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 Vlasta   Drozdová  82  let 

 Alois   Najzar   81  let 

 Helena    Purmenská  75  let 

 Jaroslav   Purmenský  70  let 

 Marta   Sopuchová  65  let 

 Marie    Melnarová  65  let 

 Marie    Pastorková  60  let 

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

Obecní úřad Rybí bude dne 27., 30. a 31. prosince uzavřen. 

Klidné a spokojené  

prožití  

svátků vánočních  

Vám přeje starostka  

a zaměstnanci  

Obecního úřadu Rybí 
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Poděkování  
 Na konci kalendářního roku si vždy všichni dobře uvědomujeme, jaký je čas      
neúnavný a rychlý běžec. Vždyť právě v tomto vánočním čase zpravidla vyhodnocuje-
me vše, co jsme si na začátku roku naplánovali a kolik se nám z toho ve skutečnosti  
podařilo vykonat.  
 Většinou přemýšlíme o materiálních věcech. I já převážně hodnotím úspěšnost 
roku v obci přehledem splněných investičních akcí a seznamem připravených projektů 
pro nastávající rok. Jistě jsou to důležitá kritéria pro určení kvality života lidí naší      
vesnice.  Ale přece jenom letošní rok vnímám jako velmi dobrý i z jiného úhlu pohledu. A 
to pro dobrou atmosféru, která u nás v obci vládne. I přes všechny těžkosti, které nám 
život přináší, se u nás odehrává mnoho aktivit. Nejrůznější spolky, společenství, sdruže-
ní a také děti ze základní a mateřské školy pořádají plno akcí, které přinášejí dobrou      
zábavu nám všem zúčastněným.   

 A tak mi dovolte, abych Vám všem „lidem dobré vůle“ poděkovala 
za všechnu radost a dobrou náladu, kterou jste nám svými akcemi    
přinesli a tak se významnou   měrou podílíte na tom, že Rybí je dobrým 
místem pro život. 

 

Šťastné a klidné prožití adventní a vánoční doby Vám všem  

přeje Marie Janečková 

Zvu Vás ve středu 11. prosince 2013 v 18
00 

hodin do sálu kulturního domu 
Beseda na zasedání zastupitelstva obce.  
 
Program jednání zastupitelstva: 
1. schválení rozpočtového provizoria na rok 2014 
2. zpráva finančního výboru v roce 2013 
3. zpráva kontrolního výboru za rok 2013 
4. převedení pravomocí provádět rozpočtová opatření 
5. přehled rozpočtových opatření přijatých radou obce v roce 2013 
6. projednání komunitního plánování sociálních služeb společně s ORP   

Nový Jičín 
7. projednání závěrečného účtu Sdružení povodí Sedlnice 
8. projednání usnesení z jednání DSO Sdružení povodí Sedlnice 
9. projednání poskytnutí finančního daru 
10. komunikace Sirkové – směr Nový Jičín 
11. místní komunikace parc. 49 k.ú. Rybí 
12. informace starostky  

Marie Janečková 
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V pátek    6. 12. 2013  od  15.30 hodin  

se koná v MŠ Rybí 

„VÁNOČNÍ BESÍDKA S MIKULÁŠSKOU NADÍLKOU“. 

Srdečně zveme. 

Turistický oddíl TJ Sokol Rybí 

pořádá v sobotu 7. prosince 2013 v restauraci Na hřišti  

BESEDU S LUMÍREM SOUKUPEM  

o jeho účasti na cyklistickém závodě 1000 MILES. 

Jde o náročný závod na horských kolech vedoucí po horách   

podél severní hranice naší republiky. 

Začátek v 18:00 hod. 

Vstupné dobrovolné. 

Restaurace na Fojtství pořádá  

v pátek  6. prosince od 18. hodin  

MIKULÁŠSKOU ZÁBAVU.  

Vstupné 50,-Kč.  

Zve Mira z Fojtství  

Pohostinství Beseda zve v sobotu 7. prosince    

na 11. ročník  

MEMORIÁLU PETRA KVITY -  MISTROVSTVÍ VE VOLU 

Start v 9:00 hod.  

Startovné 100 Kč / osoba, oběd v ceně. 

ZUŠ Zdeňka Buriana Kopřivnice, pobočka Rybí  

Vás co nejsrdečněji zve na 

ADVENTNÍ KONCERT, 

který se uskuteční v neděli 8. prosince v 15:00 hod. v sále Besedy. 

Část výtěžku dobrovolného vstupného bude odeslán  

na konto Adventních koncertů. 

HUMANITÁRNÍ SBÍRKA  použitého ošacení  
se bude konat ve čtvrtek 12. prosince od 9:00 do 18:00 hodin  

v prostoru před skautskou klubovnou v Besedě. (bližší informace na str. 8) 
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Kulturní komise pořádá ve dnech 21. a 22. prosince   v sále Besedy  

VÝSTAVU   "PANENKY V HÁČKOVANÝCH ŠATECH" .  

Od antiky, gotiky přes renesanci až po současnost,  

také Popelku nebo Angeliku.  

Dobrovolné vstupné bude použito na charitativní projekt v rámci    

okresu Nový Jičín (upřesnění na výstavě).   

Otevřeno v sobotu od 14. do 18. hodin,  

v neděli od 8.30 do 12 a od 14 do 17 hodin. 

V rámci výstavy soutěž o dárkový koš.   

Zveme všechny občany na prohlídku  

VÁNOČNĚ VYZDOBENÉHO KOSTELA S BETLÉMEM  

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

Při prohlídce budete mít možnost si domů odnést betlémské 

světlo, proto si nezapomeňte s sebou vzít lampičky. 

Na silvestra 31.12.2013 bude tradiční VÝLET NA SVINEC. 
Sraz v 9:00 hod. vedle Jahnů. 

Bližší informace u Jiřího Honeše   tel. 607 727 579 

Kulturní komise a Restaurace na Fojtství pořádají  

v pondělí 30. prosince "TRÉNINK NA SILVESTRA"  

Diskotéka bez generačního omezení začíná od 18.54 hodin.  

Jako vstupenka slouží něco dobrého z Vánoc -  
malý dárek, duch Vánoc, baňka nebo vánoční cukroví apod.  

 

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám popřál příjemné prožití vánoc a 
pevné zdraví do nového roku. V návalu vánočních dárků bychom neměli     
zapomínat, že ty nejlepší věci v životě jsou zadarmo a nedají se koupit v       
žádném obchodě. Může to být usmíření, milé slovo, návštěva blízkého,             

odpuštění, nabídnutá pomocná ruka, přiznání chyby.  
Tak šťastné, veselé a odvážné!                                   Přeje Pavel Lichnovský  

POZVÁNKA NA VÁNOČNÍ KOLEDOVÁNÍ 

Kulturní komise Vás všechny zve v pátek 27. 12. 2013 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  

vyzdobený kostel s betlémem. 
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ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ A MĚŘENÍ TLAKU  se bude konat v pondělí 9. prosince        
  v konzultační místnosti lékaře na obecním úřadě v době od 9:30 - 10:00.
            
ZAPISOVÁNÍ  LÉKŮ  se bude konat  v pondělí 16. prosince  ve stejnou dobu.; 

                    

Přehled mší svatých přes VÁNOČNÍ SVÁTKY v kostele v Rybím,  
na které jste srdečně zváni: 

 
24. 12.  Úterý  – Štědrý den      20:30  hod. 
25. 12.  Středa  – Slavnost Narození Páně      8:00  hod. 
26. 12.  Čtvrtek – Svatý Štěpán        8:00  hod. 
29. 12.  Neděle  – Svátek Svaté rodiny      8:00  hod. 
31. 12.  Úterý  – sv. Silvestr (konec občanského roku) 17:30  hod. 
1. 1.   Středa  – Slavnost Matky Boží Panny Marie    8:00  hod. 
6. 1.  Pondělí – Slavnost Zjevení Páně (Tři Králů)  17:30  hod. 

VÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU 

Rada obce Vás zve 1. ledna 2014 v 16:30 k obecnímu úřadu, 

abychom společně přivítali nový rok.  

I tentokrát se můžete těšit na malý ohňostroj.  

Hrníčky na novoroční přípitek si vezměte s sebou. 

   

              MUDr. Jana Machovská oznamuje rodičům: 
 

termíny poradny v Rybí:  12. prosince 2013  od 7:30 h. 
 
          9. ledna 2014       od 7:30 h. 
 

     a poté každý sudý týden ve čtvrtek.   

 

UPOZORNĚNÍ ČESKÉ POŠTY 
 

Od pátku 27.12. do 31. 12. bude uzavřena pošta v Rybí. 

a další zapisování léků bude až 6. ledna 2014 
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Začátek: 8:00 žáci (do 15 let) 

           10:00 muži a ženy 
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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  POUŽITÉHO  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 

 Peří, péřové přikrývky a polštáře 

 

 
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  12. prosince 2013 
 

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 
 

Bližší informace Vám rádi sdělíme: 

tel. : 224 316 800, 224 317 203 
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Drazí přátelé, 
 
 dovolte nám na sklonku tohoto roku popřát Vám všem pokojné a požehnané Vánoce a 
vyjádřit naději, že nový rok 2014 bude lepší než ten právě končící. Aby byl skutečně pro nás 
všechny radostnější a veselejší, přijměte naši nabídku a vstupte do nejkrásnějšího období    
celého roku s novojičínskými Ondrášky. 
Srdečně Vás tímto zveme na některý z našich deseti koncertů, které Ondrášci v průběhu     
adventu a vánoc uskuteční v našem regionu. 
 
Adventní a vánoční koncerty novojičínského sboru ZUŠ ONDRÁŠEK : 
 
st.  11.12.2013 17.30  Česko zpívá koledy  Nový Jičín – Masarykovo nám. 
 
so   14.12.2013 14.00  Příbor Vánoční jarmark– náměstí 
   16.00  Jeseník n.O.   - kostel  
   18.00  Životice u Nového Jičína  - kostel  
 
ne  22.12.2013 15.00  Kopřivnice – kulturní dům     
   17.30  Hodslavice – kulturní dům 
       
so  04.1.2014 15.00  Bílovec- kostel      
   17.30  Šenov u Nového Jičína- kostel     
 
so 11.1. 2014 15.00 + 18.00  Novoroční koncerty v Beskydském divadle 
 

Zároveň Vás chceme informovat, že výtěžek z dobrovolného vstupného bude použit na 
naši červnovou cestu do USA, do Washingtonu, kam jsme byli organizátory festivalu pozváni. 
Ondrášek patří v současnosti k absolutní sborové špičce nejen v naší zemi, ale v celé Evropě, 
což dokazují četná vítězství a ocenění na prestižních festivalech a sborových soutěžích. Tato 
ocenění jsou výsledkem dlouhodobé, 

téměř padesát let trvající systematické práce s dětmi a mládeží. Sborové studio         
ONDRÁŠEK pracuje při Základní umělecké škole v Novém Jičíně  a čítá 220 zpěváků ve věku 
5 až 25 let, kteří studují sborový zpěv ve třech přípravných odděleních (Hrášek, Rarášek,     
Kulihrášek) a dvou koncertních sborech (Ondrášek dětský sbor, Ondrášek smíšený sbor). 

Ačkoliv Ondrášci procestovali takřka celou Evropu, zpívali v Japonsku, v Jižní Africe a 
naposledy loni soutěžili v Číně, červnová cesta do USA bude historicky naší první cestou přes 
Atlantik. Že se bude jednat o velice nákladnou akci je nasnadě. Obracíme se tímto jednak 
na Vás, kteří nám léta fandíte a sledujete naše kroky, ale i na Vás, kteří o nás slyšíte poprvé, 
přijďte a podpořte nás v našem odhodlání  představit v Americe naši moravskou zpěvnost a 
lašský či valašský temperament!!! A hlavně vezměte své děti a svá vnoučata,  aby i ti nejmenší 
poznali krásu českých a moravských koled. A kdo ví, zda se jednou  nestanou členy naší velké 
sborové rodiny. Pro Vás, kteří uvažujete o finanční podpoře naší cesty do USA, nabízíme i  
číslo našeho účtu: 1768157309/0800 
Kontakt na naše webové stránky: www.ondraseknj.cz  Zde se můžete dočíst další podrobnosti, 
týkající se našeho sboru. Za každou byť symbolickou částku všem upřímně děkujeme!!! 
 

   Vaši Ondrášci  a  Josef Zajíček – sbormistr a umělecký vedoucí 

http://www.ondraseknj.cz


10 

Rada obce na svém 76. zasedání dne 30.10.2013 
projednala a při jala toto usnesení:  

schvaluje  smlouvu o zřízení věcného břemene 
na pozemku parcelní číslo 1683 k.ú. Rybí 
mezi obcí Rybí a M.H. a D.H. Důvodem  
zřízení věcného břemene je vedení vodo-
vodní přípojky ke stavbě rodinného domu 
na pozemku parc.č. 491  

 a pověřuje  starostku podpisem smlouvy; 
 
schvaluje  smlouvu o zřízení věcného břemene 

na pozemcích parcelní číslo 1670/3 a 644/5  
k.ú. Rybí mezi obcí Rybí a M. H. a D.H.       
Důvodem zřízení věcného břemene je vedení 
plynové přípojky ke stavbě rodinného domu na 
pozemku  parc.č. 491  

 a pověřuje  starostku podpisem smlouvy; 
 

schvaluje  úhradu plynu ve výši 5.000,- Kč 
(spotřeba za temperování nevyužité místnosti 
bývalé  OÚ) a elektřiny ve výši 500 kWh 
(spotřeba elektřiny při realizaci akce zateplení 
budovy kulturního domu); 

 

bere na vědomí  zprávy o inspekční činnosti 
v Mateřské škole Rybí a Základní škole Adolfa 
Zábranského Rybí a dále bere na vědomí    
postup ředitelek ve věci vedení účetnictví v 
těchto příspěvkových organizacích; 

 

schvaluje  na den 2. 11. 2013 bezplatné užití    
 pozemku parc.č. 245/4 na akci „Hubertská   
 jízda“, s tím, že pozemek bude předán        
 uklizený; 
 

schvaluje  rozpočtové opatření č. 12/2013.  

Rada obce na svém 77. zasedání dne 11.11.2013 
projednala a při jala toto usnesení:  

schvaluje  snížení poplatku za pronájem sálu  
 Besedy na 50% při pořádání akce Memoriál 
 Petra Kvity – Mistrovství ve volu; 
 

schvaluje  Smlouvu budoucí o výpůjčce chaty   
mezi obcí Rybí a Mysliveckým sdružením Rybí; 

 

schvaluje  Smlouvu budoucí kupní pozemku pod 
chatou mezi obcí Rybí a R. Svobodou;   

 

schvaluje  Smlouvu o právu provést stavbu chaty 
na pozemku 1481/1 mezi Obcí Rybí a R.    
Svobodou; 

 

schvaluje  protokoly o kontrolním zjištění ČIŽP o 
nakládání s odpadními vodami na území obce;  

 

schvaluje  výpůjčku konzultační místnosti lékaře 
v multifunkční budově č.p. 380 za účelem     
provádění fyzioterapeutických služeb paní Mgr. 
P. Milichové bytem Štramberk  

 a pověřuje starostku podpisem smlouvy o     
výpůjčce; 

 

schvaluje  výpůjčku konzultační místnosti lékaře 
v multifunkční budově č.p. 380 za účelem   
provádění masérských služeb panu L. Schnei-
derkovi, bytem Frýdek Místek  

 a pověřuje starostku podpisem smlouvy o   
výpůjčce; 

 
doporučuje  zastupitelstvu schválit poskytnutí   

finančního daru ; 
 
schvaluje uzavření objednávky na instalaci   
 sekčních vrat v budově mateřské školky Rybí 
 s firmou Miroslav Kvita – FELIS,  Štramberk; 
 
schvaluje  konání zastupitelstva obce Rybí ve 

středu 11.12.2013 v 18:00 hodin v Besedě a 
jehoprogram; 

  
schvaluje   rozpočtové opatření č. 13/2013. 

Ze zasedání rady obce  



11 Věrka Šustalová, knihovnice 

     Knihovna bude v prosinci naposled otevřena ve středu 18. 12. 2013. 
 

    V novém roce se poprvé setkáme v pondělí 6. 1. 2014. 
 
     J. Lada, M. Černík                                                České Vánoce Josefa Lady 
     Neopakovatelná atmosféra Vánoc dýchne na malé i velké čtenáře z nezaměnitelných Ladových obrázků a 
rovněž prozaických i básnických textů Michala Černíka. 
 

     H. Lamková a kolektiv                                         4 pošťácké příběhy 
     Příběhy veselé ale i plné napětí si mohou děti přečíst v této komiksové knize. Čtyřlístek prožívá práci       
pošťáků před několika staletími, v současnosti a také v blízké - kosmické - budoucnosti. 
 

                                                                                    Pohádky pro kluky 
     Krásná ilustrovaná kniha, která přináší šest dobrodružných příběhů od známých spisovatelů, např. J. Verna, 
D. Defoa, O. Wilda a dalších.Pohádkové příběhy jsou sice určeny hlavně pro kluky, ale jistě si je přečtou i    
děvčata. 
 

     Ch. Gohlová                                                           Julie na prázdninách 
     Julie miluje koně. O prázdninách nastupuje na brigádu u chovatele islandských koní. Ale brzy zjišťuje, že  
tréninkové metody tohoto známého trenéra nejsou úplně v pořádku a koně tím trpí. Jak  vyřeší tento nečekaný 
problém? 
 

     D. Dibben                                                              Strážci minulosti - Circus Maximus 
     V druhé knize příběhů strážců minulosti čeká Jakea a jeho přátele další vzrušující dobrodružství. Tentokrát 
je zavede přímo do samého středu starověkého světa, do ulic Říma v době jeho největšího rozkvětu. Na scénu 
vstupuje nový, mnohem nebezpečnější nepřítel a oni jsou nuceni cestovat do minulosti daleko hlouběji než kdy 
předtím. Fantazy kniha je určena především mladým čtenářům. 
 

     A. Ježková                                                              Tichá srdce -kláštery a jejich lidé 
     Autorkou této výjimečné knihy je renomovaná spisovatelka Alena Ježková. Více než pět let shromažďovala 
písemné doklady, studovala historii řeholních řádů a objížděla opuštěné i živoucí kláštery v Čechách a na Mora-
vě. Výsledkem je opravdu krásná kniha, která nám přiblíží dějiny šesti řeholních řádů u nás. Působivou vrstvu 
knihy představují výpovědi pětadvaceti řeholníků, například převora břevnovského kláštera Prokopa Siostrzon-
ka. Také fotografie Jiřího Chalupy jsou nádherné a plné atmosféry a empatie k místům a lidem. 
 

                                                                              Stylové šály a čepice 
     Zima se hlásí o slovo a je zapotřebí se na ni dobře připravit. Kdo má šikovné ruce, může se inspirovat touto 
knížkou. Vlastnoručně upletené nebo uháčkované šály, límce, ponča a čepice jistě zahřejí. 
 

                                                                                Hrníčkové pečení 
     Blíží se Vánoce a to je čas, kdy pečeme oblíbené cukroví. Ale můžeme vyzkoušet i něco nového, zvláště 
když nemusíme vážit a vystačíme si s hrníčky, lžícemi a lžičkami. Z více než 400 vyzkoušených receptů na 
chutné domácí sladkosti si určitě něco vyberete. 
 

     D. Steel                                                              Zášť 
     Se vzácnou schopností vcítění a s neobyčejnou sugestivností zpracovává autorka podmanivý příběh ženy, 
která se potýká s hlubokou zradou svých nejbližších a s krutou záští svého okolí. Špatné vzpomínky na dětství 
si nese stále s sebou a jen obtížně bojuje za trochu šťastnější život. 
 

     V. Vondruška                                                     Letopisy královské komory II. 
     Tři detektivní příběhy z doby české renesance. Královský písař Adam z Dobronína řeší případy, s nimiž si 
pražští královští úředníci nevědí rady. 

 
     Většina z nás žije v každodenním spěchu a stresu. Přeji vám všem, aby alespoň o Vánocích nastal ve 
vašich rodinách poklid, pohoda a měli jste dost času na rodinná setkání a koledování. 
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Nevím, jestli Vás, ale mně celkem zajímalo, co to vlastně to slovo „Vánoce“     
znamená. A tak jsem hledal a nakonec skutečně našel. Český název Vánoce zřejmě  
pochází ze slova Wihnahten, což je staroněmecké slovo, složené ze dvou slov.              
Wiha = světit a Nacht = noc. Volně přeloženo, „Svatá noc“. 
 Vánoce jsou tedy, oslavou Ježíšova narození, oslavou příchodu Božího Syna na 
svět. Je to skutečně „Svatá noc“, ve které s nepopsatelnou radostí oznamuje anděl  
chudým pastýřům:  

(Evangelium podle Lukáše 2,10 – 12 – v Bibli)  
„Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes 
se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. Toto vám bude       
znamením: Naleznete děťátko v plenkách, položené do jeslí.“  

 
 Asi si ani neumíme představit ten úžas a tu radost, která pronikla srdce oněch 

pastýřů. Vždyť už jejich otcové, dědové a pradědové, se utěšovali tím, že jednou přijde 
na svět Mesiáš, který rozdrtí jejich nepřátele a zavládne konečně Boží mír a pokoj.  
 To co se dlouho očekávalo a zdálo se to už jen jako sen, či jen zbožné přání, se 
stalo skutečností, Boží proroctví se naplnilo. 
 I nám, se již dnes může zdát, po 2000-ci letech od oné události, že vše je jen  
folklór, mrtvá tradice, něco co bylo dávno a kdo ví, jestli bylo. Jakoby všechno bylo a  
nebylo. 
 Ale my křesťané a lidé dobré vůle, bychom si neměli nechat Vánoce a jejich smysl 
a radost vzít. Měli bychom využít této Boží nabídky a adventní dobu, která Vánocům 
předchází, využít. A to nejen sháněním dárků a k zajištění plných stolů.  

Vždyť pravá radost Vánoc není v přepychu, ale v Boží blízkosti, v blízkosti Toho, 
který nás miluje a který se proto vtělil a přišel na svět, aby ho spasil. Zkusme více     
přemýšlet o této úchvatné události, která se odehrála v betlémské stáji.  

Bůh se sklání k člověku, je chudý na majetek, ale bohatý na lásku a pokoj.    
Nechme se proniknout Boží láskou, nechme se obejmout právě narozeným Ježíškem, 
křehkou Boží láskou. Můžeme klidně říci Láskou Samotnou, která se dotýká tohoto     
bolavého světa a chce jej uzdravit. Dovolme více Ježíškovi, vstoupit do našeho života. 
Pusťme Ho tam, kde jsou naše starosti, naše slabosti a trápení, pusťme Ho do našeho 
srdce. Ať v něm odpočívá, jako v té stáji a prozáří ho skutečnou láskou s velkým L,  
Láskou, která nemyslí jen na sebe a své dobro, ale na ty co trpí chladem srdce a     
vztahů. 
 Nechejme Ježíše, ať se dotýká všech ran a jizev, které našemu srdci způsobila 
lidská zloba a hřích. Jeho dotek, drazí, uzdravil už mnohé. On může uzdravit i nás. 
Vždyť proto přišel, jak čteme v Písmu:  

(Evangelium podle Lukáše 4,18 – 19)  
„Duch Hospodinův jest nade mnou; proto mne pomazal, abych přinesl chudým        
radostnou zvěst; poslal mne, abych vyhlásil zajatcům propuštění a slepým  navrácení 
zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil léto milosti Hospodino-
vy.“  

         P. Dušan ZELINA 
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Dohoda o výkonu pěstounské péče 

Charita Frenštát pod Radhoštěm nabízí pěstounům uzavření „Dohody o výkonu 

pěstounské péče“ 

Vážení pěstouni či budoucí pěstouni,  

novela zákona 359/1999 Sb. ukládá pěstounům povinnost mít uzavřenou „Dohodu o výkonu 

pěstounské péče“ s pověřenou osobou. 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, rozhodl dne 10.9.2013, o vydání pověření k výkonu 

sociálně- právní ochrany dětí Charitě Frenštát pod Radhoštěm. Nabízíme Vám uzavření této 

dohody s možností využití následujících služeb:  

1. Odborné vzdělávání (po dobu vzdělávání můžeme zajistit hlídání Vašich dětí)  

2. Odlehčovací služby  

3. Psychologickou a další odbornou podporu  

4. Poradenství  

5. Pomoc se zajištěním kontaktu s původní rodinou dítěte (poskytujeme i zázemí pro 

asistovaný kontakt)  

Pro více informací kontaktujte ředitelku Charity Lenku Tabachovou na čísle: 556 83 16 09, 

604 841 244  

 

Charita Frenštát p.R.  

Kostelní 15 

Frenštát pod Radhoštěm, 744 01  

IČ: 49590588 

www.frenstat.charita.cz 

 

 

 

Stejně jako v loni nabízíme možnost si před vánočními svátky  

zakoupit točenou zmrzlinu v kelímku. Vybrat si můžete ze čtyř druhů 

- vanilková, čokoládová, pistáciová a pomerančová. 

Tři porce  45 Kč. 

Zmrzlinu je nutno objednat osobně v rybské cukrárně nebo  

telefonicky na č. 732 844 013 do 17.12.2013. 

Výdej zmrzliny bude v sobotu 21.prosince od 14 do 16 hod.  

                        a v neděli 22. prosince od 16:30 do 19 hod.  
 

Přijďte si na tuto poslední adventní neděli poklábosit u ohně.          

Připraven pro Vás bude svařák, grog a jiné chuťovky.  
 

Úklid hoďte za hlavu a užijte si Vánoc.    Těší se na Vás Lidka a Mirek 
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Šťastný a spokojený závěr roku … 
 
 Další rok uběhl jako voda a přichází čas vánočních svátků a silvestrovských oslav. 
V tomto období snad v žádné domácnosti neschází rozmanitá výzdoba a dekorace, které jsou 
opatřeny svíčkami. Jako například adventní věnce, svícny nebo vánoční kytice. A ať už jsou 
zakoupeny v kamenných obchodech nebo na stáncích drobných prodejců anebo vyrobené  
domácími kutily, v každém případě bychom měli dodržovat určitá pravidla bezpečnosti. Pokud 
si budeme chtít svíčky na adventním věnci nebo vánočním svícnu zapalovat a nepoužívat je 
pouze jako dekoraci, měli bychom dbát na to, aby svíčky byly upevněny v nehořlavém držáčku 
a tím se zamezilo, že v případě dohoření svíčky se oheň rozšíří na okolní ozdoby. Rovněž stojí 
za zamyšlení, kam si doma dekoraci se svíčkami umístíme. Samozřejmostí by měla být       
nehořlavá podložka a bezpečná vzdálenost od záclon a závěsů. V žádném případě výzdobu 
neumísťovat do prostor nábytkových skříněk nebo na televizoru.  
 
 Dnes už někteří zodpovědnější výrobci adventních věnců při prodeji upozorňují visačkou 
na způsob použití jejich výrobku, např. „Nezapalovat, slouží pouze jako dekorace“ nebo 
„Neodcházejte od hořící svíčky“ apod. Neodcházet od hořící svíčky na svícnu nebo na          
vánočním stromečku by mělo být samozřejmostí.   
 
 Rovněž oslavy závěru roku nesou s sebou řadu nebezpečí. K nejčastější příčině poraně-
ní nebo smrti patří manipulace s neodborně podomácku vyrobenou pyrotechnikou. V dnešní 
době máme možnost si ve všech obchodních řetězcích, kamenných prodejnách, stáncích a 
tržnicích zakoupit profesionálně vyrobenou zábavnou pyrotechniku. Ale i při jejím nákupu     
bychom měli být obezřetní a dbát na to, aby výrobek byl opatřen návodem výrobce v českém 
jazyce a vyznačením třídy nebezpečnosti. Pyrotechnika se dělí do čtyř tříd nebezpečnosti: 
 

pyrotechnické výrobky I. třídy nebezpečnosti jsou výrobky, které se mohou prodávat oso-
bám mladším 18 let, které je mohou rovněž odpalovat. Jedná se především o prskavky, 
pistolové kapsle, bouchací kuličky, třaskavé proužky 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 rake-
ty, petardy, minivýbušky, dýmovnice a další. Jejich používání není povoleno blízkosti ne-
mocnic, škol, ozdravoven, domovu důchodců atd. 
při nákupu pyrotechnických výrobků III. třídy nebezpečnosti musíme předložit průkaz od-
palovače ohňostrojů, který vydává Český báňský úřad. Do této třídy patří např. dělové rá-
ny a různé druhy raket. 
pro výrobky IV. třídy nebezpečnosti platí přísná bezpečnostní opatření a k jejich zakoupe-
ní a použití je třeba zpracovat projekt, který rovněž schválí Český báňský úřad. 

 

 Pyrotechniku bychom měli skladovat v chladu a suchu a mimo dosah dětí. Vyvarovat se 
použití různé podomácku vyrobené a neschválené pyrotechniky. Při manipulaci nemířit na    
sebe ani na ostatní osoby, nepoužívat pyrotechniku pod vlivem alkoholu a nesbírat nevybuchlé 
petardy. 
 Každoročně dochází v období Vánoc a Silvestra k řadě tragických událostí 
v domácnostech, které jsou spojeny se zraněním osob nebo dokonce se ztrátami na lidských 
životech a materiálními škodami dosahujícími stamilionů korun. Proto i ve svátečním            
pohodovém čase je dobré nezapomínat na bezpečnost svou i svých blízkých. 
 

nprap. Dagmar Benešová, vrchní inspektorka, HZS MSK územní odbor Nový Jičín 
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Zprávičky ze školičky 

Listopadová škola 
I tento měsíc jsme ve škole podnikali různé aktivity mimo učení. V pondělí na svatého 
Martina jsme vyrazili do Kopřivnice, kde jsme zhlédli vystoupení dětí ze ZŠ a MŠ Motý-
lek. Naše děti tak mohly vidět, že i handicapovaní mohou žít naplno. Týden na to       
navštívili žáci 2. až 5. ročníku Hvězdárnu ve Valašském Meziřící, kde si doplnili          
poznatky z přírodovědy, a také Gobelínovou manufakturu, kde mohli vidět ruční výrobu 
těchto koberců. 
Během měsíce listopadu byly pro žáky 5. ročníku a školní družiny objednány ekologické 
programy Občanského sdružení Hájenka z Kopřivnice na témata energie a voda.  
Další novou aktivitou dětí je zapojení do projektu Miniházená pro každého, kterého se 
ujal pan učitel Mgr. Veřmiřovský. 
Také bych Vás chtěla pozvat na Čertovskou výstavu do Nového Jičína, kde reprezentují 
naši školu děti z družinky pod vedením paní vychovatelky Bc. Petry Chytílkové. 
 

A v neposlední řadě Vás srdečně zvu na tradiční besídku, výstavu a jarmark, která se 
koná 4.12.2013 od 16 hod. v areálu školy. 

         Mgr. Hana Frydrychová 
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RYBSKÝ   ZPRAVODAJ   č. 12/2013  vydal  Obecní úřad Rybí,  Rybí č. p. 380  dne  29.11.2013   
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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 v měsíci. 
 

V Třešti na Českomoravské vrchovině se už přes 200 let udržuje tradice 

stavění rozlehlých vyřezávaných betlémů. V  současnosti tyto betlémy  

stavějí více než ve 20 rodinách. V době mezi Vánocemi a Hromnicemi řada 

majitelů těchto betlémů zpřístupňuje své betlémy k prohlídce pro          

veřejnost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V sobotu 25. ledna 2014 pořádá Turistický oddíl TJ Sokol Rybí  

ZÁJEZD DO TŘEŠTĚ,  

kde navštívíme tyto veřejnosti přístupné betlémy. 

Přihlášky a poplatek 450 Kč odevzdejte do 5.1.2014  

u Jiřího Honeše (u fotbalového hřiště).  

Vývoz popelnic bude i na silvestra v úterý  31. 12. 2013. 

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

