schválí Český báňský úřad. 

Pyrotechniku bychom měli skladovat v chladu a suchu a mimo dosah dětí. Vyvarovat se    
použití různé podomácku vyrobené a neschválené pyrotechniky. Při manipulaci nemířit na 
sebe ani na ostatní osoby, nepoužívat pyrotechniku pod vlivem alkoholu a nesbírat            
nevybuchlé petardy. 
Spokojené prožití vánočních svátků a šťastné vykročení do nového roku přejí hasiči. 

nprap. Dagmar Benešová 
vrchní inspektorka, HZS MSK územní odbor Nový Jičín 
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 V červenci roku 2008 nabyla účinnosti vyhláška č. 23/2008 Sb., která stanoví 
jednotné technické podmínky požární ochrany pro navrhování, výstavbu a užívání sta-
veb a která se týká nově povolených a schválených staveb, o jejichž umístění bylo 
pravomocně rozhodnuto v územním řízení nebo byl vydán územní souhlas po 1. 7. 
2008. Podle této vyhlášky se povinnost vybavenosti požárními hlásiči a hasicími      
přístroji se podle vyhlášky vztahuje na všechny nové objekty, tedy i na nově povolené 
a schválené rodinné domy, bytové domy apod. 
 
 Umístění, druhy a počet hasicích přístrojů je vždy stanoveno ve schválené     
projektové dokumentaci příslušné stavby. Nový rodinný dům musí být vybaven        
alespoň jedním hasicím přístrojem s hasicí schopností nejméně 34A  (vodní, pěnový, 
práškový k hašení pevných látek hořících planeme nebo žhnutím – dřevo, uhlí).      
Jednotlivá garáž u rodinného domu musí být vybavena jedním hasicím přístrojem 
s hasicí schopností 183B (pěnový nebo práškový k hašení kapalných látek – benzín, 
oleje). U bytových domů vyhláška přímo nepožaduje instalaci hasicího přístroje v bytě, 
ale bytové domy musí být vybaveny hasicími přístroji např. pro hlavní domovní        
rozvaděč elektrické energie, pro strojovnu výtahu pro prostory určené pro skladování 
apod. Majitel bytového domu je dále povinen vybavit jednotlivé byty zařízením         
autonomní detekce a signalizace – požárními hlásiči.  
 
 Pro místění hasicích přístrojů platí určitá pravidla. Hasicí přístroj musí          
umožňovat snadné a rychlé použití, musí být viditelný a trvale přístupný a dále musí 
být zajištěno, aby byl na požár použit vhodný typ hasicího přístroje. Pokud hasicí     
přístroj umísťujeme na svislou stavební konstrukci musí být rukojeť hasicího přístroje 
maximálně ve  výši 1,5 m nad podlahou. Hasicí přístroj můžeme umístit i na podlaze a 
zabezpečit jej proti pádu např. řetízkem.  
 Rovněž nesmíme zapomenout na provádění kontrol provozuschopnosti  hasicích 
přístrojů, která se provádí nejméně 1x ročně, pokud výrobce nestanoví jinou lhůtu. 
Kontrola se dále provádí po každém použití hasicího přístroje. 
 Na každém hasicím přístroji je vyznačen stručný návod k použití, na jaké třídy 
požáru lze hasicí přístroj použít i kdy byla provedena kontrola a periodická zkouška 
hasicího přístroje. 
 I když se nová vyhláška vztahuje na nové objekty, doporučujeme všem, aby 
v rámci vlastní bezpečnosti i bezpečnosti svých blízkých  a svého okolí, vybavili své 
domácnosti jak požárními hlásiči, tak hasicími přístroji. 
 
 Úplné znění vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární     
ochrany staveb je k nahlédnutí na webových stránkách Hasičského záchranného   
sboru, územní odbor Nový Jičín: www.hasicinj.cz. 

 
nprap. Dagmar Benešová 

vrchní inspektorka, výchova obyvatelstva 
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NABÍZÍM  

3 páry lyžařských bot ve velikostech 5,7,8.  

Cena za 1 pár je 300 – 500,-Kč.  

Janýška Ladislav, mob.  724 826 990  

PRONÁJEM BYTU 

Pronajmu nezařízený byt 2+1+ komora 
v Kopřivnici  

v klidné lokalitě Pod Bílou horou.  

Informace na tel. 720 651 408. 

Prodejna potravin D. KVITOVÉ zahajuje prodej sudového vína z oblasti „PÁLAVA“  
za ceny: 
MüLLER   bílé 1l  41,- Kč 
VAVŘINECKÉ  červené 42,-Kč 
MORAVIA CABERNET  růžové  45,-Kč (nově vypěstovaná odrůda hroznů) 
Víno stáčíme do vlastních donesených nádob. 
 
 
 Zároveň přijímáme objednávky na VÁNOČNÍ KAPRY, v prodeji budou 
 v úterý 22.12.2009 od 10:00 – 12:00 a 14:00 – 16:30 hodin. 
 
Prodejna také rozšířila sortiment o nabídku zimních i letních ponožek 
v cenových relacích: 
Froté zimní   vel. 4-11 za 26,-Kč 
Thermo ponožky vel. 5-11 za 52,-Kč  
Dětské froté  vel. 17-25 za 29,-Kč 
Letní dámské i pánské    za 32,-Kč 
 

Milým zákazníkům přejeme pohodu při nákupu v naší prodejně  
a hezké prožití vánočních svátků. 

Drahomíra Kvitová 

 
PRODÁM 

vyčiněnou kožešinu  
mladého jelena. 
Cena 700 Kč . 

  
Jiří Honeš   tel. 607 727 579 
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RYBSKÝ   ZPRAVODAJ    č. 12/2009  vydal  Obecní úřad Rybí,  Rybí č. p. 127  dne  27.11.2009   
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 

v měsíci. 

1.11.    dorost  Sedlnice : Rybí   2   : 5 
  muži     Tísek  : Rybí   3   : 4 
 7.11.    dorost    Rybí  : Vražné  4   : 6 
  muži   Rybí  : Vel.Albrechtice 7   : 0 

12. ročník 

Memoriálu Jaroslava Kvity 
ve stolním tenise 

neregistrovaných 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

30. 12. 2009   
 Sokolovna Rybí 

 

Začátek:   8:00 žáci (do 15 let) 
              10:00 muži, ženy   
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 I v letošním roce požádal AutoMotoklub Rallye Sport - Vsetín o povolení      
užívání komunikace pro Valašskou rally 2010. Jedná se o průjezd směrem od Žiliny 
po asfaltové cestě pod Puntíkem kolem Kocmínku, Kelnarové boudy, dolů přes    
Makyti na hlavní cestu a dále směr Štramberk. Protože tato soutěž má v naší obci 
spoustu odpůrců i příznivců, rada rozhodla uspořádat anketu. Podle počtu           
převažujících souhlasných nebo nesouhlasných vyjádření pak průjezd komunikací 
v naší obci povolí nebo zamítne. Záleží proto jen na Vás občanech, na jakou stranu 
se postavíte. Anketní lístky vhazujte do schránky obecního úřadu nebo je přímo      
odevzdávejte  na obecním úřadě do úterý 8.12.2009. 

-----------------------------------------------zde odstřihněte----------------------------------------------- 
 

S průjezdem po komunikacích přes naší obec pro Valašskou rally 2010,  
konanou dne 27.3.2010 

 
 souhlasím      počet osob                               nesouhlasím      počet osob 
 
 

Svoji odpověď zakroužkujte. 


