
ČERVEN  2008 / XVI. ročník 
 

  ZE  ZASEDÁNÍ   RADY OBCE 

 
Rada obce na svém 39. zasedání dne 29.4.2008 projed nala a p řijala toto usnesení:  
navrhuje   prodat budovu kina a přilehlých pozemků prostřednictvím realitní kanceláře a  
pověřuje  starostu zajištěním podmínek; schvaluje  nájemní smlouvu s AGPK a.s. 
Sedlnice a pověřuje   starostu podpisem; schvaluje  uzavření smlouvy s firmou 
PROJEKTY VODAM s.r.o. Hranice ve věci centrální kanalizace a ČOV obcí Rybí a 
Závišice- odkanalizování DSO povodí Sedlnice a pověřuje starostu jejím podpisem; 
navrhuje  rozšíření oddělení  v místní MŠ a pověřuje   starostu zajištěním vypracování 
kalkulace a  doporu čuje   zastupitelstvu projednat zpracovaný návrh; schvaluje   
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi manžely Zdeňkem a 
Zdenkou Tillovými a Obcí Rybí a souhlasí   s napojením na obecní kanalizaci a pověřuje   
starostu podpisem; schvaluje    připojení Obce Rybí do sítě systému Czech POINT a 
pověřuje   starostu zajištěním; schvaluje   uzavření Mandátní smlouvy č.01/2008 o 
provádění inženýrské činnosti ve výstavbě mezi Obcí Rybí a Ing. Miroslavem Matúšem a 
pověřuje starostu podpisem; navrhuje  opravit osvětlení na místním hřbitově a pověřuje   
starostu výběrem firmy; navrhuje  projednat na zastupitelstvu obce zakoupení 
kamerového systému na monitorování pohybu k základní škole; schvaluje   finanční 
příspěvek Diakonii Broumov na odvoz humanitární sbírky; schvaluje   finanční dotaci 
společnosti Jiří Raška-organizování sportovních soutěží Nový Jičín na Motoristické 
setkání  pod Trúbou a souhlasí  s uzavřením smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 
z rozpočtu obce Rybí a pověřuje  starostu jejím podpisem; pověřuje   starostu zjištěním 
možností ohledně opravy pomníku padlých; schvaluje   doplnění směrnice o zpracování 
a oběhu účetních dokladů z důvodu personální změny na místě referenta správních 
činností; schvaluje   výběr firmy UP-IN sdružení společníků Nový Jičín na výměnu 
podlahové krytiny (lina) v předsálí Besedy; schvaluje   program 9. zasedání 
zastupitelstva obce.  
                   
Rada obce na svém 40. zasedání dne 13.5.2008 projed nala a p řijala toto usnesení:  
souhlasí   s použitím obecního znaku na upomínkových fotografiích žáků Základní školy 
Rybí; bere na v ědomí   nabídku na prezentaci obce Rybí v krajské publikaci 
Moravskoslezského kraje a pověřuje   starostu dalším jednáním; bere na v ědomí  
zrušení záměru vybudovat rozebíratelné posezení před hostincem Fojtství; navrhuje    
zastupitelstvu obce tyto body k doplnění návrhu programu: prodej budovy kina a 
přilehlých pozemků, kamerový systém u základní školy na monitorování pohybu, 
zprovoznění oddělení v mateřské škole, strategický plán rozvoje obce, informace 
starosty. 
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ZE  ZASEDÁNÍ   ZASTUPITELSTVA OBCE 

      
     V úterý 13.5.2008 se v sále Besedy konalo 9. zasedání zastupitelstva obce, kterého 
se zúčastnilo 14 členů zastupitelstva obce a 6 občanů.  
Zastupitelstvo na zasedání projednalo a přijalo toto usnesení: 
schvaluje   doplnění návrhu programu o body: 
- prodej budovy kina a přilehlých pozemků 
- kamerový systém u základní školy na monitorování pohybu 
- rozšíření počtu dětí v MŠ o polovinu oddělení 
- strategický plán rozvoje obce 
- informace starosty 
schvaluje  program 9. zasedání zastupitelstva obce Rybí včetně doplňujících bodů; 
schvaluje, aby diskuse probíhala ke každému bodu programu; 
schvaluje návrhovou komisi ve složení: Ing. Radomíra Marešová (předsedkyně),  Jiří 
Honeš,  Pavel Bradáč; ověřovatele zápisu: Miroslav Krpec a Ludmila Krausová; 
zapisovatelku: Jana Marková; 
bere na v ědomí  plnění usnesení přijatých na 8. zasedání Zastupitelstva obce Rybí              
dne 28.2.2008; 
schvaluje  v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) a 
v souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 
(vše ve znění pozdějších předpisů) závěrečný účet obce Rybí za rok 2007,  
a souhlasí  s celoročním hospodařením a to bez výhrad; 
schvaluje  v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a 
v souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 
(vše ve znění pozdějších předpisů) závěrečný účet Sdružení povodí Sedlnice za rok 
2007 a souhlasí  s celoročním hospodařením a to bez výhrad; 
bere na v ědomí  zprávu revizní komise DSO Sdružení povodí Sedlnice;                                               
schvaluje  dodatek č. 1  ke Stanovám DSO Sdružení povodí Sedlnice – vymezení  
činnosti revizní skupiny; 
schvaluje  úhradu finančního příspěvku 8.560 Kč na DSO Sdružení povodí Sedlnice 
jako podíl na zakoupení zařízení měření rychlosti motorových vozidel; 
schvaluje  rozpočtové opatření č. 1   DSO Sdružení povodí Sedlnice; 
schvaluje    v souladu  § 30 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů (ve znění pozdějších předpisů)  výsledek hospodaření Mateřské školy Rybí 
okres Nový Jičín, příspěvková organizace; 
schvaluje   v souladu  § 30 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů (ve znění pozdějších předpisů)   výsledek hospodaření Základní školy Rybí 
okres Nový Jičín, příspěvková organizace; 
schvaluje    uzavření dohody mezi Obcí Rybí a Městem Kopřivnice o úhradě 
neinvestičních nákladů spojených s plněním povinné školní docházky dětí trvale 
bydlících v obci Rybí a navštěvujících základní školy v Kopřivnici v kalendářním r. 2008 a 
jeho navýšení o 150 Kč a pověřuje    starostu jejím podpisem; 
schvaluje  darovací smlouvu mezi obcí Rybí a Moravskoslezským krajem zastoupeným 
Správou silnic Moravskoslezského kraje a pověřuje    starostu podpisem této smlouvy; 
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deleguje   v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů, na řádnou valnou hromadu společnosti ASOMPO 
a.s., se sídlem Životice u Nového Jičína 194, PSČ 742 72, IČ 25872826, konanou dne 
6.6.2008, v níž má obec majetkovou účast pana Petra Purmenského  
a zmocňuje  ho k tomu, aby na řádné valné hromadě jménem a v zastoupení obce Rybí 
jako akcionáře uplatňoval veškerá práva, aby hlasoval o všech bodech pořadu jednání, 
jak jsou uvedeny v pozvánce, aby uplatňoval návrhy a protinávrhy a vykonával na valné 
hromadě bez omezení všechna práva akcionáře vyplývající ze stanov a ze zákona; 
rozhodlo   v souladu s § 85, písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 
ve znění pozdějších předpisů, o vzdání se práva a prominutí pohledávky vůči firmě 
Private Investors; 
schvaluje   záměr prodeje budovy kina a přilehlých pozemků přes realitní kancelář 
Claris  za stanovených podmínek a pověřuje  starostu dalším jednáním a podpisem 
smlouvy; 
schvaluje     zakoupení kamerového systému na monitorování pohybu a ochranu 
obecního majetku a pověřuje   radu obce dalším jednáním; 
schvaluje      zprovoznění oddělení v Mateřské škole Rybí okres Nový Jičín, příspěvková 
organizace k 1.9.2008  a pověřuje   dalším jednáním v této věci starostu Petra Skalku a 
ředitelku MŠ Miroslavu Gilarovou; 
schvaluje      vytvoření strategického plánu rozvoje obce Rybí a pověřuje    radu obce 
dalším jednáním v této věci; 
zamítá    změnu územního plánu Obce Rybí pro záměr výstavby fotovoltaické elektrárny 
na parc. č. 491,493,498,501,502 v k.ú. Rybí; 
bere na v ědomí   informace starosty o dění v obci. 

                                                          (JM)  

CO  NAJDETE  NA ÚŘEDNÍ  DESCE  

 
K datu 28.5.2008: 

Veřejná vyhláška - návrh změny č. 2 územního plánu obce Rybí 
Mapka k veřejné vyhlášce o změně č.2 územního plánu 
Usnesení 9. zasedání Zastupitelstva obce Rybí 
Zahájení územního řízení o změně kultury pozemku 
Přehled uzavřených veřejnoprávních smluv 

Písemnosti jsou uvedené také na elektronické úřední desce na adrese: www.rybi.cz 
 

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 

   
     Starosta Petr Skalka zve všechny občany na 10. zasedání Zastupitelstva obce Rybí, 
které se bude konat v sále Besedy ve st ředu 18. června  od 17.00 hod.    
Bodem programu bude příprava projektu centrální kanalizace  spojená s ukázkou 
tlakové kanaliza ční šachtice .               

Návrh programu tohoto zasedání bude zve řejněn nejmén ě 7 dní p řed konáním zasedání na 
úřední desce obecního ú řadu, informa čních výv ěskách a webových stánkách obce www.rybi.cz 
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BLAHOPŘEJEME  
Občanům, kteří v tomto měsíci oslaví svá významná životní jubilea 
přejeme především hodně zdraví, štěstí, mnoho elánu a spokojenosti. 

 
Paní  Jahnová Kristina                    88 let 
Paní   Purmenská   Antonie                    87 let 
Pan    Melnar Jan                                65 let 

    

POZVÁNKY 

  3. června KLUB ŽEN  – zve své členky do přísálí Besedy v 18. hod.  
 
11. června ZÁVĚREČNÝ KONCERT ZUŠ - tak jako každý rok se Základní 

umělecká škola Kopřivnice – pobočka Rybí loučí se školním rokem 
koncertem, který se koná ve středu 11.6. v 18.00 hodin v sále Besedy. 

 Přijďte mezi nás, těšíme se na Vás. 
 
12. června     Obecní úřad zve všechny občany na besedu u KULATÉHO STOLU     

kde se bude projednávat Plán rozvoje obce Rybí. Začátek v 19.00 
v sále Besedy. 

 
16. června Ředitelka Mateřské školy v Rybí svolává na 10.00 hodin 

INFORMATIVNÍ SCHŮZKU RODIČŮ (nebo zákonných zástupců) nově 
přihlášených dětí na školní rok 2008/2009, která se koná v MŠ. 

 Dále ředitelka MŠ v Rybí upozorňuje, že v mateřské škole jsou na 
nadcházející školní rok ještě volná místa pro děti. Kdo má zájem o 
umístění dítěte, nechť se dostaví do MŠ nebo kontaktuje ředitelku MŠ 
(tel.556 760 002) do 15.6.2008. Po tomto termínu budou volná místa 
nabídnuta zájemcům z okolí. V průběhu školního roku a po naplnění 
kapacity MŠ nebudou nepřihlášené děti přijímány. 

 
28. června                  TJ Sokol  Rybí a Sportovní komise  při OÚ Rybí 

        si dovolují pozvat  všechny občany na 
        LETNÍ  VEČER 

      Kdy: v sobotu 28. června 2008 od 19.00 hod. 
      Kde: v areálu místní sokolovny. 

            Hudba: rocková skupina STRAM (bližší informace www.stram.cz) 
      Vstupné: 30,- K č      Občerstvení: zajištěno. 

RŮZNÉ 

 
ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ  se bude konat v pondělí 2. června v přísálí Besedy  
                                   v  době   od 9:30 - 10:00. 
ZAPISOVÁNÍ  LÉKŮ  A  MĚŘENÍ  TLAKU   se bude konat v pondělí 16. června  
                                                                       ve stejnou dobu. 
ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ  se bude konat  v pondělí 30. června rovněž ve stejnou dobu.     
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DOTAZNÍK 

      
Dotazník ke kafí čku, k čajíčku – tak co jsme se vlastn ě dozvěděli  

 
1. dobrá zpráva  – vrátilo se nám 451 vyplněných dotazníků. Tak to je výsledek,   
který by si zasloužil zaznamenání do knihy rekordů !!! 
 
2. Na otázku, co je podle Vás v obci nejcenn ější  jste v 347 případech ohodnotili 
hezké prostředí obce,  227 dostupné a příjemné bydlení,  10 možnost podnikání,          
80 kulturní vyžití, 123 sportovní vyžití, 255 dopravní dostupnost, 19 možnost 
rekreace,102 kontakty s obyvateli obce, 37 nákupní možnosti, 13 možnosti vzdělávání, 
115 bezpečnost v obci, 35 sociální a zdravotní péči. Ohodnotili jste i krásnou přírodu,                                                                                                                                                                             
polohu obce, která nás chrání před přírodními vlivy, stavbu kostela, plynofikaci obce,      
chodníky v obci, fungující ZŠ a MŠ, skvělé lidi a také hodně hospod. 
 
3. Jaký by podle Vás m ěla mít obec v budoucnu charakter?  
Ve 174 případech jste zaškrtli klidnou obec s potřebou setkávání s jinými lidmi, 232 
kulturní a společenskou obec, 305 zelenou obec, 121 obec s rozvinutou a zdravotní sítí, 
90 obec sportu, 279 bezpečná obec, 13 obec zaměřená na cestovní ruch. Do této oblasti 
jste zařadili i jako strategii do budoucna větší péči o kulturní památky, charakter 
upravené, zajímavé a hezké vesnice, vesnice sportu (fotbal staré gardy), s klubem pro 
seniory a jistě máte pravdu, když jste zařadili do této oblasti i znovuotevření Puntíku jako 
hospůdky se svoji jedinečnou atmosférou.    
 
4. Co podle Vás nejvíce zhoršuje kvalitu života v o bci a jejím okolí? 
Tak k tomuto tématu jste se vyjádřili následovně: 75 z Vás nemá problémy s kvalitou 
života, 236 z Vás trápí lokální topeniště, 185 černé skládky a odpady v příkopech, 218 
automobilová doprava (kamióny), 57 hluk v okolí, 31 nedostatek kontejnerů na tříděný 
odpad (chybí kontejnery na plechovky, nepořádek u kontejnerů, špatné třídění odpadů), 
21 trápí nedostatečný odvoz odpadů. Dále nejste spokojeni s bezohledností, 
vandalismem, netolerancí, trápí Vás nedělní rušení klidu (sekačky), motorkáři a 
čtyřkolkáři v lese, volně pobíhající psi a jiná zvířata (koně, krávy, drůbež), psí 
exkrementy, psí štěkání, nelíbí se vám uzavírání obecních cest (žádná obecní cesta 
uzavřená není, jen soukromé), nepořádek na soukromých pozemcích a vůbec 
nepořádek v obci, hlavně okolo zastávek a okolo hřbitova a Fojtství, vyvrácené dopravní 
značky, poškozené chodníky i silnice, kravín v obci, otvírací doba pošty, spalování listí a 
trávy, krádeže dřeva, nepřiměřená rychlost v obci, pochybní prodejci a nakonec i špatná 
komunikace s obecním úřadem. 
 
5. Uveďte, prosím, které prvky obecní infrastruktury a ob čanské vybavenosti 
podle Vás v obci chybí nebo jsou v nevyhovujícím st avu. 
A takový je výsledek: V oblasti služeb jste nespokojeni s místními obchody, přejete si 
delší otvírací dobu, případně večerku, rozšíření sortimentu, 8 z Vás připomíná chybějící 
řeznictví, 12 občanů v tomto tématu připomíná i nedostatečnou otvírací dobu pošty, 
všímáte si i pustnoucího okolí pošty a Jednoty, 8 občanů zde zařadilo i otevření Puntíku. 
Přáli byste si  otevření cukrárny, pizzerie. Někteří máte dojem, že je na naší vesnici moc 
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hospod.  56 z Vás chybí sociální a zdravotní zřízení, přejete si domov důchodců nebo 
denní stacionář pro nemohoucí, dále služby – rozvoz obědů, prádelnu, sociální byty. 
28 lidí připomíná dostavbu MŠ, doporučujete i úpravy v naší ZŠ, ptáte se, co je s kinem , 
knedlíkárnou (případně navrhujete možná řešení). 
Na horním konci nefunguje telefon, internet, na některých místech je špatný signál 
operátorů, chybí Vám obecní rozhlas, kabelová televize. 
V oblasti bydlení přišly připomínky na nedostatečný rozvod vody, nedostatek elektrické 
energie, přáli byste si rozvody elektřiny do země. Chybí centrum obce, lavičky v obci, 
osvětlení kostela, důstojná úprava u pomníku padlých. Nespokojenost je i s chátrajícími 
domy okolo hlavní cesty (po celé trase přes Rybí), nepořádkem okolo Fojtství,  motorkáři 
a čtyřkolkáři v přírodě, volně pobíhající zvířata. Přáli byste si klubovnu pro mládež i 
dospělé, středisko zábavy i během týdne, více akcí pro mládež, taneční kroužek, 
družební vesnici (Německo, Francie). 
Pro sportovní vyžití  si přeje 29 z Vás  sportovní zařízení (blíže nespecifikováno), vylepšit 
fotbalové hřiště, 10 lidí připomíná chybějící kurty, dále je ve špatném stavu volejbalové 
hřiště, chybí bowling, kuželky, dětská hřiště, trápí Vás sokolovna (její vlastnictví a 
údržba), přáli byste si i koupaliště, bazén, saunu, zasněžovače a opravit Kocmínek.   
Velká nespokojenost je s komunikacemi v obci a jejich údržbou, přejete si propojení Rybí 
a Libhoště, silniční obchvat obce, řešení nebezpečné křižovatky u Fojtství, zpomalovací 
prahy, radar na měření rychlosti, zákaz průjezdu kamiónů, průchod ze staré cesty na 
novou, obytné zóny u hasičárny a na panelce, zrcadla, parkovací plochy u obchodů a  
poblíž vleků, přejete si, aby byl dořešen výkup pozemků pod místními komunikacemi, 
jste nespokojeni i se stavem lesních cest. Přejete si zbudovat zastávky na obou stranách 
silnice, 73 z Vás připomíná nedořešené chodníky směr horní, dolní a Štramberk a 22 
občanů připomíná i chybějící přechody pro chodce. A s dopravou souvisí i napojení na 
cyklotrasy ve směru na NJ a Libhošť. 
V oblasti životního prostředí jste nespokojeni s nakládaním s odpady, chybí 
kompostárna, kontejnery na plechovky, odpadové koše na psí výkaly, přejete si více 
zeleně, údržbu okolo potoka (pokácení vysokých stromů), pokácení zajmelených stromů, 
klid v lesích a pstruhovou vodu. 
 
6. Na otázku, jestli se cítíte v obci bezpe čně, 179 odpovědělo kladně, 100 
občanů upozorňuje na problémové osoby (nevhodné chování, vandalismus), 25 na 
kriminalitu páchanou v obci, 37 na nedostatečnou činnost policie, 59 občanů upozorňuje 
na nedostatečné osvětlení a 308 na nedodržování rychlosti v obci. Jako nebezpečí 
vnímáte  i projíždějící kamióny, nekázeň řidičů, velkou frekvenci aut, chybějící přechody 
a chodníky, motorky a čtyřkolky v lesích, volně pobíhající psi a jiná zvířata, podnapilou 
mládež a vandalismus. 
 
Naší ankety se zúčastnilo  202 mužů a 248 žen 
 39 ve věku 12 – 18 let, 50 ve věku 19 – 24 let, 135 ve věku 25 – 45 let, 120 ve věku 45 
– 59 let,  51 ve věku 60 – 69 let a konečně 56 lidí starších 70 let. 
Podle vzdělání jste se rozdělili na  80 se základním vzděláním, 144 vyučených, 43 
středoškolských bez maturity,  134 středoškolských s maturitou a 29 vysokoškoláků. 
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Ekonomická aktivita – 66 studujících, 115 důchodců, 83 ve státním sektoru, 114 
v soukromém sektoru, 21 soukromých podnikatelů, 25 na mateřské dovolené a 8 
nezaměstnaných. 
A nakonec, kde všude pracujete nebo studujete jste odpověděli: 32 v Rybí, 229 jinde 
v rámci okresu, 49 mimo okres a jeden všude možně.  
 
Výsledky tohoto dotazníku jsou zprávou nejen pro obecní zastupitele a zpracovatele 
plánu rozvoje obce, ale i pro každého z nás, to co považujeme za normální a super, 
může spoustu jiných lidí obtěžovat. Zkusme být proto více vnímavými k potřebám a 
náladám našich spoluobčanů. A také je to zpráva pro naše podnikatele, jestli nemají 
chuť něco změnit (Puntík, otvírací doba) nebo podniknout něco nového, co v Rybí 
postrádáme.  
 
A nakonec jeden z názorů z dotazníku vhodný k otištění a k zamyšlení: 
 
Dovoluji si vyslovit svůj názor: Stávající vzhled naší obce se vůbec nedá srovnat ke 
vzhledu obce našich mladých let, kdy na každém dvorku bylo hnojiště, plno 
hospodářského nářadí. Zmizely chlévy, stodoly. Každý má okolo domu téměř parkovou 
úpravu. Ulice všude opravené. Úprava veřejných prostranství je jistě nákladná a proto mi 
nejvíce vadí neukázněnost a vandalismus mladých občanů, že si těchto vytvořených 
hodnot neváží a úmyslně je ničí – mám na mysli hlavně autobusové čekárny. Dnešní 
myšlení mnohých lidí je ohánět se jen samým právem, ale že by měli mít vůči 
společnosti i nějaké povinnosti, to si mnozí lidé nepřipouští.                           Jiřina Marková 
 
 
Pozvání ke kulatému stolu 
 
Ješt ě jednou Vám všem d ěkujeme za spolupráci na tomto dotazníku a t ěšíme se, 
že se zúčastníte i následného zpracování Plánu rozvoje obce Rybí, kdy si  
12. 6. 2008 v 19 hodin  spole čně zasedneme ke kulatému stolu a prodiskutujeme 
zde pracovní návrh tohoto d ůležitého dokumentu pro naší obec.  
          

                                                                                                 Marie Janečková a Petr Skalka                               
 

SOUTĚŽ  

 
Soutěž pokračuje 
 
Vážení spoluobčané, vzhledem k tomu, že jste se  do soutěže zapojili ve velmi malém 
počtu, předpokládám, že otázka byla pro Vás velmi obtížná.  Dám Vám proto další 
nápovědu. 
V poslední době papuče zahřívaly nohy především při večerním sledování televize a 
tak se název inovoval na tel .......... .  
 
Kulturní komise čeká na Vaše odpovědi a výhry čekají na Vás !!! 

Za kulturní komisi Ludmila Krausová 
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MYSLIVCI INFORMUJÍ 

 
Červen – m ěsíc myslivosti a ochrany p řírody 

 
     Při procházkách zejména jarní přírodou každého z nás jistě potěší pohled na pasoucí 
se srnčí zvěř, prohánějící se zajíce, zvučný hlas bažantích kohoutů a milostný zpěv ptačí 
drobotiny. Bohužel toho krásného z této přírody stále ubývá. Nastávající měsíc červen je 
měsícem zrodu nového života a výchovy mláďat. K tomu požaduje od nás to jediné, klid 
a ohleduplné chování v přírodě. Obracíme se proto na naše spoluobčany, aby nám 
v tomto směru byli nápomocní. Při turistických vycházkách pohybujte se pouze po 
cestách a vyšlapaných chodníčcích. Jakékoliv nalezené mládě srnčí, zaječí pozorujte 
z povzdálí a zásadně se ho nedotýkejte. Lidským pachem zrazená matka jej opustí a 
mládě hyne. Motoristé byli tolikrát upozorňování, aby nejezdili mimo veřejné komunikace, 
apelujeme na ně znovu, aby alespoň v tomto měsíci dopřáli přírodě potřebného klidu. 
Snad největším nebezpečím jsou volně pobíhající psi. Neušetří dospělou srnu, ne tak 
jakékoliv mládě. Dokladem je nedávno nalezena srna usmrcena psem, která nosila 
v sobě dvě srnčata (viz foto). Často je občany namítáno, že myslivci používají také volně 
pobíhající psy. K tomu je třeba dodat, že tito psi prošli zvláštním výcvikem a náročnými 
zkouškami a nejsou svým působením zvěři škodliví.  
Tímto kratičkým článkem jsme chtěli připomenout našim občanům: 
  

Máte-li p řírodu rádi a to co v ní žije, chra ňte a važte si jí. 
 

     Děkujeme za pochopení.                                                     Myslivecké sdružení Rybí 
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INZERCE 

 
 
         Daruji za odvoz králíkárnu – 4 kotce. Pan Laga, Rybí 181 

***************************************************************************************************** 
 
   Koupím zahradu, stavební pozemek nebo rodinný dům. Tel. 608 80 51 51. 

 
 

INFORMACE  

      
     Dnem 1.1.2007 vešel v platnost zákon č. 135/2006 Sb., kterým se mění některé 
zákony v oblasti ochrany před domácím násilím. V této souvislosti byla ve všech krajích 
ČR zřízena také Intervenční centra (§ 60a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách). 
Činnost Intervenčních center je specializovaná sociální služba zaměřená na pomoc 
osobám ohroženým domácím násilím a na koordinaci spolupráce mezi institucemi, které 
s osobami ohroženými domácím násilím přicházejí do kontaktu.  
Intervenční centrum Bílého kruhu bezpečí, o. s. v Ostravě z pověření Krajského úřadu 
Moravskoslezského kraje poskytuje služby občanům (bezplatné, anonymní a diskrétní) 
z okresu Nový Jičín. 
Kontakt: Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím 
              Bílý kruh bezpečí, o.s.  
              ul. 28. října 124 
              702 00  Ostrava 
tel:  597 489 207 
fax: 597 489 204 
email: ic.ostrava@bkb.cz 
www: www.bkb.cz; www.domacinasili.cz; www.donalinka.cz 
 

UPOZORNĚNÍ   
  
     Na základě množících se stížností na volné pobíhání psů a s tím související psí 
výkaly, apelujeme na majitele psů, aby si své miláčky lépe zabezpečili. Upozorňujeme na 
dodržování Obecně závazné vyhlášky obce Rybí č. 1/2004 o zabezpečení veřejného 
pořádku a čistoty p ři držení ps ů a zákazu volného pobíhání ps ů, čl. 4 který zní: 
Držitel nebo průvodce psa je povinen zajistit, aby pes svými exkrementy neznečišťoval 
veřejná prostranství a prostory přístupné veřejnosti. Pokud ke znečištění dojde, je 
povinen bezodkladně zvířecí exkrementy z těchto míst odstranit.  

Petr Skalka, starosta  
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 POZVÁNKA NA ZÁJEZD 

 
Farnost Rybí pořádá v soboru 14.6.2008 zájezd na poutní místo Skalka nad Váhom a do 
Trenčína. Na zpáteční cestě se zastavíme v poutním kostele v Zašové. 
Cena : dospělí 260 Kč, děti 160 Kč 
V ceně jsou zahrnuty náklady na dopravu a oběd.  
Doporučuje se výměna peněz. 
Na poutní zájezd Vás zve otec Zdenko Vavro. 
Přihlásit se můžete u paní Marty Pavelkové nebo Ludmily Krausové. 

                                                                                                            

ZPRÁVY ZE SOUTĚŽÍ ODDÍLU SPV TJ SOKOL RYBÍ 

 Naši žáci, žákyně, dorostenci a dorostenky v měsíci květnu absolvovali všechna 
regionální i krajská kola našich tradičních disciplín: 

        A jak to všechno dopadlo ? 
 
30.4. – 1.5. Regionální kolo atletiky, brännballu a  Medvědí stezky v Mo řkově  
 
Medvědí stezkou: 

 Mladší žáci II. 1. Josef Kraus - Patrik Chovanec 
 Starší žáci III.  1. Michal Bil - Michal Šimíček 
                    2. Adam Matzke - Přemysl Tobola 
                    3. Ondřej Janoštík - Radim Pospěch 
 Starší žákyně IV. 1. Johana Purmenská - Nikola Bilová 
                    2. Vendula Pustějovská - Anna Hanzelková 
 Dorostenky          1. Šimíčková Alena – Šimíčková Martina 
                    2. Adéla Šenková - Marie Tománková 
                    3. Martina Bilová - Sabina Říhová 
 Mladší žákyně II. 6. Nikola Šimíčková - Tereza Marková   
 Starší žákyně III. 6. Františka Rýdlová – Marie Heraltová 

 
Brännball:     2. místo mix Rybí A 
                              4. místo mix Rybí B 
 
Atletika Mo řkov (okres) 

Starší žáci I.         1. Přemysl Tobola           Starší žáci II. 1. Michal Bil  
                              6. Radim Pospěch                                   2. Michal Šimíček 
                           10. Patrik Chovanec                               8. Adam Matzke 
                          13. Josef Kraus                                         10. Ondřej Janoštík   
Mladší žákyně I.    2. Tereza Marková     Mladší žákyně II.  10. Františka Rýdlová       
                              4. Nikola Šimíčková 
Starší žákyně III. 10. Marie Heraltová    
Dorostenky            1. Adéla Šenková 
Dorostenci             2. Milan Rýdel  
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Starší žákyně IV.   1.  Marie Tománková                                                              
          2.  Vendula Pustějovská 
                               6. Johana Purmenská 
                               7. Anna Hanzelková        
 

17.5.     Krajská atletika v Haví řově 
   
 Mladší žákyně I.    3. Nikola Šimíčková 
             4. Tereza Marková 
 Dorostenci            8. Milan Rýdel 
 Starší žáci III.          4. Michal Bil 
                             7. Michal Šimíček 
 Mladší žáci II.          7. Přemysl Tobola 
 Mladší žáci I.          3. Patrik Matzke 
 Dorostenky                   4. Adéla Šenková 
 Starší žákyně IV.          7. Marie Tománková 
                           10. Johana Purmenská   
 
24.5.      Krajská sout ěž Medvědí stezkou Kun čice p.Ond řejníkem  
 
 Dorostenky                 3. Alena Šimíčková - Marie Tománková 
                           4. Martina Šimíčková - Markéta Koloničná 
 Starší žákyně IV.        2. Nikola Bilová - Johana Purmenská 
                           6. Vendula Pustějovská - Anna Hanzelková 
 Starší žáci III.        5. Adam Matzke - Přemysl Tobola 
                           6. Michal Bil - Michal Šimíček 
 Mladší žáci II.        4. Josef Kraus - Patrik Chovanec 
  
Z krajských kol nám do republikových sout ěží postupuje : 
 
Atletika:                   Michal Bil, Patrik Matzke, Nikola Šimíčková. 
Medvědí stezka:      Hlídka: Johana Purmenská a Nikola Bilová. 
 
     Všem našim soutěžícím děkujeme za reprezentaci a blahopřejeme k jejich umístění. 
Republikové kolo všech soutěží proběhne 26.6.-30.6.2008 v Olomouci na Festivalu 
sportu pro všechny. Kdo máte zájem o více informací k tomuto Festivalu najděte si 
stránky  www.caspv.cz.                                           Za SPV TJ Sokol Rybí - Libuše Mužíková   

       

VOLEJBAL  
  

     Dne 3.5.2008 se v Bílovci konalo okresní kolo volejbalového turnaje neregistrovaných 
hráčů. Naši obec reprezentovalo družstvo žen a družstvo smíšené. Ženy toto kolo 
vyhrály  a postoupily do kola krajského, které proběhlo 18.5.2008 v Ostravě, kde se 
umístily na třetím místě. Tímto děkujeme všem za skvělý sportovní výkon a přejeme 
hodně úspěchů při dalších bojích nad volejbalovou sítí. 

                       Za výbor TJ Sokol Rybí Havrlantová Pavlína 
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ZPRÁVY ODDÍLU KOPANÉ   

 
FOTBALOVÉ VÝSLEDKY: 
 
30.4.   st.přípravka  Veřovice              -    Rybí          4 :  1 
  1.5.  muži      Straník                -    Rybí                  1 :  1 
  žáci      Kopřivnice B       -    Rybí          0 :  3 
  3.5.  žáci      Hostašovice        -    Rybí          0 :  9 
  dorost           Lichnov                -    Rybí          1 :  3   
  4.5.  muži      Tísek A                -    Rybí          4 :  2 
  7.5.  st.přípravka  Lichnov                -    Rybí          3 :  1 
  8.5.  žáci      Rybí                  -    Trojanovice 1        1 :  4  
  muži      Veřovice              -  Rybí              2 :  2 
11.5.  žáci      Rybí                  -  Štramberk B        5 :  2 
  dorost      Rybí                     -   Lubina         0 :  3 
  muži      Rybí                     -  Jeseník n./O.        1 :  2 
13.5.   st.přípravka  Kopřivnice C        -  Rybí              4 :  2 
16.5.  st.přípravka  Rybí                  -  Vlčovice-Mniší        0 :  4  
17.5.  muži      Stachovice           -  Rybí          1 :  1  
18.5.   žáci      Veřovice               -  Rybí          0 :  1  
  dorost      Rybí                     -    Štramberk         1 :  2  
23.5.  st.přípravka  Lubina                  -   Rybí          0 : 11  
25.5.  žáci      Rybí                     -  Kopřivnice B        2 :  3 
  dorost      Straník                 -  Rybí          7 :  0 
  muži      Rybí                     -    Veřovice          2 :  3 
 
 
FOTBALOVÁ  UTKÁNÍ: 
 
NE  1.6. 10:00 žáci Rybí  - Straník 
PÁ  6.6 16:30 st.přípravka Vlčovice-Mniší  - Rybí 
NE   8.6. 10:00 žáci Nový Jičín B  - Rybí  
  17:00 muži Rybí  - Nový Jičín B 
PÁ 13.6. 16:30 st.přípravka Rybí  - Lubina   
SO 14.6. 17:00 muži Kunín  - Rybí 
NE 15.6. 10:00 žáci Kateřinice  - Rybí 
NE 22.6. 17:00 muži Rybí - Starý Jičín 
 

   

 RYBSKÝ   ZPRAVODAJ    č. 6/2008 vydal Obecní úřad Rybí, Rybí č. p. 127, dne  28.5.2008  
      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: Tiskárna             
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