
  

      
Dobrý den a celý měsíc červenec, milí spoluobčané, 

 
 že změna je život, je známá pravda a o letošních prázdninách 
náš čeká v obci změn víc než dost. Tak to tedy znamená, že v naší 
obci se žije. 
 

 Snad největší změna nastane v základní škole. Proběhne v ní totiž první část 
oprav, budou se instalovat nové elektrické rozvody a budou opraveny omítky 
v horním patře budovy. V celé škole se uskuteční výměna ústředního topení. 
V příštím roce pak budeme pokračovat s opravami v ostatních částech. Tak se naše 
škola dočká po více než třiceti létech pořádné rekonstrukce. 
 
 Další změna pak nastane v sále obecní besedy. A půjdeme na ni pěkně od 
podlahy. Ta je totiž ve špatném stavu a tak se provede její důkladná rekonstrukce. 
Takže nastal konec zaražených podpatků mezi parketami. I na nové podlaze budou 
položeny parkety a věříme, že budou stejně dlouho a dobře sloužit nastupujícím   
generacím tanečníků. 
 
 A poslední, ale zato důležitá změna, se dotkne základního dokumentu naší  
obce – územního plánu. Zastupitelstvo  na svém zasedání dne 9. 6. 2009 schválilo 
pořízení změny číslo 4 územního plánu. Od posledního pořízení v roce 2006 se již 
nashromáždilo na obecním úřadě více než 10 žádostí od občanů, kteří žádají o  
změnu využití svého pozemku. Vyzýváme Vás proto, abyste si sedli k mapám svých 
pozemků, probrali na rodinné radě své plány do budoucna a zvážili, jestli i vy máte 
pozemek, který byste rádi užili k jiným účelům, než k jakým je určen územním      
plánem. Jestliže ano, podejte svou žádost o změnu územního plánu do konce     
července na obecní úřad. 
 
 A protože nastává čas prázdnin a dovolených (a tato skutečnost naštěstí    
žádným změnám nepodléhá), přejeme Vám všem krásné slunečné dny plné       
hezkých zážitků. 

Petr Skalka a Marie Janečková 
 

 Na 17. zasedání zastupitelstva obce Rybí dne 29.6.2 009 schválili            
zastupitelé Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpo čtu Regionální rady pro     
projekt Multifunk ční objekt v obci Rybí. Výše poskytnuté dotace činí     
6.637.941 Kč což je 92,5% z celkové částky. Zbývajících 7,5 % tj. 538.212 K č  
doplatí obec ze svého rozpo čtu. 

XVII. ročník  

ČERVENEC 2009 



2 

Ze zasedání 

 zastupitelstva obce 

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; 

bere na v ědomí     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; 

bere na v ědomí  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 or-
ganizace; 

rozhodlo   o přijetí dotace ve výši 1.000.000 Kč na 
realizaci projektu „Chodníkové t ěleso Rybí, 
podél silnice II/482 v četně účelového od-
vodn ění“ , schvaluje    Smlouvu o poskytnutí 
dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje a 
pov ěřuje    starostu jejím podpisem; 

schvaluje  prodej pozemků parc.č. 530/6 o výmě-
ře 316 m2 (ostatní plocha, neplodná půda) a 
533/2 o výměře 900 m2  (ost.plocha, neplodná 
půda) , 1663/4 o výměře 78 m2 (ost.plocha, 
ost.komunikace) Ředitelství silnic a dálnic ČR 
a to za cenu stanovenou znaleckým posud-
kem s tím, že správní poplatek za vklad do 
vlastnického práva do katastru nemovitostí 
budou hrazeny kupujícím a pov ěřuje        
starostu podpisem kupní smlouvy; 

schvaluje     prodej pozemku parc. č. 16/11 o vý-
měře 5 m2  panu Petru Bartoňovi 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  
pov ěřuje  starostu podpisem kupní 
smlouvy; 

rozhodlo   ve smyslu § 84  odst. 2 písm. x) zák. 
č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) 
ve znění pozdějších předpisů a § 6 odst. 
5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon“) a také v návaznosti na 
§ 44 písm. a) stavebního zákona         o 
pořízení změny č. 4 územního plánu ; 

schvaluje    uzavření dohody mezi Obcí Rybí a 
Městem Kopřivnice o úhradě neinvestič-
ních nákladů spojených s plněním povin-
né školní docházky dětí trvale bydlících 
v obci Rybí a navštěvujících základní ško-
ly v Kopřivnici v kalendářním roce 2009 a 
pov ěřuje    starostu jejím podpisem; 

schvaluje   rozpočtové opatření č. 2/2009; 
schvaluje    5 člennou hodnotící komisi pro    

výběrová řízení spojené s investiční akcí 
Multifunkční objekt v obci Rybí, která   
bude plnit též funkci komise pro otevírání 
obálek ve složení: 

 1. Ing. Jiří Huške  (ředitel CPR, s.r.o. 
Kopřivnice), náhradník Ing. Hana Švecová 
(projektová manažerka CPR, s.r.o. Kopřivni-
ce) 
 2. Vladimír Zákutný (vedoucí odd. inves-
tic, odbor rozvoje města MěÚ Kopřivnice, ná-
hradník Martin Lapčík (investiční referent, od-
bor rozvoje města MěÚ Kopřivnice 
 3. Petr Skalka (starosta), náhradník Petr 
Purmenský (předseda finančního výboru) 
 4. Marie Janečková (místostarostka), ná-
hradník Ing. Radomíra Marešová 
(předsedkyně kontrolního výboru) 
 5. Petr Berka (stavební dozor), náhradník 
Antonín Kudělka (předseda stavební komise). 

 V úterý 9. června 2009 se v sále Besedy konalo 16. zasedání zastupitelstva obce, 
kterého se zúčastnilo 12 členů zastupitelstva a 8 občanů. 
 
Zastupitelstvo na zasedání projednalo a přijalo toto usnesení: 
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Rada obce na svém 65. zasedání dne 26.5.2009 
projednala a p ř i ja la toto usnesení:  

Co najdete na úřední desce  

schvaluje   Dodatek nájemní smlouvy a smlouvy o prodeji sběrné nádoby a Dodatek 
smlouvy o zajištění provozu sběrného místa biologicky rozložitelného odpadu a  

  pověřuje   starostu podpisy; 

bere na v ědomí   ohlášení hudební produkce v Autobaru Rybí; 

schvaluje   poskytnutí finančního příspěvku společnosti Domov SALUS;  

bere na v ědomí   informaci RWE Gas Storage o odmítnutí grantové žádosti na           
rekonstrukci podlahy v sále kulturního domu Beseda;  

K datu 29.6.2009: 
 
Rozhodnutí hejtmana Moravskoslezského kraje o vyhlášení stavu nebezpečí 
Usnesení 16. zasedání zastupitelstva obce Rybí 
Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání 
Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání 
(7ks domovních ČOV) 
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 

 Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 9. 6. 2009 schválilo pořízení změny   
č. 4 územního plánu obce Rybí.  
 Územní plán patří k základním dokumentům obce. Vymezuje zóny individuálního 
bydlení, individuálního bydlení s občanskou vybaveností a podnikatelskými činnostmi, 
zónu rekreace, sportu, veřejné zeleně apod. Tyto zóny mají přesně vymezená pravidla 
svého využití. 
 Vyzýváme proto všechny zájemce, aby do 31. července podali na obecní úřad své 
žádosti o změnu využití svých pozemků.  
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  4.  července  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 EXIT a STRAM. 
              Vstupné 40 Kč. 

                          V případě nepříznivého počasí se akce koná v sále Besedy. 
 

 
 25.  července   „Hospůdka u Milana“ zve milovníky dobrého jídla na tradiční          

ZVĚŘINOVÉ HODY.   Začátek od 12.00 hodin. 
  
 26.  července ZÁJEZD NA SV. HOSTÝN A DO D ŘEVOHOSTIC  na setkání       

dechových hudeb. Podrobné informace na str. 6 tohoto zpravodaje. 

 
    KLUB ŽEN  – zve své členky v úterý 7. července  do přísálí Besedy v 18 hod.  
 
 

ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ   se bude konat v pondělí 13. července  v přísálí   
Besedy  v  době   od 9:30 - 10:00. 

ZAPISOVÁNÍ  LÉK Ů A MĚŘENÍ TLAKU   se bude konat v pondělí        
27. července ve stejnou dobu.      

 V měsíci červenci a srpnu bude obecní knihovna a internet 

zpřístupněny pouze v pond ělí  v době od 16.00  do 19.00 hod. 
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 Jindřiška Kvitová      88  let 

 Marie  Pavelková  83  let 

 Jarmila Hyvnarová  80  let 

 Božena Purmenská  75  let 

 Marta  Šenková  70  let 

 Hana  Kalíšková  60  let 

Především dobré zdraví, hodně elánu, spokojenosti a radosti do dalších 
let přejeme občanům, kteří v tomto měsíci oslaví životní jubilea. 

      

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.  

 Na obecním úřadě Rybí je možno si zapůjčit VHS kazety a DVD z různých akcí 
pořádaných v obci Rybí  např.: Pochod „Za pohledy z Rybí“ (1994), I. Vinobraní (1996), 
Divadelní představení „Kterak starosta strašidlům práci dal (1997), Vysvěcení obecních 
symbolů (2000), 160. výročí založení ZŠ Rybí (2005), Bandury (2008) a mnoho dalších. 
Seznam všech natočených DVD a kazet VHS je k nahlédnutí na obecním úřadě. 
 
Dále je možno na obecním úřadě zakoupit :  pohlednice obce Rybí   
        odznaky se znakem obce Rybí 
        turistickou známku Rybí       
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na Setkání dechových hudeb v ned ěli 26. července  
 

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

Legruti – Velké Bílovice 
Křídlovanka – Kutná Hora 
Schönburger Blasmusikanten  (Německo) 

Dřevohostice odjezd              19.00 hod. 
Bystřice p/H.                          19.20 hod. 
 
 
 

Cena dospělí 100 Kč, děti 50 Kč. 
Cena zahrnuje jen dopravu. 

Vstup na festival si hradí každý sám. Vstupné 100 Kč na osobu. 
 
 

 
Hostýn je vhodným výchozím místem i pro turistické trasy např. : 
 
Hostýn – Tesák         hřebenovka dlouhá 8 km – dále do Bystřice pod Hostýnem autobu-
sem nebo pěšky 6 km do Rajnochovic, kterými v případě zájmu budeme projíždět. 
 
Hostýn – Rusava      z Rusavy do Bystřice pod Hostýnem je možno jet autobusem. 
Turisty prosím o sdělení čísla mobil. telefonu pro případ  nutné komunikace. 
 
Vzhledem k tomu, že do dnešního dne se přihlásilo jen 24 zájemců, byl zájezd nabídnut 
i občanům ze Závišic. 
 
Neváhejte a přihlaste se co nejdříve na OÚ. 
 

Za kulturní komisi  Ludmila Krausová 
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 V prvém červnovém týdnu jste měli možnost se účastnit výběru ilustrací Adolfa 
Zábranského, které budou použity při tvorbě pamětní síně v zádveří ZŠ. Vybrali jste     
21 obrázků, ty teď předáme výtvarníkům, kteří je použijí k dalšímu zpracování. 
 
 V naší knihovně máme na malíře Adolfa Zábranského ještě jednu vzpomínku. 
Je to obraz „Svatí patronové čeští“, který obci Rybí malíř věnoval  v době okupace  
naší vlasti. Obraz z Prahy tenkrát tajně převezl spolehlivý strojvůdce do Suchdolu nad 
Odrou a odtud jej pak opět tajně dopravil pan Bradáč do naší vesnice. U nás pak    
obraz podle  vyprávění vidělo jen několik lidí a pak se obraz ztratil. Až se konečně  
objevil na výstavě pořádané k 90. výročí narození Adolfa Zábranského. Kde byl 
uschován po celou tu dobu, nevíme. Jisté ale je, že si zaslouží důstojnější umístění. 
Třeba v nové knihovně. 
 

Marie Jane čková 

 Myslivecké sdružení Rybí uspořádalo ve spolupráci s OÚ Rybí dětské         
odpoledne, které se konalo dne 13.6.2009 v areálu sokolovny. 
 Myslivci tímto děkují za velmi pěkné vystoupení dětem a paním učitelkám z 
Mateřské a Základní školy na této akci. Dále děkujeme Policii ČR za obsáhlou  
ukázku z jejich činnosti, rybským hasičům za velmi zdařilou ukázku útoku a          
záchranu hořícího krmelce. Další poděkování patří mysl. kynologovi panu Aloisi   
Havrlantovi, který představil psy různých loveckých plemen a zároveň pohovořil o 
jejich práci a využití v honitbě. 
 Nakonec by jsme chtěli poděkovat za účast všem dětem, jejich rodičům a 
ostatním, kteří se akce zúčastnili, za příjemně strávené odpoledne a těšíme se na 
další společné akce. 

Rybští myslivci    
 

  
 Obecní úřad děkuje mysliveckému sdružení Rybí za velice pěkně připravené 
dětské letní odpoledne. Za dobré jídlo (gulášek byl jedna báseň a svíčková se jen 
rozplývala na jazyku) a pití. 
 Poučná a velmi pěkně udělaná byla i výstava lesních zvířátek, poznávání  
rostlin, stromů a zvířat. Doufáme, že se celá tato akce líbila všem dětem i dospělým 
a prožili spolu s námi pěkný den. 

Obecní úřad 
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Počet  voli čů  zapsaných  do  seznamu  voli čů ………………    929 
 
Počet  zúčastněných  voli čů    …………………………………    384    = 41,33  % 
 
Počet  platných  hlas ů    …………………………………………… .    383   
 
 

 Počet    získaných     platných       hlasů 
 

 1. ODS    …………………………………. 153 
 
 2. KDU – ČSL  ………………………………….   81 
 
 3. ČSSD   ………………………………….   40 
 
 4. KSČM   ………………………………….   34 
  
 5. „Starostové a nezávislí - vaše alternativa“……..……..   17 
  
 6. Suverenita   ………………………………….   10 
 
 7. Evropská demokratická strana …………………….     9 
  
 8. SNK Evropští demokraté ……………………………     6 
 
 9. Demokratická Strana Zelených ……………………     5 
 10. Moravané     ………………………………………     5 
 
 11. Strana zelených  ………………………………….     4  
 12. Věci veřejné  ………………………………….     4  
 
 13. Volte Pravý Blok   ……………………………     3 
 14. Sdružení pro republiku  ……………………………     3 
  Republikánská strana Československa 
 15. Dělnická strana  …………………………………..     2 
 16. Nejen hasiči a živnostníci s učiteli do Evropy  …………         2 
 17. Strana svobodných občanů    ……………………………         2 
 18. SDŽ – Strana důstojného života   ……………………….     1 
 19. Humanistická  strana   ……………………………………     1 
 20. Koruna česká     ……………………………………     1 
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 Dne 9.6.2009 bylo v naší obci založeno místní sdružení Občanské demokratické     
strany /dále jen MS ODS/. K jejímu založení bylo zapotřebí minimálně 3 osob. Kromě mé 
osoby byli ustavujícími členy MS ODS Josef Lichnovský a Pavel Hanzelka st. 
 
První krok máme tedy za sebou. A co bude dál? V druhém kroku oslovili Vás  - širokou      
veřejnost -  zda byste byli ochotni se angažovat pro věci veřejné a podpořit svou účastí tento 
nově vznikající projekt. Komunální volby v roce 2010 jsou sice ještě v dáli, nicméně sami ví-
te, že současný život plyne velmi rychle a než se nadějeme, bude zde podzim 2010 a s ním 
právě tyto volby. Obracím se na mladou generaci , která jednou převezme štafetu v naší obci, 
obracím se na generaci Vás starších, kteří máte za sebou bohaté životní zkušenosti a kteří mů-
žete předat hodně cenného. Pokud tedy máte zájem a chuť se připojit k této výzvě, ozvěte se. 
Jste vítáni. 

Pavel Lichnovský 
předseda MS ODS 
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DOROST 

Pořadí  Družstvo  Zápasů  Výher  Remíz  Proher        Body  
Body 

pravdy  
1.  Petřvald n.M.   22  20  1  1  94  :  17  61  ( 28 )   
2.  Spálov   22  16  4  2  89  :  24  52  ( 19 )   
3.  Lichnov   22  14  0  8  59  :  37  42  ( 9 )   
4.  Kunín   22  11  1  10  55  :  48  34  ( 1 )   
5.  Vražné   22  9  5  8  59  :  50  32  ( -1 )   
6.  Straník   22  8  6  8  41  :  54  30  ( -3 )   
7.  Rybí   22  7  5  10  28  :  38  26  ( -7 )   
8.  Žilina   22  8  2  12  34  :  42  26  ( -7 )   
9.  Štramberk   22  8  1  13  38  :  76  25  ( -8 )   
10.  Libhošť   22  7  3  12  30  :  53  24  ( -9 )   
11.  Pustějov   22  5  5  12  46  :  59  20  ( -13 )   
12.  Jistebník n.O.   22  2  1  19  23  :  98  7  ( -26 )   

VÝSLEDNÉ TABULKY SOUT ĚŽÍ: 

Pořadí  Družstvo  Zápasů  Výher  Remíz  Proher        Body  
Body 

pravdy  
1.  Veřovice   20  15  4  1  94  :  9  49  ( 19 )   
2.  Lubina   20  15  2  3  88  :  18  47  ( 17 )   
3.  Hostašovice   20  14  2  4  80  :  16  44  ( 14 )   
4.  Libhošť   20  14  1  5  82  :  26  43  ( 13 )   
5.  Kopřivnice B  20  12  1  7  96  :  48  37  ( 7 )   
6.  Nový Jičín B  20  11  2  7  47  :  36  35  ( 5 )   
7.  Rybí   20  10  1  9  55  :  42  31  ( 1 )   
8.  Štramberk B  20  5  1  14  30  :  70  16  ( -14 )   
9.  Tichá   20  5  0  15  30  :  86  15  ( -15 )   
10.  Sedlnice   20  2  0  18  22  :  125  6  ( -24 )   
11.  Straník   20  0  0  20  11  :  159  0  ( -30 )   

ŽÁCI 

Pořadí  Družstvo  Zápasů  Výher Remíz  Proher        Body  
Body 

pravdy  
1.  Bartošovice   14  13  0  1  75  :  9  39  ( 18 )   
2.  Suchdol n.O.   14  12  0  2  61  :  8  36  ( 15 )   
3.  Rybí   14  9  0  5  28  :  26  27  ( 6 )   
4.  Pustějov   14  6  3  5  34  :  32  21  ( 0 )   
5.  Kujavy   14  5  1  8  31  :  42  16  ( -5 )   
6.  Jeseník n.O.   14  3  2  9  25  :  59  11  ( -10 )   
7.  Libhošť   14  1  3  10  13  :  48  6  ( -15 )   
8.  Vel. Albrechtice   14  1  3  10  14  :  57  6  ( -15 )   

ST. PŘÍPRAVKA  
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RYBSKÝ   ZPRAVODAJ    č. 7/2009  vydal  Obecní úřad Rybí,  Rybí č. p. 127  dne  30.6.2009   
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 

   
31.5.  muži    Mořkov      : Rybí   2   : 0  
  5.6.   st.přípravka  Suchdol n.O.: Rybí   1   : 0      
  6.6.    dorost   Kunín      : Rybí   3   : 1 
  7.6.    žáci    Štramberk B : Rybí   1   : 0 
    muži    Rybí      : Kunín  1   : 2 
10.6.  žáci    Rybí      : Nový Jičín B 1   : 2 
12.6.  st. přípravka Rybí      : Libhošť  2   : 0 
13.6.    muži    Nový Jičín B : Rybí   3   : 1 
14.6.  žáci      Veřovice      : Rybí   5   : 1 
  dorost   Pustějov      : Rybí   6   : 2 
19.6.  dorost   Rybí      : Jistebník n.O. 6   :   2  
21.6.    žáci    Rybí      : Sedlnice  10 : 0     
    muži    Rybí      : Veřovice  2   : 2  

Pořadí  Družstvo  Zápasů  Výher  Remíz  Proher       Body  Body 
pravdy  

1.  Veřovice   26  19  6  1  70  :  24  63  ( 24 )   

2.  Kopřivnice   26  18  1  7  64  :  31  55  ( 16 )   

3.  Nový Jičín B  26  16  5  5  56  :  23  53  ( 14 )   

4.  Spálov   26  15  2  9  56  :  45  47  ( 8 )   

5.  Zbyslavice   26  13  5  8  51  :  47  44  ( 5 )   

6.  Štramberk   26  10  7  9  48  :  44  37  ( -2 )   

7.  Kunín   26  10  7  9  33  :  41  37  ( -2 )   

8.  Jeseník n.O.   26  9  6  11  49  :  50  33  ( -6 )   

9.  Rybí   26  10  3  13  39  :  50  33  ( -6 )   
10.  Mořkov   26  7  7  12  37  :  47  28  ( -11 )   

11.  Tísek A  26  8  3  15  37  :  56  27  ( -12 )   

12.  Sedlnice   26  6  6  14  43  :  53  24  ( -15 )   

13.  Bravinné   26  4  6  16  41  :  68  18  ( -21 )   

14.  Troj.-Bystré   26  3  4  19  25  :  70  13  ( -26 )   

MUŽI 
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Veřejná sbírka 
 

 
 Zastupitelstvo obce Rybí na svém zasedání konaném dne 
29.6.2009 rozhodlo a schválilo konání „ve řejné sbírky za ú čelem 
zmírnění následk ů povodní z léta  2009“.  
 
Tato sbírka bude určena přímo pro obce z okresu Nový Ji čín, 
které byly zasaženy povodněmi. 
 
 
Veřejná sbírka bude probíhat těmito způsoby: 
 

1. Na Obecním úřadě v Rybím bude umístěna pokladni čka určena 
k přijímání příspěvků 

 
2. Je zřízen zvláštní účet  u  České spořitelny, a.s. Nový Jičín, na 

který můžete rovněž přispívat: 
číslo účtu:  1861584399, kód banky 0800  
 
 

Veřejná sbírka bude probíhat od 5. července do 31. října 2009. 
 
Veřejná sbírka je povolena rozhodnutím Krajského úřadu, odboru 
vnitřních věcí  v Ostravě. 
 
Obracíme se na Vás občany s prosbou, abyste i vy, dle svých mož-
ností, přispěli finanční částkou. 
 
 
Děkujeme  za Vaši finanční pomoc 
 

                     Zastupitelstvo obce 


