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Advent – doba předvánoční – doba příchodu 
 
Čas adventní je dobou, kterou věnujeme přípravám na 
Vánoce, přejeme si, aby poslední dny v roce byly         
naplněny pokojem, mírem a štěstím. Proto nic nenechá-
váme náhodě, uklízíme a zkrášlujeme byt i jeho okolí, 
pečeme cukroví, přemýšlíme o tom, co naším nejbliţším 
a přátelům udělá radost pod stromečkem. Samotné   
slovo advent však znamená příchod. Na koho nebo na 
co tedy v tomto čase čekáme? Kdo by měl přijít? Malé 
děti v tom mají jasno. Od listopadu píší svá přání        
Jeţíškovi, a těší se, ţe o Štědrém dnu přijde Jeţíšek 
s hromadou tolik očekávaných dárků.  
 A co my dospělí? Jak si představujeme předvánoční příchod my? Moţná, ţe by 
nás těšilo, kdyby nás navštívili dobří přátelé, kdyby přicházely dobré zprávy o událos-
tech, které se staly u nás doma i ve světě. Určitě by nás potěšil i příchod většího 
mnoţství peněz. 
 Nemohl by však advent znamenat i to, ţe my sami k něčemu dojdeme? Třeba 
konečně dojde, ţe přát si štěstí a zdraví není jenom naučená básnička, ale největší 
dary, které můţe člověk vlastnit.  
No zkrátka slovo advent – příchod nás vybízí k tomu, abychom se aspoň na chvíli   
zamysleli nad svým ţivotem, udělali si menší inventuru a snad se nám podaří přijít na 
to, jakým směrem se dále ubírat.  
 
 Klidně proţitou dobu adventní, Vánoce plné pohody, harmonie a lásky, kdy se 
vyplní nejedno přání a je radost ţít  

Vám přeje Marie Janečková 
 

Zastupitelstvo v prvém roce volebního období 
Protože uplynul první rok volebního období, předkládám Vám k hodnocení    
nejdůležitější úkoly, kterými se zastupitelé zabývali: 
Zastupitelstvo schválilo záměr odkoupit budovu sokolovny od České obce sokolské, 
zadalo změnu č. 4 územního plánu obce, vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 2/2010 
o místních poplatcích. 
Dále zastupitelé rozhodli o zpracování projektové dokumentace na opravu hřbitovní 
zdi; chodníku na dolním konci ve směru na Štramberk; chodníku na horním konci 
včetně nástupního ostrůvku a přechodu pro chodce; zpracování projektové dokumen-
tace zateplení Besedy; rekonstrukce veřejného osvětlení; opravy mostních objektů a 
propustků;  modernizace dětského hřiště v areálu MŠ. 
V letošním roce proběhla stavba chodníkového tělesa na horním konci a rekonstrukce 
mateřské školy.  
 

 Všem zastupitelům děkuji za spolupráci  a těším se, ţe i příští rok bude rokem 
dobrých rozhodnutí pro naši obec. 

Marie Janečková 
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 Vlasta  Drozdová  80  let 

 Růţena  Havrlantová 75  let 

 Jarmila Augustinová 60  let 

 Věra  Lichnovská  60  let 

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

Poznámka k podzimnímu pálení listí. 
Letošní špatné rozptylové podmínky vytvořily nad obcí kouřovou clonu z páleného 
listí ze zahrad, která se udrţela zhruba po dobu tří týdnů. Vím, ţe spoustě z Vás 
tato situace vadila a asi jste nadávali i na obec (a docela to chápu), proč s tím nic 
nedělá. Proto jen připomínám, ţe jsme podali společně se Závišicemi ţádost na 
pořízení mobilní kompostárny. O této moţnosti likvidace bioodpadu uţ jednáme  
více neţ jeden rok, bohuţel celá akce je administrativně dost náročná a výsledek 
zatím nejistý, i kdyţ jiţ máme přiděleno akceptační číslo k ţádosti o získání         
dotace. V příštím roce však jiţ jistě budeme vědět, jak jsme byli úspěšní a podle 
toho pak zařídíme další nakládání s bioodpadem ze zahrad, tak abychom si naše 
prostředí v obci co nejméně poškozovali.  

Marie Janečková 

POZVÁNKA NA ZASTUPITELSTVO OBCE 

Zveme Vás na 7. zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční  
ve středu dne 14.12.2011 v 18:00 hodin v sále Besedy. 
Program: Schválení rozpočtového provizoria 

Přehled rozpočtových opatření přijatých radou obce v roce 2011 
Majetkoprávní záleţitosti 
Zpráva kontrolního výboru 
Zpráva finančního výboru 
Návrh na doplnění obecně závazné vyhlášky ustanovením o „Zákazu   
podomního prodeje“ 
Návrh na on-line přenos zasedání zastupitelstva obce 
Informace starostky 

              Za zastupitelé obce Marie Janečková 
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Kulturní komise Rybí Vás zve na  

2. ADVENTNÍ KONCERT,  

v neděli  18. prosince v 15. hodin do sálu Besedy.  

Spolu s Komorním orchestrem Kopřivnice vystoupí  

pěvecký sbor Rybí. 

Zazní oblíbené skladby a Česká vánoční mše koledová  

od Antonína Hradila, českého kantora. 

Vstupné dobrovolné.  

Část výtěţku bude odeslán na konto adventních koncertů. 

Ţáci a učitelé ZUŠ Kopřivnice, pobočka Rybí Vás zvou na 

1. ADVENTNÍ KONCERT, 

který se uskuteční v neděli 11. prosince v 15:00 hod. v sále Besedy. 

Přijďte podpořit mladé hudebníky. 

Vstupné dobrovolné. 

Před a po skončení adventních koncertů si budete moct zakoupit 

výrobky z keramiky.  

Pohostinství Beseda zve v sobotu 3. prosince   na 9. ročník  

MEMORIÁLU PETRA KVITY - MISTROVSTVÍ VE VOLU 

Start v 9:00 hod.  

Startovné 90 Kč / osoba, oběd v ceně. 

Kulturní komise zve občany  
k návštěvě VÝSTAVY BETLÉMŮ do místní knihovny.  

Výstava je k vidění v otevírací dobu knihovny a to:  
pondělí a středa 16-19 hodin  

a také v adventní neděle 4.,11. a 18. prosince  
vţdy od 8.30 do 12 hodin a od 14 do 18 hodin. 
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KLUB ŢEN    zve své členky v úterý 6. prosince  do přísálí Besedy v 17:00 hod. na 

předváděcí akci firmy JUST. 

 Poté od 18:00 hod. bude pokračovat schůze.   

ZAPISOVÁNÍ  LÉKŮ A MĚŘENÍ TLAKU  se bude konat  v pondělí  12. prosince
 v konzultační místnosti lékaře na obecním úřadě v době od 9:30 - 10:00. 
           
ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ se bude konat v úterý 27. prosince ve stejnou dobu. 

Zveme občany na prohlídku  

VÁNOČNĚ VYZDOBENÉHO KOSTELA S BETLÉMEM  

na Štědrý den od 13:00 do 16:00 hod. 

Za farní radu Ludmila Krausová 

POZVÁNKA NA VÁNOČNÍ KOLEDOVÁNÍ 
Kulturní komise Vás všechny zve dne 27. 12. 2011 do našeho kostela, abychom si 

společně u jesliček zazpívali vánoční koledy. Začínáme ve 14:30
 
hodin.  

Samozřejmě, ţe zveme i Vás, kdo zpíváte neradi, přijďte si prohlédnout vánočně 

vyzdobený kostel s betlémem. 

Vítání roku 2012, tentokrát trochu jinak. 
 

Rada obce Vás zve 1. ledna 2012 v 15:30
 
hodin  

k obecnímu úřadu, abychom společně přivítali nový rok. 
Můţete se těšit i na malý (ale milý ohňostroj).   

Hrníčky na novoroční přípitek vezměte s sebou. 

PŘEDŠTĚPÁNSKÁ VÁNOČNÍ DISKOTÉKA 
25. prosince od 20:00 hod. v Besedě. 

Hraje DJ Laďa. 
Vstup zdarma. 
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Zveme všechny maminky, tatínky, babičky i dědečky společně s jejich malými    

dětmi a vnoučky vždy  ve středu od 9:00 hodin do TVOŘIVÝCH DÍLNIČEK.  

Najdete nás v  klubovně obecního úřadu.  

V případě Vašeho zájmu volejte na telefonní číslo 731 110 623 nebo přijďte 

přímo mezi nás. 

        Za klub Želviček Soňa Kociánová 

SPOLEČENSKÉ OPÁČKO 
O sobotách 7. a 14. ledna od 18

00 
hodiny jste srdečně zváni do sálu obecní besedy 

na malé společenské opáčko s tanečními mistry manţely Syrkovými. Především si 

zopakujeme taneční kroky před nastupující plesovou sezónou, ale taky trochu      

zabrousíme do pravidel společenského chování a stolování. Cena kurzu je 600 Kč 

za pár. Můţe se také přihlásit pouze na jednu lekci.  

Po vánočním hodování vzhůru do přírody 
 
Na konec roku připravili rybští turisti hned 2 akce: 
 

Ve středu 28.12.2011 se vypravíme do  VEŘOVSKÝCH VRCHŮ 

Délka 25 km. 

Trasa:        Veřovice - Dlouhá - Krátká - Trojačka - Mořkov - Sedlo Jedle - Rybí 

Odjezd:     v  7:15 ze zastávky na horní nebo u Fojtství linkovým autobusem 

  do Kopřivnice 

Na silvestra 31.12.2011 bude tradiční VÝLET NA SVINEC. 
Sraz v 9:00 hod. vedle Jahnů. 

Bliţší informace u Jiřího Honeše   tel. 607 727 579 
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Základní škola prosí občany Rybí, aby      

informovali obec nebo školu o lidech,kteří 

nastřádaný papír do sběru pro ţáky školy 

odnášejí z kontejnerů pro vlastní potřebu. 

 

Základní škola prosí občany o klubíčka vlny, přízí (i zbytky). 

Po náročné rekonstrukci mateřské školy, která proběhla během  

letních prázdnin, začal běžný provoz ve čtvrtek 1.září 2011. Jelikož 

nastoupilo mnoho nových dětí, rozhodli jsme se, že den otevře-

ných dveří uskutečníme až v měsíci říjnu. Tento slavnostní den  

nastal v úterý 25.10., kdy jsme v MŠ přivítali rodiče s dětmi, hosty a obyvatelé Rybí,   

kteří si prohlédli krásné zrekonstruované prostory. 

 Pro všechny bylo připraveno pohoštění - výborné koláčky, které napekly            
zaměstnankyně MŠ. Při prohlídce budovy byli všichni nadšeni a unešeni veselými 
barvami, které školku prozářily.  
 Na výzdobě mateřinky se podílely samotné děti z obou oddělení pod vedením p. 
učitelek. 
 

V pátek    9. 12. 2011  od  15.30 hodin  

se koná v MŠ Rybí 

„VÁNOČNÍ BESÍDKA S MIKULÁŠSKOU NADÍLKOU“. 

Srdečně zveme. 

ZŠ 

MŠ 

Základní škola Adolfa Zábranského Rybí srdečně zve na 

VÁNOČNÍ BESÍDKU S JARMARKEM,  

která se koná v pátek 16. 12. 2011 v 16.00  

před budovou školy.  

Současně bude k zhlédnutí vánoční výstava v prostorách 

školy. 
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Florbalový turnaj „NOVOJIČÍNSKÝ O-CUP 2011“ 

Jako každoročně jsme zavítaly ke skautským kolegům z Nového Jičína na již 18. ročník 

florbalového turnaje. Soutěží se vždy ve třech kategoriích: hoši < 15 let, muži > 15 let a 

dívky. Pravidelně se turnaje zúčastňuje pouze dívčí tým. Letos se navíc po dlouhé odmlce 

připojilo i chlapecké „mužstvo“.  

Všechny zápasy, které jsme odehrály, byly vítězné. Nenechaly jsme se ničím vyvést z míry – 

ani tradičním klišé ze strany pořadatelů „přijely, viděly a zase zvítězily…“! I přes drobná, 

avšak bolestivá zranění jsme se probojovaly do cíle.  

All stars team tvořily: Boženka Purmenská, 

Marťa Lužná, Lucka Kletenská, Johča 

Purmenská a Barča Mužíková.  

Nezaháleli ani naši hoši: Patrik Matzke, 

Honza Géryk, Patrik Chovanec a Kryštof 

Skalka a taky vybojovali skvělé prvenství ve 

své kategorii. Tudíž jsme pro letošek a pro 

Rybí přivezli dokonce DVA poháry!!!  

Ovšem věřte, že je to sice tradicí a pohár již 

řadu let sídlí v naší vesnici, ale nikdy nám vítězství nespadlo jen tak lehce do kapsy a že je to 

vždy, opravdu a doslova - krev, pot a slzy!  

Ještě jednou děkuji a …  

… SPORTU ZDAR – FLORBALU ZVLÁŠTĚ!     Barča Mužíková 

 

Betlémské světlo 
 

Jako každý rok přivezou skauti i letos do Česka vánoční plamínek 

Betlémského světla. Světýlko je zažehnuto v Betlémě, odkud se 

přesouvá do Vídně, a posléze je rakouskými skauty předáno 

skautským delegacím z celé Evropy…  

V České republice putuje nejprve do Brna, odkud je rozvezou 

vlaky po republice. 

Betlémské světlo přivezeme také do Rybí. Pokud si chcete připálit plamínek, můžete tak 

učinit v pátek 23. 12. u kostela po mši svaté.  

                                  Skauti Rybí 
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Ze zasedání rady obce  

Rada obce na svém 27. zasedání dne 7.11.2011 
projednala a při jala toto usnesení:  

bere na vědomí  vyúčtování neinvestiční dotace 
obce Rybí poskytnuté Fondu pro opuštěné a 
handicapované děti a mládeţ;  
 

souhlasí  s projednáním záměru převedení silni-
ce III. třídy v Sirkových lázních do majetku      
Moravskoslezského kraje; 
 

schvaluje  ţádost Mgr. Zdeňka Babince, zastu-
pujícího ZUŠ Zdeňka Buriana Kopřivnice, o     
pronájem prostor ZŠ Adolfa Zábranského Rybí 
za účelem výuky hry ţáků na hudební nástroje a 
pověřuje starostku podpisem Smlouvy o nájmu; 
 

schvaluje  ţádost paní Reginy Šmahlíkové o  
výpůjčku prostor ZŠ Adolfa Zábranského Rybí na 
provozování krouţků Domu dětí a mládeţe 
Kopřivnice se sídlem Kpt. Jaroše 1077 a  pově-
řuje  starostku podpisem Smlouvy o výpůjčce; 
 

schvaluje  ţádost Heidi Steckerové, bytem Odry 
o pravidelný pronájem sálu Besedy ke cvičení 
zumby s výší pronájmu 200 Kč/cvičení a dobou 
pronájmu na 2 roky a pověřuje starostku podpi-
sem Smlouvy o nájmu; 

schvaluje  ţádost Mgr. Petry Milichové, bytem 
Štramberk o výpůjčku místnosti pro lékaře,  
schvaluje  uzavřít smlouvu na 2 roky a výši poplat-
ku 50 Kč/1 uţití a pověřuje starostku podpisem 
Smlouvy o výpůjčce; 
 
schvaluje  smlouvu o právu provést stavbu 
„Chodníkového tělesa Rybí horní včetně nástupní-
ho ostrůvku a přechodu  pro chodce“ mezi obcí  
Rybí a panem Miroslavem Krupou bytem Rybí a 
Ing. Zdeňkem Krupou, bytem Nový Jičín a to na 
pozemcích parc.č. st. 53 a parc.č. 224 a 
pověřuje  starostku jejím podpisem; 
 

schvaluje smlouvu o právu provést stavbu 
„Chodníkového tělesa Rybí horní včetně nástupní-
ho ostrůvku a přechodu  pro chodce“ mezi obcí  
Rybí a panem Emilem Urbanem a paní Zdenkou 
Urbanovou, bytem Rybí  a to na pozemcích parc.č. 
st. 54, parc.č. 222, 223/1 a 223/2 a pověřuje     
starostku jejím podpisem; 
 

vyhlašuje  záměr prodeje pozemku parc.č. 1666/3 
v k.ú. Rybí o velikosti 50 m

2
; 

Rada obce na svém 28. zasedání dne 14.11.2011 
projednala a při jala toto usnesení:  

jmenuje v souladu s ustanovením § 166 zákona 
561/2004 Sb., o předškolním, základním,     
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a 
zákonem 128/2000 Sb., o obcích, v platném  
znění do funkce ředitelky Základní školy Adolfa 
Zábranského Rybí, příspěvková organizace 
s účinností od 1.1.2012 Mgr. Hanu Frydrycho-
vou; 
 
bere na vědomí  informaci, ţe Mgr. Hana       
Sopuchová uzavřela s jednatelkou firmy EBIT 
Consult s.r.o. Alenou Kozlovskou smlouvu o dílo 
na provedení narovnání účetnictví v roce 2011 a 
o vedení účetnictví v základní škole; 
 

schvaluje  výrobu obecního kalendáře 2012 a PF 
2012 a pověřuje  starostku výběrem zpracovatel-
ské firmy; 
 
souhlasí, aby místo tradičního ukončení roku na 
Polďáku, byl rok 2012 přivítán v obci novoročním 
přípitkem a ohňostrojem u obecního úřadu 
1.1.2012 v 15:30; 
 
bere na vědomí  informaci starostky o provedení 
přípojky vody na vytvoření ledové plochy na mini-
hřišti a informaci o vyuţití výhodné nabídky fa   
Codexis, která dodává právní informační systém. 
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Váţení občané. 
 
Dovolte mi, abych vám alespoň částečné vysvětlila své odvolání z funkce ředitelky školy. 
1.září roku 1981 jsem nastoupila na zdejší školu jako učitelka a 25 let jsem zastávala funkci ředitelky 
školy. Za těch 30 let působení mi prošly rukama dvě generace dětí. Snaţila jsem je vychovávat tak, 
aby z nich vyrostli dobří lidé. Vţdy jsem zastávala názor, ţe samé jedničky nejsou v ţivotě to nejdůle-
ţitější. Nejdůleţitější je, jaký z vás vyroste člověk, jak se dovede uplatnit ve společnosti a jak dál    
dovede vychovávat své potomky. 
 
Za svého působení ve funkci ředitelky se mi také dařilo ve spolupráci s obci Rybí a jejími starosty 
p.Matlem, p.Pavelkou, p.Skalkou a p.Janečkovou, aby zdejší škola byla nejen vizitkou obce, ale aby 
se v ní především líbilo dětem, a aby z ní odcházely s pocitem, ţe se do ní budou chtít i po letech 
vracet. Ne vţdy bylo v obci dost peněz, ale přece jen se nějaké na opravy a údrţbu našly. Byla      
vyměněna střecha, vybudováno nové sociální zařízení, šatny a kotelna, upraveno prostranství před 
školou, opravena schodiště i fasáda školy a vyměněná okna. V posledních letech byla provedena   
rekonstrukce vnitřku budovy. 
Kromě těchto úprav jsem se vţdy snaţila, aby děti vyrůstaly nejen v pěkném prostředí, ale aby     
hlavně měly moderní učební pomůcky. I to se mi ve spolupráci s obcí a krajem dařilo. 
 
1.září letošního roku jsem byla odvolána z funkce ředitelky školy. Kaţdá taková věc vyvolává řadu 
dohadů. Také o mě koluje po Rybím, ţe jsem vytunelovala školu, rozkradla majetek a zpronevěřila 
peníze. Nic takového jsem neudělala !!! 
 
Dovolte mi, abych vás seznámila s body, pro které mě Rada obce odvolala. Ke kaţdému podám krát-
ké objasnění. 

Nedodržení povinnosti uvedené ve Zřizovací listině nabývající účinnosti dne 1.11.2009.   
Porušení článku V. odst.3 Zřizovací listiny a to nepředání seznamu majetku pořízeného 
v roce 2010 k 31.1.2011 zřizovateli. 

/Seznam majetku nebyl předán k 31.1.2011. Byla provedena mimořádná inventarizace 
k 30.4.2011, veškerý majetek byl řádně zaevidován, inventární soupisy podepsány členy inventa-
rizační komise a předány obci./ 
Neefektivní nakládání s veřejnými finančními prostředky v případě uhrazení faktury za ná-

kup 2 ks magnetických tabulí Triptych a nedoložení dokladů o vymáhání uhrazeného 
zboží nebo vrácení financí. Zaevidování tabulí do majetku před jejich fyzickým dodá-
ním. 

/Tabule byly zaplaceny v prosinci 2010. Je pravda, ţe firma tyto tabule ve stanoveném termínu 
nedodala, ale jako kompenzaci škola obdrţela navíc 4 nástěnné magnetické tabule v ceně asi 16 
tisíc korun. Tabule byly dodány v květnu. Chybu jsem udělala v tom, ţe jsem je zaevidovala do 
majetku školy, i kdyţ na škole ještě fyzicky nebyly./ 
Nedodržení povinnosti zavedení a udržování vnitřního kontrolního systému školy. Neprů-

kazná inventarizace majetku školy. 
/Do kontrolního systému školy patří hlavně účty a faktury. Všechny účty a faktury byly podepiso-
vány účetní a mnou. Chybou bylo to, ţe nebyly podepsány třetí osobou. Na tuto skutečnost mě 
mohl upozornit zřizovatel, který pravidelně dvakrát ročně kontroloval veškeré účetnictví školy/
paragony,faktury a FKSP/ a vţdy tyto kontroly proběhly v pořádku/. Zprávy z kontrol jsou 
k dispozici na OÚ a v ZŠ./ 
Neoprávněné stanovení odměny své osobě. 
/Odměny jsem vţdy dávala všem zaměstnancům – a nemalé-, akorát mé odměny měla schválit 
Rada obce./ 



11 

Svévolné nakládání s fondem FKSP. 
/FKSP – fond kulturních a sociálních potřeb- je tvořen 2% z finančních prostředků, které posílá 
školám krajský úřad. Tato částka byla asi 2100,-Kč měsíčně a slouţila na relaxaci a rehabilitaci 
zaměstnanců – sportovní, kulturní a rehabilitační činnost, zájezdy, vitamíny…/. FKSP je v šetření 
policie ČR, ale nejsem si vědoma svévolného nakládání. 
Podezření z nakládání se mzdovými prostředky v rozporu s právními předpisy. 
/Mzdové prostředky má pod kontrolou krajský úřad a kaţdá koruna je krajskému úřadu řádně     
vyúčtovaná. Poslední kontrola proběhla při inspekci na jaře 2010 a neshledala ţádná pochybení. 
Mzdy jsem vţdy rozdělovala podle platných tabulek a osobní ohodnocení a odměny všech         
zaměstnanců nebyly zrovna malé./ 
 
Důvodem, proč jsem se odhodlala napsat do zpravodaje a měla potřebu vám všem sdělit svůj   
postoj k mému odvolání, je především to, abyste se mohli sami objektivně zamyslet nad tím, proč 
jsem vlastně byla odvolána. Je pro mne důleţité, aby se informace o mé osobě k vám dostaly    
nezkreslené a pravdivé. Nechci své místo ředitelky opustit se špatnou pověstí. 
 
Nemohu tvrdit, ţe kontrolní systém na škole byl úplně pořádku, ale kaţdý má své chyby. Ke svým 
chybám ke kontrolnímu systému se stavím zodpovědně a nesu za ně důsledky. 
 
Vlastnosti, které jsem nikdy neměla a nemám je ráda, jsou nenávist, závist a pomlouvačnost. 

 
Dovolte mi ještě, abych tímto poděkovala všem rodičům a hlavně prarodičům dnešních ţáků, kteří 
obětovali hodně a hodně hodin svého volného času pro školu a tím i pro své děti. 
 
 

                                                             Magdalena Turková 

K vyjádření paní Mgr. Magdaleny Turkové 
Odvolání ředitele základní školy je velmi váţným rozhodnutím zřizovatele. Této odpovědnosti si je 
rada obce, která v této věci zřizovatele zastupuje, plně vědoma. Protoţe důvody, pro které byla paní 
Mgr. Turková odvolána, jsou neveřejné, vyvolalo její odvolání řadu dohadů a po obci pak kolují   
pravdivé i nepravdivé informace. 
Protoţe Mgr. M. Turková se rozhodla důvody zveřejnit, můţe se v tomto případě i zřizovatel k nim 
veřejně vyjádřit. Vyuţili jsme proto této příleţitosti a k jednotlivým bodům a vyjádřením paní Turkové 
doplňujeme následující: 

Nedodržení povinnosti uvedené ve „Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní 
škola Adolfa Zábranského Rybí, příspěvková organizace“ nabývající účinnosti dne 1. 
11. 2009. Porušení článku V. odst. 3 Zřizovací listiny a to nepředání seznamu majetku 
pořízeného v roce 2010 k 31. 1. 2011 zřizovateli. 

Zřizovací listina příspěvkové organizace Základní školy Adolfa Zábranského je základním dokumen-
tem, který upravuje vztah mezi zřizovatelem – obcí Rybí a příspěvkovou organizací – základní    
školou. Nedodrţením kteréhokoli článku této listiny je tedy váţným porušením vztahu mezi oběma 
stranami. 

Neefektivní nakládání s veřejnými finančními prostředky v případě uhrazení faktury za ná-
kup 2 ks tabulí Triptych a nedoložení dokladů o vymáhání uhrazeného zboží nebo vrá-
cení financí. Zaevidování tabulí do majetku školy před jejich fyzickým dodáním 

Ředitel je povinen nakládat se svěřeným majetkem a prostředky hospodárně a s odbornou péčí. 
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Nedodržení povinnosti zavedení a udržování vnitřního kontrolního systému v ZŠ. 
Při pravidelných veřejnoprávních kontrolách konaných zřizovatelem v základní škole se zřizovatel řídil 
směrnicí ředitelky školy pro účetnictví, kde je v článku 1.2.3. uvedeno: V případě, ţe osobou, která  
doklad vystavila, schválila, případně přijala peněţní hotovost je ředitelka školy, postačí na dokladu 
pouze jeden podpisový záznam. Tato věc z hlediska veřejnoprávní kontroly byla tedy v pořádku. Jeden 
podpis tedy neopravňuje paní Turkovou, aby zneuţívala účet školy pro svoji potřebu. 
Dále zřizovatel předpokládal, ţe důleţitost nákupů pro školu řeší společně zaměstnanci školy, tedy, ţe 
se nakupují věci potřebné pouze pro výuku a provoz školy. Kontrolami hospodaření v roce 2011 však 
bylo zjištěno, ţe tomu tak není a některé nákupy nebyly vůbec určeny pro potřeby školy. Některé 
z nakoupených věcí se objevily aţ v průběhu inventarizace např. satelit, ţebřík 3x7 (dle faktury 3x9), 
některé ve škole vůbec nejsou (např. počítačové komponenty, skříňová sestava, ochranné pomůcky 
pro školnici, pokojové květiny, květináče, osvětlení atd.). 
 

Neprůkazná inventarizace majetku školy. 
K tomuto bodu dodávám, ţe závěrečná zpráva z inventarizace byla doloţena aţ v listopadu 2011. A 
ani ji nebylo moţné řádně provést. Inventarizační seznamy byly nejednotné (jedny byly dodány účetní 
firmou, jedny tvořila Mgr. Turková). V průběhu inventarizace byly dle členů inventarizační komise se-
znamy přepisovány.  Některé nakoupené věci nebyly vůbec v seznamech zaevidovány (např. skříňová 
sestava z roku 2007 v hodnotě cca 8.000 Kč, ta se ve škole taky nikdy nenacházela). V urče-
ném termínu rovněţ neproběhla inventarizace výpočetní techniky. Komise nemohla určit, které počíta-
če, tiskárny uvedeny v seznamech se ve škole nacházejí (zmateně označena inventarizační čísla). Dle 
faktur bylo zřejmé, ţe některé počítačové komponenty ve škole nejsou vůbec. 
K tomuto bodu můţu za zřizovatele konstatovat jen, ţe inventarizace pouze ukázala na velké nepřes-
nosti v evidenci majetku. 
Za správnost inventarizace odpovídá ředitel školy. 
 

Neoprávněné stanovení odměny své osobě. 
Odměna se stanovuje zaměstnanci v souladu s § 134 zákoníku práce za splnění mimořádného nebo 
zvlášť významného pracovního úkolu. Protoţe Mgr. Turková plnila pouze své pracovní povinnosti, ne-
byl důvod k navrţení odměn. Odměny si tedy stanovila sama. 
PS: Pedagogové školy k vyjádření paní Mgr. Turkové doplňují: 
Mgr. Magdalena Turková neplatila svým zaměstnancům přesčasové hodiny vzniklé zástupem za    
chybějícího vyučujícího. Odměny vyplacené pedagogům byly tedy brány jako oprávněná odměna za 
práci. 
 

Svévolné nakládání s fondem FKSP. 
V minulém zpravodaji bylo uvedeno usnesení státního zástupce Okresního státního zastupitelstva o 
zamítnutí stíţnosti obce Rybí proti usnesení Policie ČR ve věci podezření ze spáchání přečinu zprone-
věry. Nesouhlasím s tímto rozhodnutím. Jestliţe zaměstnancům školy nebyl předkládán návrh        
rozpočtu na vyuţití fondu FKSP ani vyúčtování finančních prostředků fondu, neměli pak zaměstnanci 
ţádnou kontrolu nad tím, jak je s penězi (určenými na kulturní a sociální potřeby všech zaměstnanců) 
nakládáno. Pak se mohla stát i taková věc, ţe paní Turková koupila rotoped a měla jej několik let     
doma. Ostatní zaměstnanci si jej rozhodně nemohli půjčit, protoţe o jeho existenci nevěděli. Navíc   
některé z dokladů FKSP byly podepsány falešnými podpisy. 
 

Podezření z nakládání se mzdovými prostředky v rozporu s právními předpisy 
Protoţe tato část finančních prostředků školy nenáleţí ke kontrole zřizovateli, nikdy jsme do ní nena-
hlíţeli. Přesto při kontrolách prováděných obcí v roce 2011 se nám i tato část dokladů dostala do     
rukou. Zjistili jsme špatně stanovaný platový výměr zaměstnankyni školy a neoprávněně vyplacenou 
odměnu Mgr. Turkové. Vyzvali jsme proto obor školství, mládeţe a sportu KÚ MSK k provedení veřej-
noprávní kontroly. 

Marie Janečková, starostka 
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      Základy slušného chování pro děti 
 
     Vědí děti co to je slušné chování a proč se vlastně mají lidé slušně chovat? Tahle kniha jim pomůţe     
naučit se vše, co budou v ţivotě potřebovat. 
 
 
L. Špaček                               Špaček v porcelánu 
 
     V této knize vtipně a nenásilnou formou provede Ladislav Špaček teenegry všemi nástrahami         
společenského ţivota. Tak, aby je s přehledem zvládli a přitom zůstali sami sebou. 
 
 
V. Vondruška                        Fiorella a záhada mrtvého netopýra 
 
     Další příběh alchymistovy dcery a jejich přátel, který se odehrává v atmosféře staré rudolfínské Prahy. 
Nechybí napětí, intriky i láska. Je to druhá detektivka tohoto autora určená mládeţi. 
 
 
J. Flanagan                         Hraničářův učeň - Ledová země 
                                             Hraničářův učeň -Nositelé dubového listu 
 
     Třetí a čtvrtá kniha fantasy série příběhů o Wilovi a jeho přátelích z hradu Redmontu. 
 
 
J. Fousek                             Buďme k sobě vlídní 
 
 Kniha obsahuje to nejlepší z povídání tohoto oblíbeného spisovatele, vypravěče, písničkáře a 
textaře v Nedělních dobrých jitrech. V jeho historkách a úvahách se odráţí motto celé kníţky, ţe vlídnost 
a láska jsou nade vše. 
 
 
S. Káš                                  O lékařích znovu vesele i vážně 
 
     Druhá kniha o významných postavách české medicíny z pera neurologa a spisovatele, doplněná řadou 
historek a humorných příběhů. 
 
 
B. Cartland                         Zákon lásky 
 
     Hlavní hrdinkou je mladá angličanka Paulina, která se seznámí s princeznou Margaritou. Stane se její 
společnicí a zaplete se tak do zamilovaného ale i dobrodruţného příběhu. 
 
 
J. Cimický                         Vražda v páté sadě 
 
     Děj této detektivky se odehrává v prostředí tenisových dvorců na okraji Prahy. Vyšetřování vraţdy je 
první příleţitostí pro mladou kriminalistku Jiřinu uplatnit své znalosti z psychologie. 
 
 

 
Ve středu 28. 12. 2011 bude knihovna uzavřena. 
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Začátek: 8:00 žáci (do 15 let) 

           10:00 muži a ženy 
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Poděkování všem účastníkům bowlingové soutěţe v 

Kopřivnici, za příkladnou reprezentaci naší obce.  

Bowlingu, který se konal dne 3. listopadu se zúčastnilo 16 

druţstev z toho dvě druţstva z Rybí. 

 

Družstvo A- Dušan Klug, Naďa Janoštíková, Magda Han-

zelková, Jiří Valušek se umístilo na krásném 5. místě. 

 

Družstvo B- Lenka Skalková, Barča Muţíková, Jiří Han-

zelka, Libuše Muţíková se umístilo na krásném 6. místě. 

 

Na závěr perfektní 1.místo jednotlivců patří Jiřímu Valuško-

vi. 

Všem soutěţícím patří velká gratulace a poděkování za 

účast a krásné výsledky. 

Martina Kelnarová 
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Šťastný a bezpečný závěr roku! 
 Opakování je prý matka moudrosti, a proto stejně jako v uplynulých letech, tak i 
letos Vás chceme upozornit na některá nebezpečí, která na nás číhají v posledním   
měsíci v roce. 
 Toto období je ve znamení vánočních svátků a novoroční oslav a tak snad 
v ţádné domácnosti neschází různé vánoční a silvestrovské dekorace a zábavná       
pyrotechnika.  
 A právě jiţ při pořizování výzdoby a pyrotechniky bychom měli pamatovat na     
určitá pravidla bezpečnosti. Pokud jde o adventní věnce, svícny nebo vánoční kytice, 
které jsou doplněny svíčkami dbát na to, aby svíčky byly v dekoraci upevněny na nehoř-
lavé podloţce nebo v nehořlavém drţáčku a aby dekorativní ozdoby byly co nejdál od 
svíčky, aby v případě jejího dohoření nedošlo k jejich vzplanutí. Dále si důkladně       
rozmyslet, kam si doma dekoraci se svíčkami umístíme. Samozřejmostí by měla být  
nehořlavá podloţka a bezpečná vzdálenost od záclon a závěsů. V ţádném případě    
výzdobu neumísťovat do prostor nábytkových skříněk. Neodcházet od hořící svíčky na 
svícnu nebo na vánočním stromečku by mělo být samozřejmostí.  
 Pokud jde o zábavnou pyrotechniku, máme v dnešní době moţnost širokého     
výběru těchto výrobků v obchodních řetězcích, kamenných prodejnách, stáncích a trţni-
cích.  Při jejich nákupu bychom měli být obezřetní a dbát na to, aby výrobek byl opatřen 
návodem výrobce v českém jazyce, aby obal byl nepoškozen a aby na obalu byla      
vyznačena třída nebezpečnosti. Pyrotechnika je podle nebezpečnosti rozdělena do čtyř 
tříd.  
 Pyrotechnické výrobky I. třídy nebezpečnosti se mohou prodávat osobám       
mladším 18 let, které je mohou rovněţ odpalovat. Jedná se především o prskavky,    
pistolové kapsle, bouchací kuličky, třaskavé prouţky apod., které lze volně nakoupit ve 
většině obchodů a stánků.  
 Pyrotechnické výrobky II. třídy nebezpečnosti se mohou prodávat pouze osobám     
starším 18 let a navíc výhradně v pevných (kamenných) obchodech. Zde se řadí        
především rakety, petardy, minivýbušky, dýmovnice a další. Jejich pouţívání není       
povoleno blízkosti nemocnic, škol, ozdravoven, domovu důchodců atd. 
 Při nákupu pyrotechnických výrobků III. třídy nebezpečnosti musíme předloţit  
průkaz odpalovače ohňostrojů, který vydává Český báňský úřad. Do této třídy patří 
např. dělové rány a různé druhy raket. 
 Pro výrobky IV. třídy nebezpečnosti platí přísná bezpečnostní opatření a k jejich 
zakoupení a pouţití je třeba zpracovat projekt, který rovněţ schválí Český báňský úřad. 
Pyrotechniku bychom měli skladovat v chladu a suchu a mimo dosah dětí. 
 Kaţdoročně dochází v období Vánoc a Silvestra v souvislosti s pouţíváním       
zábavné pyrotechniky k řadě tragických událostí, kdy se zraní desítky lidí, dochází 
k úmrtí a materiální škody dosahují stamilionů korun. Nejčastější příčinou je pouţívání 
neodborně podomácku vyrobené pyrotechniky. Tohoto bychom se měli vyvarovat a    
raději si pořídit pyrotechnické výrobky od profesionálních výrobců. Při manipulaci 
v ţádném případě nemířit na sebe ani na ostatní osoby, nepouţívat pyrotechniku pod 
vlivem alkoholu a nesbírat nevybuchlé petardy. 

Příjemné a bezpečné prožití vánočních svátků  
a šťastné vykročení do nového roku přejí hasiči. 

nprap. Dagmar Benešová, vrchní inspektorka, HZS MSK územní odbor Nový Jičín 
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RYBSKÝ   ZPRAVODAJ   č. 12/2011  vydal  Obecní úřad Rybí,  Rybí č. p. 380  dne  30.11.2011   

v počtu  330 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 

Nechcete mít starosti s daněmi a účetnictvím? 
Svěřte je do profesionální péče firmy s patnáctiletou zkušeností. 

Najdete nás v nové kanceláři v budově Jednoty Rybí.  
Podrobnější informace na www.PROFI-UCETNI.cz  

Nabídka stavebního materiálu 
Obec zdarma nabízí pálené duté cihly – na příčky a betonové skruţe (jsou 

sloţeny u hasičské nádrţe). Bliţší informace u starostky (tel: 556 760 031) 

 
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili letošní DRAKIÁDY, která se uskutečnila dne 31.10.2011 

na Kocmínku. Celkem se zúčastnilo 13 vyráběných draků a 23 kupovaných draků. 

Foukal silný vítr, a proto pro soutěţící bylo snadné udrţet draka ve vzduchu, za to pro 

porotce bylo nelehké určit vítěze.  

V jednotlivých disciplínách nakonec zvítězili: 

Nejlépe létající vyráběný drak:  MARKOVÁ DANIELKA  

Nejhezčí vyráběný drak:      KVITOVÁ VERUNKA 

Největší vyráběný drak:      KVITOVÁ VERUNKA  

Nejoriginálnější drak:        MARKOVÁ ANETKA 

Nejlépe létající kupovaný drak: SKALKOVÁ DOROTKA 

 

Vítězům blahopřejeme a na všechny se těšíme opět za dva roky!                           

           Skauti Rybí 

Obecní úřad Rybí bude dne 29. a 30. prosince uzavřen. 

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