
  

Foto: Petra Heraltová 
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 Lumír  Soukup    

 Josef  Lichnovský   

 Stanislav Ovčačík  

 Jiří   Šodek   

 Marie  Bajerová  

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

Upozorňujeme, že pokud nemáte zájem o zveřejnění svého jubilea ve zpravodaji, volejte 
na číslo obecního úřadu 556 760 181, a dále upozorňujeme, že pokud nemáte zájem o 
návštěvu zástupců obce u příležitosti 80. a víceletých narozenin, opět dejte vědět na 
obecním úřadě. 

Přáním obce je respektovat a chránit soukromí všech obyvatel obce. 

Tříkrálová sbírka 2019 
 

Jako každým rokem i letos Vás navštívili tři králové. V obci Rybí bylo vybráno 

rekordních 70.597 Kč. Charita Kopřivnice děkuje všem, kdo do sbírky přispěli 

nebo se na ní jakkoliv podíleli. 
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Statistika roku 2018 

Počet obyvatel k 31.12.2018 =  1262  

Z  toho   ženy:     638  děti do 18 let:  271 
      muži:     624     starší   60 let:    318 
 
Evidence obyvatel: 
 

 počet narozených dětí:    18        z toho děvčata: 10 
                               chlapci:   8 
 
 počet úmrtí:     12            z toho žen:         7 
                          mužů:   5 
  počet přistěhovaných osob:  22   
 počet odstěhovaných osob:  27 
  
Statistika některých údajů Obecního úřadu Rybí: 
  
 počet zakoupených visaček na popelnice:     3 586 
 počet psů, za které byl uhrazen poplatek: 210 
 počet čísel popisných:                   411 
 počet obydlených domů:    366 

Upozornění k probíhajícímu stavebnímu řízení  
domovních čistíren odpadních vod 

 
V těchto dnech intenzivně řeší stavební úřad v Novém Jičíně povolení k domovním 
čistírnám odpadních vod. Prosím zkontrolujte si pečlivě údaje na stavebním povolení, 
které se týká vašeho domu (číslo domu, číslo pozemku apod.), abychom včas předešli 
chybám při administraci dotace.  
 
Další důležitou informací je, že všichni, kdo sousedíte svým pozemkem se stavbou 
čistírny jiného vlastníka, musíte podle stavebního zákona dostávat informace o 
průběhu jeho stavebním řízení, proto ve svých poštovních schránkách máte dopisy ze 
stavebního úřadu i od vašich sousedů. 
 
PS: 
Do soutěže na dodavatele stavby se přihlásilo celkem 5 firem, které splňují kvalifikaci 
pro splnění této zakázky. Nyní nás čeká výběr nejlepší nabídky.  
 

Marie Janečková 
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Výbor Honebního společenstva Rybí zve všechny vlastníky  

honebních pozemků a členů honebního společenstva na  

VALNOU HROMADU, která se koná  

v pátek  22. února 2019 v 18:00 hod. v Hospůdce u Milana.  

Výbor honebního společenstva 

Pohostinství Beseda Rybí pořádá  

v sobotu  16. 2. 2019 

TRADIČNÍ MISTROVSTVÍ VE VOLU  

Prezentace od 8:00 

Startovné 200 Kč dvojice, v ceně startovného je oběd. 

START TURNAJE v 9:00 

Obec Rybí zve všechny seniory NA BESEDU S MĚSTSKOU POLICIÍ NOVÝ 
JIČÍN v pondělí 18. února 2019 od 16:00 hodin  

do sálu kulturního domu Beseda.  
Budeme společně diskutovat na téma předcházení nebezpečným životním 

situacím. 
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Sbor dobrovolných hasičů Rybí  
zve všechny milovníky dobré zábavy na  

KONČINOVÝ MAŠKARNÍ PLES, 
který se koná 2. března  2019 od 19:00 hod. v sále Besedy. 

Vstupné 80 Kč 

Hudba TOMMI - R 

Bohatá tombola, občerstvení. 
Na vaši účast se těší hasiči. 

Pozvánka na  zastupitelstvo 
Zvu vás na 3. zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční ve středu 20. 2. 2019 
v 18:00 hodin v sále kulturního domu Beseda 
Program zastupitelstva: 

1. projednání rozpočtu obce na rok 2019 
2. schválení přijetí dotace ze SFŽP ČR 
3. schválení pořízení auta pro potřeby obce  
4. majetkoprávní záležitosti  
5. projednání poskytnutí dotace z rozpočtu obce Rybí na rok 2019 
6. projednání žádosti o dotaci TJ Rybí 
7. jednání o projektu „Komunitního centra Věžička“ 
8. projednání doplnění OZV o nočním klidu 

Marie Janečková 

Fishfest - výzva 
Rádi bychom oslovili všechny mladé talenty (a nejen ty), kteří by chtěli vystoupit v 
odpoledním programu na pódiu s ozvučením před rybským publikem. 
 

Vaše písně dle vlastního výběru můžete zahrát i zazpívat, případný doprovod je 
možné zajistit. 
 

Termín konání Fishfestu na hřišti v Rybí letos vychází na 25. května 2019, tak vás 
tam rádi uvidíme.. :) 
 
Přihlásit se můžete zde:       email: sarusak@centrum.cz 
     tel: 774 194 596                                       Kulturní komise. 

  

Obec Rybí zve všechny děti a rodiče na  
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES  

v sobotu 23. února 2019 od 15:30 hodin  
do sálu kulturního domu Beseda.  

Hlavní program s pohádkovými hrami a soutěžemi  
začíná v 16:00 hodin. 

                    Občerstvení pro malé i dospělé je zajištěno. 
Vstupné dospělí 20,- Kč 

                   Vstupné děti 10,- Kč  – slosovatelné 
                                                                              Jste srdečně zváni. 

mailto:sarusak@centrum.cz
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KLUB ŽEN    zve své členky ve středu 13. února  do přísálí Besedy v 17:00 hod. 

ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ se bude konat  v pondělí  11. února v konzultační místnosti 
lékaře na obecním úřadě v době od 9:30 - 10:00.     
       
ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ A MĚŘENÍ TLAKU  se bude konat v pondělí  25. února.  
ve stejnou dobu. 
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Novinky v odpadovém hospodářství naší obce 
 
Oválné vhozové otvory na kontejnerech na plasty a papír 
Jistě mi dáte za pravdu, že ve většině domácností množství odpadu stále narůstá. Velká 
část z nich naštěstí může končit v kontejnerech na tříděný odpad. Doufám proto, že tuto 
možnost využíváte v plné míře. Na základě vašich připomínek jsme na konci loňského roku 
oslovili firmu, která provádí úpravy na kontejnerech, které jsou v naší obci k dispozici a 
dohodli jsme se na zvětšení vhozových otvorů. Kruhové otvory na kontejnerech na plasty a 
papír budeme nahrazovat za oválné. Tak by se už nemělo stávat, že velké obaly zůstanou 
ležet vedle kontejnerů a konečně bude i na těchto místech pořádek.    
 Postupně máme také v plánu všechna tato místa zpevnit zámkovou dlažbou (v letošním 
roce chceme na tuto akci vyčlenit z rozpočtu 60.000,- Kč). Důvodem je samozřejmě 
zlepšení udržování pořádku a také udělat toto místo pro odkládání odpadu alespoň o něco 
hezčím.  
 
Velkoobjemový odpad 
U velkoobjemového odpadu chceme vyčlenit kontejner, do kterého se bude odkládat pouze 
dřevo nebo výrobky z něho (tzn. starý nábytek, dveře apod.). Podmínkou ovšem je, abyste 
si už doma s tímto odpadem pohráli, staré skříně rozložili na desky, odstranili železné 
panty, kličky, šroubky apod. Takto připravený kontejner bude odvezen do spalovny 
k energetickému využití. Prozatím všechen velkoobjemový odpad končí na skládce 
v Životicích (a to je velká škoda). Bonusem pro obec by mohlo být i to, že na každé tuně 
takového odpadu ušetříme z rozpočtu 350,- Kč. 
Protože od loňského roku je možné za úplatu využívat k odkládání velkoobjemového 
odpadu sběrný dvůr v Novém Jičíně, začali jsme jednat se zástupci města Nový Jičín o 
využívání tohoto dvora i pro občany naší obce. O způsobu platby zatím jednáme. Až bude 
vše dohodnuto, dáme vědět opět prostřednictvím zpravodaje. 
 
 
Kontejnery na kov 
I přesto, že v době sběru velkoobjemového odpadu sbíráme i kov, chceme tento sběr dále 
podpořit rozšířením kontejnerů na dalších několika „hnízdech“ s tříděným odpadem. Jsme 
rádi, že dodržujete zásady ukládání kovových a hliníkových konzerv, pro které jsou tyto 
kontejnery převážně určeny (prázdné, zmáčknuté konzervy. Nepatří zde obaly od sprejů).  
Velkou část obsahu těchto kontejnerů tvoří hliníkové obaly. I přes všechny problémy, které 
souvisí s jejich recyklací (v ČR neexistuje doposud propracovaný systém jejich recyklace), 
jsem pro, aby se tyto obaly co nejvíce vracely. Při výrobě hliníku z rudy, kterou všichni 
známe jako bauxit, vzniká totiž velké množství nerozpustného zbytku, kterému se říká 
červený (nebo hnědý) kal. Odhaduje se, že každoročně na celém světě vznikne při výrobě 
hliníku 70 000 000 tun kalů. Řečeno ještě jinak, na jednu tunu vyrobeného hliníku připadají 
dvě tuny odpadu. Velmi problematického odpadu. Ten se ukládá buď na skládky 
nebezpečného odpadu, pálí se, nebo je uložen na dno oceánů. Tento odpad, tedy kal, má 
vysokou hodnotu pH, silnou alkalitu, zvýšený obsah radioaktivních látek a obsahuje oxidy 
různých kovů. Z toho plyne, že našemu životnímu prostředí opravdu výroba hliníku 
neprospívá. Proto je velká škoda už jednou vyrobený hliník ukládat na skládku. Stojí také 
za zvážení, jestli výrobky v těchto obalech potřebujeme vůbec kupovat. 

Hezký únor přeje Marie Janečková 
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 MAS Lašsko vyhlásí 5. ročník programu Mikrogranty MAS Lašsko, z. s. na 
podporu projektů, které svým naplněním podporují kulturní a tradiční život v obcích, 
lokální producenty a produkty, ochranu přírody, spolupráci a rozvoj území.  
Celkem MAS Lašsko rozdá 20.000 Kč, maximální dotace na jeden projekt je 4.000 
Kč. 
Příjem žádostí bude probíhat od 1. 2. 2019 do 31. 3. 2019 
Bližší informace naleznete na: http://maslassko.cz/mikrogranty.php 
Dále budou dne 5.2.2019 vyhlášeny čtyři výzvy MAS Lašsko z Integrovaného 
regionálního operační programu, které podpoří výstavby, rekonstrukce a nákup 
vybavení pro předškolní vzdělávání, sociální služby a komunitní centra, sociální bydlení 
a sociální podnikání. Celkově se bude rozdělovat 39 000 000 Kč. Žádosti o dotaci bude 
možné podávat do 30.4.2019. Informace naleznete na http://maslassko.cz/irop.php. 

Informace z SPV Rybí 
 

  Jak víte již z loňského roku, přihlásili jsme se do nové soutěže pro žactvo a mládež 
České asociace Sport pro všechny, kterou pořádá Komise žactva a mládeže MR 
ČASPV    ZÁPOLENÍ NA  DÁLKU 
Do této soutěže jsme se registrovali a úspěšně jsme absolvovali jarní kolo a výsledky 
byly zveřejněny v dubnovém zpravodaji 2018. 
Pro ty, co už zapomněli, v čem jsme zápolili: člunkový běh, ručkování kolem lavičky, 
skok z místa, hod míčem ze sedu a přeskoky přes švihadlo. 
Dětem se soutěž líbila, tak jsme se přihlásili i do kola podzimního. 
 

 A tady jsou naše výsledky podle věkových kategorií 
  

 Hoši: Klug Matyáš 218.místo z 312 soutěžících  
           Šprla Martin  62. místo z 95 soutěžících 
  

Vojta Honeš 5.místo, Dominik Vašut 21.místo, Tomšík Adrian 32. místo, Klug 
Vojta 62.místo, Pístecký Marek 65.místo ze 70.soutěžících 

 
Dívky: Šprlová Veronika 103.místo, 
            Bajerová Adéla 277.místo, Doležalová Ema 292.místo, Marková Julie 310.místo, 
            Jahnová Denisa 412.místo, Ševčíková Nikola 435.místo, z 586 soutěžících. 
 

Horáková Adriana 100. místo, Ševčíková Adriana 179. místo, Žáčková Adéla     
181.místo, Molíková Anděla 194. místo, Klugová Natálie 206. místo z 229    
soutěžících 

 

           Víchová Kristýna 101. místo, Marková Aneta 118. místo ze 139 soutěžících. 
 

Všechny výsledky a srovnávací tabulky a také republikové rekordy najdete na stránkách 
ČASPV.    
                                                                                                                    Liba Mužíková  
 

http://maslassko.cz/mikrogranty.php
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Ze zasedání rady obce  
V měsíci lednu rada obce  
schválila:  
 uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti mezi obcí Rybí a Povodím Odry, s.p. se 

sídlem Varenská 49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava (předmětem smlouvy je právo zřídit a 
provozovat a udržovat vyústní objekty kanalizačních přípojek z domovních ČOV). 

 uzavření darovací smlouvy mezi obcí Rybí a společností Vrchy 31 se sídlem 28. října 141, 
Klimkovice. Předmětem této smlouvy je poskytnutí finančního daru ve výši 50.000,- Kč společnosti 
Vrchy 31 na provedení opravy hřbitovní brány a dále na náklady spojené s pořádáním Dne obce. 

 uzavření dodatku č. 1 SoD mezi obcí Rybí a společností ENVIPARTNER, s.r.o. se sídlem Brno, 
Štýřice, Vídeňská 55, PSČ 639 00, jehož předmětem je provádění aktualizace digitálního 
povodňového plánu 1x za 4 roky (vždy na začátku nového volebního období Zastupitelstva obce 
Rybí) 

 dodatek č. 5 smlouvy o zajištění sběrného místa rozložitelného odpadu mezi obcí Rybí a 
společností ASOMPO, a.s. se sídlem Životice u Nového Jičína 194 

 uzavření smlouvy o nájmu mezi obcí Rybí a společností Lesy české republiky, s.p. se sídlem 
Hradec králové, Přemyslova 1106/19. Předmětem smlouvy je nájem části pozemku parc. č. 1673 a 
to za účelem stavby cyklostezky Rybí  

 sazebník úhrad za poskytování informací na účetní období 2019 (jde o poskytování úhrad za 
informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) 

 zprávu o závěrečném vyúčtování dotace poskytnuté Slezské diakonii se sídlem na Nivách 7, Český 
Těšín (20.000,-Kč na provoz střediska Karmel Tichá) 

 zprávu o závěrečném vyúčtování dotace ve výši 120.000,- Kč poskytnuté TJ Rybí se sídlem Rybí  
čp. 362 (na rozvoj sportovní činnosti spolku) 

 poskytnutí dotace ve výši 3.000,- Kč ZO ČSOP Nový Jičín se sídlem Bartošovice 146 na zajištění 
provozu záchranné stanice pro poraněné či jinak handicapované živočichy v Bartošovicích.  

 poskytnutí dotace ve výši 20.000,- Kč mobilnímu hospici Andělé stromu života, pobočný spolek 
Moravskoslezský kraj se sídlem Msgr. Šrámka 1186/16 Nový Jičín zajištění provozu a dostupnosti 
poskytovaných služeb odborné paliativní péče (podpora mobilní hospicové služby)  

 dotace ve výši 7.000,- Kč Centru pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. se 
sídlem Bieblova 3, Ostrava na zajištění provozu občanské poradny Nový Jičín (na zajištění 
bezplatné pomoci lidem v tíživé sociální situaci) 

 
doporučuje zastupitelstvu ke schválení: 
 

 schválit návrh rozpočtu obce Rybí na rok 2019 
 přijetí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR (výzva č. 21/2017). Akceptační číslo žádosti 

11941821 (na pořízení elektromobilu – multikáry pro potřeby obce) 
 odkoupení pozemku parc. č. 1453 k.ú Rybí za cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem 

(pozemek u fotbalového hřiště – odstavná plochy pro auta a kontejnery) 
 poskytnutí dotace TJ Rybí z.s. se sídlem Rybí čp. 362 ve výši 150.000,- Kč na podporu sportovního 

vyžití v rámci TJ Rybí na místních sportovištích pro všechny věkové skupiny obyvatel obce, na 
zajištění financování akcí pořádaných TJ Rybí pro veřejnost a zajištění provozu a údržby majetku 
TJ Rybí.  

 dodatek č. 2 OZV obce Rybí č. 1/2016 o nočním klidu (vymezení doby noční klidu od 2:00 do 6:00 
hodiny v době konání akce Den obce Rybí) 

vzala na vědomí: 

 žádost na změnu územního plánu. Tato žádost bude předána Městskému úřadu v Novém Jičíně 
odboru územního plánování a stavebního řádu. 

 informaci o změně sazebníku odměn a koeficientů od společnosti EKO-KOM (odměny za tříděný 
odpad). 
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10. 1. 2019 

Přenechání věci k užití jinému

Vážené čtenářky, Vážení čtenáři, 

v minulosti jsme pojednávali o 

nájmu. Nyní navážeme a zaměříme 

se na jiné formy užívání cizí věci. 

Zde zákon neposkytuje zvýšenou 

ochranu (jako u bydlení). Obě strany 

si jsou rovny a hájí se samy. 

Nájem prostoru sloužícího 

k podnikání (například prostor pro 

prodejnu zeleniny, autoservis, 

cukrárnu nebo komerční posilovnu): 

 účelem pronájmu prostoru nebo 

místnosti je provozování 

podnikatelské činnosti, 

 stav se posuzuje fakticky bez 

ohledu na ujednání ve smlouvě, 

 služby lze ujednat nad rámec či 

paušálně v nájmu (obdobně jako 

u nájmu bytu), 

 jsou zde omezení druhu činnosti, 

kterou lze v pronajatém prostoru 

vykonávat (dle smlouvy či dle 

obvyklých očekávání), 

 nelze tedy při pronájmu prostor 

pro prodej zeleniny následně 

začít v prostorách provozovat 

autoservis (jiná zátěž, hluk, 

odpady, nároky na provoz nad 

přiměřenou míru), 

 lze umisťovat štíty, návěstí a 

reklamní poutače se souhlasem 

pronajímatele (ten může souhlas 

odmítnout pouze z vážného 

důvodu), 

 zákon přiznává při skončení 

nájmu nájemci právo na náhradu 

za převzetí zákaznické základy 

(tedy to, že si lidé navykli do 

prostor chodit a stali se 

pravidelnými zákazníky). 

Nájem dopravního prostředku: 

 předmětem nájmu je vždy 

dopravní prostředek (motorový, 

bezmotorový, auto, letadlo, 

vznášedlo a jiné), 

 nájemce si dočasně pronajímá 

dopravní prostředek a sám jej 

obsluhuje (na rozdíl od smlouvy 

o provozu dopravního 

prostředku, kde určitou cestu 

s dopravním prostředkem a 

nákladem zajistí provozce), 

 nájem je sjednán na dobu určitou 

a je úplatný, 

 nájemce udržuje dopravní 

prostředek provozu schopný, 

avšak pronajímatel následně 

nájemci nahradí náklady s tím 

spojené. 

Podnikatelský pronájem movitých 

věcí (například vrtačka, sportovní 

náčiní, oblečení): 

 pronajímatel musí být 

podnikatelem, který v rámci své 

činnosti pronajímá věci, 

 je sjednána doba určitá, 

 nájemce platí nájemné, 

 nájemce neodpovídá za 

opotřebení věci způsobené řádný 

užíváním věci (například tupý 

řetěz na motorové pile nebo 

vrták ve vrtačce, byla-li správně 

používána). 

V těchto případech lze mnoho 

okolností smluvně upravit a nejsou-li 

upraveny a sjednány, tak se použije 

obecná úprava nájmu v občanském 

zákoníku.  

Od nájmu pak odlišujeme smlouvu o 

přechodném ubytování a pacht: 

 rozdílem je u nájmu oprávnění 

věc tzv. užívat, kdežto u pachtu 

věc tzv. požívat, 

 požívání věci zahrnuje pobírání 

výnosu z věci vznikajícího 

v důsledku obhospodařování, 

tedy tzv. plody a užitky, 

 propachtovat lze zemědělský 

pozemek, závod (dříve 

označovaný jako nájem 

podniku) anebo například dům 

či nezemědělský pozemek, 

 aby se jednalo o pacht, musí být 

účelem přenechání věci a 

smlouvy právě tvorba plodů a 

užitků (nejedná se o pacht při 

pronájmu zahrady a pěstování 

plodů pro domácí potřeby), 

 výnosem z pachtu může být 

například dřevo z lesa, brambory 

z pole na prodej, elektřina 

z větrné elektrárny. 

Dále odlišujeme 4 snadno 

zaměnitelné smluvní typy, a to: 

Výprosu: 

 neformální zapůjčení rýče či 

stanu sousedovi bez ujednání 

doby, 

 můžeme rýč žádat kdykoliv 

vrátit zpět. 

Výpůjčku: 

 vypůjčíme nezuživatelnou věc 

(například obraz do kanceláře), 

 bezplatně, ale se sjednanou 

dobou a účelem výpůjčky. 

Zápůjčku: 

 přenecháváme zastupitelnou věc, 

nejčastěji peníze, k libovolnému 

použití a následnému vrácení, 

 lze sjednat úroky. 

Úvěr: 

 vytváříme závazek poskytnout 

úvěrovanému peněžní 

prostředky v určitém rámci na 

určitou dobu a za určitý úrok, 

 úvěrovaný může úvěr čerpat, ale 

není k tomu povinen, 

 použití lze vázat na určitý účel. 

Specifickým způsobem přenechání 

„věci“ jinému je licenční smlouva. 

Závěrem doplním, že není podstatný 

nadpis uzavřené smlouvy, ale její 

obsah a faktický stav mezi stranami. 



13 Věrka Šustalová, knihovnice 

D. Macaulay     Úplně nová mamutí kniha techniky 
     V této knize se vydáte na pouť za úžasnými objevy od prvních vynálezů pračlověka až po zázračný 
digitální svět. Najdete zde věci, které dobře znáte, třeba páku nebo klín, ale i diferenciál v autě, 
hodinový strojek, jezdící schody, mikročipy. Tato encyklopedie je určená všem lovcům poznatků od     
8 do 108 let. 
 

     Z. Pospíšilová     Do třetice 
     Říká se do třetice všeho dobrého… Trojka je totiž v pohádkovém světě magické číslo. Najdeme 
v nich tři zlaté vlasy děda Vševěda, tři sudičky a určitě si vzpomeneme na další. Ale pro magickou 
trojici nemusíme chodit do pohádek. Co třeba prarodiče, rodiče a děti? Právě o nich a pro ně jsou 
určeny tyto pohádky. 
 

     I. Březinová     Nevinná lavina 
     Šest kamarádů chce strávit příjemný zimní týden v Krkonoších. Hned první den se vydají na 
běžkách na Výrovku a netuší, co je čeká. Náhlá vánice je překvapí a oni ztratí orientaci. Když se setmí, 
musí přečkat mrazivou noc venku. Podaří se jim přežít? 
 

     M. Náplava, P. Horký, M. Zikmund  Století Miroslava Zikmunda 
     Tato kniha není jen životopisem cestovatele a spisovatele. Je to ponoření se do jeho archívu kde 
najdeme nejen jeho pečlivě vedené deníky, ale další dokumenty, které ukazují bohaté životní 
zkušenosti dvojice Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda. Vždyť byli prvními na světě, kdo projel 
automobilem napříč Afrikou, zachytili na filmový pás zrození sopky a vynesli na nejvyšší horu Afriky 
československou vlajku. Napsali 18 cestopisů přeložených do 11 jazyků, natočili kilometry filmů. Prožili 
období slávy, ale také zákazu činnosti. Jiří Hanzelka bohužel v roce 2003 zemřel, ale Miroslav 
Zikmund se 14. února 2019 dožije 100 let. 
 

     M. Úbl      Neuvěřitelné příhody z hor 
     Pětice kamarádů cestuje po horách u nás i v zahraničí. Protože vše berou s nadhledem a 
humorem, zažívají situace, které jsou až neuvěřitelné, ale které se staly. Je to krásně oddechová a 
vtipná kniha. 
 

     A. Robinson     Vědci – Cesty objevů 
     Tuto knihu připravil mezinárodní tým významných vědců a historiků a pokrývá všechny hlavní 
vědecké disciplíny, od astronomie po psychologii. Nahlédneme blíže do života třiačtyřiceti vynikajících 
osobností a poznáme cesty, které vedly k velkým objevům. Knihu doprovází 220 ilustrací. 
 

     M. Mlynářová     Dokud držím pohromadě 
     Další kniha oblíbené autorky, v níž opět vypráví o svých příhodách, o životních vrcholech, pádech a 
zvratech. O všem, co přináší běžný život lidem, kteří k němu přistupují s humorem, nebojácně a 
s kuráží. Kteří si na situacích, jež prožívají, dokážou vždy najít něco dobrého a nikdy se nevzdávají. 
 

     B. A. Paris     Za zavřenými dveřmi 
     Jack a Grace jsou manželé, kteří všude chodí spolu a jsou ve společnosti oblíbeni. On je atraktivní 
a bohatý, ona má šarm a eleganci. Ale ukazuje se, že nikdo netuší, co se děje v jejich domácnosti, a 
že někdy může být dokonalé manželství jednou dokonalou lží. 
 

     A. Christie     Oznamuje se vražda 
    Jednotvárný život městečka Chipping Cleghorn rozvíří inzerát otištěný v místních novinách – je 
v něm ohlášena vražda. A protože se opravdu vražda stala, a následovaly další, má slečna Marplová 
před sebou opravdu složité vyšetřování. 
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Koupím veškeré náhradní díly na vozy Škoda  
Felicia,Spartak,Octavia,1000MB,100,110,105,120,130.....  

dále na motocykly Jawa a ČZ.  
Koupím také kompletní i nekompletní vozy a motocykly. 

Dále koupím veškerou literaturu, přípravky a různé montážní 
pomůcky, dobové doplňky. 

Děkuji za nabídky.  
Jan Vojkůvka, Rybí 

tel: 720 417 305 
email: Vojkůvka.Jan@email.cz 

Hledám pronájem zemědělské půdy. 

Cena 4.000 Kč/1 ha 

René Hanzelka, Rybí 71 

tel. 603 367 754 

Email: rhanzelka74@seznam.cz 

Vyčistím koberce,  
čalouněný nábytek  

i interiéry aut. 
 

Jiří Marek, Rybí 316 
tel. 739 640 626 

mailto:Vojkůvka.Jan@email.cz
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Zprávičky ze školičky 
Výstava betlémů 

Před Vánocemi jsme byli s družinou na výstavě vánočních betlémů. Bylo zde mnoho 

betlémů od Josefa Lady, dále betlémy z korku, jiné byly vyřezávané ze dřeva, ale i 

různé jiné. Mohli jsme si  pohoupat Ježíška, koupit si pohlednici nebo dokonce i 

samotný betlém. Byla to zábava. V každém betlému byly hlavní postavy „Ježíšek, svatá 

Marie a svatý Josef.“ Byla zde i zvířátka, oslík, ovečky a pes. Nechyběli ani tři králové, 

Kašpar, Melichar a Baltazar. Návštěva se nám velmi líbila. 

Házená 

15.1. jsme jeli do Nového Jičína na házenou. Dojeli jsme na zastávku a pospíchali do 

haly ABC kde jsme se převlékli. Po převlečení jsme šli do haly kde se konal turnaj. 

Pořadatel turnaje nás přivítal a představil všech 5. týmů. Začal turnaj, první tři zápasy 

jsme prohráli, ale potom se na nás štěstí usmálo. Nakonec jsme skončili na 4. místě. To 

je lepší než kdybychom byli poslední. 

Divadlo 

Ve čtvrtek 24.1. k nám do školy přijelo loutkové divadlo. 

Představení bylo o království  kde žil král, princezna a kašpárek. 

Jednou princeznu  unesl čert  do pekla a  v království nastal smutek. 

Král přikázal kašpárkovi ať vysvobodí princeznu z pekla. Kašpárek potká kováře Honzu 

a společně se jim to podaří. 

Bobování 

Dne 25.1. v pátek a 29.1. v úterý jsme byli bobovat na Klimbachu. Všechny nás to 

bavilo. 

Jezdili jsme závody na bobech, vláčky, stavěli jsme sněhuláky a skokánky. 

Nakonec jela celá škola z kopce velký závod. Zkoulovali jsme pana učitele a on nás pak 

všechny vyválel ve sněhu. 

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

