
  

      
       Hezký den a celý měsíc srpen milí spoluobčané, 
 
Na konci června se přes naší republiku a zvláště přes náš 
novojičínský region převalila ničivá povodňová vlna a        
zanechala za sebou dílo zkázy, neštěstí a smutku. Příroda 
nám předvedla svoji sílu, před kterou je i dnešní vyspělá   

civilizace bezmocná. Opět slibujeme, že tentokrát napravíme chyby napáchané v 
krajině. Dobře víme, jak je důležité zachovávat pestrost krajiny – střídání lesů, polí, 
luk, zachovávat meze, remízky, udržovat liniovou zeleň kolem cest a tím vytvářet       
podmínky pro retenční schopnost krajiny. Víme, jak nebezpečné je narovnávání    
koryt potoků a řek, ukládání nejrůznějších hromad a hromádek okolo břehů, které se 
pak v případě velké vody stávají ničivými překážkami. Podaří se nám tentokrát 
aspoň něco napravit? 
 

Po prvé ničivé vlně se v zápětí zvedla další vlna. Vlna lidské solidarity. I ta byla 
a stále je velmi silná. Nejenže se najednou nabídlo mnoho dobrovolníků, kteří       
pomáhají odstraňovat nejhorší následky povodní, ale okamžitě se začaly                
organizovat i finanční sbírky na pomoc postiženým oblastem. V naší obci probíhá už 
měsíc a podařilo se nám sesbírat 14.055 Kč. Po povodních uvolnilo zastupitelstvo 
obce z finančních rezerv 50.000 Kč a ty zaslalo postiženým obcím Novojičínska a          
konečně v místním kostele proběhla povodňová sbírka, na níž lidé sesbírali     
45.000 Kč.  

Opět se tedy naplnila slova: „ Člověk je stvořen k vzájemné pomoci.“ (L. A. Seneca). 
 

Petr Skalka a Marie Janečková 

XVII. ročník  

SRPEN 2009 

Veřejná sbírka za ú čelem zmírn ění následk ů povodní z léta 2009   
probíhá v naší obci dále a to až do 31. října 2009: 
 
Přispívat m ůžete těmito zp ůsoby:  
 
1. na obecním ú řadě v Rybím je umíst ěna pokladni čka určena k   p řijímání 

příspěvků 

2. Je zřízen zvláštní ú čet u České spo řitelny, a.s. Nový Ji čín, na který     
můžete rovn ěž přispívat: 

 - číslo ú čtu:   1861584399, kód banky 0800 
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Ze zasedání 

 zastupitelstva obce 

rozhodlo   o přijetí dotace ve výši 6.637.941 
Kč na realizaci projektu „Multifunk ční 
objekt v obci Rybí“ , 

 schvaluje    Smlouvu o poskytnutí      
dotace z rozpočtu Regionální rady      
regionu  soudržnosti Moravskoslezsko a  
pověřuje    starostu jejím podpisem; 

 
schvaluje  bezúplatný převod pozemku parc. 

č. 49 (ostatní plocha, ostatní komunika-
ce) uvedeného v pasportu místních    
komunikací pod č. 18C od České        
republiky (vlastníka pozemku) do       
majetku obce; 

souhlasí     s konáním veřejné sbírky na 
zmírnění následků povodní z léta 
2009; 

 
souhlasí  s uvolněním 50.000 Kč 

z rezervy obecního rozpočtu a    
rozdělením této částky postiženým   
obcím povodněmi. 

Rada obce na svém 66. zasedání dne 9.6.2009 
projednala a p ř i ja la toto usnesení:  

 V pondělí 29. června 2009 se v sále Besedy konalo 17. zasedání zastupitelstva 
obce, kterého se zúčastnilo 12 členů zastupitelstva a 3 občané. 
 
Zastupitelstvo na zasedání projednalo a přijalo toto usnesení: 

souhlasí   s umožněním výkonu veřejné služby v obci Rybí a schvaluje Smlouvu o výkonu veřejné 
služby mezi Obcí Rybí a panem Karlem Křížkem, bytem Rybí 86   

pov ěřuje   starostu podpisem smlouvy a vyřízením pojistné smlouvy kryjící odpovědnost za škody způ-
sobené osobou vykonávající veřejnou službu; 

bere na v ědomí   žádost pana  Jana Valcháře, bytem Kopřivnice o změnu územního plánu obce Rybí 
na pozemcích parc.č. 1611/1, 1611/2, 1651/2  v k.ú. Rybí na zahradu; 

doporu čuje   zastupitelstvu obce Rybí pořízení změny č. 4 územního plánu obce Rybí; 

bere na v ědomí   žádost pana Petra Bartoně o odkoupení pozemku parc.č. 16/11 o výměře 5 m2; 

schvaluje   smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene mezi Obcí Rybí a Severomorav-
skými vodovody a kanalizacemi Ostrava a.s. se sídlem 28. října 169, Ostrava za účelem uložení 
rekonstruovaného vodovodního řadu DN 50 protlakem na pozemku parc.č. PK 1743 ve zjedno-
dušené evidenci k realizaci stavby vodovodu „Rybí, nad kravínem – rekonstrukce vodovodního 
řadu“ a  pov ěřuje   starostu podpisem této smlouvy; 

schvaluje   smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene mezi Obcí Rybí a manžely Jiřím 
a Alenou Ševčíkovými, za účelem vybudování a provozování elektrické přípojky na pozemku 
parc.č. 1737 k novostavbě rodinného domu na pozemku parc.č. 128/3 a  pověřuje   starostu 
podpisem této smlouvy; 
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pov ěřuje   starostu oslovením firem na opravu podlahy v sále Kulturního domu Beseda; 

pov ěřuje   starostu oslovením firem na opravu elektroinstalace, stropních podhledů, omítek a maleb  
v ZŠ Rybí; 

bere na v ědomí    žádost Ředitelství silnic a dálnic o odkoupení obecních pozemků parc.č. 530/6 o  
výměře 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); 

souhlasí    se složením komise pro hodnocení nabídek na akci Multifunkční objekt v obci Rybí, která 
bude plnit též funkci „komise pro otvírání obálek“ a doporu čuje    zastupitelstvu schválit složení 
této komise; 

bere na v ědomí    informace o přípravě oslav 100. výročí narození akademického malíře Adolfa      
Zábranského. 

Rada obce na svém 67. zasedání dne 29.6.2009 
projednala a p ř i ja la toto usnesení:  

bere na v ědomí   žádost pana  Karla Honeše o změnu územního plánu obce Rybí na pozemku parc.č. 
656/2 o výměře 15.687 m2 v k.ú. Rybí na zónu podnikatelských činností bez rušivých vlivů; 

bere na v ědomí   žádost paní Marie Kotkové o změnu územního plánu obce Rybí na pozemku parc.č. 
619/4 o výměře 9.994 m2 v k.ú. Rybí na zónu podnikatelských činností bez rušivých vlivů; 

bere na v ědomí   žádost pana Bc. Daniela Panáčka, bytem Fulnek o změnu územního plánu na      
pozemcích parc.č. 1499/1 a 1500 o celkové výměře 2.949 m2 v obci a k.ú. Rybí na parcely     
určené pro výstavbu rodinného domu; 

schvaluje  smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene mezi Obcí Rybí a manžely       
Petrem a Pavlou Genzerovými za účelem vybudování a provozování vodovodní přípojky na   
pozemku parc.č. 186/1 k novostavbě rodinného domu na pozemku parc.č. 937/4 a pověřuje   
starostu podpisem této smlouvy; 

schvaluje   smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene mezi Obcí Rybí a manžely Jiřím 
a Alenou Ševčíkovými za účelem vybudování a provozování vodovodní přípojky na pozemku 
parc.č. 1740/1 k novostavbě rodinného domu na pozemku parc.č. 128/3 a pov ěřuje   starostu 
podpisem této smlouvy; 

schvaluje   smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene mezi Obcí Rybí a manžely Jiřím 
a Dagmar Honešovými za účelem vybudování a provozování vyústního objektu splaškové        
kanalizace od čističky odpadních vod na pozemku parc.č. 1746 pro novostavbu rodinného     
domu na pozemku parc.č. 1454/3 a pov ěřuje   starostu podpisem této smlouvy; 

souhlasí   se zněním plné moci ve věci veřejné zakázky „Dostavba Multifunkčního domu v obci Rybí“, 
kterou Obec Rybí zplnomocňuje firmu Centrum podnikání a rozvoje, s.r.o., Štefánikova 244, 
Kopřivnice, aby ve všech věcech výše označené zakázky zastupovala Obec Rybí se sídlem  
Rybí 127 a vykonávala administrativní úkony s tím spojené a pověřuje   starostu podpisem této 
plné moci; 

navrhuje   uspořádat v obci Rybí veřejnou sbírku na povodně, která bude určena přímo postiženým 
obcím Novojičínska; 

navrhuje    rozdělit částku 50.000,- z rezervy obecního rozpočtu mezi postižené obce povodní takto:  
  Ženklava   10.000,- 
  Šenov u N.Jičína  10.000,- 
  Kunín   10.000,- 
  Hodslavice  10.000,- 
  Jeseník n.O.  10.000,- 

přijímá   neinvestiční dotaci Ministerstva kultury na realizaci kulturního projektu k oslavě 100. výročí 
narození akademického malíře Adolfa Zábranského ve výši 40.000 Kč.;  
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ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ   se bude konat v pondělí 10. srpna v přísálí  Besedy  v  

době   od 9:30 - 10:00. 

ZAPISOVÁNÍ  LÉK Ů A MĚŘENÍ TLAKU   se bude konat v pondělí 24. srpna 
ve stejnou dobu.   
   

 V měsíci srpnu bude obecní knihovna a internet zpřístupněny 

pouze v pond ělí  v době od 16:00  do 19:00 hod. 

6. srpna  Zveme Vás na BESEDU S DIRIGENTEM VLADIMÍREM VÁLKEM ve 
čtvrtek 6.8. v 19:00 hod. do Pohostinství na Fojtství.  

 
 Pan dirigent bude vyprávět o hudbě, dirigování a cestování. 

Zve kulturní komise 

   MUDr. Jana Machovská oznamuje rodičům: 
 termín poradny v Rybí v době letních prázdnin:   
     20. srpna    v době od 13:00 - 14:00 hod.  
           
 termín své dovolené:    27. července –  7. srpna. 
 
 V době čerpání dovolené zajištěn zástup v ordinaci v Novém Jičíně, ordinační 
hodiny tradiční, jen v pondělí 13:00 -15:00 hod.  
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 Marie  Kocková      86  let 

 Jarmila  Rýdlová  83  let 

 Karel  Drozd   81  let 

 Marie  Šimíčková  80  let 

 Jan  Kvita   75  let 

 Jindřich Kotek   70  let 

 Oldřich Hanzelka  70  let 

 Juliana Vavříková  65  let 

 Petr  Číp    60  let 

 Petr  Purmenský  60  let 

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

      

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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Po devatenácti letech duchovní služby odchází z naší farnosti otec František Janotka. 
Chceme mu poděkovat za jeho péči o zachování morálních hodnot každého z nás i o 
jeho starost o majetek církve a zvláště o nejcennější stavbu na území naší vesnice – 
kostel Povýšení sv. Kříže. 
 

 
 Na místo duchovního správce naší farnosti nyní nastupuje otec Rafael Wala ,   
rodák ze sousedního Polska, jehož předcházejícím působištěm bylo městečko 
v západní části naší republiky – Klášterec nad Ohří. Popřejme tedy, aby se mu dobře 
dařilo, aby u nás dlouho zůstal a aby i v Rybí našel lidi dobré mysli a otevřeného srdce. 

 
Za obecní úřad Marie Janečková 

Rodina zemřelého pana Jaroslava Blažka děkuje za 
květinové dary a vyjádření soustrasti na pohřbu v    
Libhošti.    

20. září oslavíme pou ť v naší obci 
 

K této příležitosti připravuje kulturní komise zábavný program: 
 
Balónkové show doplněné o vystoupení místních dobrovolných hudebníků či       
hudebních skupin a skryté talenty z jiných uměleckých žánrů.  
 
Pilně cvičte a přijďte představit své umění našim spoluobčanům.  
 
Podrobnější informace budou zveřejněny v příštím zpravodaji . 
 
 

Kulturní komise 
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Jsme občané z Rybí 
kde jen ta kanalizace a chodníky chybí. 
 
Na zájezdu je však situace jiná. 
Všichni si poslechli kázání pana faráře z Hostýna, 
jak se mají lidé chovat 
a ne stát jen tunelovat. 
 
Spokojeni byli zajisté 
co zůstali na Hostýně rybští turisté. 
Vše bylo prostě úžasné 
také počasí bylo překrásné. 

 
Hudba v Dřevohosticích byla skvělá 
všem návštěvníkům plně vyhověla 
a že nejsme žádní skrblíci 
dali jsme si po slivovici. 
 
Kdyby bylo v naší moci 
prodloužili by jsme zájezd do půlnoci. 
 

Kulturní komisi OÚ chceme tímto poděkovat 
a přejeme si takovýto výlet opakovat. 
 
              Účastníci zájezdu 

NE 16.8.   14:45  dorost   Rybí  : Vražné 
    17:00  muži     Rybí     : Mořkov 
NE 23.8.   14:30  dorost  Straník : Rybí 
      17:00  muži   Rybí  : Kunín 
NE 30.8.   10:00  žáci    Rybí      : Sedlnice 
     14:45  dorost  Rybí  : Libhošť 
     17:00  muži   Rybí   : Kopřivnice 
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RYBSKÝ   ZPRAVODAJ    č. 8/2009  vydal  Obecní úřad Rybí,  Rybí č. p. 127  dne  30.7.2009   
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 


