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 Emil    Šimíček  87  let 

 Jarmila Raichová  70  let 

 Růžena Hyklová  60  let 

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

Úvodník tentokrát o odpadech 
 

Určitě jste v tisku nebo televizi zaregistrovali, že od nového roku je obcím stanovena 
nová povinnost a to umožnit občanům obce třídit biologický rozložitelný odpad a také 
kovový odpad. Nepředpokládáme, že toto nové zpřísnění třídění odpadu bude mít      
zásadní vliv na již zaběhnutý systém třídění v naší obci. Pro odvoz biologického odpadu 
zajistila obec službu ostravské společnosti OZO, kdy mají občané u svého domu po   
celou vegetační dobu hnědý kontejner na bioodpad ze zahrad a domácností. Je možné 
se samozřejmě k této službě přihlásit kdykoli u společnosti OZO Ostrava na telefonním 
čísle 556 400 355, nebo se přijďte poradit na obecní úřad.  
Dobrou praxí v obci je také kompostování biologického materiálu. Od podzimu loňského 
roku obec zájemcům zajistila 200 ks nových kompostérů.  
Je tedy opravdu jen na našem rozhodnutí, který způsob nakládání s bioodpadem      
zvolíme. Nic z biologického materiálu nemusí tedy končit v obyčejných popelnicích nebo 
na černých skládkách. 
Další komoditou, jejíž sběr bude muset obec zajistit, jsou kovy. V současné době železo 
a hliník sbíráme 2x ročně při sběru velkoobjemového odpadu. U této praxe zůstaneme i 
nadále. Od letošního roku budeme při jarním a podzimním sběru navíc vybírat i         
plechovky – samozřejmě prázdné a neznečištěné barvami a oleji (takové patří do       
nebezpečného odpadu – ten vyhlašujeme společně s velkoobjemovým sběrem).       
Samozřejmě, pokud máte jiné možnosti, můžete odvést kov do sběrných surovin sami.  
A nakonec mám i několik připomínek k současnému třídění odpadu. Odpad odkládejte 
pouze do kontejnerů. V žádném případě jej neukládejte vedle nádob. Nejenže takové 
místo příšerně vypadá, ale navíc vítr často odpadky rozfouká do okolí k rodinným   
domkům a do zahrad, kde z takového nepořádku nemůže být nikdo nadšen. A začíná 
se opět častěji objevovat v kontejnerech, ale i vedle nich, netříděný odpad – namíchané 
plasty se zbytky jídla, poloprázdné skleněné nádoby atp. Přála bych všem takovým    
týden práce na třídící lince, ať si toho „bince“ hezky užili. Proberte si tento problém    
doma a přehodnoťte svůj přístup k třídění odpadů a myslete přitom na lidi, kteří po vás 
takový nepořádek uklízejí.  
Poznámka na okraj: V roce 2015 doplácela obec na systém nakládání s odpady cca 
32.000,- Kč a to je velmi dobrý výsledek. 

Marie Janečková 
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K úvodníku z lednového zpravodaje – stavba chodníků v obci 
 

V minulém zpravodaji jsem napsala, že povolení a stavba chodníků v obci (bohužel i 
směrem na Štramberk) se zkomplikovala díky opravené silnici. To je pravda, ale         
poměrně složitě se tato situace ve zpravodaji vysvětluje. Správce komunikace čerpal na 
opravu povrchu komunikace dotace z EU. Jednou z podmínek opravy bylo po jejím    
dokončení nezasahovat do nového povrchu po dobu udržitelnosti projektu, tj. po dobu  
5-ti let. Pro nové chodníky a hlavně pro nové přechody pro chodce, bohužel               
potřebujeme dle platné legislativy lokální zúžení komunikace, což v současné době dle 
výše uvedeného není možné.  
 
Nemyslete si však, že projekty chodníků jsou odloženy na neurčito, nebo že jsme dali 
přednost jiným projektům. Hledáme rozumné řešení této situace společně se správou 
silnic a Moravskoslezským krajem. 

Marie Janečková  

Statistika roku 2014 

Počet obyvatel k 31.12.2014 =  1230  

Z  toho   ženy:     623  děti do 18 let:  229 
      muži:     607     starší   60 let:    285 
 
Evidence obyvatel: 
 
 počet narozených dětí:    11        z toho děvčata:  8 
                               chlapci: 3 
 
 počet úmrtí:     8             z toho žen:          5 
                          mužů:    3 
  počet přistěhovaných osob:  25    
 počet odstěhovaných osob:  37 
 počet svateb:     7 
 
Statistika některých údajů Obecního úřadu Rybí: 
  
 počet zakoupených visaček na popelnice:     3 460 
 počet psů, za které byl uhrazen poplatek: 212 
 počet čísel popisných:                   402 
 počet obydlených domů:    347 
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Sbor dobrovolných hasičů Rybí  
zve všechny milovníky dobré zábavy na  

 

MAŠKARNÍ PLES,  
 

který se koná 14. února od 19 hodin v sále Besedy. 
Vstupné:  masky  50 Kč 
 ostatní  80 Kč 

 

Sraz masek do 19:00 hod. před skautskou klubovnou.  
Proběhne soutěž o nejhezčí masku.  

Hraje ROCCA 
Tombola a občerstvení zajištěno. 

Na Vaši účast se těší hasiči. 

Valná hromada Honebního společenstva 

se bude konat  20.února 2015 

v Hospůdce u Milana v 18:00 hod. 
Výbor honebního společenství 

 

 

ZVEME VÁS NA PLES 

PROVŠECHNYDOBRÉLIDI 
Začínáme 28. 2. 2015 v 1900 v sále Besedě v Rybí.  Hraje skupina Koprock. 

 

 

 
 

 

Slosovatelné vstupné 70 Kč.       Výtěžek z plesu bude použit pro děti na dětský tábor.       Těšíme se na vás!                                                             

 
Pořadatel:LA PARTA, občanské sdružení, www.laparta.cz        Rezervace lístků na tel: 775 868 131                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Vystoupení Pole dance - Dance studio Nový Jičín. 
 Domácí gulášek, řízek s bramborovým salátem. 
 Malé pohoštění, přípitek. 
 Veselé soutěžení. 
 Bohatá tombola (zájezd do Vídně, mikrovlnka, zelňáky, dorty aj.). 
 Akce pijeme pro děti - degustace domácích výpěstků (kvalitní vzorky přijímáme i během plesu 

s označením pěstitele, ročníku, druhu ovoce a palírny). 

 

 

Lékárna Medina∞Pavel Zbyněk∞JPS- velkosklad piva∞Česká pošta s. p. ∞Bubla City ranch∞ Glosová s.r.o. ∞ Obec Rybí∞Sorent veterinární ordinace Ženklava∞superagenda.cz ∞KrbySlaby.cz ∞bublaranch.cz 

Markéta Klosová - originální ruční práce∞Alžběta Marková - AVON∞vo-Sorent.cz∞ ISAN s.r.o.∞Pavel Talafa - výroba nábytku∞VAILAND s.r.o. ∞Marie Malinovská∞Hospůdka u Milana∞Kotouč Štramberk, s.r.o. 

 

moto-autoskola.cz∞ Koreni-koruna.cz∞JOKRATOUR cestovní kancelář∞ QTK s.r.o. ∞ Bronislav Slabý ∞ automotopribor.ic.cz ∞Trampolínky Hana Štěpánová ∞fajnedorty.cz∞profi-ucetni.cz∞eso-taxi.cz∞fekal.eu 
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KLUB ŽEN    zve své členky v úterý 3. února  do přísálí Besedy v 17:00 hod.   

 
 
AUKCE PRO DOMÁCNOSTI a FIRMY 
Opět se můžete zapojit do aukce na nákup levnějšího plynu a elektřiny. 
Pro všechny kdo se zapojili do prvních aukcí v roce 2013, ale i pro všechny ostatní je tu další 
možnost si nechat vysoutěžit cenu energií pro svou domácnost v aukci. 
Pro obyvatele Rybího, Libhoště, Bartošovic a Sedlnic jsme připravili v únoru  několik termínů 
sběru podkladů nutných pro přihlášení do březnové aukce. 
 

1. Středa      11.2.2015    od 14 – 17 hod OÚ Rybí 
2. Pondělí    16.2.2015    od 14 – 17 hod OÚ Libhošť 
3. Pondělí    23.2.2015    od 14 – 17 hod OÚ Bartošovice 
4. Středa      25.2.2015    od 14 – 17 hod OÚ Sedlnice 

 

Nutné podklady pro přihlášení se do aukce: 
Kopie stávající smlouvy  s dodavatelem +  dodatky 
Kopie posledního ročního vyúčtování  
Termín do kdy platí vaše stávající smlouva. 
Pro identifikaci plateb - SIPO, číslo účtu. 
Osobní údaje – telefon, e-mail. 
 
Obyvatelé jednotlivých obcí se mohou dostavit na kterýkoli OÚ podle toho jak jim vyhovuje 
termín. 
V ostatních případech se můžete přihlásit do aukce individuálně po domluvě s obchodním 
zástupcem aukční společnosti eCENTRE a.s., která organizuje aukce pro domácnosti v ČR od 
samého počátku a naprosté většině domácnosti jsme ve všech  aukcích roku 2013 i 2014 
dokázali cenu energií výrazně snížit a ušetřit tak rodinám reálně na výdajích. Výsledky všech 
aukcí, cen a úspor najdete na www.ecentre.cz  Výsledky první aukce 2015 
 http://www.ecentre.cz/e-aukce  průměrná úspora je přes 25%. Kupte si energie levněji než doteď. 

Vše je zdarma. Poradíme Vám.  
Kontakt : Ing Karel Kozelský,  +420 732 355 964,  karel.kozelsky@partnerecentre.cz 
 

ZAPISOVÁNÍ  LÉKŮ A MĚŘENÍ TLAKU  se bude konat  v pondělí  2. února
 v konzultační místnosti lékaře na obecním úřadě v době od 9:30 - 10:00. 
           
ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ se bude konat v pondělí  16. února  ve stejnou dobu. 
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Spotřebitelská poradna 

 

Občanské sdružení spotřebitelů TEST spotřebitelům nabízí v rámci 

poradny bezplatně: 

 

 Právní poradenství z oblasti spotřebitelského práva (reklamace, nedodání 

zboží v termínu, poškození oděvu v čistírně, předváděcí akce, ubytování v 

hotelu nižší kategorie, vysoké vyúčtování za energie, podmínky pojistných, 

úvěrových a leasingových smluv a jiné) na telefonní lince. Poradenství je 

zdarma, platí se pouze cena běžného hovoru.   

 

Telefonní linka: 299 149 009 

 

Provozní doba: Po – Pá 9 – 17 hod 

 

 Publikace, např. tištěná informační brožura o marketingových praktikách 

prodejců na předváděcích akcích určená převážně seniorům. 

 Databázi nebezpečných výrobků volně zpřístupněnou na webových 

stránkách www.nebezpecnevyrobky.cz s možností si zvolit pravidelné 

zasílání nových informací k vybrané kategorii výrobků. 

 Vzory, vybrané vzory právních listin a podání vypracované pro konkrétní 

účel (volně ke stažení na webových stránkách www.dtest.cz), 

 
web: http://www.dtest.cz/ 

 
 

V období zimy, kdy je povrch vozovek pokrytý sněhem, svážejí zaměstnanci úřadu     
připravené popelnice z místních komunikací (směr k Puntík, Potůčky a komunikace    
kolem hasičárny) k hlavní cestě. Prosíme občany, aby si popelnice označili číslem     
popisným a připravili popelnice k vývozu do 9 hodin ráno. 

ZUŠ Zdeňka Buriana, pobočka Rybí,  
děkuje všem zúčastněným na Adventním koncertu konaným 14.12.2014 v Besedě  

a sděluje, že na konto Adventních koncertů bylo odesláno 1.000 Kč 

Gratulujeme Matějovi Honešovi k získání 1. místa v okresním kole dějepisné olympiády. 
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Zprávičky ze školičky 

Lednová škola 
Škola v lednu byla jako každoročně hlavně v duchu uzavírání známek, které si  

děti odnesly na vysvědčení. Ale přesto nám zůstal čas i na jiné aktivity.  
V pátek 9. 1. jsme využili dobrých sněhových podmínek a vyrazili jsme za zimními 

sporty na Polďák. Děti z 5. ročníku se byly podívat na ZŠ Komenského v Novém Jičíně, 
kam některé z nich přestoupí do 6. ročníku. Také probíhala třídní kola recitační soutěže. 
Ve čtvrtek 29. ledna jsme společně vyrazili ke krmelci a zabavili jsme se hrátkami na 
sněhu. Pak si děti odnesly svá vysvědčení a 30. ledna si užívaly pololetního volna.  

 
Paní učitelky však připravovaly další akce, které nás v nejbližší době čekají. Patří 

mezi ně především zápis předškoláků do 1. třídy, který se uskuteční 5. února 2015 od 
13:00 do 15:30. Dále se uskuteční školní kolo recitační soutěže a výherci nás budou  
25. února 2015 reprezentovat v okrskovém kole v Kopřivnici. 

Také připravujeme maškarní rej pro děti, který se vzhledem k obsazenosti      
Besedy uskuteční až v sobotu 21.3.2015.  

Hana Frydrychová 
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Ze zasedání rady obce  
Od letošního roku měníme v našem obecním zpravodaji formu podávání informací o jednáních 
rady obce. Doposud jsme do zpravodaje tiskli pouze výpisy usnesení. Protože v usneseních 
neuvádíme osobní údaje a případně další citlivé údaje (zavazuje nás k tomu zákon na ochranu 
osobních údajů), jsou pak některá usnesení nesrozumitelná. Budeme se tedy snažit popsat o 
čem rada na svých zasedáních jednala srozumitelnější formou. 
 
V měsíci lednu rada obce projednávala smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Moravsko-
slezským krajem a Obcí Rybí. Smlouva se týká stavby jednotné kanalizace uložené při kraji 
silnice II/482 v zatáčce před Besedou (jistě si pamatujete, že v loňském roce proběhla její ha-
varijní oprava). Rada doporučila zastupitelstvu tuto smlouvu   schválit. 
Důležitým bodem jednání bylo jmenování předsedkyně sociální komise paní Zdenky Tillové. 
Protože se připravuje rozpočet obce pro letošní rok, rada projednala návrhy činnosti sportovní 
a kulturní komise, ty pak předala finančnímu výboru k zapracování do rozpočtu. 
 
Jako každý rok i letos byla radou schválena finanční podpora neziskovým organizacím, které o 
ní požádaly a mají sídlo v Moravskoslezském kraji, nebo jejich služeb využívají obyvatelé naší 
obce. Podporu získaly:  

 společnost Salus o.p.s. Kopřivnice (bydlení pro matky s dětmi v krizových situacích) ve 
výši 2000,- Kč 

 ČSOP Záchranná stanice Bartošovice čp. 146 ve výši 2.500,- Kč 
 Stacionář Stonožka – Ostrava ve výši 2.000,- Kč na stavbu rehabilitačního centra pro 

handicapované děti v Dívčím Hradě u Osoblahy 
 
Rada rovněž schválila poskytnutí výtěžku z dobrovolného vstupného ve výši 5.440,- Kč 
z novoročního koncertu na obnovu farního kostela Nalezení sv. Kříže v Rybí a také navýšila 
příspěvek obce na tombolu ve výši 1.000,- Kč a to pro všechny neziskové organizace, které 
pořádají společenskou akci v naší obci.  
Od ledna je schválen nový sazebník za poskytnuté informace na účetní období 2015 (podle 
zákona 106/1999 Sb.), najdete ho vyvěšený na webových stránkách obce. 
A konečně členové rady schválili mimořádný termín konání zastupitelstva obce Rybí na úterý 
27. 1. 2015.  

Program jednání:  

1. projednání zápisu z konání zastupitelstva 

2. volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatele 

3. schválení financování spoluúčasti a udržitelnosti projektu (rekonstrukce budovy sokolovny) 

4. schválení smlouvy o zřízení věcného břemene 

5. schválení rozpočtu Sdružení povodí Sedlnice 

6. schválení revizní zprávy Sdružení povodí Sedlnice 

7. projednání návrhu úpravy jednacího řádu zastupitelstva 

8. usnesení, závěr 

To je tedy krátký výčet obsahu jednání rady obce v měsíci lednu. Doufám, že vám bude tento 
styl podávání informací o jednání rady vyhovovat více. Budu ráda za všechny připomínky,     
výhrady, budeme hledat nejlepší možné seznámení se všemi informacemi, které se dotýkají 
veřejného života naší obce. 

Marie Janečková 
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(Hlasování: pro - proti - zdrželo se) 

schvaluje  program  3. 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:  Josef Kudělka 
                      členové: Antonín Kudělka a Jaromír Havrlant 
                        ověřovatele zápisu: Petr Pochyla a Martin Lapčík 
                                zapisovatelku: Jana Marková              (13-0-0) 
bere  na  vědomí  usnesení přijaté na 2. zasedání Zastupitelstva obce Rybí  dne 10.12.2014; 
bere na vědomí  zprávu o přípravě žádosti o dotaci na projekt Rekonstrukce budovy sokolovny včetně 
přilehlého areálu v Rybí;                       (13-0-0) 
 

schvaluje  v případě schválení dotace na realizaci projektu „Rekonstrukce budovy sokolovny včetně 
přilehlého areálu v Rybí“ profinancování realizace projektu, finanční spoluúčast projektu ve výši 30 % 
způsobilých výdajů a 100 % nezpůsobilých výdajů a dále zařazení financování tohoto projektu do   
rozpočtu obce příslušného realizačního roku ve výši 8,8 mil. – rekonstrukce budovy sokolovny a      
financování provozu projektu po celou dobu povinné udržitelnosti;      (13-0-0) 
 

schvaluje  uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. NJ/405/e/2014/Ja mezi Moravskoslez-
ským krajem se sídlem ul. 28. října 117, Ostrava a Obcí Rybí;      (13-0-0) 
 

bere na vědomí   schválený rozpočet Sdružení povodí Sedlnice na rok 2015;    (13-0-0) 
 

bere na vědomí  Revizní zprávu DSO Sdružení povodí Sedlnice za rok 2014;    (13-0-0) 
 

schvaluje   úpravu jednacího řádu zastupitelstva obce Rybí v článku 4 odst. 3): 

Písemné materiály určené pro zasedání zastupitelstva obce předkládá navrhovatel v elektronické    
podobě nebo v případě, že člen zastupitelstva takou možnost nemá, podává návrhy písemnou formou 
prostřednictvím obecního úřadu tak, aby mohly být doručeny nejpozději do 4 dnů přede dnem          
zasedání zastupitelstva obce jeho členům. 
Písemné materiály budou členům zastupitelstva zasílány elektronicky na emailovou adresu              
poskytnutou příslušným členem zastupitelstva. V případě, že člen zastupitelstva takou možnost nemá, 
budou mu materiály doručeny společně s pozvánkou na jednání zastupitelstva;     (13-0-0) 

Ze zasedání  

 zastupitelstva obce 

V úterý 27. ledna 2015 se v sále Besedy konalo 3. zasedání zastupitelstva obce, kterého se 
zúčastnilo 13 členů zastupitelstva a 3 občané. 
 

 Nejdůležitějším bodem tohoto zasedání bylo schválení spoluúčasti obce na financování 
projektu „Rekonstrukce budovy sokolovny včetně přilehlého areálu v Rybí“. Obec se totiž     
uchází o získání grantu z programu podpory materiálně technické základy sportu, který        
vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a sportu a konec podání žádosti je stanoven na        
30. leden 2015. Výše grantu z ministerstva činí na rekonstrukce staveb 70% tj. cca 20 mil. Kč. 
Na obci pak zůstane doplatit 30ti procentní podíl tj. 8,8 mil Kč. I přesto, že jde o poměrně dost 
peněz, vzhledem k dosavadnímu dobrému hospodaření obce si můžeme takovou částku     
půjčit, aniž bychom pozastavili realizaci dalších investičních staveb. Navíc výše úrokové sazby 
je v současné době nastavena poměrně nízko, takže ani navýšení konečné ceny za              
rekonstrukci nebude vysoké. Všichni dobře víme, že budova je ve velmi špatném stavu a     
odkládat opravu do budoucna není téměř ani možné. A také musíme počítat tím, že nově     
připravované dotační programy nebudou již tak štědré jako v letech 2007 – 2014. Nechceme 
proto, aby obec o tuto šanci přišla.  
 

Zastupitelstvo na zasedání projednalo a přijalo toto usnesení: 
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Vážení občané. 

Dovolte nám, abychom vám krátce představili akciovou společnost ASOMPO a.s., ve které 

je i vaše město/obec akcionářem. 

Historie firmy ASOMPO, a.s., se sídlem v Životicích u Nového Jičína sahá až do r. 1991, 

kdy se celkem 56 zakládajících obcí a měst bývalého okresu Nový Jičín dohodlo na 

vybudování zabezpečené skládky za účelem ekologického ukládání komunálního odpadu 

z domácností  a firem v okrese Nový Jičín. Téhož roku obce a města spolu založily Zájmové 

sdružení obcí a měst pro likvidaci odpadů – SOMPO. Uvedené subjekty se na prvotní 

rozjezd firmy složily, a to dle počtu obyvatel částkou 200,- Kč na 1 obyvatele. Tím byl 

vytvořen základní kapitál důležitý pro zahájení činnosti firmy a s pomocí státní dotace i 

výstavby řízené skládky v Životicích u Nového Jičína. Základ pro vznik jedinečné firmy 

v rámci okresu byl položen. Od  doby vzniku uplynula spousta let, některé obce nebo města 

společnost opustily. Všem obcím a městům  byly  po čase vráceny veškeré  počáteční 

vklady a od této doby obce  nepřispívají ani nedotují nejen chod firmy, ale ani její rozvoj 

nebo rozšíření, ba naopak, využívají její služby včetně finanční podpory. 

V r. 2000 byla stejnými obcemi (celkem 44 obcí) založena akciová společnost ASOMPO. 

Tato společnost poté od 1.1.2002 převzala veškeré podnikatelské aktivity Zájmového 

sdružení SOMPO. 

A čím se firma v průběhu let od r. 1991 zabývala? 

Jako první se podařilo firmě zprovoznit v r. 1993 řízenou skládku Životice a téměř všechny 

komunální odpady z Novojičínska se začaly ukládat na uvedené skládce. Od r. 2004 zahájila 

firma zpracování skládkového plynu vznikajícího z uložených odpadů, a to formou výroby a 

následného prodeje elektrické energie do sítě ČEZ. Odpadním teplem vznikajícím při 

výrobě elektrické energie firma započala vytápět veškeré objekty v administrativní budově 

v areálu skládky, a později sušit řezivo a obchodovat s ním. Další službou pro akcionáře byl 

od r. 2007 sběr a svoz biologicky rozložitelného odpadu (hnědé kontejnery).  

Akciová společnost se snaží pomáhat akcionářům i v jiných oblastech a aktivitách, které 

jsou přímo směrovány do daných obcí a měst. Díky dobrému hospodaření např. každoročně 

je možná výplata dividend, pořízení tašek na třídění odpadů v domácnostech a další aktivity 

ve prospěch obcí. Každoročně se v konečném součtu a profitu obcím zhodnocují akcie  cca 

20 – 22 %, což není opravdu málo. Tento profit je také do obcí a měst vždy rozdělen. 

Děkujeme tímto vedení vaší obce/města, že nám umožnilo krátce představit akciovou 

společnost ASOMPO. Tímto si vás - hlavně školy, neziskové organizace, spolky a členy 

zastupitelstva – dovolujeme srdečně pozvat na prohlídku areálu firmy v Životicích u 

Nového Jičína. Předchozí domluva je vhodná. 

                                                                Představenstvo ASOMPO, a.s.  
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     I. Březinová    Teta to zase plete 
     Možná již znáte tetu Bětu, která ráda plete svetry a čepice. Také ráda vypráví pohádky, ale i ty pořád plete. 
V této knížce najdete osm pohádek, které jsou zašmodrchané do veselého klubíčka. Ale malým čtenářům se 
určitě podaří pohádky správně rozplést. 
 

     E. Blytonová     Tajemství zmizelého prince 
     Parta kamarádů Bětka, Daisy, Pip, Larry a Špekoun se opět scházejí o prázdninách a užívají si chvíle volna. 
Ale čeká je zase jedno dobrodružné pátrání – najdou ztraceného prince Bongawaha, který zmizel beze stopy? 
 

     L. Lanczová Potížistka 
     Osmnáctiletá Šárka se po třech letech vrací na prázdniny do rodné vesnice. Netěší jito, protože zde nemá 
ani své staré přátele a tak má pocit, že se unudí. Seznámí se s jednou partou a vyrazí s nimi na tramp. Ale nic 
není jednoduché a dá ji dost práce, aby vyřešila všechny problémy.  
 

     P. Carman     Elyonova země – Tajemné hory 
     Všude tam, kde se oceán setkává se zemí, kde útesy jsou tajemné a skály rozeklané, leží Elyonova země 
plná magických tajemství. Společně s Alexou odhalte, co se skrývá za vysokými hradbami chránícími město 
před zlem, které dříme v okolních Temných horách. 
 

     J. Campbell – A. M. Bakewell  Vyšívání 
     V této knize je uvedeno 263 stehů, od běžně používaných pro vyšívání, ozdobné řasení a práci s plátnem až 
po jejich varianty a speciální stehy. Seznámíte se také s vybavením, které budete pro svou práci potřebovat – 
tkaninami, nitěmi a jehlami. V závěrečné části se dozvíte jak zacházet s hotovou výšivkou. 
 

     J. Lapáček Počítač pro seniory 
     Zkušený autor vás provede poklady i nástrahami počítačů od úplných začátků. Srozumitelný  výklad nevyne-
chává žádný důležitý krok, vyhýbá se zdlouhavým postupům i náhlým skokům a látku odměřuje ve vhodných 
dávkách, aby se čtenář neztratil v záplavě novinek. 
 

     M. Šanc     Internet pro seniory 
     Internet není doménou pouze těch nejmladších, ale stále častěji v něm nacházejí zdroj informací, zábavy či 
možnost komunikace i věkem starší uživatelé. Všem těm, kteří se rozhodují zda internet skutečně využít, nabízí 
tento přívětivý průvodce pomocnou ruku. 
 

     L. Harrisová    Vražda v Alphabet City 
     Anderson Stratton zemřel před osmi lety a tenkrát byl jeho případ uzavřen jako sebevražda. Jeho sestra se 
ale stále domnívá, že to byla násilná smrt a žádá, aby policie obnovila vyšetřování. Případu se ujímá              
vyšetřovatelka Jane Bauerová a se svými kolegy nachází zajímavé důkazy, které ukazují, že opravdu bylo 
všechno trochu jinak. 
 

     J. Volfová     Smlouva s Adamem 
     Prvotina české autorky, která zůstává skrytá pod pseudonymem, a zároveň první díl plánované trilogie, 
v němž je vykreslen rok zasvěcování mladé učitelky, jež ve své naivitě a okouzlení sexem podlehne otci svého 
žáka. Zároveň autorka barvitě vykresluje i rodinné vztahy jejích dvou kamarádek. 
 

     M. Mlynářová    Důchodkyně nestřílejte 
     Slovo důchodkyně mnohdy vyvolá představu babky v šátku, tmavých šatech a polobotkách, která těžce    
přivyká novému prostředí. Současnost je ale jiná a autorka živě přibližuje ženu po šedesátce, která je však    
babičce na plný úvazek značně vzdálena. Její úsměvné a s lehce provokujícím sarkasmem podané příhody   
věrohodně potvrzují, že není podstatný věk, ale přístup k životu. 
 

     V. Javořická    Vítězná láska 
   Poslední dílo této oblíbené spisovatelky, dokončené v roce 1970, přináší na pozadí historických změn        

čtyřicátých a padesátých let minulého století pestrý a zajímavý děj. Autorka sleduje životní osudy rodiny        

továrníka Karáska a rolníka Soukupa, odehrávající se na venkově i v prostředí malého města.    

        
Věrka Šustalová, knihovnice 
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Tříkrálová sbírka 2015 
 

Jako každým rokem i letos Vás navštívili tři králové.  
 

V obci Rybí bylo vybráno celkem 57.833 Kč.  
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RYBSKÝ   ZPRAVODAJ   č. 2/2015 vydal  Obecní úřad Rybí,  Rybí č. p. 380  dne  30.1.2015 

v počtu  400 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.   

Pro Rybjany zdarma jinak 5 Kč za jeden výtisk.     Tisk: Obecní úřad Rybí         .       

Obecní úřad si vyhrazuje právo výběru příspěvků do zpravodaje.              Uzávěrka každého čísla: 25. den 

 Místní akční skupina si Vás dovoluje pozvat na diskusní veřejné setkání, které se 

uskuteční v úterý 3. 2. 2015 v 16:00 ve Společenském domě v Hodslavicích (viz        

pozvánka). Toto setkání se bude týkat strategie MAS a nového programového období 

EU 2014-2020. Budou Vám představeny operační programy a společně budeme       

diskutovat nad možnými realizovatelnými záměry v obcích regionu MAS Lašsko. Zváni 

jsou podnikatelé, zástupci neziskového sektoru i zájemci z řad veřejnosti. 

 
Příiďte se podílet na rozvoji místa, kde žijete! 

mailto:obec@rybi.cz
http://www.rybi.cz/

