
  

 

      
Dobrý den a celý aprílový měsíc milí spoluobčané. 
 

Prakticky celý březen nás tvrdošíjně vybízel k tomu, abychom zalezli za kamna a 
setrvali za nimi až do jeho konce. Ale protože jsme si už dávno odvykli poslouchat     
počasí, děly se v naší obci úplně jiné věci.  

 
První jarní měsíc bychom mohli nazvat měsícem kanalizačním. Navštívili nás       

totiž zpracovatelé plánu kanalizace z firmy Lexus centrum.  Měli pro nás  připravený  
návrh na umístění kanalizace v naší obci a my jsme měli pak následně podepsat 
„Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene“, protože je ale velmi 
složité najít cestu mezi inženýrskými sítěmi a jejich ochrannými pásmy, někteří z nás 
nejsou spokojeni s navrženou trasou a firma se proto snaží najít kompromisní řešení   
tohoto problému. Tak jsme tedy s konečnou platností pochopili, že se  projektování       
kanalizace dotýká každého z nás a snad jsme i pochopili, že je naší  povinností nejen 
morální, ale danou i zákonem, postarat se o vyčištění odpadních vod z naší               
domácnosti. 

 Děkujeme vám znovu za vstřícný a věcný přístup k této velké akci. A věříme, že 
najdeme správné řešení projektu. 

 
Po zveřejnění minulého úvodníku, jste se někteří ptali, proč raději nežádáme     

evropské peníze na opravu mateřské školy, která má snad větší prioritu než dostavba 
multifunkční budovy. Pak tedy vězte, že máme zpracovaný tepelný audit, na jeho       
základě se dokončuje projekt na zateplení celé budovy a v měsíci květnu se chceme 
ucházet o získání dotace z operačního programu životního prostředí.  

 
Tak nám opět držte palce! 

 

        
     Konec dubnového úvodníku je ovšem neradostný. V obci se totiž objevila straka 
(nebo straky ?). A bere co se jí líbí. Všichni určitě víte o vykradeném pohostinství, o ško-
le i o rodinných domcích a chatách. 
 

BUĎTE PROTO OPATRNÍ A VÍCE VŠÍMAVÍ !!! 
                             

 Petr Skalka a Marie Janečková  

XVII. ročník  

DUBEN 2009 
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Ze zasedání  

zastupitelstva obce 

  
V pondělí 9. března 2009 se v sále Besedy konalo 14. zasedání zastupitelstva 
obce, kterého se zúčastnilo 15 členů zastupitelstva a 19 občanů. 
 
 
Zastupitelstvo na zasedání projednalo a přijalo toto usnesení: 
 
schválilo  v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,        
rozpočet obce Rybí pro rok 2009: 

  příjmy        8.930.000 Kč  
  financování (zůstatek na účtu)     7.700.000 Kč 
  výdaje      16.630.000 Kč 
 
schválilo  prodej pozemku parc. č. 1565/4 o výměře 315 m2  

 prodej pozemku parc. č. 16/7 o výměře 22 m2  
 prodej pozemku parc. č. 1716/2 o výměře 56 m2   

 prodej pozemku parc. č. 16/10 o výměře 114 m2   

 prodej pozemku parc. č. 16/9 o výměře 74 m2  

 prodej pozemku parc. č. 16/6 o výměře 64 m2  

 prodej pozemku parc. č. 16/8 o výměře 18 m2   

 a to za cenu stanovenou znaleckým posudkem s tím, že náklady na 
zhotovení znaleckého posudku hradí prodávající (obec) a správní 
poplatek za vklad do vlastnického práva do katastru nemovitostí   
budou hrazeny dle zákona (tzn. 50% prodávající a 50% kupující)  

 a   
 pověřilo    starostu podpisy kupních smluv; 
 
zamítlo        prodej pozemků parc.č. 16/6 a 16/8 druhému žadateli; 
 
schválilo  odkoupení pozemku parc.č. 1747/1 o výměře 28 m2 dle znaleckého 

posudku; 
 
vzalo na v ědomí  informace starosty. 
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Ze zasedání rady obce 

Rada obce na svém 59. zasedání dne 3.3.2009 
projednala a p ř i ja la toto usnesení:  

vybrala   firmu Less&Forest s.r.o, se    
sídlem Hradská 132, Lukov na  
sadbu a  oplocenku na Hůrce; 

nesouhlasí   s poskytnutím příspěvku pro 
zdravotně postižené děti Klubu   
Radost Prostějov; 

schvaluje  příspěvek na podporu chodu 
denního stacionáře „Škola života“ 
Nový Jičín – společnost pro podpo-
ru lidí s mentálním postižením;  

schvaluje   příspěvek  na kompenzační 
pomůcky pro nevidomé - organizaci 
SONS v Novém Jičíně; 

 

bere na v ědomí    žádost manželů Marko-
vých, o změnu územního plánu obce 
– převod parc.č. 1566/2, 1567, 
1705/5, 1565/3 na parcely stavební; 

bere na v ědomí    žádost na odkoupení 
části obecního pozemku vedle domu 
č.p. 64; 

bere na v ědomí   žádost manželů         
Hanzelkových o odkoupení pozemku 
parc.č. 16/10 o výměře 114 m2; 

bere na v ědomí   dopis pana Pavla       
Lichnovského o vydávání soukromé-
ho periodika.           

 

Rada obce na svém 60. zasedání dne 17.3.2009 
projednala a p ř i ja la toto usnesení:  

bere na v ědomí   oznámení skautské   
akce „Tání ledu 2009“;  

souhlasí   s navýšením ceny za pronájem 
pozemků s AGPK, a.s. Sedlnice a  

  pověřuje  starostu podpisem přílo-
hy nájemní smlouvy; 

bere na v ědomí    žádost paní Markové o 
odkoupení cesty parc.č. 1607/1 ve-
dené v pasportu místních komunika-
cí;  

schvaluje    finanční příspěvek na provoz 
střediska Slezské diakonie, Domov 
Tichá; 

schvaluje   návrh smlouvy o zřízení     
věcného břemene mezi společností 
ČEZ Distribuce, a.s. a obcí Rybí na 
provozování podzemního kabelové-
ho vedení nízkého napětí na        
pozemcích parc.č. 1666/2 a 1708/2 
v k.ú. Rybí a 

 pověřuje  starostu podpisem této 
smlouvy; 

bere na v ědomí   dopis Ministerstva   
školství o udělení čestného názvu      
Základní škola Adolfa Zábran-
ského Rybí, příspěvková     
organizace; 
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 Růžena  Kvitová        81  let 

 Jindřiška  Kvitová   86  let 

Všem našim jubilantům přejeme do dalších let dobré zdraví, 
spokojenost, stálý optimismus  a životní pohodu. 
 

Co najdete na úřední desce  

K datu 30.3.2009: 
Zahájení územního řízení a pozvání - ČOV Vašut 
Výzva - vyjádření k podanému odvolání 
Usnesení 14. zasedání zastupitelstva obce Rybí 
Výroční zpráva za rok 2008 
Oznámení - zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání 
Nařízení státní veterinární správy - mimořádné veterinární opatření 
Nabídka pozemků k pronájmu uveřejněná Pozemkovým fondem ČR 
Přehled uzavřených veřejnoprávních smluv 
 

Kropenatá slepička  
snesla bílá vajíčka, 

obarvím je, vymaluji,  
všechny chlapce podaruji, 

pentličky si nastříhám, 
na pomlázku jim je dám. 

 
Příjemné prožití velikonočních svátků přejí 

 zaměstnanci obecního úřadu 
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12.  dubna     Restaurace Fojtství Vás srdečně zve na POMLÁZKOVOU ZÁBAVU            
      s živou hudbou a velikonočním občerstvením. Začátek v neděli 12.4.       
      v 19 hod. Vstupné = dobrá nálada.  

             Srdečně zve kolektiv zaměstnanců restaurace. 
 
 
 
15. dubna  Ve středu 15. 4. od 930 do 1500 se koná ZÁPIS DĚTÍ DO       

       MATEŘSKÉ ŠKOLY RYBÍ  . K zápisu se dostaví všechny děti, které  
       chtějí MŠ navštěvovat ve školním roce  2009/2010.  S sebou přinést 
       rodný list   dítěte. 

  
 
 
 
17.  dubna     V pátek v 18 hodin v sále Besedy  v Rybí Vám zahraje dětská          
      CIMBÁLOVÁ MUZIKA PRAMÍNKY    ze ZUŠ   Z. Buriana v Kopřivnici 
       lidové písničky. 

      Zve kulturní komise. 

 
 
 

 
 
 

 
KLUB ŽEN  – zve své členky v úterý 7. dubna  do přísálí Besedy v 1800 hod.  
 
 
ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ A MĚŘENÍ TLAKU   se bude konat v pondělí 6. dubna  
    v přísálí Besedy  v  době   od 9:30 - 10:00. 
ZAPISOVÁNÍ  LÉKŮ  se bude konat   v pondělí  20. dubna ve stejnou dobu.
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Ukládání objemného odpadu z domácnosti a železného šrotu do 
velkoobjemových kontejnerů: 
 
pro horní část obce 17. a 18. dubna u obecního ú řadu 
pro dolní část obce 24. a 25. dubna u Fojtství   
 
Součástí bude opět sběr hliníkových odpadů (hlin. plechovky od 
piv, energetických nápojů, měkkých obalů od paštik apod. - vše je 
nutné odložit čisté. 

Sběr nebezpečného odpadu:  o sobotách 18. a 25. dubna  u obecního skladu  a to 
        vždy v době od 800  do 900 hod.  
 
                 Občané mohou odkládat nebezpečný odpad  BEZPLATNĚ. 
Můžete zde uložit:  
 -  staré televizory a zářivky    -  ledničky a mrazničky    
 -  mikrovlnné trouby a vysavače   -  sekačky a vrtačky 
 -  výpočetní technika (počítače, monitory)  
Staré barvy  za poplatek  - suché 7 Kč/1 kg  a tekuté 10 Kč/1 kg   

Očkování psů proti vzteklin ě proběhne ve čtvrtek 16. dubna :  
 
 1600 - 1700   u Holubů ve dvoře (před obecním úřadem) 
 1700 - 1730   u Fojtství 
 
S sebou očkovací průkaz psa a 80 Kč na poplatek. 

     Jistě víte, že v zádveří naší základní školy vzniká pamětní síň Adolfa Zábranského. 
Prosíme proto, pohledejte knihy s jeho ilustracemi, v květnu bychom pak společně   
vybrali obrázky do „leporela“, které nám budou našeho slavného rodáka připomínat. 
Přesnější informace uveřejníme v květnovém zpravodaji. 

                                                                 Marie Janečková 
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     Děkujeme Vám všem, kteří jste jakýmkoli způsobem přispěli k přípravě materiálů pro 
publikaci o památných stromech našeho regionu. Všechny sesbírané informace jsme 
zaslali Agentuře ochrany přírody v Ostravě, která novou knihu připravuje. Snad na jejich 
stránkách objevíme i naše významné stromy.                         

                Komise životního prostředí 

Na den 6. června  připravuje kulturní komise 
ZÁJEZD DO ELEKTRÁRNY DLOUHÉ STRÁNĚ A VELKÝCH LOSIN 
Program 
Odjezd Rybí Fojtství      6.00     Rybí horní    6.10 
Dlouhé Stráně    8.45 
Exkurze              9.00 -11.30 
Oběd     12.00-13.00 
Dřevěný kostel v Maršínově 13.30-14.15 
Velké Losiny    14.30 
Prohlídka zámku   14.45-16.00 
Odjezd z Velkých Losin 16.30 
Návrat Rybí    19.30 
  
Cena 350 Kč dospělí, 150 Kč děti a studenti 
V ceně – vstupné na exkurzi, vstupné do zámku, oběd, doprava 
Přihlášky na OÚ. 

     V letošním roce bychom se opět chtěli zapojit do celostátní sbírky  

KUŘE – POMOZTE DĚTEM.   
     Připravujeme pro tuto příležitost keramická kuřátka jako poděkování za 
váš  finanční příspěvek. Kasičky rozmístíme v měsíci dubnu do restaurací, 
obchodů, na obecní úřad a do kostela v Rybí.  

Děkujeme všem, kteří přispějí do kasiček. 
 

      Na 18. dubna  připravujeme celodenní výlet do ZOO a planetária v Ostravě, kde je 
pro nás připraven pořad, ve kterém budeme pozorovat hvězdnou    oblohu, tělesa  slu-
neční soustavy a planetu Zemi z vesmíru. 
      Skautský letní tábor letos proběhne od 8. srpna . Svou táborovou základnu nám    
zapůjčí opavský oddíl Mikan nedaleko obce Litultovice. 

                                                                                                     Markéta Kvitová 
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-napojení na centrální kanalizaci je nejšetrnější k životnímu prostředí, neboť kvalitu 
čištění odpadních vod na centrální čistírně odpadních vod hlídá jak obsluha, tak 
elektronické řídící centrum 

 
-domovní čistírny odpadních vod provozované občany jsou povolovány vždy na ob-

dobí 10 let, pokud není v rozhodnutí o provozování této domovní ČOV řečeno ji-
nak. Po uplynutí této doby je občan povinen se napojit na centrální kanalizaci ze 
zákona, pokud je tato v obci vybudována 

 
-bezodtoková jímka                                 

dle platných obecně závazných předpisů bude od každého majitele bezodtoko-
vé jímky požadováno aktualizované ověření vodotěsnou zkouškou , které bude 
zpracováno oprávněnou osobou, jež má potřebné oprávnění a vybavení na tyto 
zkoušky. V případě plastových jímek je pravděpodobné, že splní tyto podmínky. U 
betonových jímek starších 3 let je nepravděpodobné, u jímek starší 6 let takřka 
nemožné, aby splňovaly podmínky vodotěsné vybíratelné jímky.  Navíc je každý 
majitel bezodtokové jímky ze zákona povinen dokládat, jak bylo ekologicky nalo-
ženo s odpadními vodami z domu, dle skutečně spotřebované vody dle vodomě-
ru. Což znamená přepravovat tyto vody osobou, která má oprávnění na převoz 
odpadních vod na nějakou čistírnu odpadních vod, která je na to kapacitně vysta-
věna. Doklady o této likvidaci a odvozu následně předkládat úřadům.  

 
COŽ JE NEJDRAŽŠÍ MOŽNÁ VARIANTA PRO KAŽDOU DOMÁCNOST. 
 

-Nebude-li domácnost napojena na kanalizaci a nebude likvidovat odpadní vody dle 
obecně závazných předpisů, bude majitel nemovitosti pokutován a to ve výši 
mnoha tisíc Kč. 

 
-V současné době je pro všechny občany situace obdobná 
 

1. náklady na domácnost pro vybudování a napojení se na centrální kanalizaci 
budou minimální 

2. občan uhradí pouze gravitační napojení na tlakovou jímku, jímka a vedení 
k hlavnímu řádu jsou v ceně výstavby A V MAJETKU OBCE 

3. v případě , že občan bude žádat o napojení po schválení projektové doku-
mentace připravené pro stavební řízení, bude si hradit vše sám a to :   
PROJEKTOVOU DOKUMENTACI, VÝKOPY I MATERIÁL VČETNĚ      
TLAKOVÉ JÍMKY S PŘÍSLUŠENSTVÍM 

starosta Petr Skalka 
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     Dne 17. března 2009 se konalo v Bílovci vyhlášení nejúspěšnějších sportovců,      
kolektivů, trenérů a  cvičitele okresu Nový Jičín. 
 

Mezi nejlepšími byla oceněna i naše cvičitelka 
 

Ludmila Krpcová . 
 

                                                                                           
     
      Určitě zaslouženě, což jistě potvrdí naši cvičenci – muži, ženy, dívky i rodiče 
s dětmi, kterým týden co týden již několik let  věnuje svůj volný čas, pečlivě se připravu-
je a studuje nové formy, aby její cvičební hodiny byly našemu  tělu co nejvíce            
prospěšné, přitažlivé i zábavné. 
 
     Lidko, děkujeme Ti a přejeme do další náročné cvičitelské činnosti hlavně hodně 
zdraví, elánu, trpělivosti, vytrvalosti a pohody!!! 
 

Výbor TJ SOKOL  Rybí 

 
     V pátek (prázdniny)  10. dubna 2009  se uskuteční jednodenní zájezd na Praděd. 

Odjezd v 6:00 hodin od Fojtství.  
Návrat do 19.00 hodin. 

Cena 150.- Kč. 
       Závazné přihlášky v restauraci na hřišti u p. Miroslava Krpce spolu s úhradou ! 
                    Zveme všechny sjezdaře, běžkaře i pěší zájemce k účasti ! 

        TJ  Sokol  Rybí 



10 

 
 

 
 

                 

Velikono ční symboly  
• Symbol beránka je přítomný již v předkřesťanských tradicích. V židov-

ské tradici symbolizoval Izrael jako Boží stádo, které vede Hospodin. 
Zároveň Židé na Velikonoce pojídali beránka jako připomínku svého 
vysvobození z Egypta. V křesťanství je beránek jed-
ním ze symbolů Ježíše Krista, neboť obrazně podle 
křesťanské víry on je beránek, obětovaný za spásu 
světa. 

 
• Kříž je dnes nejdůležitějším z křesťanských symbolů, 

protože Kristus byl odsouzen k smrti ukřižováním. 
Tento trest patřil k trestům nejvíce krutým a ponižujícím. 

 
• Velikonoční bohoslužba začíná zapálením velikonočního ohně, který 

symbolizuje vítězství Ježíše Krista nad temnotou a smrtí. Od tohoto 
ohně se pak zapaluje velikonoční svíce. 

 
• Svíce je v mnoha kulturách chápána jako znamení života. Velikonoční 

svíce symbolizuje vzkříšeného Krista – tento symbol pochází ze staro-
věkého slavení Veliké noci, při níž se zapaluje svíce (zvaná též 
paškál) od ohně. Takto zapálená svíce se v průběhu velikonoční 
bohoslužby noří do křestní vody, je ozdobena znamením kříže a 
symboly tj. začátku a konce věků, jimiž je Kristus. Tato svíce se 
potom zapaluje po celou velikonoční dobu až do letnic a při kaž-
dém křtu – aby se naznačilo, že křest patří k Velikonocům. Tato 
svíce se též rozžíhá při křesťanském pohřbu na znamení toho, 
že zemřelý stejně jako Kristus prošel branou smrti; a církev se 

za něj modlí, aby vstal k novému životu s Bohem. 
 
• Protože vajíčko obsahuje zárodek života, bylo v mno-

ha kulturách symbolem plodnosti, života a vzkříšení. V 
souvislostí s lidovou tradicí vznikl zvyk malovat tato 
vejce; důvodem pojídání vajec o Velikonocích byla 
zřejmě i skutečnost, že vejce se nesměla jíst v postní 
době. V křesťanství se vejce vykládá jako symbol za-
vřeného hrobu, z něhož vstal Kristus, jako symbol ne-
smrtelnosti. 

 
• Ačkoli mnoho nenáboženských tradic má své kořeny v 
křesťanské symbolice, některé Velikonoční symboly můžeme 
vystopovat až z předkřesťanské doby. Například zajíček má 
zřejmě původ v pohanských rituálech oslavující příchod jara. 
 

• Pomlázka, tento u nás důvěrně známý symbol Velikonoc má také pů-
vod ve starých pohanských zvycích. 
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Pranostiky:  
Je-li Zelený čtvrtek bílý, tak je léto teplé. 
Velký pátek deštivý dělá rok žíznivý. 
Když na Velký pátek hřmí, na poli se urodí. 
Prší-li na Bílou sobotu, bude v létě nouze o vodu. 
Na velikonoce jasno, bude laciné máslo. 
Na Boží hod prší, sucho úrodu vysuší. 
Omrzne-li na Velký pátek stromový květ, neurodí se ovoce. 
Prší-li na Velký pátek, je k doufání úroda. 
Prší-li v noci na Bílou sobotu, bude málo třešní. 

Pokud d ěvče při pond ělní koled ě naváže chlapci na pomlázku barevnou mašli, 
může se v tom skrývat tajné poselství.  
      červená – děvče má chlapce rádo 
 modrá – děvče dává chlapci naději 
 zelená – chlapec je u děvčete oblíbený 
 žlutá – děvče touto barvou dává najevo svůj nezájem 

Velikono ční koledy  
 
Já jsem malý koledníček, tetičko, 
přišel jsem si pro červený vajíčko. 
Pro vajíčko červený, pro koláč bílý, 
jsem-li já Vám, tetičko, koledníček milý? 
 
Hody, hody, doprovody, 
dejte vejce malovaný, 
nedáte-li malovaný, 
dejte aspoň bílý, 
slepička Vám snese jiný. 
 
Panimámo zlatičká, darujte nám vajíčka, 
nedáte-li vajíčka, uteče vám slepička 
do horního rybníčka 
a z rybníčka do louže 
kdo jí odtud pomůže? 
 
 

 
 
 
Upletl jsem pomlázku, 
je hezčí než z obrázku, 
všechny holky, které znám,  
navštívím a vymrskám,  
než mi dají vajíčko,  
vyplatím je maličko. 
 
Malované vajíčko,  
na něm malé srdíčko. 
Komu to vajíčko daruji, 
toho já upřímně miluji. 
Komu to vajíčko dám, 
toho já ráda mám. 
Kdo ho zdobil, ten má rád.  
Kdo ho dostal, ten je rád,  
za vajíčko malované 
z velké lásky darované. 
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Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s obecním úřadem Rybí  
 

PŘIPRAVUJE 
 

H U M A N I T Á R N Í     S B Í R K U 
 
 

� Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/ 
� Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek 
� Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše jen funkční 
� Peří,péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek 
 

 
VĚCI, KTERÉ NÁM PROSÍME NEDÁVEJTE: 

  
elektrospotřebiče, ledničky, televize,  
nábytek, počítače, jízdní kola, lyže 

 dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí 

 
Sbírka se uskuteční v Rybím v měsíci květnu 2009. 

Termín a místo konání bude upřesněno v příštím zpravodaji. 
 

V nedělním deštivém odpoledni   
jsme vynesli zimu ze vsi a doufáme,       

že už se nevrátí.  

Snad až za rok. 
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Vážení spoluobčané, 
 
dovoluji si Vám oznámit, že jsem začal vydávat nezávislý internetový občasník 

s podtitulem „pro ob čany Rybí o v ěcech z Rybí“.   Někteří z Vás obdrželi v minulém 
měsíci první číslo, pro ty, kteří jej nedostali, malé vysvětlení – není to tím, že bych jej 
chtěl zasílat jen úzkému okruhu občanů, ale je to tím, že ne na všechny Rybjany mám 
emailové spojení. Zatím není technicky ani finančně možné občasník tisknout a          
doručovat v tištěné verzi V případě Vašeho zájmu si můžete nové i předchozí číslo    
objednat na rybskeaktuality@email.cz nebo přímo osobně u mě. Občasník je doručován 
zdarma a pouze na email. 

V průběhu měsíce duben spustím společně se svými spolupracovníky webové 
stránky, kde najdete nejen další informace, ale i diskuzní fóra, připomínky, návrhy,    
podněty, zajímavosti. Mým cílem je dát prostor, Vám, občanům, vyjádřit se 
k záležitostem obce. Tvůrci tohoto občasníku a webových stránek se tedy můžete stát i 
Vy svými příspěvky a podněty. 
 Věřím, že si najdete v občasníku téma, které Vás bude zajímat a dozvíte se něco 
podnětného. 

Pavel Lichnovský a spolupracovníci 
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RYBSKÝ   ZPRAVODAJ    č. 4/2009  vydal  Obecní úřad Rybí,  Rybí č. p. 127  dne  30.3.2009   
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 

NE   5.4.   15:30  muži    Rybí       : Kopřivnice 
SO 11.4.   13:30  žáci    Kopřivnice B : Rybí 
NE 12.4.   12:30  dorost   Žilina      : Rybí 
    15:30  muži    Tísek A      : Rybí 
NE 19.4.   10:00  žáci    Rybí      : Straník 
    13:45  dorost   Rybí      : Straník 
    16:00  muži    Rybí      : Trojan.-Bystré 
SO 25.4.   13:45  žáci    Hostašovice  : Rybí 
NE 26.4.    16:00  dorost   Vražné      : Rybí   
    16:00  muži   Jeseník n.O.  : Rybí 
ČT 30.4.   16:30  st.přípravka  Rybí      : Bartošovice 
 

      
     Dne 21. března 2009 se zúčastnily naše děti s rodiči a dorostenky pódiových         
vystoupení v Příboře. 
    Ty nejmenší „želvičky“ pod vedením Evy Kelnarové, se svou krásnou skladbou 
„Duhový svět“.  
     Předškoláci, o které se starají Lidka a Markéta, se skladbou „Tluče  bubeníček“. Tato 
skladba uspěla a postoupila do krajského kola.  
A třetí skladba dorostenek pod vedením Barči Mužíkové „ Everybody needs to dreams“. 
     Všem zúčastněným a vedoucím skladeb patří poděkování za úspěšnou reprezentaci 
naší TJ SOKOL RYBÍ.  
 
     A 6. dubna držíme palce předškolákům na krajském vystoupení – opět v Příboře. 
 

                                                                     Za SPV Rybí předseda                                                                                                         
Krpec Miroslav 
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TJ Sokol Rybí zve  
 
 
 
 
 
 

na 34. ročník  turistického pochodu 
 

 
 

Start u sokolovny od 7.00-9.00 hod. 
 

Pohádkový les…a skupina „NaSoSka“…slosovatelné startovní listy…  bohaté občerstvení…  
v cíli opět  oblíbená skupina „Cizinci“ 

 Krásné výhledy na Beskydy a do okolí 
 

Trasy : 10, 15 a 25 km 
 

Srdečně zvou pořadatelé 
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S C H V Á L E N Ý    R O Z P O Č E T    O B C E     R Y B Í 
N A    R O K    2 0 0 9 

 
 
 
P Ř Í J M Y  :  
 
 
1111-daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 1 600 000,00 
1112-daň ze samost.výdělečné činnosti    200 000,00 
1113-daň z kapitál.výnosů vybíraná srážkou    150 000,00 
1121-daň z příjmů právnických osob 2 500 000,00 
1211-daň  z přidané hodnoty 3 300 000,00  
1511-daň z nemovitostí    280 000,00     
4112-neinvestiční dotace    133 279,00      
1361-správní poplatky      20 000,00       
1341-poplatky za psy       20 000,00           
1344-poplatky ze vstupného       10 000,00   
1343-poplatek za užívání veřej.prostranství        2 000,00                    
4134-převod z rozpočtových účtů – na sociální fond      30 000,00 
4139-ostatní převody z vlastních fondů (na běžný účet)      30 000,00       
 
 
Těžební průmysl – 2119 
-příjem z dobývacího prostoru      90 000,00                
              
 
Knihovna – 3314 
-poplatky        4 000,00          
            
 
Sdělovací prostředky – 3349 
-příjem za předplatné zpravodaje       17 000,00            
         
 
Kulturní dům Beseda – 3392 
-nájmy (budova,pronájem sálu)      50 000,00            
-náhrady(elektřina,voda,plyn)      70 000,00 
             
        
 
Odpadové hospodářství – 3721,3722 
-příjem za nebezpečný odpad        2 000,00                          
-příjem za komunální odpad-popelnice    180 000,00 
-příjem za tříděný odpad      70 000,00 
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Pohřebnictví – 3632     
-příjem za nájmy hrobů      10 000,00  
                     
 

Nebytové hospodářství – 3613 
-příjmy z pronájmu ost.nemovitostí        9 000,00   
 
 
Komunální služby - 3639 
-pronájem pozemků        8 000,00      
-prodej pozemků      20 000,00   
 
Místní správa - 6171   
-příjem z poskytování služeb        5 000,00  
-příjem z dividend      23 000,00 

 
 
P Ř Í J M Y           + 8 930 000,00                        
         
 
 
 
 
 
 
Zůstatek na účtu k 1.1.2009                   7 700 000,00 
 
 
 
 
P Ř Í J M Y    C E L K E M                                  +16 630 000,00 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Obecné příjmy - 6310 
-příjmy z úroků      96 721,00                                                                           
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V Ý D A J E   :     

Lesní hospodářství – 1032      
-oplocenka,výsadba,údržba     150 000,00 
 
Chodník – 2219              3 600 000,00 
       
Komunikace - 2212 – zimní údržba   50 000,00  
    
 
Veřejná silniční doprava – 2221        60 000,00  
-dopravní obslužnost   

 
Vodojem- 2310    15 000,00   
-elektrická energie 
            

Kanalizace – 2321     
-rozbory vody    100 000,00 
-projekt pro stavební povolení na kanalizaci    300 000,00 
   
Mateřská škola – 3111- příspěvková organizace  350 000,00        
- neinvestiční příspěvek na provoz,včetně jídelny 

 
Základní škola  - 3113- příspěvková organizace        
-odvod za žáky jiným  školám 100 000,00        
-neinvestiční příspěvek na provoz 480 000,00  
-výměna oken 490 000,00 
 
Kino– 3313     5 000,00  
   
Knihovna – 3314   100 000,00                 
 
Kronika  - 3319   10 000,00   
             
Kulturní dům – 3392 – provoz budovy 250 000,00     
   
Kultura ostatní – 3399 150 000,00              
-jubilanti,vítání občánků,kulturní akce 

 
Ostatní tělovýchovná činnosti –3419    
-neinvestiční dotace TJ         70 000,00 
-komise mládeže a sportu              30 000,00 
 
Využití volného času dětí a mládeže – 3421      10 000,00 
 
Sdělovací prostředky – 3349                                                                          
-SMS operátor – zprávy občanům   60 000,00 
            
Veřejné osvětlení  - 3631 – provoz, opravy 180 000,00                
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Pohřebnictví  -  3632   15 000,00  
   
Svoz nebezpečného odpadu  - 3721     5 000,00   
   
Svoz komunálního odpadu – 3722    350 000,00  
 
Svoz  tříděného odpadu – 3725      70 000,00 
           
Komunální služby – 3639    900 000,00    
             
-technické služby obce-mzdy pracovníků, pojištění 
 mater. na údržbu,pohonné hmoty,práce po obci-materiál           
 
Veřejná zeleň   - 3745      20 000,00 
  
Sociální dávky – 4179       30 000,00 
               
Požární ochrana - 5512    150 000,00 
 
Zastupitelstvo,rada obce  - 6112     925 000,00                     
-mzdy,refundace,cestovné,školení 

 
Vnitřní správa – 6171    1 660 000,00  
                         
-mzdy,pojištění,DHM,pohonné hmoty,poštovné,telefony, 
služby zpracování dat,počítačové programy,školení,údržba, 
dotace sdružením,pojištění majetku,podpora nezisk. org., 
obecně prosp. společ., podpora místních spolků 

Převody vlastním fondům – 6330 
-jednotný příděl do sociálního fondu        30 000,00 
-ostatní převody z vlastních fondů (na běžný účet)                                  30 000,00 
 
Investiční akce  
-multifunkční objekt („knedlíkárna“) -parkoviště,chodník     1 230 000,00                            
-multifunkční objekt (stavební práce)     2 000 000,00 
 (po proinvestování obdržíme fin.prostředky zpět na obec)    
 

-základní škola (stropy,zateplení,elektroinstalace,malba,omítky)        850 000,00  

-mateřská škola (zateplení pláště budovy)-žádost o dotaci        200 000,00 
    

-kulturní dům Beseda (oprava podlahy na sále)        600 000,00  

-výročí A.Zábranského (úprava vchodu školy,pergola)        150 000,00 
-oprava kulturních památek        200 000,00 
 

-příprava projektových dokumentací         300 000,00      
-vybavení mládežnických kolektivů           50 000,00 
-oprava dešťových žlabů (cesta na horní)         100 000,00  
 

 
V Y D A J E   C E L K E M  16 630 000,00  

Rezerva 6409      205 000,00 


