
                                     DUBEN  2007 / XV. ročník 
 

STAT IST IK A   R OK U  200 6 

 
Evidence  obyvatel  v naší obci: 
   celkem        žen     mužů 
  počet narozených dětí 13    5   8    
  počet přistěhovaných osob 40  22 18  
  počet odstěhovaných osob   9    3   6 
  počet úmrtí 16 10   6 
  počet svateb   8.   
  
Počet obyvatel obce Rybí  k  31.12.2006:  1 099. 
 
Na Obecním úřadu Rybí bylo v roce 2006 přijato: 
  počet čísel jednacích……………………………….    851   
  počet přijatých a odeslaných faktur……………….     284    
  počet ověřených podpisů nebo listin………………    316     
  počet žádostí o vydání stavebního povolení nebo 
  kolaudace staveb, ohlášení drobných staveb nebo 
  stavebních úprav                 37 
  počet psů, za který byl uhrazen místní poplatek    184   
  počet zakoupených visaček na odvoz popelnic  2 388.  
 
 Zasedání zastupitelstva a rady obce do 19.10.2006: 
  počet zasedání zastupitelstva…………………….     4           
  počet přijatých usnesení   41       
  počet zasedání rady……………………………….   17       
  počet přijatých usnesení    137.  
  
Počet registrovaných čtenářů obecní knihovny……………….  258   
  z toho do 15-ti let………………………………………..         70. 
  
Ve školním roce 2006/2007: 
  počet dětí navštěvujících MŠ Rybí …………………..    28       
  počet žáků ZŠ Rybí ……………………………………    37      
  počet žáků ve školní družině ZŠ…………………….    20 
  počet všech strávníků školní jídelny …………………    85.      

 

ZÁ MĚR  OBC E 
 
Rada obce na svém zasedání dne 20. 3. 2007 schválila vyhlášení záměru k prodeji: 
1/ BUDOVY  KINA    č.p. 195  (parc.č. st. 229) 
2/ POZEMKU    parc.č. 1705/5 o výměře 203 m2. 
Písemné žádosti mohou zájemci podávat na Obecní úřad Rybí, Rybí 127, 742 65 Rybí, a to nejpozději 
do pondělí 7. května 2007 (včetně). Tento záměr se bude projednávat na zasedání Zastupitelstva obce 
Rybí v měsíci květnu. Podrobné informace o prodeji podává starosta pan Petr Skalka osobně nebo              
na telefonním čísle 556 760 031. 
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ZE  ZAS EDÁ NÍ  RA DY  OBC E  
 
Rada obce na svém 8. zasedání dne  6. 3. 2007 projednala a přijala toto usnesení: 
uložila  starostovi zajistit zpracování znaleckých posudků pro prodej obecních pozemků  dle usnesení 
zastupitelstva obce č. 26/3/2007; schválila  rozpočtové opatření č. 1 / 2007; schválila  finanční 
příspěvek Klubu žen Rybí na pořádání  „Celookresního slavnostní shromáždění žen“ dne 9.3.2007 
v sále pohostinství Beseda a  souhlasila s uzavřením „Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace                  
z  rozpočtu  obce  Rybí“, a  pověřuje  starostu  jejím  podpisem; schválila  finanční příspěvek Fotbalo- 
vému oddílu TJ Sokol Rybí pro na zakoupení cen pro vítěze 1. ročníku turnaje „O RYBSKOU 
FLORBALKU“ dne 17.3.2007 v sokolovně  s tím, že částka bude proplacena organizátorům v hotovosti 
prostřednictvím pokladny obecního úřadu po předložení paragonů; vzala na  vědomí  vyúčtování 
společnosti TRIO-BOPP s.r.o. o odvodu výtěžku z provozování jednoho výherního hracího přístroje                  
v restauraci    „U KOČEK“ 742 65 Rybí s tím, že výtěžek ve výši 1.530,- Kč bude použit na veřejně 
prospěšný  účel – pořádání  „Dětského dne“  v roce 2007;   vzala na  vědomí  dopis odborného 
lesního hospodáře p. Hrubého, ve kterém je uveden přehled doporučených prací v obecním lese                  
na rok 2007 a pověřila  starostu zajištěním prací; odňala ke dni 6.3.2007 panu Pavlu 
Lichnovskému, bývalému předsedovi stavební komise (z důvodu ukončení této funkce) pověření:                  
a) pověření státního stavebního dohledu dle stavebního zákona, b) pověření výkonu státního dozoru 
nad pozemními komunikacemi dle zákona  o pozemních komunikacích. 
Rada obce na svém  9. zasedání dne  20. 3. 2007 projednala a přijala toto usnesení: 
vyhlásila  záměr obce o prodeji budovy kina č.p. 195 a prodej obecního pozemku parc.č. 1705/5                     
o výměře 203 m2 (viz. více informací v samostatném článku); vzala na vědomí zprávu předsedkyně 
kulturní komise; určila firmu NOSTA s.r.o. pro provedení opravy chodníku před budovou Besedy a 
odpadlé omítky na budově; vzala  na  vědomí  vyúčtování Městského úřadu Nový Jičín za projednané 
přestupky v roce 2006; souhlasila s uzavřením „Dodatku č. 1 ke smlouvě se společností  EKO-KOM                        
a.s. o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů; vzala  na  vědomí   oznámení p.Ermisové                  
o úpravách hodin pro veřejnost na poště s platností od 1. dubna 2007; doporučuje uspořádat v měsíci 
dubnu ve spolupráci s Klubem žen Rybí a  občanským sdružením Diakonie Broumov HUMANITÁRNÍ  
SBÍRKU; schválila  úhradu vstupného na krytý bazén Skautskému oddílu (v době jarního táboření 
v Ratiškovicích); vzala na vědomí  odvolání obce Rybí proti rozhodnutí Městského úřadu Nový Jičín, 
odboru životního prostředí k zamítnutí pokácení 2 jasanů na pozemku u rodinného domu č.p. 131; 
souhlasí  s bezúplatným zveřejněním pozvánky na VIII. Veletrh Novojičínska v Rybském zpravodaji              
č. 4 a 5/2007; vzala na vědomí žádost manželů Pavelkových, bytem Rybí 61, o pronájem části 
obecního pozemku před jejich rodinným domem a pověřuje starostu dalším jednáním; souhlasí 
s umístěním malého znaku obce na plakátu pro akci KASÍNO LAS RYBŇAS, která se bude pořádat 
v pátek 13.dubna; schválila  zakoupení řečnického systému  21 957 – WA 622RC pro potřeby obce. 

 

POVOL ENÍ  K  NA KL ÁDÁ NÍ  S  VODA MI 
 
 V minulém zpravodaji jsme zveřejnili první informace o zániku povolení vypouštění odpadních vod do 
vod podzemních nebo povrchových (tj.do potoka). 
 Protože výklad zákona je dost složitý, chceme vám touto cestou objasnit situaci v naší obci. 
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (ve znění pozdějších předpisů) nám říká, že všechny naše domy 
musí mít (zpravidla v kolaudačních rozhodnutích) povolení k vypouštění odpadních vod. Pro každého 
majitele domu je ale rozhodující, kam odpadní voda z domu odtéká: 
A/ Jestliže je vypouštěna do sběrného systému (tzn. do obecní kanalizace), měl by majitel domu mít 

v kolaudačních rozhodnutí toto uvedeno. V těchto případech řeší povolení k vypouštění 
odpadních vod obec. 

B/ kdo z majitelů domů má vyústění kanalizace přímo do potoka nebo do vod podzemních 
(trativody), musí nejpozději do 1.7.2007 požádat vodohospodářský úřad v Novém Jičíně                        
(v půdních prostorách budovy radnice na Masarykově náměstí) o prodloužení povolení 
k vypouštění odpadních vod. Jestliže nebude žádost o prodloužení povolení podána do 1.7.2007, 
pak si majitelé budou muset vyřídit zcela nové povolení k vypouštění odpadních vod. 
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 Tiskopisy této žádosti si mohou občané vyzvednout na zdejším obecním úřadu! 
C/ Majitelům domů, jejichž povolení k vypouštění odpadních vod nabyla účinnosti po 1. lednu 2002, 

zůstávají vydaná rozhodnutí i nadále v platnosti. 
Podrobnější informace vám budou podány na Městském úřadu Nový Jičín, odboru životního prostředí    
-  oddělení vodního hospodářství, Ing. Jaroslava Petřkovská  (tel. 556 768 316), Jarmila Maršálková 
(tel. 556 768 317) nebo je najdete na www.zanikpovoleni.cz . 
 Prosíme, aby jste tyto informace nebrali na lehkou váhu. Při nedodržení podmínek se totiž 
vystavujete nebezpečí finančního postihu až do výše 50.000 Kč. 
 Pro všechny z vás, kdo budete řešit povolení k odběru vod z podzemních nebo povrchových zdrojů 
nebo vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo povrchových, se obec snaží zajistit službu 
hydrogeologa. Jeho vyjádření budete k povolení také potřebovat. Čím více vyjádření na jednom 
určitém místě hydrogeolog vystaví, tím by měla být finanční částka, kterou za tuto službu zaplatíte, 
nižší. 
Uvádíme kontakt: Ing. Michal Vacek, tel. 739 521 873 nebo 739 521 875 nebo michalvacek@email.cz  
 

Marie Janečková, místostarostka 
 

POZVÁ NKY 
 

  8. dubna VELIKONOČNÍ  KARUSO-SHOW  v sále pohostinství Beseda. Začátek ve 20 hod.  
 
 
13. dubna KASÍNO  LAS  RYBŇAS  - zavítejte do sálu Besedy na tuto výjimečnou akci.                 

Bližší informace najdete v samostatné příloze zpravodaje. 
 
 
19. dubna ZÁPIS  DĚTÍ  DO  MATEŘSKÉ ŠKOLY , které chtějí navštěvovat MŠ ve školním 

roce 2007/2008 a v této době dovrší věku nejméně 3 let. Zápis se bude konat v budově 
MŠ v době od 9:30 do 15:00 hod. Rodiče nebo zákonní zástupci, přineste s sebou rodný 
list dítěte. Pokud se nebudete moci dostavit k zápisu v tento den, domluvte si jiný termín 
telefonicky na čísle 556 760 002, a to nejpozději do konce měsíce dubna 2007.  

 
 
28. dubna TURISTICKÝ  POCHOD  ZA  POHLEDY  Z RYBÍ  - Oddíl turistů TJ Sokol Rybí 

pořádá již 32. ročník. Bližší informace najdete v samostatné příloze zpravodaje. 
 
PŘIPRAVUJE  SE: 
12. května 2007 pořádá kulturní komise  ZÁJEZD  DO  ELEKTRÁRNY  DLOUHÉ  STRÁNĚ                     
A  VELKÝCH  LOSIN.   Odjezd od autobusových zastávek – Fojtství 7:00, Horní 7:05 hod. 
Poplatek – dospělí 300 Kč, děti 150 Kč. Zájemci nechť se hlásí do 5. května  u předsedkyně kulturní 
komise paní Ludmily Krausové nebo na obecním úřadu. 
 

JAR NÍ  SBĚR  ODPA DŮ  
 

1/ Ukládání objemného odpadu z domácností a železného šrotu do velkoobjemných kontejnerů: 
 pro dolní část obce u Fojtství  13. a 14. dubna 
 pro horní část obce u obecního úřadu  20. a 21. dubna. 

Součástí bude poprvé sběr hliníkových odpadů (hlin.plechovky od piv, energetických nápojů, 
měkkých obalů od paštik apod. – vše je nutné odložit čisté). 
 

2/ Sběr  nebezpečného  odpadu: 
 v sobotu 14. a 21.  dubna  u obecního skladu, a to vždy v době od  8:00  do  9:00 hod.  
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RŮZNÉ  

 
   OČKOVÁNÍ  PSŮ  PROTI  VZTEKLINĚ   proběhne ve středu 18. dubna : 
   16:00  -  16:30 u Holubů (před obecním úřadem) 
   16:45  -  17:15 u Fojtství. 
   S sebou očkovací průkaz psa a  70 Kč na poplatek. 
ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ  se bude konat v úterý 10. dubna v přísálí Besedy v době od 9:30 – 10:00 hod. 
ZAPISOVÁNÍ  LÉKŮ  A  MĚŘENÍ  TLAKU  se bude konat v pondělí 23. dubna ve stejnou dobu. 
 
KLUB  ŽEN  zve své členky na tradiční setkání v úterý 10. března   v 18:00 hod. do přísálí Besedy. 
 

HU MA NIT ÁR NÍ  SBÍ RK A  

 
Ve čtvrtek 26. dubna  v době od 8 – 12 a 14 – 18 hod. ve vestibulu budovy kina  bude pořádat 
Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s Obecním úřadem Rybí a Klubem žen Rybí 
 

HUMANITÁRNÍ  SBÍRKU 
 * letního a zimního oblečení (dětské, dámské, pánské) 
 * lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek 
 *¨ domácích potřeb – nádobí bílé i černé, skleničky (vše jen funkční) 
 * peří, péřových a vatových přikrývek, polštářů a dek 
 * knih a časopisů. 
 

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem. 
Věci, které z ekologických důvodů  NELZE  VZÍT:  ledničky, televize, nábytek, jízdní kola, šicí a pletací 
stroje, lyže a lyžařské vybavení,  počítače a dětské kočárky – ty se transportem znehodnotí.  
 
 

DAŇ   Z  NE MOVI TOSTI 
 

 Na základě sdělení Finančního úřadu Nový Jičín informujeme občany, že složeny na úhradu daní 
z nemovitostí budou od tohoto roku dodávány přímo do poštovních schránek u rodinných domů,                 
a to v době od konce dubna do poloviny května. 
Doporučujeme občanům, kteří stále nemají vhodnou poštovní schránku, aby si ji zakoupili a předešli tak 
případné ztrátě poštovní poukázky na zaplacení daně z nemovitostí. 
 

 

ZMĚNA  HOD IN  PR O  VEŘE J NOST  
  
 Na základě stížností našich občanů k provozním hodinám na poště v Rybí jednal starosta pan 
Petr Skalka se zástupcem České pošty, s. p. Kopřivnice o možnosti úprav hodin pro veřejnost tak,                      
aby alespoň jeden den byla otevřena pošta déle. Na základě tohoto jednání budou hodiny na poště 
v Rybí s platností od 1. dubna 2007  takto: 
 pondělí 8 – 10 15 – 16 
 úterý 8 – 10 15 – 16 
 středa 8 – 9.30 15 – 16.30 
 čtvrtek 8 – 10 15 – 16 
 pátek 8 – 10 15 – 16. 
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BLA HOPŘE JE ME  
 

 Občanům, kteří v tomto měsíci oslaví svá významná životní jubilea přejeme především dobré 
zdraví, hodně elánu a spokojenosti. 
  Paní K v i t o v á Jindřiška 84  let 
  paní B a r t o ň o v á Božena 83  let  
  pan K ř í ž e k  František 81  let 
  pan H e r a l t  Zdeněk 70  let 
  pan B a r t o ň  Petr 65  let 
  paní P u s t ě j o v s k á Anna 60  let. 
 
 

UPOZOR NĚNÍ  ŘED ITE LKY  MŠ 
 

Upozorňuji, že stále platí zákaz vstupu nepovolaným osobám do areálu MŠ a školní zahrady, jelikož 
vybavení školní zahrady je výlučně určeno dětem předškolního věku !!! 

Porušení tohoto zákazu bude řešit vedení MŠ a obce. 
 
 

VYNÁ ŠE NÍ  ZI MY  ZE  VSI 
 

Něsemy Mařenu, v oleju smaženu, 
pěknú, pěknú, přečervenů. 

 
Má milá Mařeno, kdes tak dlúho byla? 

U studánky, u ruběnky, nohy – ruce myla. 
 

Má milá Mařeno, číms je utírala? 
Šátečkem, lístečkem, jsem je utírala. 

 
Má milá Mařeno, kdes poděla klúče? 

Klúče, klúče, sú na huře v múce. 
 

Má milá Mařeno, co ty ráda jídáš? 
Kašú, kašú s oškvarkama, 

zelé, zelé s kopřivama. 
 
 

Vynášení zimy je obyčej velmi starý, doložený v pramenech ve 14.století, ale sahá ještě hlouběji 
do minulosti. Smrtka – Mořena symbolizovala vše negativní, které bylo třeba s nastávajícím jarním – 
novým – obdobím vynést z obce, aby neškodilo. Později se význam přenesl na zimu. 

Za svého dětství pamatuji „Mařenu“, jak ji dlouhá léta strojila paní Johanka Michálková. 
V devadesátých letech minulého století se tohoto zvyku ujal Klub seniorů v čele s paní Miladou 
Kudělkovou. Především zásluhou těchto žen se tradice udržela do dnešních dnů. 

Letos vyšňořily (oblékly) Mařenu děti z naší základní školy pod dohledem paní učitelky Petry 
Chytílkové. Jak se jim to povedlo? Na jedničku – ohodnotili účastníci průvodu na Polďák. Svou účastí 
občané obce Rybí vyjádřili, že jim na našich tradicích záleží. 

Děkuji všem, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli k pěkné atmosféře nedělního odpoledne                  
25. března a všem za účast v průvodu. 

Ludmila Krausová, za kulturní komisi 
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Další fotografie: www.rybi.cz - fotogalerie. 
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Paní kmotra, slyšte chásku,       
přicházíme na pomlázku,      Vstávaj ráno Marijáno, 
opentlené žilky máme,       hned dostaneš našleháno, 
kdo nám nedá uhlídáme!      dávaj vajca, 
Paní kmotra, nemeškejte      vyplácaj sa. 
barevná vajíčka dejte … 

 
 
 
 
 
Pokud děvče při pondělní koledě naváže chlapci na pomlázku barevnou mašli, může se 
v tom skrývat tajné poselství: 

 červená - děvče má chlapce ráda, 
 modrá - děvče dává chlapci naději, 
 zelená - chlapec je u děvčete oblíbený, 
 žlutá  - děvče touto barvou dává najevo svůj nezájem! 

         Tož chlapci POZOR !! 
  

Recepty: 
Velikonoční strava se dnes již téměř nijak neliší od každodenního jídelníčku. Ne vždy tomu tak bylo. 
Uvádíme přehled poledního jídelníčku, který pochází z doby okolo roku 1900: 
 
 ZELENÝ ČTVRTEK  hrachová polévka s praženou žemlí 
   špenát s pečenými vejci nebo teplé jidášky s medem 
  
 VELKÝ  PÁTEK  bramborová polévka houbová 
   tvarohové knedlíky s vařeným sušeným ovocem 
  
 BÍLÁ  SOBOTA  polévka z kozlečího mozečku a pražené krupice 
   drobty z kůzlete s dušenou rýží 
 
 NEDĚLE  VELIKONOČNÍ polévka hovězí s vaječným svítkem 
   pečený kozlečí zadek s napodobenými drobnými brambůrky 
 
 PONDĚLÍ  VELIKONOČNÍ bílá polévka z prolisované zeleniny s praženou žemlí 
  vepřová pečeně s houskovým knedlíkem a dušeným zelím. 
   
PRANOSTIKY: 
     
 Je-li  Zelený čtvrtek bílý, tak je léto teplé. 
    Prší-li na Velký pátek, je k doufání úroda. 
 Prší-li v noci na Bílou sobotu, bude málo třešní. 
    Prší-li o velikonočním hodu, bude v létě nouze o vodu. 
 Na Velikonoce jasno – bude laciné máslo. 
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UZA VŘENÍ   HOS PŮD KY 
 
Pan Milan Purmenský oznamuje, že „HOSPŮDKA U MILANA“  bude  na  „Bílou sobotu“                                 
7. dubna  uzavřena. Všem přátelům a příznivcům děkuje za pochopení. 
 
 

NAB ÍD KA  ZAJ ISTĚNÍ  D OP RA VY 
 

    Kdo má zájem cestovat autobusem na koncert kapely IRON MAIDEN,                  
který se koná 6. června 2007 v Ostravě, může se nahlásit u starosty nebo na obecním úřadu do konce 
měsíce dubna. Cena jízdenky bude stanovena podle počtu zájemců.   
 
 

 
FIRMA PMB - ZOS, s.r.o. 

 
PŘIJME PRACOVNÍKY 

*  NA  MONTÁŽNÍ  PRÁCE (VHODNÉ I PRO ŽENY) 
* ŘIDIČE VYSOKOZDVIŽNÝCH VOZÍKŮ 

 
PRACOVIŠTĚ V NOVÉM JIČÍNĚ 

4-SMĚNNÝ PROVOZ 
DOBRÉ PLATOVÉ OHODNOCENÍ 

Kontakty : 775 755 138, 775 755 136, 775 755135 
pmbzos@seznam.cz 

 
 

 
 
 
 

INFORMACE  PRO  PODNIKATELE: 
 

Vážení přátelé, podnikatelé, výrobci, obchodníci.  
Město Nový Jičín a Pojišťovna GENERALI, oblastní kancelář Nový Jičín 

si Vás dovolují pozvat, jako vystavovatele, k účasti na  
 

VIII.  VELETRHU  NOVOJIČÍNSKA, 
 

který se uskuteční už tradičně v prostorách Zimního stadionu v Novém Jičíně, 
a to ve dnech  

sobota 16. června a neděle 17. června 2007 od 9.00 do 18.00 hod. 
 

Loňského ročníku se zúčastnilo přes 100 vystavovatelů z celého našeho regionu 
a celková účast byla cca 12.000 návštěvníků. V letošním roce připravujeme veletrh už tradičně  
s Pravou Českou poutí Rádia Čas a navíc bude doplněna o Oblastní soutěž v požárním sportu.  

Stejně jako v loňském roce Vám budou poskytnuty prostory ZDARMA. 
Přihlášku k účasti na VIII. ročníku Veletrhu můžete získat: 
 osobně v Informačním centru, ul. Úzká 27, Nový Jičín nebo 

na Živnostenském úřadě, Masarykovo nám. 1, Nový Jičín. 
Ke stažení na www.novy-jicin.cz 
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SEVEROMORAVSKÉ  SDRUŽENÍ  PRO  ZEMNÍ  PLYN 
 
 
 
 

Bezpečné užití zemního plynu 
 

Co dělat, když ucítím ZP ? 
 
Zemní plyn je přírodní plyn, lehčí než vzduch, který nezapáchá, není jedovatý a neškodné jsou 
i jeho zplodiny – především pára a oxid uhličitý. Kvůli jeho bezpečné distribuci a použití se 
provádí tzv. odorizace, což je umělé obohacení zemního plynu látkou či směsí látek, 
odorantem, s mimořádně intenzivním a charakteristickým zápachem, aby již při 
jednoprocentní koncentraci zemního plynu ve vzduchu byl signalizován jeho únik.  
 
Jak zjistíme sami, že dochází k unikání zemního plynu? 
 
Při větším úniku poměrně snadno, čichem, případně sluchem. Pokud je únik menší a nejsme si 
jisti, zda a kde k němu dochází, potíráme podezřelá místa mýdlovou vodou, netěsnost se pak 
projeví tvorbou bublinek v místě úniku. A teď jedna zásada - k vyhledávání místa úniku 
nesmíme nikdy použít otevřený oheň! 
 
Co dělat, když zemní plyn uniká? 
 
V případě zjištění úniku plynu nebo podezření na jeho únik je třeba neprodleně zavolat na linku 
1239 Pohotovostní služby Severomoravské plynárenské, a.s., a dále provést tato 
bezpečnostní opatření: 
• Uzavřít hlavní uzávěr plynu, příp. uhasit všechny plameny v objektu! 
• Zajistit co nejsilnější odvětrání prostoru! 
• Nepoužívat otevřený oheň, nekouřit! 
• Vypnout hlavní přívod elektřiny do objektu! 
• Nemanipulovat s elektrickými spotřebiči, nevytahovat je ze zástrček! 
• Nepoužívat spotřebiče s bateriovým napájením (zvonky, mobilní telefony)! 
• Nepoužívat výtah! 
• Varovat ostatní obyvatele a urychleně opustit budovu! 
• U nepřístupných prostor uvědomit policii a hasiče! 
• Zpřístupnit místo úniku pro pohotovostní a poruchovou službu! 
 
Důležitá telefonní čísla: 
Pohotovostní služba Severomoravské plynárenské, a.s. ... 1239 
Hasičský záchranný sbor: ................................................... 150 
Záchranná služba: ............................................................... 155 
Policie ČR: .......................................................................... 158 
 
Téma příště: Bezpečnost při distribuci ZP 
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ZPR ÁVY  T J  S OK OL  RYBÍ 
 
 V pátek 16. března se v restauraci „Na hřišti“ konala valná hromada, jejichž hlavním bodem 
programu byla volba nového předsedy TJ Sokol a jeho výboru. Novým předsedou TJ Sokol Rybí                  
na čtyřleté období byla zvolena žena - Pavlína Havrlantová, bytem Rybí 16. 
Na členských schůzích jednotlivých oddílů byli zvoleni předsedové: 
 oddílu „Sportu pro všechny“ (SPV) Zdeněk Heralt 
 oddílu kopané Petr Purmenský 
 oddílu turistiky Josef Havrlant 
 oddílu vlekařů Zdeněk Kalvoda. 
Předsedkyně TJ Sokol Rybí Pavlína Havrlantová děkuje všem členům předcházejícího výboru                  
za jejich práci a obětavost, a to především těm z nich, kteří ve výboru dlouhodobě pracovali. 
 
 

I V MALÉ  SOKOLOVNĚ  LZE  ZAŽÍT  VELKÉ  ZÁŽITKY 
V sobotu 17. března pořádal Oddíl kopané při TJ Sokol Rybí a firma TRIGOMONT s.r.o. v tělocvičně 

sokolovny v Rybí pro neregistrované hráče - žáky  ve věku 12 – 15 let  I. ročník florballového turnaje                      
O  RYBSKOU  FLORBALKU. Tohoto zahajovacího ročníku se zúčastnilo nakonec „jen“                        
5 družstev: Rybí A , Rybí B, Závišice A,  Závišice B, Bernartice nad Odrou (z různých důvodů zejména 
zdravotních nepřijela 3 družstva). Po téměř čtyřhodinovém zápolení (hrál „každý s každým“)                   
vyhrálo díky dobrému skóre 29:17 družstvo  Rybí A. Nejlepším střelcem se stal se 30 góly borec         
ze Závišic A Jan Kuběna. Nejlepším brankářem byl vyhlášen Vratislav Lénert z vítězného družstva.                       
Vítězové i všichni zúčastnění obdrželi pěkné ceny od starosty obce, občanů a podnikatelů z Rybí, 
kterým tímto znovu děkujeme.  Všichni se těšíme na II.ročník 2008 (fotky na: www.rybi.cz). 
 

V sobotu 24. března se v Ženklavě pořádal II. ROČNÍK  TURNAJE  VE  STOLNÍM  
TENISE  SPV TJ Sokolů regionu Nový Jičín. Náš SPV TJ Sokol reprezentovali Pavel               
a Josef Kvitovi. Vítězem tohoto ročníku se opět stal Rybjan , a to tentokrát                       
Pavel Kvita st. (vloni vyhrál Radek Najzar). Takže velký  putovní pohár starosty 
Ženklavy zůstal v naší obci. Našemu borci Pavlu Kvitovi gratulujeme a děkujeme                  
za skvělou reprezentaci. 

 
 

 
 

FOTBALOVÁ  UTKÁNÍ 
NE 15.4. 13:15 dorost Rybí - Sedlnice 
  15:30 muži Rybí - Fulnek B 
SO 21.4. 15:30 dorost Příbor - Rybí 
  15:30 muži Stachovice - Rybí 
SO 28.4. 10:00 benjamínci Rybí - Odry 
NE 29.4. 10:00 žáci Rybí - Trojanovice I 
  13:45 dorost Rybí - Odry 
  16:00 muži Rybí - Veřovice. 
     

 RYBSKÝ   ZPRAVODAJ   č. 4/2007 vydal Obecní úřad Rybí, Rybí č. p. 127, 742 65  Rybí,                  
 dne  30. 3. 2007  v  počtu 320 výtisků.  Připravila:  Dagmar Honešová. Telefon / fax: 556 760 181.                            
 E-mail adresa: obec@rybi.cz. Webové stránky obce:  www.rybi.cz.  IČ: 00600741.  Evidenční číslo  
 zpravodaje:  MK  ČR  E 10143.  Roční předplatné zpravodaje 60 Kč nebo 5 Kč za jeden výtisk.                 
 Tisk: OÚ Rybí. 

                               Uzávěrka každého čísla: 27. den v měsíci. 


