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 Stanislav  Valchář   86  let 

 Josef  Kvita   81  let 

 Zdeňka Walderová  70  let 

 Oldřich Maliňák  65  let 

 Dana  Žáková   65  let 

 Ladislav Velčovský  60  let 

 Božena Chemijová  60  let 

 

Všem našim jubilantům přejeme k životnímu jubileu především 
dobré zdraví, hodně elánu, spokojenosti a radosti 

Vážení občané, 
 

ve dnech 1.  až 14. ledna 

2015 bude probíhat na území  

Vaší obce  

TŘIKRÁLOVÁ SBÍRKA.  
 

 

 V této době u Vašich dveří zaklepou za zpěvu koledy tři králové, jenž se Vám    
prokážou platnou průkazkou.  
 
Peněžité dary, které věnujete do sbírky, budou použity k podpoře zdravotních                
a sociálních projektů.  
 

Věříme ve Vaši štědrost a dobrosrdečnost. 

Mockrát Vám děkujeme.                  
                                         Pracovníci Charity Kopřivnice 
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Vítání roku 2015, 
 

Zveme Vás  1. ledna 2015 v 16:30
 
hodin  

k obecnímu úřadu, abychom společně přivítali nový rok.   

Uskuteční se i tradiční ohňostroj.  

Hrníčky na novoroční přípitek si vezměte s sebou. 

Vážení spoluobčané, 

dovolte mi, abych Vám na začátku roku 2015 popřála vše dobré, ať jste zdraví, spokojení, 

ať Vás po celý rok neopouští optimismus a dobrá nálada.  

Ráda bych Vám na začátku roku aspoň v krátkosti nastínila nejdůležitější projekty, které 

nás v obci v nejbližší době čekají.  

Asi nejnáročnější bude rekonstrukce veřejného osvětlení, která proběhne v prvé polovině 

roku. O letních prázdninách postavíme také čistírnu pro budovu mateřské školy a             

sokolovny. A doufáme, že se podaří zprovoznit i další čistírny odpadních vod u rodinných 

domků, na které obec přispívá v rámci svého dotačního programu. A když už jsme u       

odpadních vod, je potřeba i nadále pokračovat v opravě sítě jednotné kanalizace 

(v současné době je nejhorší úsek okolo parkoviště za Besedou).  

Dále budeme u obecního úřadu rekonstruovat propustek (mostek), který je již několik let 

v havarijním stavu.  A máme rovněž naplánovány opravy místních komunikací, kdy         

asfaltové povrchy po několika letech užívání na některých místech praskají a objevují se 

výmoly. Je to především tím, že po některých komunikacích jezdí těžká technika, na kterou 

cesty stavěny nebyly. 

Velkým úkolem v tomto roce je získání financí z dotačních programů na rekonstrukci       

budovy sokolovny včetně přilehlého areálu. Na základě výsledku pak budeme plánovat  

termín a způsob samotné rekonstrukce.  

Dále pak máme rozpracované projektové dokumentace na stavbu cyklostezky směrem od 

Závišic do Nového Jičína a bohužel uvízli jsme s projekty na další stavby chodníků v obci – 

ve směru na Štramberk a u zastávky na horním konci. Příčinou je opravená silnice přes 

obec. 

A jako poslední Vás chci informovat o přípravě projektové studie opuštěného areálu       

kravína. Není sice majetkem obce, ale protože se dotýká života lidí, hledáme jeho využití 

společně s jeho majiteli. A tak někdy v jarních měsících se společně se všemi, kdo budou 

mít zájem, tedy pevně věřím i s Vámi, sejdeme v areálu kravína a budeme hledat nejlepší 

možné využití tohoto prostoru.  

Ale nebojte se, nečeká nás jen samá práce, v roce 2015 připravují naše spolkové            

organizace společně s komisemi obce i spoustu kulturních a sportovních akcí, na které jste 

všichni srdečně zváni. 
Marie Janečková  
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KLUB ŽEN    zve své členky v úterý 6. ledna  do přísálí Besedy v 18:00 hod.   

ZAPISOVÁNÍ  LÉKŮ A MĚŘENÍ TLAKU  se bude konat  v pondělí  5. ledna
 v konzultační místnosti lékaře na obecním úřadě v době od 9:30 - 10:00. 
           
ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ se bude konat v pondělí  19. ledna ve stejnou dobu. 

MUDr. Machovská oznamuje rodičům, že poradna v Rybí bude 

ve čtvrtek 8. ledna 2015  od 7:30 hod.  

a poté každý sudý týden ve čtvrtek. 

Myslivecké sdružení Rybí Vás zve na 

MYSLIVECKÝ PLES  

v sobotu 24. ledna v sále Besedy. Začátek v 19 hodin.  

Hudba VAR. 

Pestrá myslivecká kuchyně a bohatá tombola. 

Vstupné 70 Kč. 

Středoškolský pěvecký sbor PUELLAE ET PUERI z Nového Jičína  

Vás srdečně zve na novoroční koncert, který se uskuteční  

v neděli 4. ledna 2015 v 17.hodin v místním kostele Nalezení Sv. Kříže v Rybí. 
 

Na programu zazní výběr ze sborového repertoiru: 

Missa brevis Jiřího Pavlicy, skladby J. Leavitta, M. Duruflého, B. Chilcotta, 

nebudou chybět tradiční vánoční koledy nebo vánoční skladby v úpravě Spirituál Kvintetu. 
 

Na novoroční hudební setkání se těší             PUELLAE ET PUERI se svými sólisty 
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 Na základě usnesení představenstva akciové společnosti SmVaK byly 
v souladu s platnou legislativou schváleny nové ceny vodného a stočného s účinností 
od  1. ledna 2015 takto: 

            Cena v Kč / m
3 

 

Voda pitná (vodné)                34,40 Kč/ m
3 
(bez DPH)         39,56 (vč. 15% DPH) 

    
Voda odvedená (stočné)         31,88 Kč / m

3 
(bez DPH)        36,66 (vč. 15% DPH) 

    
     Nové ceny budou uplatněny vůči odběratelům po prvním odečtu měřidel následují-
cím po 1. lednu 2015, popřípadě bude postupováno dle uzavřených smluvních vztahů 
mezi odběratelem a dodavatelem. 

VISAČKA   na  vývoz popelnice 60 Kč 
     (vývoz v úterý lichého týdne) 
 
ZA  PSA (hradí se do konce února 2015 v  hotovosti na obecním úřadu nebo 

na účet obce   č. 1766493309/0800)   
* za prvního psa 120 Kč 
* za druhého a každého dalšího psa (téhož majitele)  300 Kč 
 
 

ROČNÍ  ČLENSKÝ  POPLATEK  V OBECNÍ KNIHOVNĚ: 
děti do 18-ti let a studenti 20 Kč 
dospělí 50 Kč. 

 
ZPRAVODAJ zdarma 

Pozvánka na kurzy spotřebitelské gramotnosti 
 

Využijte příležitosti, která se u nás v obci nabízí, a přijďte si   

poslechnout přednášku na téma spotřebitelské gramotnosti 

(viz pozvánka ve zpravodaji). Můžete využít nabízené příleži-

tosti a ptát se na problémy, které Vás skutečně zajímají.   

Můžete si  dohodnout  také osobní konzultaci s lektorkou. 

Marie Janečková 
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Děsí vás "šmejdi"? 

A co podomní prodejci? 

Jak se účinně bránit? 

Nákupy přes internet, že nejsou pro vás? 

Jaká jsou vaše práva? 

  

Právě pro vás jsme připravili sérii kurzů s tématikou spotřebitelské 

gramotnosti, kde vám srozumitelnou a jednoduchou formou 

podáme potřebné informace z spotřebitelské gramotnosti. 

 

 

Kurzy na téma spotřebitelské 
gramotnosti  

ve Vaší obci Rybí 
 

Termíny kurzů s lektorkou Mgr. Renatou Horákovou (Sdružení obrany 

spotřebitelů): 

 
Čt  27.11.2014 Prodejní manipulace 14 – 18 hod 
Po 12.01.2015 Vím o svých právech  1. 16 – 20 hod 
Út  27.01.2015 Vím o svých právech  2.  16 – 20 hod 

 
Přihlášení na martina@rodinne-centrum.cz, tel. 725 210 050 

nebo 725 210 052 a více informací o projektu na 
www.znamsvujsvet.cz 

 
 

Kurzy i následné individuální konzultace jsou zcela ZDARMA  

a navíc pro vás bude připraveno občerstvení. 

 

Místo konání – obecní dům Beseda Rybí. 

 

Kurzy jsou financované z finančních prostředků Evropské unie, 
projekt Znám svůj svět, reg. č. CZ.1.07/3.1.00/50.0187 
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                                Hypotéky. Spotřebitelské úvěry. RPSN. Úroková sazba. Pojištění. 

Výjimky. Kdo se v tom má vyznat? Kde najít opravdu spolehlivé 

informace? Od koho se dozvědět ty zaručeně správné informace? 

Že jedni jsou jen teoretici, další radí ačkoli se v tom sám "plácá" 

a další je obchodník, který chce prodat právě ten svůj produkt 

bez ohledu na to, zda je vhodný pro vás? 

  

Právě pro vás jsme připravili sérii kurzů s tématikou finanční 

gramotnost, kde vám srozumitelnou a jednoduchou formou 

předáme potřebné informace ze světa osobních financí tak, 

abyste se mohli zodpovědně rozhodovat a správně se starat o 

vaše vlastní finance. 

 

Kurzy na téma finanční 
gramotnost  

ve Vaší obci Rybí 
 

Termíny kurzů s lektorem Jakubem Domitrou: 
 
 

Čt  22.01.2015 Jak správně na bydlení 15:30 – 18:30 hod 

Čt  05.02.2015 Jak správně na rodinné finance   15:30 – 18:30 hod  

Po 16.02.2015 Jak se správně pojistit a proč   15:30 – 18:30 hod 

Út  24.02.2015 Jak správně na dluhy 15:30 – 18:30 hod 

 
Přihlášení na martina@rodinne-centrum.cz, tel. 725 210 050 

nebo 725 210 052 a více informací o projektu na 
www.znamsvujsvet.cz 

 
Kurzy i následné individuální konzultace jsou zcela ZDARMA  

a navíc pro vás bude připraveno občerstvení. 

Místo konání – obecní dům Beseda Rybí. 

Kurzy jsou financované z finančních prostředků Evropské unie, 
projekt Znám svůj svět, reg. č. CZ.1.07/3.1.00/50.0187 
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Cítíte, že jste přes Vánoce 
jedli více než jste chtěli? 

 
Chcete si dát předsevzetí do 
nového roku? 

 
Přišel již Váš čas na změnu? 

 
Chcete se posunout dále, ale 
nevíte, jak na to? 

 
Mimo stravování je kurz     
zaměřený na OSOBNÍ     
ROZVOJ. 

Od pátku 16. ledna 2015 začíná v sále Besedy opět po čase  
KURZ SPOLEČENSKÉHO TANCE,  

který povedou naší dobří známí učitelé tance  
manželé Taťána a  Zdeněk Syrkovi. 

Kurz proběhne v 6ti lekcích.  

                           Cena kurzu za jeden pár činí 1600,- Kč.  

 

Máte-li zájem, hlaste se na tel. 556 760 031 nebo 606 127 321,  

nebo zašlete svoji přihlášku na starosta@rybi.cz. Přihlásit se můžete i přímo na 

webových stránkách tanečních mistrů manželů Syrkových. 
 

Přijďte si odpočinout ve víru tance. 
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Ve středu 10. prosince 2014 se v sále Besedy konalo 2. zasedání zastupitelstva obce,  kterého se  
zúčastnilo 13 členů zastupitelstva a 6 občanů. 
 

Zastupitelstvo na zasedání projednalo a přijalo toto usnesení: 

(Hlasování: pro - proti - zdrželo se) 

schvaluje  program  2. zasedání Zastupitelstva obce Rybí;    (13-0-0) 

schvaluje, aby diskuse probíhala ke každému bodu programu zvlášť;    (13-0-0) 

schvaluje   návrhovou komisi ve složení: předseda:  Petr Skalka 
     členové: Petr Pochyla a Pavel Kotek 
   ověřovatele zápisu  Miroslav Šimíček a Ludmila Krausová 
   zapisovatelku   Jana Marková    (13-0-0) 

 
bere  na  vědomí  usnesení přijaté na ustavujícím zasedání Zastupitelstva obce Rybí dne  
5.11.2014;            (13-0-0) 

 
schvaluje  přidělení účelově vázané dotace ve výši 24.840 Kč z rozpočtu obce Rybí na rok 2014 p. 
E.U., bytem Rybí na stavbu domovní čistírny odpadních vod;      (13-0-0) 

 
schvaluje  přidělení účelově vázané dotace ve výši 25.116 Kč z rozpočtu obce Rybí na rok 2014 p. 
H.P., bytem Rybí na stavbu domovní čistírny odpadních vod;      (13-0-0) 

 
schvaluje  přidělení účelově vázané dotace ve výši 18.256 Kč z rozpočtu obce Rybí na rok 2014 p. 
J.V., bytem Rybí na stavbu domovní čistírny odpadních vod;       (13-0-0) 

 
schvaluje  přidělení účelově vázané dotace ve výši 21.505 Kč z rozpočtu obce Rybí na rok 2014 p. 
H.K., bytem Rybí na stavbu domovní čistírny odpadních vod;      (13-0-0) 

 
schvaluje  směnnou smlouvu o převodu nemovitého majetku a smlouvu o služebnosti práva vstupu 
na   pozemek mezi R.S., bytem Libhošť a Obcí Rybí;        (13-0-0) 

 
rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky podlimitní veřejné zakázky na stavební práce 
„Rekonstrukce budovy sokolovny včetně úpravy přilehlého areálu“ tj. nabídky společnosti  STAMONT 
– pozemní stavitelství s.r.o. se sídlem Mostárenská 1140/48, 706 02 Ostrava-Vítkovice, IČ 64617874; 
              (13-0-0) 

 
schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 491/14  mezi smluvními stranami Obcí Rybí se sídlem Rybí č.p. 
380, 742 65 Rybí, zastoupenou starostou obce Marií Janečkovou a společností STAMONT – pozemní 
stavitelství s.r.o. se sídlem podnikání Mostárenská 1140/48, Vítkovice, 703 00 Ostrava, zastoupenou 
Mgr. Jaromírem Janečkou, jednatelem, IČ/DIČ: 64617874/CZ64617874;     (13-0-0) 

 
schvaluje  darovací smlouvu č. NJ/404/j/2014/Ja mezi obcí Rybí a Moravskoslezským krajem se    
sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, jejím předmětem je darování pozemku parc.č. 1671/4 o velikosti 
101 m

2
 k.ú Rybí;               (13-0-0) 

 

schvaluje  v souladu s § 102 zákona 128/2000 Sb. zákona o obcích odst. 2 písmeno a) zmocnění  
Rady obce Rybí provádět rozpočtová opatření v rámci jednoho ukazatele schváleného (upraveného) 
rozpočtu do  výše 200.000,- Kč v jednotlivém případě na straně výdajů a bez omezení na straně      
příjmů v příslušném kalendářním roce;          (13-0-0) 

Ze zasedání  

 zastupitelstva obce 
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stanovuje  měsíční odměnu neuvolněným zastupitelům od 10.12.2014 takto:  

místostarosta        8.000 Kč 
člen rady + předseda výboru       1.350 Kč 
člen rady + člen komise nebo člen výboru     1.250 Kč 
člen rady         1.200 Kč 
předseda komise nebo předseda výboru    1.100 Kč 
předseda komise nebo výboru + člen jiné komise nebo výboru 1.100 Kč 
člen komise nebo člen výboru            500 Kč 
člen dvou komisí             700 Kč 
člen zastupitelstva            400 Kč   (13-0-0)  

  
schvaluje  rozpočtové provizorium na rok 2015;        (13-0-0) 

 
bere na vědomí   informace starostky.  

Ze zasedání rady obce  

Rada obce na svém 3. zasedání dne 10.12.2014 
projednala a při jala toto usnesení:  

schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 
1/2014  mezi obcí Rybí a zhotovitelem Ing. 
arch. Janou Benešovou, ATELIER URBI se 
sídlem Talichova 39, Brno; 

 
schvaluje uzavření smlouvy o dílo (aktualizace a 

podpora správy digitálního povodňového plánu 
dle platné legislativy v souladu s § 71 odst. 6 
zákona 254/2001 Sb.) mezi obcí Rybí a      
společností ENVIPARTNER, s.r.o. se sídlem 
Brno, Štýřice,  

 
schvaluje  výpověď ze smlouvy o zemědělském 

pachtu mezi obcí Rybí a společností Agrosu-
mak a.s. se sídlem Komenského 211 Suchdol 
nad Odrou, která se týká pozemků parc.č 
739/91 o výměře 5767 m

2
 a parc.č. 1681 o  

výměře 837 m
2
 – na pozemcích se plánuje 

stavba cyklostezky; 
 
schvaluje  zařazení žádosti p. P.Š., bytem 

Kopřivnice o změnu užití účelu pozemku p.č. 
428/4 k.ú Rybí a jeho zařazení do plochy   
bydlení ke zpracování současného územního 
plánu; 

 
 

vydává  osvědčení o zvolení členem Zastupitelstva  
obce Rybí pro paní Zdenku Tillovou, bytem   
Rybí; 

 
doporučuje  zastupitelstvu ke schválení výši     
měsíčních odměn neuvolněným zastupitelům za 
jejich za jejich funkce v této výši:  
-  místostarosta 8.000,- Kč 
-  člen rady + předseda výboru 1350,- Kč 
-  člen rady + člen komise nebo výboru 1250,- Kč 
-  člen rady 1.200,- Kč 
-  předseda komise nebo předseda výboru 1.100,-  
-  člen komise nebo člen výboru 500,- Kč 
-  člen dvou komisí nebo komise + výbor 700,- Kč 
-  člena zastupitelstva 400,- Kč; 
 
doporučuje  zastupitelstvu schválení účelově    

vázané dotace ve výši 21.505,- Kč z rozpočtu 
obce Rybí na rok 2014 pro p. H.K. bytem Rybí 
na stavbu  domovní ČOV; 

 
schvaluje veřejnoprávní smlouvu mezi Městem 

Nový Jičín a Obcí Rybí, jehož předmětem je  
výkon přenesené působnosti podle zákona č. 
200/1990 Sb., o  přestupcích, ve znění          
pozdějších předpisů; 
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Rada obce na svém 4. zasedání dne 22.12.2014 
projednala a při jala toto usnesení:  

schvaluje  dodatek směrnice na odepisování 
dlouhodobého majetku; 

 
schvaluje  zařazení žádosti p. J.B., bytem  Nový 
Jičín do  zpracování změny územního plán –  
zařazení  pozemků p.č. 428/5 a 428/8 do plochy 
bydlení; 
 
bere na vědomí zprávu o vyúčtování finančního 
příspěvku pro Slezskou diakonii KARMELTichá 
se sídlem Tichá 295; 
 
bere na vědomí zprávu o vyúčtování finančního 
příspěvku organizaci nevidomých SONS se 
 sídlem Štefánikova 7 Nový Jičín; 
 
bere na vědomí  zprávu o vyúčtování finančního 
příspěvku společnosti Škola života o.p.s. se 
 sídlem Beskydská 17, Nový Jičín; 
 

bere na vědomí zprávu o vyúčtování finančního 
příspěvku společnosti SALUS o.p.s. se sídlem 
 Tyršova 1015 Kopřivnice. 
 
bere na vědomí  zprávu o vyúčtování finančního 
příspěvku Centru pro zdravotně postižené MSK 
 o.p.s. detašované pracoviště se sídlem So-
kolovská 9, Nový Jičín; 
 
bere na vědomí  nabídku Slezské univerzity 

v Opavě na přípravu projektů pro granty a do-
tace, přípravou vzdělávacích kurzů, zpracování 
marketingových strategií obce, školení nových 
představitelů samosprávy; 

 
schvaluje  rozpočtové opatření č. 9;  
 
volí  2 členy Rady školy při ZŠ Adolfa Zábranské-
ho Rybí p.o. za zástupce zřizovatele a to Ing. Jiřího 
Kudělku bytem Rybí a Pavla Kotka bytem Rybí.  
 

schvaluje  smlouvu o smlouvě budoucí o služeb-
nosti IS kanalizační přípojky mezi obcí  Rybí a 
p. M. M.,  bytem Kopřivnice; 

 
bere na vědomí  informaci o výši poskytnutých    

prostředků ze státního rozpočtu pro Základní 
školu Adolfa Zábranského a Mateřskou školu  
Rybí v roce 2014; 

 
bere na vědomí  informaci o zakoupení dárkové-

ho balíčku vánočních přání na podporu Handi-

cap centra Škola života Frýdek-Místek; 

 
bere na vědomí  informaci o plánu inventur 

k 31.12.2014 v příspěvkových organizacích; 

 

bere na vědomí  ceník za ukládání odpadů na 

skládce Životice u Nového Jičína od 1. 1. 2015; 

 
schvaluje  zařazení nového majetku do užívání a 

vyřazení majetku z majetkové evidence  

 

schvaluje zakoupení 40 ks židlí z masívu do sálu 

kulturního domu Beseda a 5 ks židlí do kanceláře 

starosty v prodejně Delcon nábytek se sídlem Ob-

chodní dům Galerie Gen. Hlaďa 25 Nový Jičín; 

 

schvaluje  rozpočtové opatření č. 8. 

schvaluje,  aby zpracováním studie na využití 

areálu živočišné výroby v Rybí byli osloveni: 

Architektonická a projekční kancelář Ing. arch. 

Jan Siuda se sídlem Podříčí 107, Frenštát pod 

Radhoštěm 

Ing. Tomáš Brückner, Štefánikova 1163, Kopřiv-

nice 

Ing. Arch. Lubomír Šobora – arting sdružení,    

Vrbenská 739, Valašské Meziříčí; 

 
 
 
 



13 

     M. Černík     Knížka pro děti od dvou do pěti 
     V této knížce děti objevují svůj nejbližší svět a zdůvěrňují si ho. Najdete zde jednoduché říkadla i 
kratičké veršované a prozaické pohádky. Dobře se bude číst i prvňáčkům. 
 
     P. Morkes    Komisař Vrťapka a prokletí zubu moudrosti 
     V tomto detektivním příběhu komisař Vrťapka řeší záhadné zmizení slona Marlona. Je to nešťastná 
náhoda nebo zlý úmysl? A jak je do všeho zapleten tajemný zub moudrosti? Příběh plný nečekaných 
zvratů a podivných okolností pobaví malé čtenáře. 
 
     K. May     Vinnetou 
     Knihy Karla Maye oslovily již několik generací mladých čtenářů, kteří nejen prožívali dobrodružství 
s indiány, ale také se ztotožňovali s hrdiny v poctivém zápase a stáli po jejich boku na straně práva a 
pravdy. Nakladatelství Albatros se rozhodlo nabídnout tento dobrodružný příběh i dnešním dětem. 
Slovní obraz indiánů doplňují ilustračně nepřekonatelné obrázky Zdeňka Buriana. 
 
     J. Davis     Garfield široko daleko 
     Další komiksové příběhy kocoura, který prožívá stále nové a nečekané situace. 
 
     P. Šrámek    Hrábky, drápky, odpadky 
     Tato kniha s podtitulem „Krasohled české poezie pro děti 19. století“ obsahuje 259 básní od 142 
českých autorů. Nejdeme zde autory známé, ale i ty, o kterých jsme nikdy ani neslyšeli. 
 
     J. Flanagan    Bratrstvo – Lovci 
     Hal a jeho bratrstvo Volavek pronásleduje piráta Zanaka aby získali zpět posvátný kámen Skandij-
ců. Mají nelehký úkol, najít krvežíznivého lupiče dřív, než jim stačí navždy zmizet v jižních mořích. 
 
     P. David, V. Soukup, L. Čech  Skvosty zámků 
     Zámky jsou skvosty mezi památkami. Nesou pečeť historie, prozrazují záliby a sklony svých        
majitelů a oslovují nás napříč stoletími. Autoři vybrali 99 zámků ze stovek objektů, které všechny by si 
zasloužily představení. 
 
     E. Skořepová    Provázkové obrázky aneb přebírání 
     Dlouhé zimní večery nemusíme trávit jen u televize nebo počítače. Děti i dospělí se mohou pustit 
do hry s provázky a pobavit se společně. Tato kniha popisuje, co všechno lze proplétáním provázků 
mezi prsty, dlaněmi a zápěstím vytvořit. Uvedeno je přes 20 vtipných obrázků v 3D provedení. 
 
 A. Jakoubková    Dobrý manžel….který nemlsá 

     Adriena se vzepřela rodinné tradici a nestala se lékařkou. Šla za svým snem a stala se divadelní 
herečkou i za cenu rozchodu s rodiči. Brzy se seznámí s Lubošem a je postavena před vážné         
rozhodnutí – vdát se za suchopárného bankéře, nebo zůstat na výchovu potomka sama? 
 
     D. Francis     Tvrdý úder 

Neil Griffon rozumí starožitnostem a dovede zachránit podnikatele před bankrotem. Když však 
krach hrozí stájím jeho otce, musí se chtě nechtě ujmout rodinného podniku a vrátit mu jeho bývalou 
prosperitu.    

Věrka Šustalová, knihovnice 
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Zprávičky ze školičky 

Škola v prosinci 
 
Rok se s rokem sešel a je tady rok 
nový. Rok 2015. 
 V prosinci ve škole proběhla 
tradiční Mikulášská besídka 
s jarmarkem. Dokonce přišel i     
Mikuláš s nadílkou pro všechny  
děti. Také jsme letos uspořádali 
soutěž pro všechny šikovné      
pekaře a pekařky o  nejhezčího 
čerta z   vánočkového těsta. Sešlo 
se  více než třicet čertů od           
22 pekařů.  

Vybrat toho nejhezčího nebylo     
jednoduché, ale nakonec se podaři-
lo. Toho nejhezčího přinesl Davídek 
Gold z 2. třídy. U této příležitosti 
jsme mohli také vyjádřit poděkování 
paní Polčákové, která nám pravidel-
ně poskytuje sponzorské dary ve  
formě korpusů na adventní věnce. 
Myslím, že i letos se akce vydařila. 
Chtěla bych tímto poděkovat všem 
dětem, rodičům, zaměstnancům   
školy a všem občanům obce za    
dosavadní spolupráci a popřát jim 
v novém roce mnoho zdraví, štěstí, 
pohody a úspěchů. 
      

  Mgr. Hana Frydrychová 
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