
  

 

      
           Dobrý den a hezký měsíc červen, milí spoluobčané. 
 
 
     Měsíc červen nastoupil na uvolněný trůn a rozdává lákavou červenou barvu   
třešním a jahodám, ale jinak je především měsícem zkoušek. Jen letošní maturanti 
už mají v naprosté většině čerstvé maturitní vysvědčení v hrsti a tak jim ze srdce 
gratulujeme a přejeme jim pevné vykročení do světa dospělých. 
 
     Zato vysokoškoláci zkoušejí své štěstí u zkoušek a děti školou povinné skládají 
účty ze svých celoročních znalostí a zkoušejí pevnost nervů svých učitelů a           
trpělivost rodičů. 
 
     A aby toho zkoušení nebylo málo, i naše obec zkusila opět po roce podat žádost 
do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko na stavbu          
víceúčelového minihřiště, které plánujeme vystavět v areálu Klimbach nad             
fotbalovým hřištěm. Uvidíme, jakou známku dostaneme! To se ale dozvíme až někdy 
na podzim. 
 
     Nadále se zkoušíme prodrat složitostí řešení problému zvaného centrální         
kanalizace obce. Zkusili jsme také oslovit firmu v grantovém programu a chtěli jsme 
získat část  peněz na opravu podlahy v sále obecní besedy, která proběhne o prázd-
ninách.  Zkouška ale tentokrát nevyšla. 
 
     V červnu Evropané opět zkusí vybrat správné poslance do Evropského            
parlamentu, jiní raději zkusí obléknout nové plavky a vyzkoušejí teplotu moří celého 
světa. 
 
     Barak Obama zkouší dát svět do pořádku (kdyby mu tak vyšla aspoň polovina 
z jeho velkých cílů!). 
 
     A my ostatní, co zrovna nic nezkoušíme, pojďme si třeba zkusit posedět 
do předzahrádek rybských hospůdek a dát si něco dobrého. 
 

Petr Skalka a Marie Janečková 

XVII. ročník  

ČERVEN 2009 
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Ze zasedání rady obce 
Rada obce na svém 63. zasedání dne 28.4.2009 
projednala a p ř i ja la toto usnesení:  

bere na v ědomí   žádost manželů Kvitových, bytem 
Rybí o změnu územního plánu obce Rybí na 
pozemku parc.č. PK 824 v k.ú. Rybí na zónu 
individuálního bydlení – výstavba rodinných 
domků; 

bere na v ědomí   žádost Zdeňka Purmenského, 
Petra a Rostislava Purmenských, bytem Rybí 
a Karly Najvarové, bytem Štramberk, o změ-
nu územního plánu na pozemku parc.č. 
1623/2 a 1624/2 v k.ú. Rybí na zónu individu-
álního bydlení – výstavba rodinných domků; 

bere na v ědomí   žádost Ivana Hanzelky, bytem  
Nový Jičín o změnu územního plánu Obce 
Rybí na pozemcích parc.č. 1624/1 a 1623/1 
v k.ú. Rybí na zónu individuálního bydlení – 
výstavba rodinných domků; 

schvaluje   návrhy smluv o zprostředkování hudební 
produkce mezi Obcí Rybí a panem Ing.      
Josefem Melnarem, bytem Rybí :  

  zprostředkování vystoupení The Czech     
Ensemble Baroque Vocal Quintet dne 
1.6.2009 s dětskou operou Červená         
Karkulka,  zprostředkování vystoupení pě-
veckého sboru Chorus Ostrava dne 
20.12.2009 v kostele Nalezení sv. Kříže 
v Rybí s Vánočním koncertem a pov ěřuje   
starostu podpisy těchto smluv; 

vybrala   firmu Elektromontážní práce Stanislav 
Pařenica se sídlem Nadační 26, Odry  na 
stavbu el. přípojky NN na Multifunkční ob-
jekt Rybí;  

schvaluje   realizaci projektu „Víceúčelové mini-
hřiště v obci Rybí“; 

schvaluje   výběr dodavatele na zpracování stu-
die proveditelnosti pana Pavla Jančálka, 
OSVČ, IČ: 71849726, bytem Mořkov; 

schvaluje   složení projektového týmu ve slože-
ní: 

  předinvesti ční fáze: Petr Skalka, Marie   
Janečková, Antonín Kudělka. 

  investi ční fáze: Petr Skalka, Marie Janeč-
ková, Antonín Kudělka, Jaroslava Honešo-
vá. 

  provozní fáze:   Petr Skalka, Marie Janeč-
ková, Jaroslava Honešová, Radek Valušek; 

schvaluje   zapracovat předfinancování projektu 
do návrhu rozpočtu na rok 2010; 

schvaluje   finanční udržitelnost provozní fáze; 

bere na v ědomí   informace starosty ze sjezdu 
SMS ČR v Jihlavě. 

Pozvánka na 16. zasedání  

zastupitelstva obce 

      Starosta Petr Skalka zve všechny občany na 16. zasedání Zastupitelstva obce Rybí, 

které se bude konat v sále Besedy v úterý 9. června  od 19.00 hod., kde bodem      
programu bude schválení závěrečného účtu obce Rybí za rok 2008 a  projednání hos-
podářských výsledků ZŠ a MŠ za rok 2008. 

     Návrh programu tohoto zasedání bude zveřejněn nejméně 7 dní před konáním zase-
dání na úřední desce obecního úřadu, informačních vývěskách a webových stánkách 
obce www.rybi.cz .   
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Rada obce na svém 64. zasedání dne 12.5.2009 
projednala a p ř i ja la toto usnesení:  

Co najdete na úřední desce  

bere na v ědomí   uzavření Mateřské školy Rybí 
v době letních prázdnin od 13.7. do 
16.8.2009; 

souhlasí   s geometrickým plánem č. 620-
43/2009 ze dne 22.4.2009 k připravované 
smlouvě o bezúplatný převod pozemku 
parc.č. 1689/2 v k.ú. Rybí do vlastnictví 
obce Rybí; 

pověřuje   starostu řešením problému duplicitní-
ho zápisu pozemku parc.č. 90/1; 

schvaluje   dodatek č. 1 ke smlouvě o svozu 
komunálního a separovaného odpadu 
mezi obcí Rybí a Technickými službami 
města Nového Jičína a pověřuje   staros-
tu podpisem;  

vybrala   firmu CPR – Centrum Podnikání a 
Rozvoje, se sídlem Štefánikova 244, 
Kopřivnice na monitoring a realizaci vý-
běrových řízení na dodavatele při realiza-
ci projektu „Multifunkční objekt v obci Ry-
bí“ dle metodických pokynů Regionálního 
operačního programu NUTS II Moravsko-
slezsko; 

vybrala   plynovou stoličku ALBA VP 13 do 
kuchyně Pohostinství Beseda od firmy 
MontyCon gastro, s.r.o. se sídlem Slé-
várenská 437/2, Ostrava; 

schvaluje   smlouvy o smlouvách budoucích 
na zřízení věcného břemene mezi Ob-
cí Rybí a Radkem Hanzelkou, bytem 
Rybí  za účelem vybudování a provo-
zování vodovodní a plynovodní přípoj-
ky na pozemcích parc.č. 1796/1 a 
1705/1 k novostavbě rodinného domu 
na pozemku parc.č. 1513/5 v k.ú. Rybí 
a pověřuje   starostu podpisy těchto 
smluv; 

schvaluje    rozpočtové opatření č. 1 ; 

navrhuje   termín 16. zasedání zastupitelstva 
obce Rybí dne 9. června 2009 od 
19.hodin.   

K datu 28.5.2009: 
 
Návrh závěrečného účtu obce Rybí za rok 2008 
Veřejná vyhláška - Karel Štencl 
Vyhláška - vyměření daně z nemovitosti na rok 2009 
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu 
Nařízení Krajské veterinární správy -  varroáza včel  
Nařízení Krajské veterinární správy Moravskoslezského kraje - mor včelího plodu 
Nabídka pozemků k pronájmu uveřejněná Pozemkovým fondem ČR 
Přehled uzavřených veřejnoprávních smluv 
 
Písemnosti jsou uvedené také na elektronické úřední desce na adrese: 
www.rybi.cz 
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            O Z N Á M E N Í 
o době a místě konání voleb 
do Evropského parlamentu 

 
 

Starosta obce Rybí pan Petr Skalka podle § 32 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského 
parlamentu a o změně některých zákonů, 

 

o z n a m u j e  : 
 
1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční 
  
 v pátek   5. června 2009     od  14.00  hodin   do  22.00 hodin    a  
 v sobotu      6. června 2009     od    8.00  hodin   do  14.00 hodin   

 
 

2. Místem konání voleb do Evropského parlamentu ve volebním okrsku č.1                                          
je volební místnost v sále pohostinství Beseda, Rybí č.p. 127 . 

 
 
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České 

republiky ( platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pa-
sem České republiky, cestovním průkazem České republiky ), nebo totožnost a státní ob-
čanství jiného členského státu Evropské unie a zápis v evidenci obyvatel. 

 
 

4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb do Evropského parla-
mentu hlasovací lístky. Ve dnech voleb do Evropského parlamentu volič může obdržet hla-
sovací lístky i ve volební místnosti. 

 
 
5. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech 

voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost –         
prostřednictvím přenosné volební schránky.  

  
 
 V Rybí dne 20. května 2009                                        Petr Skalka 
                starosta obce Rybí 
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DEN DĚTÍ s premiérou pohádky Červená Karkulka . 

  
V pond ělí 1. 6. 2009 navštíví Rybí úspěšný ostravský vokální soubor  

The Czech  Ensemble Baroque, který v 8.30 hodin v sále Besedy  
předvede hudební zpracování  pohádky bratří Grimmů Červená Karkulka.  

Rybské publikum je první z plánované řady koncertů ve školách a školkách 
po celé Moravě a Čechách.  
  
Představení je určeno dětem předškolního věku, žákům prvního stupně ZŠ 
a všem příznivcům pohádkových příběhů.   

  
Příjemné a veselé pohádkové dopoledne a vše nejlepší dětem k jejich svátku přeje  
Josef Melnar a kulturní komise. 
 
  8.  června Ředitelka Mateřské školy Rybí svolává na pondělí 8.6. v 10 hod. v MŠ 

SCHŮZKU RODIČŮ NOVĚ PŘIHLÁŠENÝCH DĚTÍ. Pokud se nemůže-
te v tuto dobu dostavit, kontaktujte ředitelku MŠ na tel. č. 556 760 002.
  

 10.  června   ZÁVĚREČNÝ KONCERT ZUŠ - tak jako každý rok se Základní umělec-
ká škola Kopřivnice – pobočka Rybí loučí se školním rokem koncertem, 
který se koná ve středu 10.6. v 18.00 hodin v sále Besedy. 

 Přijďte mezi nás, těšíme se na Vás. 
 
13.  června MYSLIVECKÉ LETNÍ ODPOLEDNE  od 14.00 hod. v areálu Sokolovny 

Rybí (bližší informace na samostatném listě tohoto zpravodaje)  
 
17.- 18. června  Probíhá HUMANITÁRNÍ SBÍRKA  od 9 hod. do 19 hod. v prostorech 

před knihovnou (bližší informace na  samostatném listě zpravodaje) 
  
  
 
 

 
KLUB ŽEN  – zve své členky v úterý 2. června  do přísálí Besedy v 1800 hod.  
 
 
ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ A MĚŘENÍ TLAKU   se bude konat v pondělí 1. června   
a také v v pondělí 29. června   v přísálí Besedy  v  době   od 9:30 - 10:00. 
ZAPISOVÁNÍ  LÉK Ů  se bude konat   v pondělí  15. června ve stejnou dobu.
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 Kristina  Jahnová      89  let 

 Ludmila  Křížková  75  let 

 Antonín Kohoutek  60  let 

Občanům, kteří v tomto měsíci oslaví svá významná životní jubilea    
přejeme především hodně zdraví, štěstí, mnoho elánu a spokojenosti. 
      

Očkování králíků (stáří min. 6 týdnů !) proti moru a myxomatóze 
bude prováděno v odpoledních hodinách ve dne 9. června .  
Cena očkování králíků:             15Kč/1ks  
Chovatelé, kteří mají zájem o očkování, se mohou nahlásit na obecním úřadu  
do pondělí 8. června.  

MUDr. Jana Machovská oznamuje rodičům termíny poradny v Rybí 
v době letních prázdnin:  
23. července a 20. srpna   vždy v době od 13:00 - 14:00 hod.  
Současně oznamuje termíny své dovolené 29. června  – 10. července 
                                                                 a  27. července –  7. srpna. 
V době čerpání dovolené zajištěn zástup v ordinaci v Novém Jičíně,       
ordinační hodiny tradiční.  
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PRODÁM 
 
 Nové   RI okno :  barva - ořech / bílá 
    výška - 1.300 mm 
    šířka  - 1.200 mm 
 
Původní cena 6.574,-  
Nynější cena  5.000,- 
      Bradáč Josef 
      Rybí 99 
      tel. 739 909 716 

ZÁJEZD DO ELEKTRÁRNY DLOUHÉ STRÁN Ě 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, příspěvek na dopravu. 
 

Přihlášení p řijďte zaplatit zájezd na Obecní ú řad. 

Rodičům dětí ve věku 5-12 let 
Talentové zkoušky  

ve středu 3. června a čtvrtek 4. června od 14.00 do 17.00 hodin 
Místo konání:  Základní umělecká škola - sborové studio Derkova 3 v Novém Jičíně 
 
 Rodiče, přiveďte své děti 5-12 let, aby zazpívaly dvě libovolné písně a staly se členy 
jednoho ze tří přípravných oddělení našeho špičkového hudebního tělesa  ONDRÁŠEK. 
 
Bližší informace na tel. čísle :  556 708 488 
nebo na adrese :  ONDRÁŠEK  Novojičínský sbor ZUŠ Derkova 3, 741 11  Nový Jičín 
email:  ondrasek@zus-nj.cz, www.ondraseknj.cz 

Josef Zajíček 
sbormistr   
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     Přijďte ve dnech 8. a 10. června vždy mezi 16 až 19 hodinou do místní knihovny 
a zúčastněte se výběru ilustrací Adolfa Zábranského na leporelo, které bude součástí 
pamětní síně akademického malíře v zádveří naší školy.  
Do zpravodaje přikládáme i návrh Kristýny Pavelkové na připravovanou pamětní síň. 

 
Těším se na Vaší spolupráci Marie Janečková 

Zájezd  na sv. Hostýn a do D řevohostic na Setkání dechových hudeb 
v neděli 26. července  

       

      Program : 
    Odjezd Rybí Fojtství       9.00 hod.     Rybí Horní      9.05 hod. 
    Hostýn  příjezd              10.45 hod      prohlídka poutního místa, 
                                                                rozhledna, větrná elektrárna, stravování 
                                                                možnost mše sv. v 11.30 hod. 
    Hostýn odjezd                13.00 hod. 
    Dřevohostice příjezd      13.30 hod      malebný městys 
    Dřevohostice                  14.00 hod      slavnostní průvod 
                                                                 vystoupení kapel – ZUŠ Zábřeh 

Křídlovanka – Kutná Hora 
Schönburger Blasmusikanten (Německo) 

   Dřevohostice odjezd       19.00 hod. 
   Bystřice p/H.                   19.20 hod. 
   Přepokládaný návrat       21.00 hod. 
 

   Cena: dosp ělí 100 Kč, děti 50 Kč 
   Cena zahrnuje jen  dopravu.  

 
   Vstup na festival si hradí každý sám. Vstupné 100 Kč za osobu.          
   Pokud někdo nechce na Setkání dechových hudeb, vyzvedneme ho v Bystřici pod   

Hostýnem  v 19.20. 
   Přihlášky na OÚ. 

TJ Sokol Rybí a Sportovní komise při OÚ Rybí si vás dovolují pozvat na 
 LETNÍ VEČER, 

 který se koná dne 4.7.2009 od 19.00 v areálu sokolovny.  
Hraje skupina Stram. 
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      Rádi otiskujeme dopis od pana podplukovníka Ing. Marka 
Purmenského: 

Pane starosto, 
 
      dovolte mi tímto, abych poděkoval všem rybským občanům a především rodině               
Bradáčových za obstarání starých kufrů a kabel, které jsou u Veterinární základny Grabštejn 
využívány k výcviku služebních psů na vyhledávání zbraní, drog a výbušnin. Tyto staré kufry 
jsou jednou z výcvikových pomůcek, které Armáda České republiky nesmí nakupovat z      
vlastních finančních prostředků. Služební psi, kteří jsou cvičení na "rybských kufrech" jsou    
nasazováni v různých zahraničních misích, jako v Kosovu, Afgánistánu a Iráku. Některé z     
Vašich kufrů, byly také přesunuty do těchto zemí z důvodu zabezpečení výcviku a tímto se    
podílejí na bezpečnosti našich vojáků a služebních psů nasazených v těchto zemích. 
      Pane starosto, pokud by to bylo možné, tlumočte poděkování našich psovodů a moje výše 
zmíněným rybským občanům ve Vašem zpravodaji.  
S pozdravem za všechny vojáky a služební psy: 
                                                                                                           Velitel základny 
                                                                                             podplukovník Ing. Marek Purmenský 

Paní Bradá čová p řipomíná, že sbírka starých kufr ů a kabel probíhá stále. 

     Na začátku května se rozběhly soutěže  mladých hasičů. A tak se naší hasiči již  
zúčastnili soutěží v Lubině, Závišicích, Klimkovicích, Lubojatech a podle kalendáře tak 
téměř každý týden zkusí dosáhnout co nejlepší výsledky v blízkých i vzdálených     
místech našeho regionu.  
     Výsledky zatím neodpovídají jejich velkému snažení, umísťují se v druhé polovině 
výsledkových tabulí, ale do zimy se ještě může karta obrátit a na Vánočním branném 
závodě v Jerlochovicích třeba vystoupí na stupně vítězů. 
 
     Zkusme si znovu připomenout jak je hasičská soutěž pestrá a náročná, nejen že 
žáci musí zvládnout brilantně hasičský útok, ve kterém hrají rozhodující roli setiny 
sekundy, ale zvládají i nejrůznější štafety podle českých a mezinárodních pravidel, při 
kterých se zase dbá na přesnou hasičskou práci a v závodech všestrannosti je nutná 
dobrá spolupráce a rychlost rozhodování. 
 
     Proto až uvidíte v sobotu odjíždět z Rybí hasičské auto, popřejte mladým hasičům 
hodně štěstí v soutěži. 

Tonda Kudělka 
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 V minulém úvodníku jsme Vám připomínali dodržování nedělního klidu. Abyste 
aspoň tento den nepoužívali motorové sekačky na sečení trávníku a nerušili jízdou na 
motorkách a čtyřkolkách na polích a v lesích. 
 Obecně platí, že obtěžování hlukem a rušení nočního klidu, které by mohlo narušit 
veřejný pořádek, je regulováno zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění    
pozdějších předpisů a zákonem č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 Pokud jde o hluk vyvolaný výrobní nebo jinou podnikatelskou činností, je tato   
problematika upravena zákonem č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. 
 
  
 I když se zákon řešením hluku zabývá,  mají nyní obce ve své samosta tné 
působnosti možnost znovu vydávat obecn ě závazné vyhlášky, které vymezují   
používání hlu čných za řízení nebo definují dobu no čního klidu. 
 
 
Z metodického pokynu Ministerstva vnitra vyjímáme: 
 
 „Obce nemohou paušálně zakázat používání hlučných zařízení, tzn. zakázat jejich 
používání po delší čas (např. celý pracovní den či dokonce více po sobě jdoucích dní 
nebo celý víkend), je však možné používání těchto zařízení přiměřeně omezit (např. 
v ranních a večerních hodinách, po celý jeden den pracovního klidu  za předpokladu, že 
je to kompenzováno možností užívat je po celý další den víkendu, apod.).  
 Je však nutné aby takovýto zákaz byl v souladu s principem proporcionality a             
zohledňoval právo občanů a vlastníků nemovitostí obhospodařovat svůj majetek.         
Je taky vhodné vzít v úvahu podle místních poměrů i to, zda jde o rušení ojedinělé,       
opakované, úmyslné apod.  
 
 Obce také mohou v obecně závazných vyhláškách definovat dobu nočního klidu a 
stanovit pro tuto dobu přiměřená opatření (např. zachovávat klid a omezit hlučné proje-
vy). Pojem „noční klid“ není v žádném  právním předpise vymezen. Je proto potřeba po-
važovat za užitečné, učiní-li tak obec v rámci úpravy místních záležitostí veřejného po-
řádku vyhláškou“. 
 
 Tolik z metodického pokynu. Obec se bude touto problematikou  zabývat na svých 
zasedáních a využije této možnosti a připraví novou obecně závaznou vyhlášku řešící 
hlučnost v obci. 
 

Komise životního prostředí  
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Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s  obecním úřadem Rybí 
 

VYHLAŠUJE 
 
 

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 naší obci 

 

 dne:  středa   17. června    a   čtvrtek   18. června 
 

 čas:  9. hod.  –  19. hod. 
 

 místo: v prostorech před knihovnou 
 
 

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,  
aby se nepoškodily transportem 

 

Děkujeme za Vaši pomoc. 
 

 
dispečink Diakonie Broumov  – 224 316 800, 224 317 203 
 
 
 

Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace,  která poskytuje materiální pomoc po-
třebným občanům a dává práci lidem, kteří jsou těžko umístitelní na trhu práce.  Více na  

www: diakoniebroumov.org 
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Myslivecké sdružení Rybí a Obecní úřad Rybí Vás srdečné zvou 

dne 13.6.2009 

na 

MYSLIVECKÉMYSLIVECKÉMYSLIVECKÉMYSLIVECKÉ    LETNÍ LETNÍ LETNÍ LETNÍ     
ODPOLEDNE ODPOLEDNE ODPOLEDNE ODPOLEDNE     

 

v areálu Sokolovny Rybí (za nepříznivého počasí v tělocvičně Sokolovny) 

začátek 14
00

 hod 

vstupné dospělí 30Kč, děti zdarma 

k poslechu a tanci hrají TWO BOYS 

občerstvení a myslivecká kuchyně zajištěny 

 

Uvidíte vystoupení dětí z Mateřské školy Rybí a žáků Základní školy Rybí, ukázku  

loveckých psů, ukázku vozidel Policie České republiky a ukázku dovedností mladých 

 hasičů Hasičského sboru Rybí. 

 

Doprovodný program:  

střelba ze vzduchovky 

projížďka na ponících 

kolo štěstí 

minisoutěž „poznávej přírodu“ 

a další atrakce 

Na vaši účast se těší myslivci a obecní úřad. 
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A zase " ten MO ŘKOV " 
 
       Dne 7.a 8. května proběhl tradiční Víkend mládeže v přírodě, který se již třetím 
rokem pořádá v Mořkově, proto ten nadpis. 
Z naší obce se zúčastnilo 22 dětí soutěží : Atletický čtyřboj, Brännball, noční hra a 
Medvědí stezka  

 
 
              Výsledky atletiky v jednotlivých kategoriích: 
 
12. Marková Tereza, 13. Šimíčková Nikola 
8. Šimíček Michal, 9. Bil Michal 
10. Purmenský David, 13. Tobola Přemysl, 14. Chovanec Patrik 

Bohužel naši borci podcenili jarní přípravu a na postup do krajského kola jejich umís-
tění nestačilo. 
 
 
 

  Výsledky - Medvědí stezka: 
 

5. Marková Tereza - Šimíčková Nikola 
 
2. Purmenský David - Bil Martin 
3. Chovanec Patrik - Tobola Přemysl 
 
3. Purmenská Božena - Macíčková Barbora 
 
6. Šimíček Michal - Bil Michal 
 
3. Pustějovská Vendula - Hanzelková Anna  
 
4. Bilová Martina - Říhová Sabina  
3. Purmenská Johana - Bilová Nikola  
2. Šenková Adéla - Tománková Marie  
1. Mužíková Barbora - Šimíčková Martina 

 
Skvělý výsledek! Naše dorostenky nedaly nikomu šanci a svoji kategorii obsadily od 
1.do 4. místa. 
Do krajského kola postupují 2 hlídky děvčat a 1 hlídka chlapců. 
 

                                                                     Za SPV Rybí - Liba Mužíková 
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      Měsíc červen je označován jako měsíc myslivosti a ochrany přírody. Není to     
náhodou, neboť v tuto dobu se v naší přírodě rodí nový život u většiny živočichů.       
 Srny vyvádějí mláďata,  objevují  se  druhé vrhy zajíců a rušno je i v ptačí říši. 
V tuto dobu je mladá zvěř nejvíce zranitelná a tak dochází k citelným škodám      
způsobených toulavými psy, kočkami, dravou zvěří, ale také člověkem. Mnoho srnčat 
a zajíčků zahyne při kosení pícnin zemědělskými stroji, tomu lze jen z části zabránit. 
 
 Ale každý z nás občanů může pro zachování nového života být nápomocný 
svým ohleduplným chováním v přírodě.  
 
 Proto připomínáme našim spoluobčanům, při turistických vycházkách využívej-
te pouze vyšlapaných chodníčků, nepouštějte volně psy, ale mějte je na vodítku.   
Náhodou nalezené srnče nebo zajíčka se nikdy nedotýkejte, pozorujte jej pouze z  
povzdálí.  
 Na motoristy se obracíme, aby zejména v tomto měsíci dopřáli přírodě tolik  
potřebného  klidu a využívali pouze veřejných komunikací. 
 
 Věříme, že pochopíte naší snahu udržet naši přírodu živou se vším, co k ní  
patří a za veškerou pomoc v tomto směru Vám děkujeme. 
                                                                                            Myslivecké sdružení Rybí 
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x 

Daňově diskriminovaná  obec – obce protestují  
Jistě jste si mnozí z Vás povšimli cedule  
     „Daňově diskriminovaná obec“, 

která se objevila na cedulích při vjezdech do naší vesnice v úterý 26. května 2009. 
Tuto akci organizovalo „Sdružení místních samospráv“, kterého je naše obec členem.  

 
Tímto tichým protestem obce protestují proti způsobu přerozdělování daní v ČR. 

Toto přerozdělování totiž výrazně zvýhodňuje čtyři největší města u nás oproti 
ostatním městům a obcím. 

                       Petr Skalka 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

v návaznosti na výsledky II. Republikového shromáždění SMS ČR si Vaši 
obec jakožto člena SMS ČR dovolujeme oslovit s následující naléhavou 
prosbou. Věnujte jí prosíme n ěkolik minut Vašeho času.  
 
Jak jistě víte, Ministerstvo financí ČR nechalo zpracovat Vysokou 
školou ekonomickou (VŠE) analýzu financování výkonu  státní 
správy a samosprávy obcí a m ěst z celé ČR. V průběhu roku 2008 

bylo VŠE zkoumáno financování přenesené státní správy a samosprávy, jak v jejich příjmové, tak i výdajové 
části. Základní zjištění analýzy podle SMS ČR odkrylo nedostate čné financování výdajových náklad ů 
obcí a m ěst pod 100 tis. obyvatel  a nesystémovost stávající právní úpravy financování s amospráv.  
 
Analýza VŠE sloužila jako podklad návrhu Sdružení m ístních samospráv na zm ěnu financování obcí 
a měst ze sdílených daní.  Analýza zřetelně prokazuje, že všechny samosprávy mají přibližně 40% výdajů 
na jednoho obyvatele stejné bez ohledu, zda jde o malou obec, městečko či velké město. Dnes se však 
rovným dílem dělí pouze 3% sdílených daní. To je zcela neodůvodněný nepoměr.  
 
 

  40% výdaj ů na občana jsou stejné                     pouze 3% daní se 
bez ohledu na velikost obce / m ěsta            dělí koeficientem rovnosti 
 

 
 

Spravedlivé 
peníze obcím a městům ?! 
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CÍL SMS ČR  
V OBLASTI  

FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV 
___________________________________________________ 

 

ODSTRANĚNÍ DAŇOVÉ 
DISKRIMINACE OB ČANŮ 
MENŠÍCH M ĚST A OBCÍ 

SOUHLASÍTE S TAKOVÝMI 
ROZDÍLY? 

 

 
         30.000  Kč na             6.890 Kč na 
           občana Prahy         občany menších  

      měst a obcí 

Z šetření vyplývá, že všechny obce a města vykazují následující typy výdajů  

výdaje významn ě vyšší  u velkých m ěst  na jednoho obyvatele a nižší u menších m ěst a obcí  

(bezpečnost, doprava a infrastruktura, kulturní a sportovní vyžití) 

přibližn ě stejné výdaje  na obyvatele bez ohledu na velikost obce (zbylé výdaje) 

výdaje nižší u velkých m ěst  na jednoho obyvatele a vyšší 
u menších m ěst a obcí  (výdaje na požární ochranu, odvádění 
a čištění odpadních vod, veřejné osvětlení, výdaje na zajištění 
pitné vody a další okruhy činností menších samospráv).  
 
Dnes tyto zvýšené či stejné výdaje obcí a měst pod 100 tis. 
obyvatel nejsou odpovídajícím způsobem zohledňovány. 
Čtyři největší města jsou příjmově naddimenzována, neboť 
na svých 20% obyvatel získávají téměř polovinu všech 
prostředků určených všem obcím a městům. Ostatních více 
než 6600 obcí a měst pod sto tisíc obyvatel jsou 
diskriminována, neboť v nich žije 80% obyvatel, přesto 
získávají pouze menší polovinu prostředků.  
 
Tento stav zachycuje následující příklad současný příjmů na 
jednoho obyvatele.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NÁVRH SMS ČR NA ODSTRANĚNÍ DISKRIMINACE  
FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV 

 
Podle závěrů Analýzy VŠE Sdružení místních samospráv 
připravilo návrh na změnu dělení sdílených daní mezi 
všechny obce a města, které jednomyslně schválilo II. 
Republikové shromáždění SMS ČR v dubnu v Jihlavě. 
Podstata návrhu SMS je jednoduchá. Dělit sdílené daně 
podle pravidel, která budou respektovat zjištěné výdaje obcí 
u jednotlivých činností.  
 

UPOZORNĚME NA DISKRIMINACÍ VŠECH OBCÍ A M ĚST !!  

Celkové p říjmy samospráv 
ze sdílených daní státního rozpo čtu 2009 

116,4 mld. K č

Přes 6600 
obcí a m ěst = 
80% obyvatel 
země získává 
jen polovinu 

zbylých 
prost ředků

4 největší 
města Praha, 
Brno, Ostrava, 

Plzeň 
= 20% obyvatel 
získává téměř

50% všech 
prost ředků
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Prázdniny … a s nimi spousta zaslouženého volného času pro děti. A aby děti tento svůj volný čas využily bez-

pečně a ve zdraví, je hlavně na rodičích, aby svým ratolestem připomněli  pravidla, jak se mají chovat nejen 

v přírodě, ale i doma a to hlavně v případě, že se pohybují bez přítomnosti dospělých osob. 

Důležité jsou např. zásady pro rozdělávání ohně nejen na vyhrazeném tábořišti: 

- oheň rozdělávat nejlépe vždy za přítomnosti dospělé osoby, 

- nikdy nezapalovat oheň v blízkosti lesa (50 m), 

- nikdy nerozdělávat oheň za extrémního počasí, např. za silného větru nebo extrémní-

ho sucha, 

- nikdy neponechávat oheň bez dozoru, 

- mít k dispozici dostatečné množství vlastní vody k uhašení ohně pro případ, že je 

oheň rozdělán v místě, kde není žádný vodní zdroj, 

- nenechávat mladší sourozence a kamarády, aby si hráli nebo seděli v blízkosti ohně (nebezpečí vznícení šat-

stva), 

- do ohně niky neházet jakékoliv výbušné předměty (zábavná pyrotechnika, nádoby od sprejů apod.), 

- oheň neroznášet  po okolí (např. na zapálené větvi), 

- oheň vždy pečlivě uhasit dostatečným množstvím vody a ujistit se, že nehrozí jeho samovolné rozhoření. 

Ale nejen oheň je příčinou zásahu hasičů. Děti se rovněž na svých prázdninových toulkách přírodou často dosta-

nou  do blízkosti okrajů skal nebo různých jeskyní a opuštěných štol, ve městech pak na ně čekají lákadla ve for-

mě lešení, komínů, kanalizace apod., kde hrozí nebezpečí pádu, závalu, ztráty orientace nebo zaklínění v úzkých 

prostorách. V nejhorších případech může dojít i nečekanému zaplavení prostor nebo přítomnosti nebezpečných 

plynů. Rovněž před hrátkami v takovýchto místech by měli rodiče své děti důrazně varovat. 

 Velkou letní nástrahou je i koupání  na řekách a různých přírodních koupalištích. Skákání do vody, kdy neznáme 

její hloubku a přeceňování plaveckých schopností je pravidelnou příčinou prázdninových tragédií. 

Rodiče nezapomínejte, že nejenom v přírodě čekají na vaše děti různé nástrahy.  Neponechávejte zbytečně 

v dosahu dětí zápalky, zapalovače, zábavnou pyrotechniku, svíčky nebo různé chemické přípravky. Upozorněte 

děti na bezpečné chování i u vás doma. Plynové a elektrické sporáky a jiné elektrické spotřebiče nejsou určeny 

ke hraní a k pokusům a experimentům! Připomeňte dětem, že při odchodu z domu nesmí zapomenout klíče a dále 

překontrolovat všechny spotřebiče (sporák, světla, žehlička, varná konvice apod.), ověřit si, zda jsou zavřená ok-

na  a že jsou  uzavřeny všechny vodovodní kohoutky.  

Tento výčet  možných nebezpečí, která číhají na naše děti o prázdninách, kdy mají nadbytek volného času, není 

zdaleka úplný a mnohdy nastanou i těžko předvídatelné situace. Ale pokud se jako rodiče pokusíme alespoň tro-

chu děti na výše uvedená nebezpečí připravit a varovat je před nimi, můžeme očekávat, že letošní léto proběhne 

bez úrazů, požárů a jiných mimořádných událostí. 
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     OBČANSKÉ  SDRUŽENÍ  SOCIÁLNÍCH  A  FINAN ČNÍCH      
PORADEN ČR –  SPOLU SE  

  SVAZEM  DŮCHODCŮ  ČR  INFORMUJE   
 

 
Sociální a finan ční poradna OS SaFP ČR rozši řuje své služby a informace o  

pomoc p ři vy řizování žádostí na státní dotace „ZELENÁ ÚSPORÁM“ –              

zateplování dom ů, ekologického topení a dalších ekologických za řízení. 

 
  info na www: socfinporadnycr.cz    

 
 

Kontaktní místa pro Moravskoslezský  kraj:  
 

                    SPRÁVNÍ OBVOD - KONTAKTNÍ ADRESA – Odstrčilova 4 Ostrava 
                    Odpovědná osoba:Vladimír Galbavý 1.místopředseda  l 
                    telefon:518 321 861  mobil:605082265 
                    mail:financniporadna.MorSL@seznam.cz . 

 
úřední den -  čtvrtek  – 9.00-  14.00 hod     
Call centrum  po – pa 9.00 – 14.00hod.,             

mob. 605 082 265  
                     
             Frýdek  Místek                mob.777 119 609                  Poruba – mob. 724 094 175                    

             Bruntál,Krnov,Opava      mob.607 636 527                  Karviná -  mob. 724 094 175 

             Nový Jičín, Kopřivnice – mob.737 266 776   

 

Kdo m ůže poradnu p ředevším využívat:  
držitelé průkazů ZTP,ZTP/P,TP 
senioři, sociálně slabší rodiny,  
rodiny s dětmi. 

 
Klient ům SaFPoradny poskytujeme pomoc a informace o slevác h:   

          pohonné hmoty v síti vybraných čerpacích stanic, sleva 
pojištění domácnosti a nemovitosti, sleva 10 – 20 % 
zákonné a havarijní pojištění osobních automobilů, sleva 10- 15 % 
dodávku plynu a el.energie u vybraného dodavatele, sleva až 7% 
služby vybraného mobilního operátora a pevné linky, sleva 10- 20% 
prevenci před nebankovními úvěry, předlužení a exekucí  
zajištění financí na pohřebné - PROGRAM PIETA  
 

nabízíme i nabídku pracovní p říležitosti-spolupráce v poradnách OSS a FP ČR 
 
 
 

.   NEPLAŤTE  VÍC  NEŽ  JE  TŘEBA     
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RYBSKÝ   ZPRAVODAJ    č. 6/2009  vydal  Obecní úřad Rybí,  Rybí č. p. 127  dne  29.5.2009   
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 

PÁ   5.6.   16:30  st. přípravka   Suchdol n.O: Rybí 
SO   6.6.   14:15  dorost    Kunín      : Rybí 
NE   7.6.   11:00  žáci     ŠtramberkB: Rybí 
      16:30  muži   Rybí  : Kunín 
PÁ 12.6.   16:30  st. přípravka   Rybí      : Libhošť 
SO 13.6.   16:30  muži   Nový JičínB: Rybí 
NE 14.6.   10:00  žáci   Veřovice : Rybí 
    14:15  dorost  Pustějov : Rybí  
NE 21.6.   10:00  žáci     Rybí       : Sedlnice 
    17:00  muži     Rybí       : Veřovice 
 

30.4.   st.přípravka  Rybí      : Bartošovice 0   : 3      
  3.5.    žáci    Rybí       : Lubina  1   : 4 
    dorost   Rybí      : Petřvald n.M. 1   : 0 
    muži    Rybí      : Spálov  1   : 1 
  7.5.  dorost   Rybí      : Lichnov  4   : 1 
10.5.    žáci    Libhošť      : Rybí   6   : 2 
  dorost   Libhošť      : Rybí   0   : 0 
  muži    Bravinné      : Rybí   6   : 1 
15.5.    st.přípravka  Rybí      : Kujavy  2   : 0     
17.5.     žáci    Rybí      : Tichá   4   : 1  
  dorost   Rybí      : Spálov  2   : 3 
  muži    Rybí      : Zbyslavice  0   : 0 
22.5.  st.přípravka  V.Albrechtice: Rybí   1   : 3 
23.5.  dorost   Štramberk     : Rybí   2   : 0 
  muži    Štramberk     : Rybí   2   : 0 
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 Výbor TJ Sokol Rybí děkuje všem za ochotu a  čas, který věnovali  přípravě  a   
realizaci 34. ročníku turistického pochodu Za pohledy z Rybí  a  zajistili tak jeho  zdárný  

průběh.  Letos se našeho pochodu zúčastnilo rekordních 1.802 lidí. 
A odkud k nám p řijeli?  
470 -  Rybí 
298 -  Kopřivnice 
249 -  Nový Jičín 
  76 -  Štramberk 
  72 -  Ostrava 
  63 -  Závišice 
  58 -  Příbor 
  49 -  Libhošť 
  31 -  Mořkov 
  24 -  Šenov u Nového Jičína 
  21 -  Kunín, Ženklava 
  18 -  Uherské Hradiště, Hodslavice 
  15 -  Sedlnice, Lubina 
  13 -  Frenštát p. Radhoštěm, Trnávka  
  12 -  Opava, Veřovice 
  11 -  Praha 
    9 -  Bílovec, Frýdek - Místek 
    8 -  Albrechtičky, Halenkov, Havířov, Mohelnice, Paskov,  
  Žilina u Nového Jičína 
    7 -  Kunčice pod Ondřejníkem 
    6 -  Odry, Pustějov, Rožnov p. Radhoštěm 
    5 -  Jeseník n/O., Kozlovice, Olomouc, Studénka, Uherský Brod  
    4 -  Bartošovice, Bordovice, Brno, Bruntál, Hladké Životice, Horní Domaslavice,  
          Janovice, Hovězí, Malá Bystřice, Suchdol n/O., Vsetín 
    3 -  Janová, Kateřinice, Milenov, Prostějov, Rýmařov, Slavkov, Slušovice,  
  Starojická Lhota, Šumperk, Tichá 
    2 -  Bernartice nad Odrou,Bohumín, Hostašovice, Hranice, Libotín, Lipník n. Bečvou,  
  Napajedla, Němčice na Hané, Slavkov u Opavy, Životice u N.J. 
    1 -  Beroun, Bělotín, Čeladná, Frýdlant nad Ostravicí, Heřmanice, Hutisko - Solanec, 
    Jablunkov, Jičina, Karviná, Kojetín, Kunovice, Libavá, Lichnov, Loučka u N.J., 
  Modrá u Velehradu, Palkovice, Pardubice, Petřvald, Prchalov, Přerov, Příbram,  
  Rychaltice, Starý Jičín, Těrlicko, Valašské Meziřící, Velké Albrechtice, Vlčovice,  
  Vražné, Výskytná.    
Slovensko - Dubnica nad Váhom - 3, Púchov - 1 
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Jak vid ěly pochod d ěti      (pohádkové bytosti poznáte se?) 


