
                                     Leden  2007 / XV. ročník 
 

Vážení spoluobčané, 
do nového roku 2007 Vám přeji 

především zdraví, štěstí, spokojenost, hodně energie a životního optimismu. 
 

Doufám, že se nám podaří realizovat zamýšlené akce, jejichž uskutečnění je však  
závislé  na finančních možnostech obce. Jsou však i věci, na kterých se můžete podílet  

i Vy,  milí spoluobčané. Mám na mysli dobrou vůli a slušné mezilidské vztahy,  
čistotu a vzhled naší obce, v níž žijeme.  

Věřím v dobrou spolupráci mezi novými členy zastupitelstva, obecním úřadem a občany.  
Těším se na spolupráci s Vámi  

při rozvoji kulturního, společenského a sportovního života v naší obci. 
 

Petr Skalka, starosta obce 
 

P  O Z  V  Á N K  Y  
 

30. prosince Zveme všechny příznivce stolního tenisu do sokolovny na 9. ročník MEMORIÁLU                   
 JAROSLAVA  KVITY  VE  STOLNÍM  TENISE  neregistrovaných. 
 Prezentace: děti do 15 let  7:30 – 8:00 hod.; muži a ženy do 10:00 hod.              
 Srdečně zvou pořadatelé – bývalí spoluhráči. 
  
31. prosince Turisté TJ Sokolu Rybí zvou na tradiční  SILVESTROVSKÝ  VÝŠLAP  NA  SVINEC.         
 Odchod v 9:15 hod. od Jahnů, Rybí 156. 

 
31. prosince ROZLOUČENÍ  S  ROKEM  2006   A   PŘIVÍTÁNÍ  NOVÉHO  ROKU 2007                   
  proběhne od 23:30 hod. na Polďáku.  
 
  6. ledna Volejbalisté TJ Sokolu Rybí zvou do sokolovny na tradiční KLOBOUKOVÝ  TURNAJ                                  
 VE  VOLEJBALU smíšených družstev (pro neregistrované hráče starší 16 let).              
 Prezentace hráčů 8:30 – 9:00 hod. Zahájení v 9:00 hod. Občerstvení zajištěno. 
 
13. ledna 5. COUNTRY  BÁL  pořádá Základní škola Rybí a Klub přátel školy v sále Besedy.          

 Začátek je v 20:00 hod. Hudba CIZINCI. Vstupné 50 Kč. Předtančení, občerstvení,  
            bohatá tombola. 
 
14. ledna V místním kostele se uskuteční KONCERT smíšeného pěveckého sboru HARMONIA                 
 z Hranic se svým programem duchovních písní. Začátek je v 16:00 hod. Vstupné               
 dobrovolné. 
 
20. ledna MYSLIVECKÝ PLES pořádá Myslivecké sdružení Rybí v sále Besedy.                   
 Začátek je v 19:00 hod. Hudba VAR. Vstupné 40 Kč. Pestrá myslivecká          
 kuchyně a bohatá tombola. 
 
27. ledna Turistický oddíl TJ Sokolu Rybí pořádá DOMÁCÍ  TURISTICKÝ  BÁL na Fojtství.                     
 Vzhledem k omezenému počtu míst bude předprodej vstupenek od 5. ledna 2007               
 u pana Antonína Kvity, Rybí 84. Cena vstupenky je 150 Kč (zahrnuje večeři).  



 

R Ů  Z  N É  

 
STAVEBNÍ  KOMISE  - počínaje dnem 1. ledna 2007 končí její působnost ve věcech „ohlášení 
drobných staveb“ (např. oplocení, hospodářské budovy do 16 m2 , přístřešky pro auta apod.),                           
„ohlášení stavebních úprav“ (např. výměn oken) a vydávání „stavebních povolení na stavební úpravy“ 
(např. přestavba půdy na obytné místnosti). Tyto veškeré záležitosti přecházejí od nového roku               
na stavební úřad Městského úřadu Nový Jičín, Masarykovo nám. 1. 

Za stavební komisi Pavel Lichnovský 
 
   OBECNÍ  KNIHOVNA  včetně INTERNETU  zahájí svou činnost v novém roce  
   ve středu 3. ledna. 
 
ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ  se bude konat v úterý 2. ledna a pondělí 29. ledna  v přísálí Besedy v době 
od 9:30 - 10:00. ZAPISOVÁNÍ  LÉKŮ  A  MĚŘENÍ  TLAKU  se bude konat v pondělí 15. ledna                
ve stejnou dobu. 
 
KLUB  ŽEN  se poprvé v novém roce setká  v úterý 9. ledna   v 18:00 hod. v přísálí Besedy. 
 
 
OZNÁMENÍ  SmVaK Ostrava, a. s.    - s platností od 1.1.2007 se zvyšují ceny (včetně DPH/m3):                   
vodné – 23,30 Kč, stočné – 21,11 Kč. Nové ceny budou uplatněny po prvním odečtu měřidel 
následujícím po 1.1.2007, případně bude postupováno dle uzavřených smluvních vztahů mezi 
odběratelem a dodavatelem. 

 
  

P  O D  Ě  K  O  V  Á N  Í  
 

STAROSTA  děkuje členům zastupitelstva obce a panu Pavlu Lichnovskému za předání nástěnných 
kalendářů r. 2007 rodinám naší obce. 
 
ZÁKLADNÍ  UMĚLECKÁ  ŠKOLA – POBOČKA  RYBÍ  děkuje všem občanům, kteří přispěli               
na peněžní dar v rámci dobrovolného vstupného na Adventním koncertu dne 10.12.2006. Peněžní dar 
v hodnotě 2 000,- Kč byl zaslán na konto LL-LIKVIDACE LEPRY – Společenství pomocníků misijních 
leproserií. 
 
KULTURNÍ  KOMISE oznamuje, že na „Vánoční výstavě“ bylo na dobrovolném vstupném vybráno 
celkem 3 818 Kč. Z této částky bylo zasláno na konto adventních koncertů 1 000 Kč, zbytek byl 
rovným dílem rozdělen mezi základní školu, mateřskou školu, skauty a Scholu. 
Všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci této výstavy a samozřejmě i návštěvníkům patří 
srdečný dík, že svým časem, dary a penězi podpořili tuto akci. 

Za kulturní komisi Pavel Lichnovský 
 

B L A H  O  P  Ř  E  J  E  M E  
 

 Dobré zdraví, hodně elánu, spokojenosti a radosti v kruhu rodinném přejeme 
občanům, kteří v tomto měsíci oslaví životní jubilea. 

  Paní T o v a r y š o v á  Anežka  85  let 
  paní M a r k o v á  Irena   81  let  
  paní K o c i á n o v á  Libuše   70  let 
  pan Š e n k   Josef   70  let 
  pan W a l d e r   Ivan   65  let 
  paní R ü c k e r o v á  Naděžda  60  let. 



 

T  Ř  Í  K R Á L  O V  Á      S  B Í  R  K  A  

  
Ve dnech od 2. do 14. ledna 2007 bude také ve Vaší obci probíhat celostátní 

Tříkrálová sbírka. V této době u Vašich dveří zaklepou za zpěvu koledy                    
TŘI KRÁLOVÉ, kteří se Vám prokáží platnou průkazkou. Peněžní dary, které 
věnujete do sbírky, budou použity ke zdravotním, sociálním a charitativním 
účelům. Věříme ve Vaši štědrost a dobrosrdečnost. Mockrát Vám děkujeme. 

 
Pracovníci Charity Kopřivnice 

 

C V  I  Č  E  N Í     S    M  A  L  Ý M  I     D  Ě  T  M  I  
 

SPV (Sport pro všechny) TJ Sokolu Rybí oznamuje, že od úterý 16. ledna  
se bude  v  sokolovně v měsících  lednu, únoru a březnu   pořádat   pro  děti  
ve věku od 1 – 3 let (mohou i mladší – chodící) v době od 9:00 – 10:00 hod. 
cvičení pod odborných vedení Mgr. Markéty Kvitové.  
Nutno s sebou vzít pro rodiče i děti přezůvky.  
 

P  O P  L  A T  K Y     V   R  O  C E    20 0 7  
 

Rada obce rozhodla, že poplatky v novém roce zůstávají ve stejné výši jako v roce minulém: 
 
VISAČKA   na  vývoz popelnice 55 Kč 
 (vývoz v úterý sudého týdne – poprvé 9. ledna) 
 
ZA  PSA (hradí se do 28. února 2007 v  hotovosti na obecním úřadu nebo na účet obce                        

č. 1766493309/0800)   
* za prvního psa 90 Kč 
* za druhého a každého dalšího (téhož majitele) 300 Kč 
 
ZPRAVODAJ 60 Kč 
(předplatné se hradí v hotovosti na obecním úřadu do 29. ledna 2007 nebo během roku; pouze 
lednové číslo zpravodaje se dodává do každého rodinného domu)  
 
ROČNÍ  ČLENSKÝ  POPLATEK   v  obecní knihovně: 
* děti do 18-ti let a studenti 20 Kč 
* dospělí 50 Kč. 
 
POPLATKY  ZA  INZERCI  V RYBSKÉM  ZPRAVODAJI 
* inzerci občanů, kteří nemají trvalý pobyt v obci Rybí, a to 20,- Kč za i započatý řádek 
* tisk plošné reklamy podnikajícím fyzickým nebo právnickým osobám, které nemají v obci Rybí trvalý                    

pobyt nebo sídlo:  o velikosti A 6 300,- Kč 
 o velikosti A 5 400,- Kč 
 o velikosti A 4 600,- Kč 

- pokud si žadatel doručí reklamu již natištěnou (v počtu výtisků zpravodaje), pak uhradí pouze           
částku 200,- Kč za vložení do zpravodaje a roznesení předplatitelům. 

 
POPLATKY  ZA  ZASÍLÁNÍ  SMS  ZPRÁV PROSTŘEDNICTVÍM  OBECNÍHO  ÚŘADU 
* podnikající fyzické a právnické osoby ve výši 2 Kč za 1 SMS s tím, že podnikající fyzické 
 a právnické osoby, které mají trvalý pobyt nebo sídlo v obci Rybí mají 1 SMS za 1 měsíc zdarma 
* oznámení poruch sítí pomocí SMS uhradí správce sítí ve výši 2 Kč za 1 SMS, pokud  se týká          

celého území obce Rybí, pokud se týká jen určité lokality, pak je tato SMS zdarma. 



 

T  Ř  Í  D  Ě  N Í      O  D P  A  D Ů  
 
 Již poněkolikáté byl obecní úřad upozorněn pracovníky Technických služeb  města 
Nového Jičína na netříděný odpad uložený v kontejnerech na „Jaškovém kopci“. 
V kontejnerech  na tomto místě se nejčastěji objevuje odpad, který tam nepatří.                         
Obsah takového kontejneru musí  být pak roztříděn pracovníky Technických služeb                          
na dotřiďovací lince. Pokud se tato situace bude opakovat, odpad již nebude ručně tříděn                 
a odveze se na náklady obce na skládku! 
  
Co se děje s vytříděným odpadem? 
*  Svozová firma může používat stejný svozový vůz pro papír, plasty i další složky odpadů.  
 Před každou komoditou ho musí vyčistit, aby se svezené odpady neznečišťovaly. Čím čistší jsou 
     svezené odpady, tím větší mají šanci na nové využití.  
*  Pokud obsluha svozového vozu najde v kontejneru něco, co tam nepatří ( například zbytky jídla 
 v kontejneru na papír ), nemůže ho už odvézt k dalšímu zpracování, protože by znečistili celý 
 objem vozu. Znečištěný odpad vyvezou na skládku.  
 
Dotřiďovací linka 
Svezené vytříděné odpady se ještě dotřiďují na dotřiďovací lince. Odpady se vyklopí na pás a ručně 
se dotřiďují na jednotlivé druhy a vybírají se nečistoty. Tyto nevyužitelné zbytky jdou na skládku.  
 
Na linkách se také odpady dotřiďují na tyto druhy:  
* Papír se rozdělí na noviny, časopisy, lepenku a další složky. 
* Plasty na fólie, PET lahve, tvrdé  obaly ( např. od šampónů ) atd. 
* Nápojové kartony se oddělí od ostatních složek. 
 
Zpracování 
*  Každá z vytříděných složek odpadů se zpracovává jinak. Svozová firma ji prodává jako surovinu 

různým zpracovatelům. Čím má vytříděný odpad méně nežádoucích příměsí a je lépe dotříděn    
na jednotlivé složky, tím je kvalitnější a dá se lépe prodat. Z prodeje těchto vytříděných složek se 
financuje odpadové hospodářství v obci.  

*  Papír se používá v papírnách jako vstupní surovina. Nejčastěji se ze starého papíru vyrábí 
 lepenka, papírové obaly, sešity, toaletní papír atd.  
*  Plasty: 
 -  z PET lahví se vyrábějí vlákna, používaná do náplní spacáků nebo na koberce 

-  z fólií ( plastové sáčky ) se vyrábějí opět fólie, nejčastěji pytle na odpady  
-  tvrdé plasty se melou a používají například na výrobu plastových palet, izolačních desek … 
-  směs plastů se využívá např.na výrobu zatravňovacích dlaždic nebo protihlukových izolací. 

*  Nápojové kartony - obaly od džusů se v papírnách rozemelou a oddělí se z nich papír, který se 
 vrací do výroby. Z rozemletých kartonů se také vyrábějí např. stavební desky.  
*  Alternativní paliva - zbytky papíru, plastů i nápojových kartonů, které již nejdou dále zpracovat, 

se stále častěji využívají pro výrobu alternativního paliva pro cementárny.  
 

PAMATUJTE ! 
 

Neházejte do kontejnerů to, co tam nepatří! Co naopak do kontejnerů patří máte uvedeno  
na nálepkách umístěných přímo na těchto kontejnerech. 

Když všechen odpad naházíte do jednoho koše bez třídění, nelze už ho recyklovat. 
Čím lépe třídíte, tím lépe se vytříděné odpady dají využít!  

 
JSTE  TO  VY, KDO  ROZHODUJE  O  RECYKLACI !!! 

 
Petr Skalka, starosta obce 

  



 

S I  L  V  E  S  T  R  O  V  S  K Á     PŘ  Í  L  O H  A  

 
NA  ZAČÁTEK  PÁR  VTIPŮ 

 
 V jednom městě vznikl obchod, ve kterém si může každá žena koupit svého muže. 
 Má šest pater a kvalita mužů roste s každým patrem. Je v tom ale jeden háček  
- jakmile již žena vejde na vyšší patro, nemůže již sejít níž, pouze odejít východem bez možnosti 
návratu. A tak vchází první žena s vážným zájmem o koupi muže. 
V 1. patře vidí ceduli TITO MUŽI MAJÍ PRÁCI. „No, to už je něco, můj bývalý ani práci neměl,“ 
pomyslela si žena, „ale podívám se, co je výš.“ 
Ve 2. patře byl nápis  MUŽI  ZDE  MAJÍ  PRÁCI  A  MAJÍ  RÁDI  DĚTI. „Pěkné, ale podívám se výš.“ 
Ve 3. patře byla tabulka  MUŽI  ZDE  MAJÍ  PRÁCI, MAJÍ  RÁDI  DĚTI  A  JSOU  NESKUTEČNĚ  
PĚKNÍ. „No, čím dál líp,“ pomyslí si žena, „hm… ale výš, to už musí být…“ 
Ve 4. patře si mohla přečíst  MUŽI  ZDE  MAJÍ  PRÁCI, MAJÍ  RÁDI  DĚTI, JSOU  NESKUTEČNĚ  
PĚKNÍ  A  POMÁHAJÍ  PŘI  DOMÁCÍCH  PRACÍCH. „Sladké, jak sladké … Ale zkusím to ještě výš!“ 
V 5. patře stálo MUŽI  ZDE  MAJÍ  PRÁCI, MAJÍ  RÁDI  DĚTI, JSOU  NESKUTEČNĚ  PĚKNÍ,  
POMÁHAJÍ  PŘI  DOMÁCÍCH  PRACÍCH  A  JSOU  ĎÁBELSKY  DOBŘÍ  V  POSTELI.                              
„No to je neuvěřitelné, přímo zázrak,“pomyslela si žena, „ale když to je tak skvělé tady, co musí být                  
o patro výš ?!“ 
A v 6. patře si velice překvapená žena přečetla: „Na tomto patře již nejsou žádní muži. Patro bylo 
postaveno jako důkaz toho, že vám ženským prostře nejde vyhovět!“ 
 
 
 Starý Arab žije přes 40 let v Chicagu. Moc rád by na své zahrádce pěstoval brambory a zeleninu, 
ale je zde sám a cítí se již starý a slabý. Jeho syn studuje v Paříži a otec se rozhodl napsat mu e-mail: 
„Milý Ahmede, 
jsem moc smutný, že nemůžu na své zahradě pěstovat brambory. Vím, že kdybys zde byl, pomohl bys 
mi zahradu zrýt. Mám Tě rád. Tvůj otec.“ 
Obratem obdrží odpověď: 
„Milý otče, prosím Tě, nedělej v žádném případě na zahradě cokoli !!! Schoval jsem tam TU  VĚC.        
Taky tě mám rád. Ahmed.“ 
Jen pár hodin nato obklíčí dům starého muže americká armáda, námořníci, FBI a CIA. Přeorávají                   
a přerývají zahradu kousek po kousku, prohlížejí každý milimetr, ale nenajdou nic. Rozčarováni se 
opět stahují … 
Týž den dostal starý muž ještě jeden e-mail od syna: 
„Milý otče, jistě je nyní zahrada kompletně zryta a můžeš zasázet své brambory. Víc pro Tebe z takové 
vzdálenosti nemůžu udělat. Mám tě rád. Ahmed.“ 
 
 Ve 3 hodiny v noci se žena potichoučku vkradla do sousední místnosti. Kladivem rozbila 19-
palcový monitor, cédéčka polila lepidlem, počítač vyhodila oknem a tiskárnu utopila ve vaně. Potom se 
vrátila do ložnice, do teplé postele a přitiskla se k boku svého nic netušícího spícího manžela a usínala 
s blaženým pocitem, že už teď veškerý volný čas bude do konce života věnovat jejich lásce a do smrti 
se od ní nehne. A měla pravdu … do konce života jí zbývaly ještě čtyři hodiny… 
 
 

SILVESTR  SE  BLÍŽÍ !!!  
 10 RAD  PROTI  KOCOVINĚ: 

 
1. Nikdy nepijte nalačno. Například dva krajíčky celozrnného chleba pomohou vázat alkohol. 
2. Abyste předešli dehydrataci, kterou alkohol způsobuje, vypijte alespoň půl litru čisté vody bez 
 bublinek před ulehnutím do postele. Další dvě sklenice filtrované vody si dejte ráno po probuzení. 
 Do vody můžete přidat čerstvě vymačkaný citron. 
3. Nepijte kávu. Kofein dále prohlubuje dehydrataci. 



 

4. Před plánovanou oslavou nebo alespoň před spánkem užijte 2-3 gramy vitamínu C společně      
 s kvalitním B-komplexem. Ráno příjem vitamínů zopakujte. 
5. Dobrá snídaně pomůže navázat zbytky alkoholu v krvi a doplní krevní cukr, který alkohol zničil. 
6. Známý lék na kocovinu – rozpuštěný šumivý acylpyrin – může prohloubit žaludeční nevolnost                
 a v některých případech způsobit krvácení žaludeční sliznice. 
7. Během „dne poté“ se doporučuje pít mátový, kopřivový, heřmánkový čaj či čaj z řebříčku                    
 pro uklidnění jater a žlučníku. Med rozpuštěný v čaji či teplé vodě může pomoci doplnit ztrátu 
 krevního cukru. 
8. Velmi účinnou může být ranní sprcha. Začněte s teplou vodou, pak na 1 – 2 minuty studenou. 
 Celý cyklus zopakujte 2 – 3krát. Rozproudí vám to krev a „probudí“ váš mozek. 
9. Tělesná aktivity jako 20 min. aerobiku či rychlá chůze na čerstvém vzduchu pomohou okysličit 
 krev a zahnat kocovinu. U těžších stavů je však lepší zůstat v teple a v klidu v posteli. 
10. Příště tolik nepijte! 
 
 
 

TAKÉ  VÁM  PŘIŠEL  TENTO  E-MAIL? 
 
 

Chtěl bych  poděkovat všem,  kteří mi v roce 2006 posílali maily "nepřetrhni řetěz" a "pošli  dál"! 
Díky vaší dobrotě jsem přestal pít Colu od té doby, co jsem se dozvěděl,  

že se s ní čistí skvrny na WC! 
Už ani nechodím moc do kina, protože se bojím, že si sednu na jehlu infikovanou AIDS! 

Potím se, protože už nepoužívám deodoranty, když jsem se dozvěděl, že podporují  rakovinu! 
Už neparkuji v krytých parkovištích, protože se bojím, že mi někdo daruje parfém,  

aby mě nadrogoval a okradl! 
Všechny moje úspory jsem dal na účet Amy Bruce, chudého dítěte, co čeká na transplantaci srdce 

už aspoň po 7000-té  (zajímavé je, že od roku 1995 je jí stále 7 let)! 
Můj mobil  Nokia, co jsem měl dostat zadarmo, stále nepřišel a ani lístky do Disneylandu! 

21x jsem přeložil oslavu mých narozenin, neboť  stále čekám na donášku vína zdarma  
a všichni moji přátelé jsou na mě naštvaní! 

Zapsal jsem svoje jméno do dopisu s dalšími 3000 jmény na záchranu veverky z Mozambiku,  
která má vyhynout a která je vlastně tak vzácná, že ji nikdo nikdy neviděl ! 

Dozvěděl jsem se po 170-té, že Seznam.cz mi zruší  e-mailovou schránku,  
ale stále se nic nezměnilo! 

Už  znám recept, jak najít spřízněnou duši (stačí napsat jeho jméno na papír a poškrábat si zadek  
a přitom se točit ve směru hodinových  ručiček okolo Renaulta 4L)! 

Měl jsem neštěstí  přibližně 3000x a jsem mrtvý 67x, protože jsem nikdy neodeslal maily dál  
a už vůbec ne do 24 hodin! 

Děkuji vám, ale už s tím  jděte do prdele !!! 
Důležité: Jestli neodešleš tento mail do 10 sekund alespoň 850 000 lidem, 

modrý dinosaurus sežere zítra v 17.30 celou tvoji rodinu! 
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