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 NOVOROČNÍ  PŘÁNÍ  
 
 

Vážení spoluob čané, 
do nového roku 2009 Vám p řeji  

hlavn ě pevné zdraví, št ěstí, spokojenost, 
a hodn ě osobních úsp ěchů ! 

Petr Skalka, starosta 
 

 NENECHTE  SI   UJÍT  

30. prosince Zveme všechny příznivce stolního tenisu do Sokolovny na 11. ročník  
MEMORIÁLU JAROSLAVA  KVITY  VE  STOLNÍM  TENISE   
neregistrovaných. 

 Prezentace: děti do 15 let v 8:00 hod.; muži a ženy do 10:00 hod.              
 Srdečně zvou pořadatelé.  
  
31. prosince SILVESTROVSKÝ  VÝŠLAP  NA  SVINEC . Odchod v 9:15 hod. od 

Jahnů, Rybí 156. Zvou rybští turisté. 
 

31. prosince ROZLOUČENÍ  S  ROKEM  2008 A   PŘIVÍTÁNÍ  NOVÉHO  ROKU 2009   
 proběhne od 23:30 hod. na Polďáku.  Hrníčky na čaj s sebou.  
                                                                              Zve rada obce. 
 

3. ledna  Volejbalisté TJ Sokolu Rybí zvou do sokolovny na tradiční 
KLOBOUKOVÝ TURNAJ VE VOLEJBALU   smíšených družstev (pro 
hráče starší 16 let).  Prezentace hráčů 8:30 – 9:00 hod.  Začátek v 9:00 
hod. Občerstvení zajištěno. 

 
17. ledna           Myslivecké sdružení Rybí zve všechny občany na tradiční  
                                                          MYSLIVECKÝ PLES ,  

              který se koná v sobotu 17. 1. 2009 od 19:00 hod. 
         v sále Restaurace Beseda.  

                 Jako obvykle budou připraveny myslivecké pochoutky z jelení,  
                kančí a srnčí zvěře a bohatá zvěřinová tombola. 

              K poslechu a tanci hraje skupina VAR.  
                 Vstupné 50 Kč.  Těšíme se na Vaši účast.  Rybští myslivci. 

 
24. ledna 7. COUNTRY  BÁL   pořádá Základní škola Rybí a Klub přátel školy 

v sále Besedy. Začátek je ve 20:00 hod.              
Hudba CIZINCI.   Vstupné 50 Kč.   Předtančení, 
bohaté občerstvení. 

 
Připravuje se:       
     21. února KONČINOVÝ  PLES   pro všechny generace - pořádají hasiči. 

28. února    DĚTSKÝ  MAŠKARNÍ  BÁL     pořádá základní škola.         
(JM) 
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TŘÍKRÁLOVÁ  SBÍRKA  
 

 
Vážení občané,  
ve dnech 1. až 11. ledna 2009  bude probíhat ve Vaši obci 
Tříkrálová sbírka. V těchto dnech u Vašich dveří zaklepou za 
zpěvu koledy tři králové, jenž se Vám prokážou platnou 
průkazkou. Peněžní dary, které věnujete do sbírky, budou použity 
k podpoře zdravotních a sociálních projektů. 
Věříme ve Vaši štědrost a dobrosrdečnost. 

                                              Mockrát Vám děkujeme.      
                                                         Pracovníci Charity Kopřivnice 

 
 
 
My tři králové jdeme k vám 

Svátek Zjevení Páně, lidově zvaný sv.Tří Králů, je svým obsahem téměř totožný se 
svátkem Narození Páně. 

V obou jde o to, že se Bůh zjevuje jako člověk, dokonce jako právě narozené dítě. 

K tomuto dítěti nejprve přiběhnou prostí pastýři, kteří slyší jásající anděly ohlašující slávu 
Boží.Ti přijdou pohnuti vnitřním puzením, které vychází z jejich srdce a přinášejí dárky. 
Jeden hrnek mléka, druhý hrnek medu, další ovečku atd. 
 
K témuž dítěti o něco později dorazí i králové – mudrci. Ti z pohybu a postavení hvězd 
neomylně vyčtou, že se narodí velký král, a to v Izraeli. Jsou to cizinci a jinověrci. Je 
úsměvné, že tito mužové vědy, kteří se dobrali poznání o narození krále králů složitými 
výpočty a věděli o něm dříve, než k narození došlo, přijdou pozdě. Přinášejí dary, které 
mají symbolický význam. Jsou to substance v té době všech známých skupenství. Zlato 
zastupuje dokonalý kov všeho, co je skupenství pevného. Kadidlo vše, co je skupenství 
plynného a kapaliny zastupuje myrha. Tu přináší král s tmavou tváří, neboť to byla mast 
užívaná při pohřbech. 

I jména mudrců mají svůj význam: 
             Kašpar     - znamená Strážce pokladů 
             Melichar  -  znamená Můj král je světlo 
             Baltazar   - Ochraňuj můj život 
 
Svátek Tří Králů odjakživa doprovázely různé lidové zvyky. Ve střední Evropě je zažité 
žehnání domů, při němž se na dveře svěcenou křídou píši písmena C+M+B, u nás 
obvykle K+M+B. Nejsou to ale patrně počáteční písmena jmen „Třech Králů“ Kašpar, 
Melichar, Baltazar, jak se lidově traduje, nýbrž zkratka latinského 

„Christus mansionem benedicat“: „Kristus žehnej tomuto domu“ 

Na památku obdarovávání Ježíška se nyní již  8  let  koná Tříkrálová sbírka  jako 
vyjádření solidarity s chudými a potřebnými. 
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 RŮZNÉ  

 
KLUB  ŽEN  se poprvé v novém roce setká  v úterý 6. ledna   v 18:00 hod. v přísálí 
Besedy.  
 
  OBECNÍ  KNIHOVNA  včetně INTERNETU  zahájí svou činnost v novém 

roce v pondělí 5. ledna.  
 
 
ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ A MĚŘENÍ TLAKU   se bude konat v pondělí 12. ledna 
v přísálí Besedy v době od 9:30 - 10:00.  
ZAPISOVÁNÍ  LÉKŮ se bude konat   v pondělí 26. ledna    ve stejnou dobu. 
 
 
VÝVOZ  POPELNIC  v roce 2009 bude prováděn opět v úterý v sudé týdny  –       

poprvé tedy 6. ledna.  
 

 
PORADNA  DĚTSKÉ  LÉKA ŘKY     MUDr. Machovská oznamuje rodičům,  
že poprvé v novém roce bude dětská poradna v Rybí  ve čtvrtek 8. ledna.  
Poté opět ve čtvrtek v sudé týdny.  
 

 
ZÁPIS ŽÁKŮ DO 1. TŘÍDY   místní základní školy bude dne                      
22. ledna   2009 v době od 13.00 do 16:00 hod.   pro děti narozené od 
1.9.2002 do 31.8.2003 včetně dětí s odkladem školní docházky. Rodný list 
dítěte s sebou. 
 

Vážení občané,  
     v rukou držíte Rybský zpravodaj, jehož lednové číslo je každoročně doručeno do všech domů. 
Do konce ledna 2009 si na obecním úřadu můžete zaplatit předplatné. Od měsíce února budou 
zpravodaj dostávat jen předplatitelé. Zpravodaj lze předplatit také během roku.   

                                                                                                                                 (JM) 

BLAHOPŘEJEME  
 
 

Dobré zdraví, elán, spokojenost a radost v kruhu rodinném přejeme 
občanům, kteří v tomto měsíci oslaví životní jubilea. 
 

  Paní T o v a r y š o v á Anežka  87  let 
  paní M a r k o v á  Irena   83  let  
  pan V a l c h á ř   Stanislav  80  let 
  pan K v i t a    Josef   75  let 
  pan B u r g e r t  Jaroslav  70  let 
  paní K a l u s o v á  Šárka  65  let 
  pan L i c h n o v s k ý Zdeněk  60  let 
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OHLÉDNUTÍ  ZA   ROKEM  2008  

 
     Milí spoluobčané,  
     opět nám uplynul jeden rok a začíná nový, který nás tentokrát bude doprovázet 
s krásnou 9 na jeho konci. A právě v tomto období lidé hodnotí své uplynulé dny a 
plánují dny nové.  Zastupitelé obce, kteří navázali na práci svých předchůdců, se právě 
nyní dostávají do poločasu svého volebního období. Nebude tedy špatné si 
připomenout jejich dosavadní práci.  
  
     Konečně se podařilo zkolaudovat chodník, který využíváme v naší obci už více než 
5 let a začala výstavba chodníku na dolním konci (bohužel v zimním období stavba 
nemůže pokračovat, takže zase na jaře). Podali jsme si žádost na získání financí 
z Evropských fondů na dostavbu „knedlíkárny“, snad se nám dotaci podaří získat a tak 
i v naší vesnici vzniknou během dvou let důstojné prostory pro lékaře, obecní 
knihovnu, prostor pro kadeřnictví, kosmetiku, masáže a nakonec i nový obecní úřad. 
Již více než rok připravujeme projekt na zateplení mateřské školy. I na něj chceme 
získat evropské peníze.  V budově ZŠ budeme díky dotaci RWE v příštím roce měnit 
okna.  
 
     K příležitosti 100. výročí narození Adolfa Zábranského zřídíme podle navrženého 
projektu Kristýny Pavelkové pamětní síň tohoto našeho nejslavnějšího rodáka. 
Dostavili jsme vodovodní řád v oblasti Makyti, opravili osvětlení obce a hřbitova, máme 
připravený projekt na víceúčelové hřiště, schválili prodej kina. Největší akci, kterou se 
podařilo rozběhnout je projekt na odkanalizování obce a společnou stavbu ČOV s obcí 
Závišice. Na přípravu tohoto projektu se podařilo naší obci získat půlmiliónovou dotaci, 
projekt je nyní dopracován do fáze územního rozhodnutí. Kromě těchto větších akcí, 
proběhla i spousta „maličkostí“, které snad udělaly radost spoustě lidí.  
 
     V nastávajícím roce budou zastupitelé tedy pokračovat ve věcech již rozběhnutých 
a připravovat nové projekty např. chodník na horní konec. Vypadá, že je čeká opět rok 
plný práce a rozhodováni. Popřejme si proto všichni, aby se nám - všem lidem naší 
vesnice dobře dařilo, a aby i druhý poločas práce zastupitelstva byl plný správných 
rozhodnutí. 

Rada obce 

ODPADY V NAŠÍ  OBCI  

 
     Oznamujeme Vám, že od ledna nového roku zvyšují Technické služby Nového 
Jičína poplatek za odvoz jedné popelnice. Od 1. ledna  zaplatíme za vývoz 1 popelnice 
částku 60 Kč. Stejně tak se zvyšují i poplatky za odvoz velkoobjemového odpadu.  
 
     V souvislosti s problematikou odpadů, Vás znovu upozorňujeme na špatné třídění 
plastu, skla i papíru. A nakonec stejně jako už mnohokrát, Vás žádáme, neodkládejte 
ke sběrným nádobám žádný jiný volně ložený odpad, který patří do popelnic.    
Prosíme, dodržujte pravidla třídění. SNAD VÁM JE ZNOVU PŘIPOMENE 
PŘILOŽENÝ LETÁK.                                                                                       Rada obce 
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P O P L  A T  K Y    V   R O C E   2009 
 

VISAČKA    na  vývoz popelnice 60 Kč 
     (vývoz v úterý sudého týdne – poprvé 6. ledna) 
 
ZA  PSA  (hradí se do konce února 2009 v  hotovosti na obecním úřadu nebo na účet 

obce   č. 1766493309/0800)   
* za prvního psa 120 Kč 
* za druhého a každého dalšího (téhož majitele) 300 Kč 
 
ZPRAVODAJ  60 Kč 
(předplatné se hradí v hotovosti na obecním úřadu do konce ledna 2009 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. 

(JM) 
 

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ CENY VODNÉHO OD 1.1 .2009  
  

     Na základě usnesení představenstva akciové společnosti SmVaK byly v souladu 
s platnou legislativou schváleny nové ceny vodného a stočného s účinností od 1.ledna 
2009 takto: 

          Cena v Kč / m3 

 

Voda pitná (vodné)                  26,26 Kč/ m3 (bez DPH)         28,62 (vč. 9% DPH) 
 
Voda odvedená (stočné)        23,78 Kč / m3 (bez DPH)        25,92(vč. 9% DPH) 
 
 
     Nové ceny budou uplatněny vůči odběratelům po prvním odečtu měřidel 
následujícím po 1. lednu 2009, popřípadě bude postupováno dle uzavřených 
smluvních vztahů mezi odběratelem a dodavatelem. 
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ZE   ZASEDÁNÍ   ZASTUPITELSTVA  OBCE  

 
               V úterý 16. prosince se v sále Besedy konalo 13. zasedání zastupitelstva 

obce Rybí, kterého se zúčastnilo 13 členů zastupitelstva a 7 občanů. 
 

Zastupitelstvo na zasedání projednalo a přijalo toto usnesení: 
 

schvaluje  doplnění návrhu programu o body: 
- prodej pozemku parc.č. 932/2 díl i o výměře 394 m2, parc.č. 934/2 díl j o 

výměře  48 m2, parc.č. 1690/3 díl f o výměře 18 m2. 
- návrh rozpočtu   DSO Sdružení povodí Sedlnice na rok 2009   
- rozpočtové opatření č. 5  
- žádost o projednání Zastupitelstvem obce podaná Pavlem Lichnovským 

schvaluje  program 13. zasedání Zastupitelstva obce Rybí včetně doplňujících bodů; 
schvaluje,  aby diskuse probíhala ke každému bodu programu; 
schvaluje    návrhovou komisi ve složení: Marie Janečková (předseda),  

                     Ludmila Krausová a Miroslav Krpec 
           ověřovatele zápisu:     Jiří Kelnar a Josef Kudělka 
           zapisovatelku:                      Jana Marková; 

bere  na  v ědomí  plnění usnesení přijatých na 12. zasedání Zastupitelstva obce     
Rybí  dne 11.11.2008; 

schvaluje  rozpočtové provizorium pro rok 2009; 
bere na v ědomí  zprávu kontrolního výboru o své činnosti v roce 2008; 
bere na v ědomí  zprávu finančního výboru o své činnosti v roce 2008; 
schvaluje  přehled rozpočtových opatření přijatých radou obce v roce 2008; 
schvaluje  bezúplatný převod části pozemku parc. č. 1689/2 (ostatní plocha, 

ostatní komunikace) uvedeného v pasportu místních komunikací  od 
České republiky (vlastníka pozemku); 

schvaluje     prodej budovy Rybí č.p. 195 a pozemků parc.č. stavební 229, parc.č. 
908/3 a parc. č. 908/4 panu Zdeňku Zaoralovi a paní Lence Zaoralové, 
bytem Bařiny 783, Štramberk za kupní cenu a pověřuje   starostu 
podpisem kupní smlouvy; 

ruší    usnesení č. 162 ze dne 11.11.2008 o prodeji pozemku parc.č. 932/2 díl i o 
výměře 382 m2, parc.č. 934/2 díl j o výměře 48 m2, parc.č. 1690/3 díl f o 
výměře 18 m2   společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, 
a.s. se sídlem Ostrava, ul. 28. října 169, Ostrava  a to za tržní kupní cenu;  

schvaluje    prodej pozemku parc.č. 932/2 díl i o výměře 394 m2, parc.č. 934/2 díl j o 
výměře 48 m2, parc.č. 1690/3 díl f o výměře 18 m2 společnosti 
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. se sídlem Ostrava, 
ul. 28. října 169, Ostrava  a to za tržní kupní cenu a pověřuje   starostu 
podpisem kupní smlouvy; 

bere na v ědomí   návrh rozpočtu DSO Sdružení povodí Sedlnice na rok 2009; 
schvaluje       rozpočtové opatření č. 5 (viz. příloha) 
bere na v ědomí  žádost podanou Pavlem Lichnovským týkající se projednání 

chybně uvedených příjmení na pomníku padlých. 
(JM) 
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CO  BUDE  S  NAŠIM  KINEM ?  

 
Na svém posledním zasedání zastupitelstva konaného 16.12.2008 byl schválen 

prodej budovy kina a přilehlých pozemků. Nový majitel zamýšlí v těchto prostorách 
vybudovat školící centrum. Připomeňme, že kino se  prodává již podruhé, když 
v prvním kole prodeje  kupující od svého plánu vybudovat v kině penzion pro seniory, 
odstoupil.  

Zkusme si s trochou nostalgie zavzpomínat na slávu rybského kina. Vzpomínáte  
na filmové trháky: Slunce , seno, jahody;  Fantomas, Angelika nebo na potrhlého 
četníka ze Saint Tropéz ? Tenkrát se hrála až tři představení denně a všechna byla 
beznadějně vyprodaná. Stejně tak si možná většina z nás prošla slavnostním slibem 
jiskry nebo pionýra…… 

A co ti, bez kterých by se vůbec nepromítalo?. Pokladní paní Horáková,            
p. Horuta, promítači  p. Janáček,  p. Lenert,  p. Kotek, vedoucí kina paní Naďa 
Havrlantová? A plakáty Jana Kanyzy, Hany Maciuchové a dalších herců co zdobily 
vestibul? Myslím si, že některé z nich tam visí dodnes. A co naši předkové, jaká to 
musela být sláva, když se v obci začalo promítat kino?  

Inu, kdo by tenkrát řekl, že během několika let budou existovat přehrávače DVD  
a multikina, znamenající konečnou stanici pro venkovské kina.  Popřejme tedy 
společně kinu nové smysluplné využití a novým majitelům hodně zdaru při jejich 
podnikatelském plánu.  

Pavel Lichnovský  
 

INFORMACE  

 
Na zastávce "Horní" nám nějaký lapka ukradl informační tabuli "Rybí, Horní". 
Ještě že nám prozatím nechal ceduli na zastávce u Fojtství. Děkujeme za tu laskavost, 
vážený sběrateli.  
 
Na webových stránkách naší obce www.rybi.cz v sekci ostatní - diskuse, jsem založil 
diskusi na téma Rybská fara. Pokud vám také vadí její chátrající stav,  připojte se. 
Přivítám Vaše návrhy a podporu.  

Pavel Lichnovský  
 

 

CO  NAJDETE  NA ÚŘEDNÍ  DESCE  

 
K datu 29.12.2008 : 

Usnesení 13. zasedání Zastupitelstva obce Rybí  
Nařízení Krajské veterinární správy Moravskoslezského kraje 
Veřejná vyhláška - Eva Kotková, Kateřina Kotková 
Nabídka pozemků k pronájmu uveřejněná Pozemkovým fondem ČR 
Návrh Plánu oblasti povodí Odry k připomínkám veřejnosti 
Přehled uzavřených veřejnoprávních smluv 

Písemnosti jsou uvedené také na elektronické úřední desce na adrese: www.rybi.cz. 
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  PODĚKOVÁNÍ  

 
Chtěli bychom poděkovat manželům Jermářovým za krásné posezení s dechovou 
hudbou Javořinkou, které uspořádali pro členky klubu žen a jejich rodinné příslušníky 
v předvečer Mikuláše na Fojtství. Program zpestřil svými humornými historkami pan 
Franta Uher z Lanžhota. V přátelské atmosféře jsme společně prožili velmi pěkný 
večer. 

Klub žen Rybí 
 

************************************************************************************************** 
 

Děkujeme  všem dětem naší základní a mateřské školy, jejich učitelkám a ostatním 
pracovníkům za krásně připravené vánoční besídky.  
 
     Našim pedagogům i ostatním školským pracovníkům děkujeme za všechnu práci, 
kterou vykonávají pro vzdělávání našich děti a do nového roku jim přejeme pevné 
zdraví, pohodu, klid a hodně štěstí v zaměstnání i v jejich osobním životě. 

Zastupitelstvo obce Rybí 
 

************************************************************************************************** 
  

     Základní umělecká škola pobočka Rybí sděluje s potěšením, že na konto 
adventních koncertů bylo odesláno 1.500 Kč. Je to část z dobrovolného vstupného 
z koncertu žáků konaného 14.12. v Besedě. Všem dárcům vřelý dík. 

Za ZUŠ  M.Melčáková  
 

KURZ  TANCE  PRO  MANŽELSKÉ  A  SPŘÁTELENÉ  PÁRY 
 

Učitel tance – Zdeněk Syrek s manželkou 
Začínáme: 
První lekce:  pátek 16.1.2009 a dále každý pátek. 
Čas začátku lekcí v 19 hodin. 
Počet lekcí celkem: 5 
Délka trvání jedné vyučovací lekce: 1,5 hodiny 
Poslední 5. lekce může být 2,5 hodiny. 
 
Hudebně technické zabezpečení kurzu. 
K výuce tanců budou použita originální hudební CD nosiče s nahrávkami určenými 
výhradně pro výuku tance v pomalém rytmu. Přehrávač CD je speciálně upraven pro 
zpomalení nebo zrychlení tempa hudby.  
 
Obsahové naplnění kurzu. 
Základy standardních a latinsko-amerických společenských tanců: 
     Waltz, Valčík, Tango, Foxtrot, Quickstep, Jive, Čača, Samba, Slowrock 
Národně - společenské tance:     Polka 
Country tance:     square dance, circle dance 
Témata společenského chování: 
     Oblékání, zadání k tanci, představení se, kulturní podniky…. 
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POBOUŘENÍ  NA  VSI   II .  

 
     Také píšu jako řádový občan. Také nejsem přesvědčena o závratných výhodách 
gravitačního, tlakového či kombinovaného tlakového systému. Také velmi chválím a 
obdivuji práci našeho zastupitelstva a patřím k lidem, jako bylo velmi ohleduplně 
napsáno v minulém článku, kteří „nejsou schopni, ochotni pomáhat aktivně 
zastupitelům, jelikož na to nemáme čas a žaludek“. A proto jsem vhodila hlasovací 
lístek do urny, aby nás zastupovali ti, kteří na to čas nebo žaludek mají. Protože 
z pochopitelných důvodů nemůže hlasovat a rozhodovat 1124 lidí. 
      
     Jako výše uvedený občan nemám moc příležitostí se vyjádřit k problémům, které 
sužují naši obec, proto jsem si myslela, pravděpodobně mylně, že k tomu slouží 
veřejná schůze. Veřejná kanalizace se dotýká nás všech velmi úzce, tak se dalo určitě 
předpokládat  „pobouření na vsi“. Ale pokud dorazím na veřejnou schůzi, kde 
zastupitelstvo (ve složení dvou osob) k hlavnímu bodu programu, které formovalo 
několik měsíců či let, není schopno obhájit a osvětlit občanovi, který přišel „pouze“ se 
dovědět informace o problému, jaký důvod mělo ke zvolení dané jedné varianty 
kanalizace ……. tak bude asi něco špatně, nemyslíte? A pokud občan není 
přesvědčen  o správnosti rozhodnutí, jelikož mu nejsou podány pádné argumenty na 
schůzi, od které si sliboval vysvětlení problému, začne zjišťovat informace, protože mu 
vyplynulo z dané veřejné schůze, že problém je těžce nedořešen. Následně se doví, 
že tlačí někoho bidlem pod hladinu a to v hodině dvanácté.  
 
     Takže se dostávám do pocitu marnosti a opět se navracím do skupiny lidí, kteří 
„nejsme schopni, ochotni pomáhat aktivně zastupitelům, jelikož na to nemáme čas 
nebo žaludek“ a přidávám „a již nechceme říkat nějaký názor, nebo nápad, po kterém 
prahnou zastupitelé se dovědět“. 

Milena Indráková 
 

ZMĚNA DANĚ Z  NEMOVITOSTÍ  ZA  ZDAŇOVACÍ  OBDOBÍ  ROKU 2009 

 
     Na zdaňovací období roku 2009 dochází na úseku daně z nemovitostí ke změně 
průměrné ceny půdy, a to vyhláškou č. 412/2008 Sb., o stanovení seznamu 
katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských 
pozemků. Tato změna bude mít vliv na výši daně u poplatníků vlastnících zahrady, 
orné půdy a trvalé travní porosty. 
     V případě, že poplatník nemá žádnou změnu týkající se daně z nemovitostí (koupě, 
prodej, darování), nemusí podávat přiznání na rok 2009 z důvodu nové výše ceny 
půdy a daň mu bude přepočtena správcem daně. Tato bude poplatníkům sdělena 
hromadným předpisným seznamem vyloženým na příslušném obecním úřadě 
v období března – dubna 2009 nebo platebním výměrem. Doporučujeme poplatníkům 
s platbou vyčkat, dokud nebude známá nová výše daně, aby nevznikaly zbytečné 
nedoplatky.  
Daňová složenka bude zaslána s již upravenou výší dan ě v období dubna - 
května 2009.                                                                                  Finanční úřad Nový Jičín 
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VYLUŠTĚNÍ  AZ -KVIZU  PRO  BYSTRÉ   HLAVY  

 
A  pohádkový seriál     Arabela     
B stavební stroj     buldozer    
C hlavní město Venezuely    Caracas  
D analogové vysílání přejde na ..   digitální    
E čím budeme v budoucnu platit   euro    
F fauna a ..      flora       
G chuť, požitek      gust      
H rodiště našeho prvního prezidenta  Hodonín    
CH živočich  měnící barvu kůže   chameleon    
I značka autobusu     Ikarus      
J parťák Hele      Jů      
K  jeden z moderátorů adventních koncertů Kačer  
L ženské jméno v prosinci    Lucie 
M vánoční jižní ovoce     mandarinka 
N tělesný nebo psychický neduh   nemoc 
O osudové znamení     omen 
P ministr nebo primátor    politik 
R nám nejbližší obec     Rybí 
S  soubor lidových staveb    skanzen 
T mávnutím rukou zastaví    taxi 
U oddělení v nemocnici    urologie 
V karetní hra      vůl 
X časopis pro ženy     Xantypa 
Y pražské divadlo     Ypsilon 
Z to co si většinou přejeme    zdraví 

(PL) 

COŽ  TAKHLE  DÁT  SI   DALŠÍ  KVÍZ?  

 
Jeden popleta si pomotal nejen názvy písniček , ale i jména jejich interpretů. Dokážete mu 
pomoci a opravit názvy písní a přiřadit k nim správné jméno zpěváka, zpěvačky nebo skupiny?  
 

1. Jsem prý kašpar jen    Marie Zelenková 
2. Mít někde mít svůj roh    Ladislav Schellinger   
3. Hořké mámení      Lucie Černá  
4. Náhrobní pomník    Janek Hloupý 
5. Ty plastové zvony    Julie Kubišová 
6. Když muž s mužem snídá   Nadšení  
7. Bůhví jestli     Otto Novák 
8. Kapr kaprovi     Sako 
9. Potulní herci     Ivan Nať   
10. Korálky od Nikolky    Jan Medvěd  
11. Růženec pro Martu    Jan Gott      
12. Bratříček z Kramárov   Ilona Bartošová  
13. Cukety      Jana Petrů 
14. Para ořechy pro Popelku   Moravomor 
15. Není nám už dvacetpět   Zuzana Vondráčková 
 
Vyluštění v příštím čísle zpravodaje.                                 (PL) 
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I  VY MŮŽETE BÝT VĚŠTCI 

 
     Naši předci pečlivě sledovali přírodu a učili se z ní vyčíst budoucnost. Pomáhalo jim 
to především odhadnout, jak počasí ovlivní úrodu. Vznikly tak pranostiky, které jsou 
často přesnější než předpovědi počasí. Několik jich tady uvádíme. Zkontrolujte, jak 
jsou pravdivé a sami se z nich poučte. Ani dnes není na škodu umět z přírodních 
pochodů věštit budoucnost. 
 

� V lednu voda – věčná škoda. 
� Leden ke dnu přidá hodinu jednu. 
� Když je leden bílý, je sedlákovi milý. 
� Ať si v zimě chlad, jen když není hlad. 
� Je-li leden studený, duben chválí osení. 
� V lednu silný led - v květnu bujný květ. 
� Nepromrzne-li půda, úrody dá poskrovnu. 
� Když se spřáhne zima a hlad, není oč stát. 
� Roste-li tráva v lednu, padá celý rok ke dnu. 
� Je-li leden nejostřejší, bude rok nejplodnější. 
� Létají-li v lednu mouchy, bude rok na ourodu skoupý. 
� Jak vysoko v zimě leží sníh, tak vysoko tráva poroste. 
� Leden tuhý a drsný neuškodí osení, nechybí-li sněžení. 
� Za předčasným lednovým teplem přichází ještě škaredá zima. 
� Můžeš-li se v lednu vysvléci do košile, připravuj si na únor kožich. 
� Když v lednu mnoho prší, málo sněží, z polí, luk a zahrad se málo těží. 
 
 
 
� Je-li na svatého Matěje (24.2.) mráz malý, je jich po něm čtyřicet malých, je-li 

velký, přijde čtyřicet velkých. 
� Jak dlouho skřivan před hromnicemi (2.2.) vrzá, tak dlouho po nich zmrzá. 
� Kdyby únor mohl, umořil by mrazem v krávě tele a v kobyle hříbě. 
� Je-li na svatého Blažeje (3.2.) pěkně, urodí se hojně brambory. 
� Únor chodí ostře kutý, táže se sedláků, mají-li dobré boty. 
� O svatém Šimoně (18.2.) schází sníh ze stráně. 
� Neobjeví-li se ledy do února, objeví se v únoru. 
� Vánice a metelice v únorový čas, neopustí nás. 
� I když únor mrazem jiskří, ukáže i časy příští. 
� Únor plní příkopů míle, buď černě nebo bíle. 
� Svatá Apolena (9.2.) bývá mlhou zahalena. 
� Netrkne-li únor zimu, alespoň do ní kopne. 
� Únor zimě nakonec odporuje. 
� Do Petra (22.2.) není tepla. 
� Únor -  zimy mor. 
� Jaký je 1. březen, takové bude celé jaro. 
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K ZAMYŠLENÍ   

 
 

 
 

 
 
 
 
 

    
  
  

NNáávvoodd  pprr oo  žžiivvoott  
  
  

  
  
1. Vezměte v úvahu, že velká láska a velké skutky zahrnují velké riskování. 
2. Když prohrajete, nenechejte si ujít ponaučení proč. 
3. Držte se tří R:  - respektu vůči sobě 

 - respektu vůči ostatním 
 - responsibility - zodpovědnosti za všechny svoje činy. 

4. Pamatujte si, že když nedostanete to, co chcete, je to někdy skvělý zásah štěstí. 
5. Naučte se pravidla, abyste věděli, jak je správně porušit. 
6. Nedovolte, aby malé neshody zranily velké přátelství. 
7. Když si uvědomíte, že jste udělali chybu, udělejte okamžitě kroky k její nápravě. 
8. Každý den buďte nějaký čas o samotě. 
9. Otevřete svoji náruč změně, ale nevzdávejte se při tom svých hodnot. 
10. Pamatujte si, že mlčení je někdy ta nejlepší odpověď. 
11. Žijte dobrý, čestný život. Až potom zestárnete a budete se dívat zpět, budete se 
moci  těšit z něho podruhé. 
12. Milující atmosféra ve vaší domácnosti je základem vašeho života. 
13. Při neshodě s vašimi milovanými, řešte pouze přítomnou situaci. Nevynášejte na 
světlo  minulost. 
14. Sdílejte svoje poznatky. Je to způsob, jak dosáhnout nesmrtelnosti. 
15. Buďte jemní k Zemi. 
16. Jednou do roka se vypravte někam, kde jste nikdy před tím nebyli. 
17. Pamatujte si, že nejlepší vztah je ten, ve kterém vaše vzájemná láska je větší, 
než vaše  vzájemné potřeby. 
18. Posuzujte svůj úspěch tím, čeho jste se museli vzdát, aby jste ho dosáhli. 
19. Přistupujte k lásce i vaření s hravou bezstarostnou odevzdaností. 
 

 
Kdo má ješt ě zájem o velké kalendá ře na rok 2009 

(pro známé, kterým by se náš kalendá ř líbil), 
přijďte si na Obecní ú řad. 



 - 14 -

    
SILVESTR  SE  BLÍŽÍ !!!  

  
 

   
Jde velbloud po poušti a potká Jamesa 
Bonda. 
Chvilku na sebe tak zírají a Bond říká: 
“Bond, James Bond.” 
A velbloud odpoví: 
“Bloud, Vel bloud.”  
 
Jak to že jsi nebyl na pohřbu své 
tchyně?" "Protože mi pro samou práci 
nezbývá na zábavu čas!" 
 
Bouchání na dveře. "Kdo je?" 
"Instalatér." "My jsme žádného nevolali!" 
"Přišel jsem sám." "A proč?" "Kvůli 
záchodu." "Ten je v pořádku!" "To jsem 
rád, potřebuji si jen ulevit!" 
 
Rybář chytá ryby. Najednou chytne 
zlatou rybku a ta k němu promluvila: 
"Splním ti tři přání, jen mě neházej do tý 
špíny!" 
 
Jde turista v plavkách na očích má brýle 
a v ruce ručník. Potká karavanu. Zeptá 
se: "Jak daleko je moře?" "250km na 
západ." Příjde k druhé karavaně a ptá 
se: "Jak daleko je moře?" "200km na 
sever." I dalšího se ptá stejnou otázku a 
dostane odpověď: "180km na jih." Ptá 
se ještě jednou a slyší: "150km na 
východ." Zamává ručníkem a řekne: "No 
to je ale dlouhá pláž." 
 
Malý Honzík přišel několikrát za sebou 
do školy pozdě. Vymýšlel si důvody: 
Jednou mu vítr vzal čepici, jindy se 
rozvodnila řeka. Jednou ho dokonce 
přepadli lupiči.  "Ale jdi a co ti sebrali?", 
ptá se učitel. Honzík: "Domácí úkol." 
 

U soudu: "Obžalovaný, odsuzuji vás na 
tři roky vězení. Chcete něco dodat?" 
"Spíš ubrat, pane soudce!" 
 
Santa Claus začínal mít pocit, že 
nestíhá. Čtyři jeho elfové byli nastydlí a 
ti tři, kteří zůstali zdraví, nestačili vyrábět 
hračky. Paní Santa Clausová oznámila, 
že přijede na návštěvu její maminka, 
což Santu více napružilo. Zašel se tedy 
podívat do stáje, co dělají losové a 
zjistil, že tři zrovna rodí a dva přeskočili 
plot. Další stres. Začal alespoň nakládat 
saně, jenže jedna lyžina praskla, pytel 
hraček spadnul a hračky se vysypaly. 
Naštvaný Santa se vrátil domů, aby si 
nalil šálek čaje s rumem. Potom zjistil, 
že rum není. Jak byl naštvaný, tak 
upustil šálek. Když šel pro smeták, 
ukázalo se, že myši ožraly jeho 
chlupatou část. V této chvíli u dveří 
zadrnčel zvonek a vzteklý Santa šel 
otevřít. Na prahu stál malý andělíček s 
velkým vánočním stromečkem. 
Andělíček vesele zvolal: "Šťastné a 
veselé, Santo! To je dneska hezky, že? 
Mám pro tebe krásný stromeček." A tak 
vznikla hezká tradice andělíčka 
napíchnutého na špičku vánočního 
stromečku. 
 
"Letos se nám konečně podařilo, že nás 
při štědrovečerní večeři byl sudý počet."  
"Jak to, já myslela, že je vás pět." "To 
ano, ale potom přijelo patnáct hasičů." 
 
Na autobusové zastávce zatahá 
chlapeček pána za nohavici. "No, copak 
je hochu?" "Pane, máte rád lízátka?" "I 
kdepak." "Tak mi ho prosím podržte, 
potřebuji si zavázat tkaničku!" 
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Jste v pralese a máte v pušce 1 náboj. 
Koho zastřelíte lva, který stojí vedle vás, 
nebo jaguára, který stojí o metr dál? Já 
bych zastřelila lva a pak bych nastoupila 
do jaguára! 
 
"Před rokem jsem slíbil, že vždycky, 
když se pohádám se ženou, dám do 
pokladničky desetikorunu a zítra si 
kupuju auto!" 
 
Doktor potřásá hlavou: "Je to ošklivé, to 
jste měl přijít tak před dvaceti lety." "Ale 
já u vás tehdy byl pane doktore!" 
"Opravdu? A co jsem vám řekl?" No, to 
jste byl ještě vojenský lékař a křičel jste: 
"Ven, Ty simulante!" 
 

Přijde policajt do obchodu a chce 
tkaničky do bot. "Jaké?", ptá se vlídně 
prodavačka. "Jednu na pravou botu a 
jednu na levou!" 
 
Paní učitelka malého žáčka: "Pepíčku, 
kde máš žákovskou?" "Náš pes mi ji 
snědl" "Nelži, psi papír nejedí!" "Ale 
když musel, tak ji žral!"  
 
 
"Já bám chřibku." povídá nemocný. "Tak 
co sem lezete, chlape, ještě ji od vás 
chytím!" reaguje lékař. 
 
 
 
 
 
 

 
       
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ošetřovatelská a pečovatelská služba
Kopřivnice, Štefánikova 1163
            

Tel.: 556 813 637  (Charita)
Tel.: 731 625 702  (vrchní sestra)

JAKÉ SLUŽBY POSKYTUJEME?
OŠETŘOVATELSKOU SLUŽBU

TYTO SLUŽBY POSKYTUJEME NA ÚZEMÍ

Tuto péči vykonávají Tyto zdravotní sestry vykonávají  odbornou ošetřovatelskou práci,
kterou indikují praktičtí lékaři a tyto úkony jsou hrazeny zdravotními  pojišťovnami.

zdravotní sestry. 

* nácvik soběstačnosti
* rehabilitační ošetřovatelství
* výměnu katetrů a proplachy
* aplikaci inzulínu a injekcí, infuzí
* ošetřování dekubitů, převazy různých defektů
* odběry krve, moči, stěry apod.

* převazy a ošetření stomií
* měření krevního tlaku
* chystání a doplňování léků
* komplexní péči o ležící pacienty

Tyto služby poskytujeme 7 dní v týdnu 
a v nutných případechi odpolední a večerní návštěvy. 

města 
v obcích

Kopřivnice, Štramberk, Příbor
 Kopřivnice-Lubina,Ženklava, Životice, Veřovice, Mořkov, Závišice, Sedlnice, Rybí

Charita
Česká republika

E-mail:charita.koprivnice@tiscali.cz
www.charitakoprivnice.cz
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LYŽAŘSKÁ  SEZÓNA  ZAČÍNÁ  

Letošní zasněžování Polďáku. 
Aktuální informace o lyžování naleznete na našich internetových stránkách www.rybi.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RYBSKÝ   ZPRAVODAJ    č. 1/2009       vydal  Obecní úřad Rybí,  Rybí č. p. 127      dne  29.12.2008            
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