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 Vlasta   Drozdová  81  let 

 Alois   Najzar   80  let 

 Josef     Pšenica  65  let 

 Jan  Šmiřák   65  let 

 Lubomír Geryk   60  let 

 Jindřich   Marek   60  let 

 Jiří    Kudělka  60  let

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

Obecní úřad Rybí bude dne 27., 28. a 31. prosince uzavřen. 

Klidné a spokojené prožití  

svátků vánočních  

Vám přeje starostka  

a zaměstnanci obecního úřadu 

Rybí 
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Milí spoluobčané, 
 

na začátku listopadu jste si jistě všichni, kteří bydlíte ve středu a v dolní části obce, 

pěkně od plic zanadávali na nefungující veřejné osvětlení a taky na ty „b…e“ na úřadě, 

kteří s tím nic nedělají. Protoţe v tyto dny foukal dost silný vítr, mysleli jsme si nejprve, 

ţe vedení zkratuje od drátů NN nebo od větví stromů, které se ho dotýkají (i kdyţ     

děláváme kontroly a překáţející větve ořezáváme). 

Bohuţel, bylo to jinak a najít chybu bylo tentokrát podle našeho správce osvětlení   

velmi těţké. Světlo totiţ svítilo nějakou dobu a pak zhaslo, závadou tak mohla být  

kaţdá špatně připevněná svorka na cca 5 km vedení. Kaţdý den jsme doufali, ţe jsme 

závadu odstranili, ale marně.  Nakonec byla chyba v tolikrát kontrolovaném hlavním 

jističi. Teď snad zase světlo bude chvíli poslouchat. 

 Dobře víme, ţe veřejné osvětlení v obci je ve špatném stavu, proto na jeho      

rekonstrukci máme od letošního jara zpracovanou projektovou dokumentaci. Celá    

akce bude obec stát cca 2.000.000,- Kč. Protoţe i na tyto projekty se vyhlašují        

programy na získání grantů, chceme je taky vyuţít. Jeden takový měl být vyhlášen v 

polovině letošního roku, doposud se tak nestalo. 

 

 V souvislosti s veřejným osvětlením vás prosím, abyste si všímali případného   

jiskření mezi dráty, blikajících světel, větví prorostlých do drátů a všechny tyto závady 

nahlásili na obecním úřadě. Jen tak se prozatím můţeme vyhnout neţádoucím      

zkratům osvětlení. 

 
Příjemně proţitý konec roku bez poruch nejen na veřejném osvětlení  

Vám přeje Marie Janečková 

Že by vánoční dáreček? 

Na posledním zastupitelstvu jsme konečně po třech letech jednání schválili kupní 

smlouvu na odkoupení budovy sokolovny a jejich přilehlých pozemků od České obce 

sokolské. Nakonec jsme se dohodli na prodejní ceně ve výši 2.014.870, - Kč. Je to  

cena stanovená znaleckým posudkem. Samozřejmě, ţe máme velkou radost, ţe se 

konečně budova sokolovny stane majetkem obce, i přesto ţe víme, jak velké investice 

do budovy nás čekají. Pevně věřím, ţe se rekonstrukce budovy sokolovny zdaří tak, 

ţe i nadále bude slouţit sportovním aktivitám jako doposud a ţe se se moţnosti     

sportovního vyţití v budoucnu v ní ještě více rozšíří ke spokojenosti nás všech. 

Marie Janečková 
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TJ Sokol Rybí a Sportovní komise při OÚ Rybí 

ve spolupráci se ZŠ A. Zábranského Rybí 

 

pořádají v sobotu 8.prosince od 15.30  

v Besedě 

Mikulášskou besídku 

Program: vystoupení dětí ZŠ, tombola, mikulášská nadílka, diskotéka. 

Srdečně zveme všechny děti. 

Pohostinství Beseda zve v sobotu 15. prosince    

na 10. ročník  

MEMORIÁLU PETRA KVITY -  MISTROVSTVÍ VE VOLU 

Start v 9:00 hod.  

Startovné 100 Kč / osoba, oběd v ceně. 

Ţáci a učitelé ZUŠ Kopřivnice, pobočka Rybí Vás zvou na 

ADVENTNÍ KONCERT, 

který se uskuteční v neděli 9. prosince v 15:00 hod. v sále Besedy. 

Přijďte podpořit mladé hudebníky. 

Vstupné dobrovolné.  

Část ze vstupného bude zaslána na konto adventních koncertů. 

V pátek    7. 12. 2012  od  15.30 hodin  

se koná v MŠ Rybí 

„VÁNOČNÍ BESÍDKA S MIKULÁŠSKOU NADÍLKOU“. 

Srdečně zveme. 
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Zveme všechny občany na prohlídku  

VÁNOČNĚ VYZDOBENÉHO KOSTELA S BETLÉMEM  

na Štědrý den od 13:00 do 16:00 hodin. 

Při prohlídce budete mít moţnost si domů odnést betlémské 

světlo, proto si nezapomeňte s sebou vzít lampičky. 

POZVÁNKA NA VÁNOČNÍ KOLEDOVÁNÍ 

Kulturní komise Vás všechny zve ve čtvrtek 27. 12. 2012 do kostela, abychom si u 

jesliček společně zazpívali vánoční koledy. Začínáme v 14:30. 

A samozřejmě zveme i ty, kteří zpívají neradi, přijďte si prohlédnout vánočně vyzdobe-

ný kostel s betlémem. 

Kulturní komise zve všechny občany na  
ADVENTNÍ KONCERT  

v neděli 16. prosince do kostela Povýšení sv. Kříže.  
Začátek v 17. hodin.  

Účinkují: Jindřich Macek - loutna, Alfred Strejček - recitace. 
Dobrovolné vstupné bude věnováno na opravu kostela.  
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KLUB ŢEN   zve své členky v pátek 14. prosince do přísálí Besedy v 17:00 hod. 

ZAPISOVÁNÍ  LÉKŮ A MĚŘENÍ TLAKU    se bude konat  v pondělí  10. prosince 
v konzultační místnosti lékaře na obecním úřadě v době od 9:30 - 10:00.  
          
a další zapisování léků bude aţ 7. ledna 2013 

Na silvestra 31.12.2012 bude tradiční VÝLET NA SVINEC. 
Sraz v 9:00 hod. vedle Jahnů. 

Bliţší informace u Jiřího Honeše   tel. 607 727 579 

VÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU 

Rada obce Vás zve 1. ledna 2013 v 16:30 k obecnímu úřadu, 

abychom společně přivítali nový rok.  

I tentokrát se můţete těšit na malý ohňostroj.  

Hrníčky na novoroční přípitek si vezměte s sebou. 

 

"Těšíme se, ţe se sejdeme v sobotu 5.ledna 2013 v 8:30h v 

rybské sokolovně na tradičním novoročním  

KLOBOUKOVÉM TURNAJI. 

Tímto Vás zvou rybští volejbalisti." 

Pro zákazníky cukrárny v Rybí jsme připravili  točenou zmrzlinu z Opočna. 

Vytáčíme do našich kelímků: 5 porcí - 70 Kč 

Ve dnech 21. prosince. a 22.  prosince 2012 od 15 :00 do 18:00 hod. 

Druhy: vanilka, čokoláda, meruňka, černý rybíz 

Zmrzlinu třeba objednat osobně nebo na tel. 732 844 013 do 18.12.2012 
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Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která 

poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti – materiální pomoc 

sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost. 
 Více na  www: diakoniebroumov.org 

 

VYHLAŠUJE 

SBÍRKU  POUŢITÉHO  OŠACENÍ 
 

 Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/ 

 Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,  

 Látky (minimálně 1m
2
, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek) 

 Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené 

 Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky 

 Obuv – veškerou nepoškozenou 

 Hračky – nepoškozené a kompletní 

 

 
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME: 

 ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce – 

z ekologických důvodů 

 nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí 

 znečištěný a vlhký textil 

 

Sbírka se uskuteční : 
 

dne: ve čtvrtek 6. prosince 2012 
 

čas:  od  9:00   do  18:00  hodin 
 

místo: před skautskou klubovnou v Besedě 
 

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,  

aby se nepoškodily transportem 
 

Děkujeme za Vaši pomoc. 
 

Bližší informace Vám rádi sdělíme: 

tel. : 224 316 800, 224 317 203 
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Začátek: 8:00 žáci (do 15 let) 

           10:00 muži a ženy 
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Kulturní komise pořádá v sobotu 15. prosince 2012  

Z  Á J  E Z D  

na vánoční jarmark do skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm  

a na česko-slovenský mechanický betlém do Horní Lidče.  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 V rámci vánočního jarmarku můţete shlédnout a zakoupit vánoční dárky z dílen 
lidových výrobců, koledování, obchůzky lucek a čertů, draní peří, nabídku vánočních 
pokrmů. Skanzen připravil oţivené expozice Valašské dědiny. Alternativně lze navštívit 
Dřevěné městečko, město Roţnov nebo krytý bazén. Program dle individuální volby. 

 Poté se přemístíme do Horní Lidče, kde se na ploše 65m
2
 odehrává betlémský 

příběh s více neţ 220 figurami (z toho 75 pohybujících se) a s více neţ 100 objekty. 
Prohlídku betléma umocní světelná kompozice a filmová projekce (cca 30 minut).   
Prohlídka ve skupině. 

Cena zájezdu zahrnuje dopravu a vstupné na mechanický betlém.  

Pro dospělého činí 150,- Kč, pro dítě do 15 let 80,- Kč. 
 

Cena nezahrnuje vstupné na volitelný program (Dřevěné městečko, Valašská dědina, 
krytý bazén aj.) 

Odjezd v 8.00 hodin od Fojtství, návrat kolem 16. hodiny. Zájezd je nutné uhradit 
nejpozději do 10. prosince. 

Přihlásit se můţete na obecním úřadě tel. 556 760 181. 

 

Najděte si čas v předvánočním shonu a  

vychutnejte atmosféru vánoc trochu jinak. 
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Ze zasedání  

 zastupitelstva obce 

Zastupitelstvo na zasedání projednalo a přijalo toto usnesení:              (Hlasování: pro - proti - zdrţelo se) 

schvaluje vyřazení bodu č. 6 (přenesení pravomoci provádět rozpočtová opatření) z jednání  ZO               (13-0-0) 
schvaluje program  12. zasedání Zastupitelstva obce Rybí;                     (13-0-0) 
schvaluje, aby diskuse probíhala ke kaţdému bodu programu zvlášť;                    (13-0-0) 
schvaluje návrhovou komisi ve sloţení:  Jaromír Havrlant (předseda),                         (13-0-0) 

   Pavel Kotek a Martin Pospěch 

 ověřovatele zápisu: David Bajer a Pavel Lichnovský 
 zapisovatelku:  Jana Marková 

 
bere  na  vědomí  plnění usnesení přijatých na 11. zasedání Zastupitelstva obce Rybí dne 5.9.2012;                    (13-0-0) 

 
o v ě ř i l o  ve smyslu ustanovení § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavením řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, ţe změna č. 4 územního plánu sídelního útvaru Rybí není v rozporu 
s Politikou územního rozvoje České republiky 2008 a s územně plánovací dokumentací vydanou Moravskoslez-
ským krajem. Ani se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu nejsou shledány ţádné rozpory, 
jak je uvedeno v Odůvodnění změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Rybí v části zpracované pořizovatelem 
dle ustanovení § 53 odst. 4 a 5 stavebního zákona;                      (13-0-0) 

 

v y d á v á  ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za pouţití § 43 odst. 4  a § 55 odst. 2 stavebního zákona  a v sou-
ladu s ustanovením § 13 a přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a dále za pouţití ustanovení § 171 a násle-
dujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů změnu č. 4 územního plánu sídelního 
útvaru Rybí, formou opatření obecné povahy, která je předkládána jako příloha;                 (13-0-0) 

     
schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi Českou obcí sokolskou se sídlem 118 01 Praha – Malá Strana, Újezd 450/40 a 

Obcí Rybí ve věci prodeje zbylého nemovitého majetku ve vlastnictví ČOS (tj. pozemek p.č. st. 208 – zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 1.163 m

2
,  pozemek p.č. 906/2 – ostatní plocha/sportoviště a rekreační plocha o výměře 

2.063 m
2
, pozemek p.č. 906/7 – zahrada/zemědělský půdní fond o výměře 776 m

2
 a objekt občanské vybavenosti 

č.p. 176/Rybí na pozemku p.č. st. 208) za kupní cenu ve výši 2.014.870,- Kč  
 a pověřuje starostku podpisem;                  (13-0-0) 

 
schvaluje rozpočtové opatření č. 10;                        (13-0-0) 

 
schvaluje  rozpočtové provizorium pro rok 2013 (viz příloha);                     (13-0-0) 

     

bere na vědomí  přehled rozpočtových opatření přijatých radou obce v roce 2012;                  (13-0-0) 

 
schvaluje   uzavření kupní smlouvy na koupi pozemku v k.ú. Rybí mezi obci Rybí a společnosti Telefónica Czech Repub-

lic, a.s., která se týká prodeje pozemků parc. č. 456, zast plocha, nádvoří, o výměře 32m
2
 a  pozemku parc. číslo 

272/6, ost. plocha, jiná plocha o výměře 49 m
2
 a 

 pověřuje starostku podpisem kupní smlouvy;                          (12-1-0) 

 
odkládá  projednávání prodeje části pozemku parc.č. 142/1 paní Marcele Valůškové, aţ po geometrickém zaměření        

    pozemku;                                                   (13-0-0) 

 
bere na vědomí  zprávu kontrolního výboru o své činnosti za rok 2012;                    (13-0-0) 

            
bere na vědomí  zprávu finančního výboru o své činnosti za rok 2012;                     (13-0-0) 

   

schvaluje  přemístění pomníku padlého vojína Ivana Šurka  a 
pověřuje  starostku dalším jednáním ve věci;                     (12-0-0) 

 

bere na vědomí  informace starostky.                      
 
 

Ve středu 28. listopadu 2012 se v sále Besedy konalo 12. zasedání zastupitelstva obce, kterého se 
zúčastnilo 13 členů zastupitelstva a 12 občanů. 
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Rada obce na svém 52. zasedání dne 29.10.2012 
projednala a při jala toto usnesení:  

souhlasí  se smlouvou o podmínkách zřízení stavby 
rekonstrukce vodovodního řadu mezi obcí Rybí a 
Severomoravskými vodovody a kanalizacemi 
Ostrava a.s. a pověřuje      starostku podpisem; 

 
bere na vědomí  výsledek kamerových zkoušek jed-

notné kanalizace zpracované firmou     Envirox, 
 s.r.o. se sídlem Formanská 47, Praha; 

 
bere na vědomí  výsledek provedené kontroly septi-

ku u základní školy a potřebu v příštím roce na-
plánovat stavbu čistírny odpadních vod nebo 
bezodtokové jímky (tzn. vyčlenit cca 200.000,- 
Kč v rozpočtu); 

 

neschvaluje   poskytnutí finančního příspěvku na 
provoz Domova sv. Josefa v Ţirci (oblastní chari-
ta Červený Kostelec); 

schvaluje  peněţitý dar  občanskému sdruţení  Baby-
box pro odloţené děti – STATIM na pořízení baby-
boxu v nemocnici v Novém Jičíně, 

  souhlasí s uzavřením darovací smlouvy a  
  pověřuje starostku jejím podpisem; 
 

schvaluje  pořízení bezpečnostních prvků pro děti ve 
výši 3.000,- od společnosti Altima. (reflexní zvířát-
ka, přívěšky, pásky) na rozdávání dětem při růz-
ných příleţitostech (vítání občánků, nástup do 1. 
třídy, ceny při soutěţích); 

 

bere na vědomí  informaci o jednání s občany místní 
části Rybí – Makyti o zvýšení bezpečnosti na míst-
ní komunikaci; 

 

schvaluje  rozpočtové opatření č. 8/2012  
 

Rada obce na svém 53. zasedání dne 12.11.2012 
projednala a při jala toto usnesení:  

souhlasí  s prominutím všech poplatků klubu ţen za 
pronájem sálu v pohostinství Beseda s tím, ţe si 
úklid zajistí vlastními prostředky; 

 
souhlasí s prominutím poplatku za pronájem sálu Be-

sedy u příleţitosti konání koncertu PJ Harvey – 
revival dne 23.11.2012, pronajímatel si zaplatí 
pouze poplatek za úklid sálu; 

 
schvaluje  smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věc-

ného břemene a smlouvy o právu stavby IP-12-
8013528, mezi obcí Rybí a firmou Arpex Morava 
s.r.o., která se týká zbudování elektrické přípojky 
k rodinnému domu Pavlíny Havrlantové na parce-
le č. 1454/2 a pověřuje starostku podpisem; 

 
schvaluje  smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věc-

ného břemene a smlouvy o právu stavby IP-12-
8012890, mezi obcí Rybí a firmou Arpex Morava 
s.r.o., která se týká zbudování elektrické přípojky 
k rodinnému domu Jiřího Valuška na parcele č. 
138/1 a pověřuje  starostku podpisem; 

 

schvaluje  dodatek ke smlouvě o výpůjčce konzultač-
ní místnosti mezi obcí Rybí a Mgr. Petrou Mili-
chovou, týkající se rozšíření doby výpůjčky na 
středy a  pověřuje starostku podpisem; 

 

schvaluje  výrobu kalendářů 2013 u firmy AGENTU-
RA5, Praha ve formátu A4 - 13 listů v nákladu  
500 ks za nabídkovou cenu 21.000 Kč s DPH; 

 

pověřuje  místostarostu zakreslením situačního sním-
ku umístění zpomalovacích polštářů na  místní ko-
munikaci 17c v Makytí. 

 

souhlasí  s podáním ţádosti na získání dotace na 
 stavbu dětského hřiště v areálu Klimbach a dále 
souhlasí, aby tuto ţádost zpracovala Iva Nekovaříko-
vá za odměnu 2.000 Kč; 
 

navrhuje  termín konání 12. zasedání Zastupitelstva 
obce Rybí na středu 28. 11. 2012 od 18:00 hodin 
v sále kulturního domu Beseda. 

 

bere na vědomí  informaci o hlavním přelíčení ve věci 
proti Mgr. Magdaleně Turkové a  

pověřují  paní Jaroslavu Honešovou, aby se účastnila 
veřejného projednávání jako veřejnost; 

 

Ze zasedání rady obce  
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 Protoţe od září dochází ke změnám poskytování sluţeb na poště v naší obci a 
většinou z nich vnímáme negativně, zaslali jsme na základě našich poznatků i na 
základě vašich stíţnosti podnět ke změně (vadí nám zkracující se otvírací doba   
pošty a nedostatky při doručování zásilek).  
Takovou jsme obdrţeli odpověď. 

Kdykoli budete mít připomínky, prosím, dejte vědět na obecní úřad. Podněty budeme 
přeposílat dál, k řešení. Čím více se budeme ozývat, tím budeme mít větší šanci si 
udrţet dobře poskytované sluţby poštovního úřadu. 

Marie Janečková 
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Kácení javoru u kostela. 

 Vzhledem ke špatnému zdravotnímu jsme poţádali Odbor ţivotního prostředí 

Městského úřadu v Novém Jičíně o pokácení javoru klenu na místním hřbitově. Léta 

doplňoval areál kostela i přilehlého hřbitova. Bohuţel v posledním roce se jeho stav 

výrazně zhoršil a začíná být nebezpečný jak pro lidi, kteří se pod ním procházejí i 

tak pro samotnou stavbu kostela. 

Fotografická soutěž 

 Děkujeme všem, kteří se zúčastnili fotografické soutěţe o umístění fotografií do 

„Kalendáře obce Rybí 2013“. I kdyţ byla soutěţ vyhlášena v říjnu, sešlo se na obci 

několik desítek fotografií a výběr byl opravdu těţký. Do kalendáře bylo vybráno 12 

hezkých pohledů na naší obec. Soutěţe se účastnili tito fotografové: Jaromír          

Havrlant, Ludmila Krausová, Marta Krausová, Josef Kvita, Pavel Lichnovský, Marcela 

Marková, Petra Marková, Tereza Marková, Iveta Michálková, František Raška, Radek 

Valenta, Marek Vaculík, Honzík Winter a Jiřina Winterová. 

 Všechny soutěţní fotografie i se jmény jejich autorů si můţete prohlédnout na     

webových stránkách obce. 

 Výsledek soutěţe – kalendář obce Rybí 2013 dostanete v době vánočních  

svátků do svých domovů, tak jsme jiţ všichni zvyklí. 

 

ZMĚNA daně z nemovitostí po 1. 1. 2013 

 Zákonem o Finanční správě ČR došlo k organizační změně, kdy nově vznikne   
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Ostravě a ze stávajících finančních 
úřadů vzniknou územní pracoviště.   
 
 Tato změna se nedotkne poplatníků, kteří mají trvalé bydliště v působnosti našeho 
finančního úřadu (od 1.1.2013 územního pracoviště). 
 U poplatníků, kteří nemají trvalé bydliště v Moravskoslezském kraji, je určení    
příslušného správce daně sloţitější, doporučujeme se dotázat na kterémkoliv finančním 
úřadě. Informace můţete získat i na internetových stránkách Ministerstva financí ČR: 

 www.mfcr.cz. 
 

Pokud  poplatník bude na rok 2013 podávat přiznání k dani z nemovitostí, uvede 
v přiznání všechny nemovitosti v rámci Moravskoslezského kraje. 

 
V distribuci sloţenek zůstává současná praxe. Výše daně uvedená na sloţence bude 
v souhrnné částce za celý Moravskoslezský kraj. 
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     Ptačí svět - soutěţ pro děti, kterou vyhlásila ZŠ A. Zábranského Rybí, 
vyvrcholila výstavkou prací v budově školy. Protoţe vytvořená díla  byla 
opravdu nápaditá a hezká, byla výstavka přestěhována do knihovny. Přijďte se  podívat 
na výrobky, které vytvořily šikovné ruce rybských dětí. 
 
     Z. Miler                                                   Krtek a raketa 
     Usměvavý Krteček podnikne opravdu dobrodruţnou cestu - tentokrát raketou. Kam s ní doletí se 
nejmenší čtenáři dovědí z další knihy oblíbeného autora dětských knih. 
 

    B. Němcová                                          Z pokladnice našich pohádek 
     Klasické české pohádky ve spojení s barevnými ilustracemi Lucie Pítrové potěší kaţdého malého 
čtenáře. Kniha obsahuje 12 známých i méně známých pohádek. 
 

     R. Goscinny, A. Uderzo                        Asterix - Souboj náčelníků 
     Římané přijdou s novým rafinovaným plánem, jak si podrobit vesničku neporazitelných Galů. Ale 
jeho uskutečnění není tak snadné jak se zdálo. 
 

     K. Müllerová                                           Zločin na dostihové dráze 
     Kdo chce zabránit nádhernému hřebci Primus Rexovi vyhrát klusácký dostih? Toto a zárověň další 
záhady kolem tohoto koně řeší detektivní kancelář Podkova, tedy Kristýna, Karolína a Filip. 
      

     K. Kuhn                                                  Popelčina kletba 
     Internát Havraní hnízdo leţí v odlehlém malém údolí. Pohoda, která v něm panuje je přerušena 
smrtí jedné ze studentek. Co ji přimělo k sebevraţdě, proč najednou všichni její spoluţáci nechtějí o 
ničem mluvit? 
 

 M. Zindelová a kolektiv                         Česká vánoční kniha 
     V knize najdete stručné čtení o minulé i současné podobě Vánoc, některá  data,   pojmy a symboly, 
které skoro zavál čas, neboť především v druhé polovině 20. století zůstala z rituálů jen torza. Poznáte 
také vánoční tradice i jinde ve světě. Verše a koledy přinesou tu správnou poezii vánoc. Zkrátka nepři-
jdou ani milovníci dobrého jídla a pití, protoţe v knize najdete i vánoční recepty. 
 

 S. Monyová                                             Matka v koncích 
     Tato kniha je volným pokračováním knihy Matka v krizi. Základním omylem většiny matek je do-
mněnka, ţe se zvyšujícím se věkem by měly zmoudřet a      výchovu potomků zvládat snadněji. Hlavní 
hrdinka tohoto románu se o tom sama přesvědčuje při řešení své nové ţivotní situace. 
 

     I. Hercíková                                     Lékař duší a zvířat 
     Kdyţ se kolem muţe točí spousty ţen, můţe to přinášet problémy. Přesvědčí se o tom i zvěrolékař 
Richard, kdyţ řeší své trable mezi čtyřmi ţenami. 

                                                         
     V. Vondruška                                Vládcové ostatků 
     Tato kniha navazuje na romány Prodavači ostatků a Sběratelé ostatků a zavádí čtenáře do doby, 
kdy Karel IV. chystá korunovační jízdu do Itálie. Rytíř a trubadúr Martin ze Stvolna se jako člen králov-
ského doprovodu vydává na cestu přes Alpy. Dramatický příběh věrným způsobem zobrazuje ţivot lidí 
ve  středověku. 

Věrka Šustalová, knihovnice 
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Cvičební hodiny v sokolovně  2012-2013 
                     

DEN OD – DO CVIČENÍ CVIČITEL 

  

  

Pondělí 

  

  

19.00-20.30 

 
 

Muži-kondiční cvičení  
 

 

  

 Ludmila Krpcová 
 

          

  

  

Úterý 

  9.30-11.00 

  

16.00-17.00 

17.00-18.00 

  

18.00-19.30 

  

19.30-21.00 

Děti od 1-3 let 

(Broučci) 

Mladší žáci 

Starší žáci 

  

Fotbal - muži 

  

Volejbal  

Pavla Klugová 

Katka Olajošová 

Zdeněk Heralt a 

Václav Honeš 

  

  
  

Lenka Skalková 

  

  

Středa 

17.00-18.30 

  

18.30-19.30 

  

19.30-20.30 

Fotbal - dorost 

  

Ženy-zdravotní cvičení 

  

Ženy-kondiční cvičení    

Petr Purmenský  

 

Ludmila Krpcová 

  

Barbora Mužíková 

Jarka Pochylová 

  

Čtvrtek 

16.15-17.45 

17.45-19.00 
  
 

19.00-20.30 

Fotbálek děti 

St. žákyně 
  
 

Muži-malá kopaná 

Josef Havrlant 

Libuše Mužíková 

Katka Červenková 
 

Josef Havrlant 
 

  

Pátek 

  

16.00-17.00 

 

  

Veverky 3-6 let  
  

 Pavla Klugová 
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Blíží se závěr roku a s ním čas vánočních svátků a silvestrovských oslav.  
  
 V tomto období snad v ţádné domácnosti nechybí bohatá výzdoba často s hořlavých materiálů, 
jejíţ neodmyslitelnou součástí jsou v mnoha případech i svíčky. Za všechny jmenujme adventní věn-
ce, svícny nebo vánoční kytice. Ať uţ jsou tyto výrobky koupené v kamenných obchodech, na stán-
cích drobných prodejců nebo vyrobené domácími kutily, vţdy by měly splňovat určité bezpečnostní 
zásady. 
 Obecně lze vánoční dekoraci se svíčkami rozdělit do dvou 
kategorií na tu, na které se svíčky smí zapalovat a na dekorativní 
výrobky, na kterých se svíčky zapalovat nesmějí. V návodu     
výrobce by tato informace vţdy měla být vyznačena. Pokud     
plánujete zapalovat svíčky na dekoraci, vţdy se přesvědčte, zda 
jsou řádně upevněny na nehořlavé podloţce nebo v nehořlavém 
drţáku tak, aby nemohlo dojít k jejich převrţení. Hořící svíčky 
musí být navíc vţdy umístěny v dostatečné vzdálenosti od      
hořlavých materiálů pouţitých na dekoraci, tím zabráníme      
přenesení ohně ze svíčky např. na hořlavé chvojí adventního 
věnce. 
  Za zamyšlení rovněţ stojí místo, kam dekoraci se zapálenými svíčkami umístit. Samozřejmos-
tí by měla být nehořlavá podloţka pod dekorací. Vyloţeným hazardem je pak umístění zapálených 
svíček do prostor nábytkových stěn a skříní, nebo do blízkosti záclon a závěsů, kde i lehký průvan 
dokáţe přemístit záclonu do nebezpečné blízkosti hořící svíčky. Základní zásadou ale zůstává      
neponechat zapálenou svíčku nikdy bez dozoru. 

 Na zvýšenou pozornost byste měli dbát rovněţ v kuchyni. 
Intenzita vaření a pečení se v období Vánoc násobí a soustře-
děnost hospodyněk je neustále odpoutávána spoustou jiných 
vánočních úkolů. Aby vás při tom všem vánočním shonu v     
domácnosti nepřekvapila nemilá událost a případný poţár jste 
včas zjistili, instalujte si v bytě hlásič poţáru, který vás intenziv-
ním zvukovým signálem upozorní na hrozící nebezpečí. Poţární 
hlásič by mohl být takovým malým předvánočním dárkem pro 
bezpečí celé rodiny.  
 
Rovněţ oslavy závěru roku s sebou nesou řadu nebezpečí. K 
nejčastější příčině poranění nebo smrti patří manipulace s      

neodborně podomácku vyrobenou pyrotechnikou. V dnešní době je profesionálně vyrobená zábavná 
pyrotechnika k dostání v širokém spektru obchodních řetězců a kamenných prodejen. Ale i při jejím 
nákupu je nutné být obezřetný a dbát na to, aby výrobek byl opatřen návodem výrobce v českém  
jazyce spolu vyznačením třídy nebezpečnosti. Je nutné mít také na paměti, ţe osobám mladším 18 
let lze prodávat pouze pyrotechnické předměty I. třídy, pokud to není návodem zakázá-
no. Pyrotechnické předměty II. třídy lze prodávat pouze osobám starším 18 let. K nákupu pyrotechni-
ky III. třídy musí mít zájemce kromě plnoletosti také průkaz odpalovače ohňostrojů. Pro IV. třídu jsou 
pravidla ještě daleko přísnější. Pyrotechniku skladujte v chladu, suchu a mimo dosah dětí. Při mani-
pulaci nemiřte na sebe ani na ostatní osoby a nepouţívejte pyrotechniku pod vlivem alkoholu.  
Před silvestrovskými oslavami je vhodné také vyklidit případný hořlavý materiál z balkónů a lodţií, 
aby jej nějaká zatoulaná petarda nezapálila. 
I přes kaţdoroční varování hasičů dochází v období Vánoc a Silvestra k řadě tragických událostí v 
domácnostech, při kterých se zraní desítky osob a materiální škody dosahují mnoha miliónů korun. 
Zamyslete se proto nad poţární bezpečností u vás doma, abyste se do této smutné statistiky         
nezařadili i vy. 
 

Klidné Vánoce a šťastný Nový rok přeje Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje. 
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  Zprávy ze školy 

Prosincová škola 
 
 Čas velmi rychle běţí a nezadrţitelně se blíţí konec roku. I ve škole se na        
nejkrásnější svátky v roce těšíme a připravujeme. Děti s vyučujícími tvoří výrobky 
s vánoční tematikou. Těmi si jednak vyzdobíme školu a budou také pouţity pro prodej 
na Dětském vánočním jarmarku v Novém Jičíně, který proběhne 13.12., a na tradičním 
Školním jarmarku spojeným s vánoční besídkou pro rodiče a přátele naší školy. Ten se 
bude konat 20.12.2012 v 16 hodin a všichni jste na něj srdečně zváni. 
 V předvánočním čase nás čeká mikulášská nadílka (7.12.), kdy bude na škole   
vyhlášen Čertovský den. V pondělí 10.12. se s dětmi vypravíme do skanzenu 
v Roţnově pod Radhoštěm, kde se děti seznámí s různými tradicemi našich prarodičů. 
K vánoční atmosféře přispěje i návštěva muzikálového představení „O Sněhurce a   
sedmi trpaslících“, které si připravily děti ze ZŠ v Závišicích a na které nás pozvala paní 
ředitelka Mgr. Dana Hýlová. 
 Jakmile všechno zvládneme, můţeme se těšit na zaslouţené volno během vánoč-
ních prázdnin, které začínají 22.12.2012 a ve škole se sejdeme aţ v novém roce, a to 
ve čtvrtek 3.1.2013. 
 Tímto bych chtěla vyuţít příleţitosti a všem Vám popřát poklidný čas adventní, 
krásné a pohodové proţití Vánoc a v novém roce jen to nejlepší. 
  

         Mgr. Hana Frydrychová 

 

Zdravá pětka 
 
 V pátek 23.11.2012 se děti zúčastnily besedy na téma 
zdravá strava a zdravý    ţivotní styl z projektu „Zdravá pětka“. 
Tento projekt je pod záštitou obchodního řetězce Albert stejně 
jako předchozí „Košík plný rozumu“, do kterého jsme se 
úspěšně zapojili v minulém školním roce. 
 V rámci této besedy se děti dověděly spoustu informací. 
Jakým potravinám bychom měli dát v našem jídelníčku před-
nost a naopak, čemu bychom se měli vyhýbat. Při tom si zahrály různé hry a zasoutěţily 
si. Všechny pak dostaly vysvědčení se        samými „pětkami“, které si mohly 
s úsměvem na tváři odnést domů. 
 

         Mgr. Hana Frydrychová 
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Výstava „Ptačí svět“ 
 

Ve dnech 15. a 16. listopadu probíhala na naší škole výstava na téma „Ptačí svět“. 
K uspořádání této soutěţní výstavy nás inspirovala exkurze do Záchranné stanice 
v Bartošovicích. Na čtvrteční vernisáţ se přijel podívat i zástupce této stanice pan Jan 
Kašinský. 

Máme velkou radost, ţe výstavu navštívilo mnoho návštěvníků, o čemţ svědčí i 
částka, která se vybrala na dobrovolném vstupném. Výtěţek této akce ve výši 3.026,- 
Kč byl jiţ záchranné stanici předán. Chtěla bych srdečně poděkovat všem, kteří na čin-
nost záchranářů prostřednictvím naší výstavy přispěli. Také chci poděkovat všem dětem 
a jejich rodičům, kteří se do soutěţe zapojili. Bylo velmi těţké vyhodnotit ty nejzdařilejší 
práce. O tom, jak vysokou úroveň práce měly, svědčí i ocenění rovnou dvaceti výtvorů. 
Výherci si odnesli diplom, sladkou odměnu a drobnosti, kterými podpoříme další nada-
ce. 

V neposlední řadě bych chtěla poděkovat paní učitelkám i paní školnici, které ce-
lou výstavu nainstalovaly. 

Věřím, ţe i další akce, které ve škole uspořádáme budou stejně zdařilé. 
 

        Mgr. Hana Frydrychová 
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RYBSKÝ   ZPRAVODAJ   č. 12/2012  vydal  Obecní úřad Rybí,  Rybí č. p. 380  dne  30.11.2012   

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 kaţdého čísla: 25. den 

Vývoz popelnic bude v úterý  4. a 18. 12. 2012 

a pak až po novém roce ve středu 2.1.2013 

mailto:obec@rybi.cz
http://www.rybi.cz/
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Váţení občané, 
v naší obci bude prováděno      

odstraňování jmelí ze stromů.  

Občané, kteří uvítají ošetření 

svých stromů nechť volají na     

724 458 100 pan Stavárek. 

  

Ošetření bude provedeno  

zdarma  

za dodrţení bezpečnosti práce   

lanovou stromolezeckou technikou. 
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