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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. 

 

 Jan  Pavelka   

 Vlasta Hanzelková  

 Božena Najzarová   

 Josefa Kvitová    

 Božena Šimíčková   

 Jiří  Šimíček   

 Oldřich Matl 

 Růžena Jarošová   

 Zdenka Pavelková   

 Stanislav Havrlant   

 Josef  Beňo   

 Josef  Šimíček 

 Helena Matějková   

 Ludmila Honešová   

 Margita Morys Tobolová 

28. březen    Den učitelů 
 

Vzdělání přináší mladým lidem umírněnost,  
starým útěchu, chudým bohatství a  bohatým ozdobu“  

Diogenes  
 

K svátku učitelů přejeme všem učitelům i ostatním školským 
pracovníkům hodně sil a elánu, dobré zdraví a také trochu 
štěstí. 

zaměstnanci Obecního úřadu Rybí 
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Doprava přes Rybí 

Od začátku letošního roku jste mnozí z vás určitě zaznamenali, že po hlavní silnici 

přes obec projíždí více nákladních automobilů, než tomu bylo doposud. Řidiči kamionů 

(převážně Poláci), nerespektují zákazové značky na silnici I. třídy. Ve směru od Hranic 

projíždějí přes křižovatku u Sirkových lázní směrem na Rybí a Závišice a pak se 

vracejí zpět u Příbora na hlavní tah. Jsou si dobře vědomi, že porušují dopravní 

předpisy, přesto však raději platí pokuty (Policie denně kontroluje místa v zákazu 

vjezdu kamiónů). Cesta s kamiónem po zakázaném úseku je totiž daleko kratší.  

Protože pomalu končí zimní období, bude cesta pro kamiony opět otevřená a už 

nebudou mít důvod jezdit přes Rybí. Zato můžeme opět očekávat v době špiček 

kolony ve směru od Nového Jičína. Žádné radostné vyhlídky nás na tomto úseku 

silnice nečekají ani v příštím roce. 

Vzniklou situaci jsme řešili společně s dopravním inspektorátem v měsíci lednu, ale 

bohužel bez většího úspěchu.  

 

Upozornění k probíhajícímu stavebnímu řízení  

domovních čistíren odpadních vod 
 

Do konce února všichni zájemci o stavbu čistírny odpadních vod s centrálním 

monitoringem obdrželi smlouvu s obcí Rybí. Předmětem této smlouvy je právo provést 

stavbu a vzájemná spolupráce po dobu udržitelnosti projektu. Máme za to, že tuto 

smlouvu již mají všichni s obci uzavřenou. Pokud se však stalo, že je někdo, kdo se do 

projektu přihlásil a tuto smlouvu ještě neobdržel, prosím zavolejte na moje telefonní 

číslo 606 127 321, abychom mohli dát tuto nesrovnalost do pořádku.  
 

Za vaši dosavadní spolupráci Vám všem velmi děkuje Marie Janečková 

Nové auto pro potřeby obce 

Na konci února jsme koupili nové auto pro potřeby obce. Koupili jsme novou Dacii 

Duster s pohonem na všechny čtyři kola. Auto GONOW, které jsme doposud využívali   

šest let, bylo bohužel v posledních měsících hodně poruchové. Takže se i nám 

potvrdilo, že výrobky z Číny nemají dlouhou životnost. Koupili jsme je tenkrát za velmi 

dobrou cenu 252.890,- Kč, a hodně jsme také ušetřili na provozních nákladech – 

pohonnou látkou byl totiž kromě benzínu i plyn.  

Přejme novému autu, aby sloužilo lépe a delší dobu.  

Marie Janečková 



5 

KLUB ŽEN    zve své členky ve středu 13. března  do přísálí Besedy v 17:00 hod. 

ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ se bude konat  v pondělí  11. března 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. března.  
ve stejnou dobu. 

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. 

 

TJ Rybí, z.s. zve všechny členy na výroční volební schůze jednotlivých oddílů, které se 
konají v restauraci Na hřišti v následujících termínech: 

Vlekařský oddíl – sobota 9.3.2019 v 18.00 hodin. 

Sport pro všechny – pátek 15.3.2019  v 18.00 hodin 

Fotbalový oddíl – sobota 16.3.2019 v 17.00 hodin 

Výbor TJ Rybí, z.s. zve všechny své členy na volební valnou hromadu, která se bude 

konat v restauraci Na hřišti v pátek 22.3.2019 v 18.00 hodin. 

Hospůdka u Milana pořádá v sobotu 16. března tradiční  

TURNAJ V KARETNÍ HŘE „VŮL“ o „PUTOVNÍHO VOLA“ 

Prezentace do 8:00 hod. Občerstvení zajištěno. 

Na hojnou účast se těší Milan 
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TJ Rybí, z.s informuje, že letošní 44. ročník turistického pochodu  

„Za pohledy z Rybí“  

se bude konat v sobotu 27. dubna 2019. 

Kulturní komise zve občany na tradiční  

„VYNÁŠENÍ ZIMY ZE VSI",  

které se uskuteční v neděli 7. dubna 

Průvod vyjde ve 14.30 hodin od Fojtství a zakončí se krátkým     

kulturním vystoupením na Polďáku.  

Pro děti připraveno sladké překvapení.  
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Ze zasedání rady obce  

 

V měsíci únoru rada obce  

schválila:  

 uzavření smlouvy mezi obcí Rybí a společnosti DIGIS, spol. s r.o. se sídlem 

Výstavní 292/13, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava (elektronická mapa obce) 

 poskytnutí dotace Centru pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje se 

sídlem Bieblova Ostrava  na službu osobní asistence ve výši 5.000,- Kč 

 pořízení hoblovky 300 HP310/400 za 53.900,- Kč od fa Asep s.r.o. Žopa 134, 

Holešov pro potřeby obce 

 pořízení auta pro potřeby obce - Nový Duster, Comfort Sce 85kW/115 kSamp; 

S 4x4 včetně tažného zařízení 376.700,- Kč od společnosti BONO auto a.s. se 

sídlem Malostranská 579, Šenov u Nového Jičín. 

 volný vstup po celý víkend pro ženy do fitness v sokolovně zdarma (od pátku 8. 3. 

odpoledne do neděle 10. 3.). 

 příspěvky do zážitkové tomboly v rámci MDŽ v sokolovně 

10 jednotlivých volných vstupů do fitness  

10 jednotlivých volných vstupů do tělocvičny (1 hodina) 

10 jednotlivých volných vstupů na venkovní hřiště (1 hodina) 

 vytvoření samostatné sportovní komise v tomto složení: 

předseda Petr Pochyla  

členové: Jana Purmenská, Dominik Skalka 

 

vzala na vědomí: 

 informaci o jednání starostky se zástupci města Nový Jičín o svozu 

velkoobjemového odpadu v obci Rybí (možnost využívání sběrného dvora občany 

obce Rybí na Propojovací ulici v Novém Jičíně – zatím bez konkrétního výsledku) 

 informaci o objednávce ošetření stromů v majetku obce firmou OŠETŘENÍ 

STROMŮ Bc. Jan Bártek, Nový Jičín, Kollárova 

 informaci o pořízení 200 ks sad tašek na třídění odpadu (uhradí je fa ASOMPO a 

společnost EKO –KOM) 

 

neschválila: 

 žádost P.K. bytem Rybí o poskytnutí dotace na nový zdroj vytápění (tepelné 

čerpadlo) z rozpočtu obce Rybí. 
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Ze zasedání  

 zastupitelstva obce 

Ve středu 20. února 2019 se v sále Besedy konalo 3. zasedání zastupitelstva obce, 
kterého se zúčastnilo 11 členů zastupitelstva a 10 občanů. 
 

Zastupitelstvo na zasedání projednalo a přijalo tato usnesení: 

 (Hlasování: pro – proti -  zdrželo se) 
 

27. stahuje z programu bod č. 9. Jednání o projektu „Komunitního centra Věžička“          
(11-0-0) 

28. schvaluje    program  3. zasedání Zastupitelstva obce Rybí;                             (11-0-0) 
 
29. schvaluje,   aby diskuse probíhala ke každému bodu programu zvlášť;           (11-0-0) 

 
30. schvaluje    návrhovou komisi ve složení  -  předseda  Jaromír Havrlant 

  další členové -  Alena Kvitová a Dominik Skalka 
    ověřovatelé zápisu – Andrea Tománková a Jiří Kudělka 

      zapisovatelka -  Jana Marková                               (11-0-0) 

  
31. bere na vědomí usnesení přijaté na 2. zasedání Zastupitelstva obce Rybí dne 

5.12.2018;                                                                                                          (11-0-0) 

 

32. schvaluje  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.                    (11-0-0) 

 

33. schvaluje  v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. o 

obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů rozpočet obce Rybí pro rok 

2019 – schodkový se zapojením finančních prostředků z loňského roku: 

 příjmy:   17 843 900 Kč 

 financování:   5.365.000 Kč 

 výdaje:  23.208.900 Kč                                          (11-0-0) 

 
34. bere na vědomí, že se nebude uzavírat leasingová smlouva a dohoda o splátkách 

na pořízení vozu Dacia Duster Comfort Sce 85kW/115 k Samp S 4x4 (bílá barva) a 
auto se bude pořizovat za hotové.                                       (11-0-0) 

 

35. schvaluje  přijetí dotace ze SFŽP ČR na poskytnutí podpory ve výši 600.000,- Kč na 

pořízení elektromobilu pro potřeby obce.                      (10-1-0) 
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36. schvaluje  dodatek č. 2 OZV obce Rybí č. 1/2016 o nočním klidu, kdy se doplňuje v  

čl. 3 odst. 2) následující ustanovení: Doba nočního klidu se vymezuje od 2. hodiny 

do 6. hodiny v době konání Dne obce Rybí.                                        (11-0-0) 

 

37. Zastupitelstvo obce Rybí ve smyslu § 84 odst. 2 písm. f)  zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jakožto akcionář společnosti 

ASOMPO, a.s., se sídlem Životice u Nového Jičína 194, PSČ 742 72,  IČ 258 

72 826, deleguje jako zástupce obce  pro výkon všech práv akcionáře paní Marii 

Janečkovou, bytem Rybí. 

Delegace zástupce obce, jakožto zástupce akcionáře, je určena k výkonu všech 

práv akcionáře jménem akcionáře na více valných hromadách, a to na všech 

valných hromadách (řádných, mimořádných nebo náhradních) konaných v době od 

udělení této delegace do dne 20. 10. 2022.  

Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc ve shora uvedeném rozsahu jiné osobě, 

aby místo něho jednala za zmocnitele, a to konkrétně a výhradně panu Petru 

Skalkovi, bytem Rybí.                       (11-0-0) 

 

38. schvaluje odkoupení pozemku parc. č. 1453 o výměře 629 m
2 

(trvalý travní porost) 

od P.H. bytem Rybí a to za cenu stanovenou znaleckým posudkem zpracovaným 

Ing. Ivanem Viskupičem, bytem Vlčovice 21, Kopřivnice a to ve výši 39.000,- Kč. 

Náklady spojené se zpracováním znaleckého posudku a náklady s návrhem na 

vklad hradí obec.                                       (11-0-0) 

 

39. schvaluje přidělení účelově vázané dotace panu P.H. bytem Rybí ve výši 16.962,- 

Kč z rozpočtu obce Rybí na rok 2019 na stavbu domovní ČOV.                          (11-0-0) 

 

40. bere na vědomí rozpočet DSO Sdružení povodí Sedlnice na rok 2019 dle přílohy 

 podkladového materiálu.                        (11-0-0) 

 

41. bere na vědomí Zprávu revizní komise DSO Sdružení Povodí Sedlnice ze dne 21. 

12. 2018 dle přílohy podkladového materiálu.                                    (11-0-0) 

 

42. bere na vědomí  informace starostky.                                 (11-0-0) 
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10. 2. 2019 

Insolvenční novinky a oddlužení

Vážené čtenářky, Vážení čtenáři, 

tentokrát se zaměříme na otázku 

zákonného způsobu řešení dluhů 

fyzických osob. V minulých měsících 

byla projednávána významná novela 

insolvenčního zákona. Po mnoha 

úpravách byla schválena a vyhlášena 

ve Sbírce zákonů v částce 13 pod 

číslem 31/2019 Sb. Jaké má tato 

novela důsledky? 

Nejprve popišme základní pojmy pro 

orientaci v problematice. Insolvenční 

řízení je „soudní řízení, jehož 

předmětem je dlužníkův úpadek nebo 

hrozící úpadek a způsob jeho řešení“. 

Úpadek a související pravidla jsou 

upravena v zákoně č. 182/2006 Sb., 

insolvenční zákon. Podle ust. § 3 

tohoto zákona „Dlužník je v úpadku, 

jestliže má 

 více věřitelů a 

 peněžité závazky po dobu delší 30 

dnů po lhůtě splatnosti a 

 tyto závazky není schopen plnit. 

Má se za to, že dlužník není schopen plnit 

své peněžité závazky, jestliže 

 zastavil platby podstatné části svých 

peněžitých závazků, nebo 

 je neplní po dobu delší 3 měsíců po 

lhůtě splatnosti, nebo 

 není možné dosáhnout uspokojení 

některé ze splatných peněžitých 

pohledávek vůči dlužníku výkonem 

rozhodnutí nebo exekucí, nebo 

 nesplnil povinnost předložit seznamy 

uvedené v § 104 odst. 1, kterou mu 

uložil insolvenční soud.“ 

Prakticky si situaci úpadku lze 

představit na typickém příkladu, kdy 

fyzická osoba má 4 věřitele (banka 

s úvěrem na bydlení, nebankovní 

subjekt s půjčkou na auto, telefonní 

operátor a pokuta za tzv. jízdu na 

černo) souhrnně s dluhem ve 

výši 400.000,- Kč. Všechny tyto 

závazky již měly být splaceny, ale 

dlužník toho není ze své mzdy 

schopen. Dluh tak narůstá o úroky, 

smluvní pokuty, náklady a podobně. 

Taková situace může být v určitých 

případech řešena prostřednictvím 

insolvenčního řízení. Tento postup 

však není vhodný pro každého a 

v každé situaci. Je vždy vhodné zvážit 

všechny okolnosti a důsledky. 

Pokud je situace řešena v insolvenčním 

řízení, tak jsou tyto způsoby řešení 

úpadku: 

 „konkurs, 

 reorganizace, 

 oddlužení a 

 zvláštní způsoby řešení úpadku, 

které tento zákon stanoví pro 

určité subjekty nebo pro určité 

druhy případů.“ 

Preferovaným řešením pro fyzické 

osoby je právě zmíněné oddlužení. 

Oddlužení se zahajuje na základě 

komplexního návrhu s mnoha 

přílohami a přehledy, který musí být 

sepsán a podán advokátem, notářem, 

soudním exekutorem, insolvenčním 

správcem, nebo akreditovanou osobou. 

Zjednodušeně lze říci, že oddlužením 

lze dosáhnout skrze zpeněžení 

majetkové podstaty nebo plněním 

splátkového kalendáře na splacení 

takové části dluhů, které dlužník je 

schopen splatit, a osvobození od 

povinnosti platit zbývající dluhy a 

jejich části. 

Dle původní zákonné úpravy byly 

vybrané klíčové podmínky pro 

oddlužení nastaveny tak, že za dobu 5 

let plnění splátkového kalendáře musí 

být splaceno nezajištěným věřitelům 

minimálně 30 % dluhů. 

S účinností od 1. 6. 2019 bude nově 

oddlužení upraveno ve smyslu novely 

č. 31/2019 Sb., která mění původní 

insolvenční zákon v mnoha bodech. 

Dle zákonodárce je cílem novely, aby 

dlužníci, kteří se ocitli v tzv. dluhové 

pasti, dosáhli na oddlužení ve vyšším 

počtu poctivě splácejících. Současně 

by mělo být zlepšeno postavení jak 

dlužníků, tak i věřitelů. 

Z novinek budou například dle zákona 

vybrané přehledy dlužníka o jeho 

minulých a očekávaných příjmech 

vázány namísto rozhodného období 5 a 

3 let pouze ve vztahu ke 12 měsícům. 

Shodně typických „alespoň 30 % na 5 

let“ již nebude vždy nutných, neboť 

dle ust. § 412a insolvenčního zákona 

oddlužení bude splněno také rychleji, 

když dlužník v době 3 let od schválení 

oddlužení splatí nezajištěným 

věřitelům alespoň 60 % jejich 

pohledávek. Silnější postavení budou 

mít starobní důchodci a invalidé. 

Reálné projevy insolvenční novely se 

budou postupně objevovat 

v různorodých médiích a v praxi. 

Cílem tohoto příspěvku je na novelu 

upozornit a umožnit potenciálním 

dlužníkům zvážit změnu právní úpravy 

a její výhodnost pro danou situaci. 

Oddlužení však není jediným 

způsobem řešení dluhové situace. 

Vždy se nabízí možnost jednání 

s věřiteli, mediace ve sporných bodech 

či například přezkum zákonnosti. 

Oddlužení s sebou nese 

nezanedbatelnou povinnost dlužníka 

vynaložit veškeré úsilí, které po něm je 

možno spravedlivě požadovat, k 

plnému uspokojení pohledávek svých 

věřitelů. 
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Plán akcí oddílu turistiky TJ Rybí z.s. 

na rok 2019 

 
 
24. března – jarní vycházka  
                      po přírodních krásách a zajímavostech v okolí                    
                      naší obce  
 
                      Sraz ve 14 hodin u hasičárny. 
 
 
13. dubna – zájezd na Moravici 
 

                 Trasa :  Podhradí u Vítkova , údolí řeky Moravice , 

                             papírenský náhon , Žímrovice,                   

                             Hradec nad Moravicí – zámek 

  Nenáročná 15 km dlouhá trasa krásným údolím řeky Moravice. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cena zájezdu : 200 Kč pro členy TJ Rybí , 220 Kč pro ostatní  
  
Přihlášky do konce měsíce března. 
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27. dubna - 44. ročník pochodu Za pohledy z Rybí. 

 

 

11. května - jednodenní cyklozájezd 

autobusem k Lipníku nad Bečvou 

Domů na kole přes Helfštýn , Teplice nad 

Bečvou, Hustopeče nad Bečvou 

Délka trasy 50 km. 

Možnost individuální úpravy trati. 

   

 

22. června - zájezd do Jeseníku  

                    Trasa :  Ramzovské sedlo , Šerák , Keprník ,                          

                    Červenohorské sedlo  - délka trasy 15 km 

                    Na Šerák je možno vyjet lanovkou. 

 

 

 

6. – 8. září - cyklozájezd  

                   Ubytování s polopenzí v kempu v Olbramokostelu. 

                   Trasy v moravské i rakouské časti Podyjí 

                   Vranov na Dyjí , Znojmo , Hardegg 

 

 

 

28. října -  zájezd do Beskyd 

                  Trasa :  Konečná , Bílý kříž , Grúň , Staré Hamry 

                  Délka trasy 17 km. 

 

 

Přihlášky  a  bližší   informace  -   Jiří Honeš 

 

Tel . 607 727 579            j.hones@seznam.cz 
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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 
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Statistika z obecní knihovny za rok 2018 
 

K 31. 12. 2018 bylo v knihovně 3.279 knih                     počet výpůjček celkem         2.758 knih 
z toho naučná literatura                 651 
                        beletrie               2.628 
počet odebíraných časopisů             8                          v roce 2018 bylo zakoupeno         227 knih 
počet zaregistrovaných uživatelů  127                          z toho naučná dospělých                65 
z toho uživatelů do 15 let                34                           beletrie dospělých                           67 
návštěvníci využívající internet       84                           naučná literatura pro mládež          28 
využití on-line katalogu                 128                           beletrie pro mládež                          67 
 
     R. Chajda      Mladý technik 4 
     V této knize získáme informace o základech elektřiny a do historie nás zavedou Příběhy techniky. 
Atraktivními tématy jsou například elektromobily, jednokolejné železnice, ponorky nebo problematika 
získávání pitné vody. Nechybí opět návody na výrobu funkčních modelů. 
 
     A. Mornštajnová     Strašidýlko Stráša 
     Představte si malé strašidlo, které se ale všeho bojí. Tmy, zvuků, zkrátka všeho. A tak mu nikdo 
neřekne jinak než Stráša. O tom, jak se malý Stráša skamarádí s klukem Matějem, a o tom, co 
všechno spolu zažijí, vypráví tato kniha oblíbené spisovatelky Aleny Mornštajnové. 
 
     J. Hanová      Navždy s láskou Lara Jean 
     Laru Jean čeká maturita a nebere tento životní krok na lehkou váhu. Stále je bláznivě zamilovaná 
do svého přítele Petra, její táta se znovu žení a tak se jí zdá, že to všechno nemůže zvládnout. A 
k tomu se musí rozhodnout, jestli má odejít na vysokou školu a opustit tak nejen svou rodinu, ale i 
přítele.   
 
     M. a J. Vackovi      Austrálie s dítky v zádech 
     Své zkušenosti z přejezdu Nového Zélandu na kolech i s malými dětmi využili při plánování další 
cesty – poznávání Austrálie. Za tři měsíce s dětmi ujeli 4.449 kilometrů a kromě Západní Austrálie si 
projeli čtyři australské státy včetně Tasmánie. Hlavním domovem jim byl opět jejich stan. 
 
     R. Červenková – P. Kolář    Labyrint pohybu 
     Renomovaný fyzioterapeut v rozhovorech s novinářkou Renátou Červenkovou vysvětluje základní 
principy lidského pohybu a jeho vývoje, a také roli, jakou v něm sehrává náš mozek a třeba i špatné 
geny. Odhaluje překvapivé souvislosti, neboť v našem organismu se nic neděje náhodně, jak sem 
nám, laikům často zdá. 
 
     M. Varáčková      Drž mě, když padám 
     Kačka, Ondra a Zuzka mají už jen otce, ale nemají s ním lehký život. Je pijan, gambler a lhář a o 
děti se nestará. Ondra s Katkou se snaží, aby malé Zuzce zabezpečili alespoň nutný základ k přežití, 
zatímco před učiteli a sociálkou mlží o tom, co se doma děje. Jak se vyřeší jejich problémy? 
 
     P. Hartl       Nejlepší víkend 
     Andrea, Dáša, Bert, Markéta a Pavel touží změnit svůj život, a tak si každý z nich dá na Silvestra 
zásadní novoroční předsevzetí. Na jejich splnění mají padesát dva víkendů, během kterých se dá 
změnit téměř cokoli… 
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Zprávičky ze školičky 

Věrka Šustalová, knihovnice 

 

     M. Švandrlík      Zubatá za krkem 
     Sbírka humoristických a hororových povídek z pera mistra tohoto žánru Miloslava Švandrlíka. 
Nechybí tradiční ingredience jako humor, napětí, hrůza a děs. 
 
     M. Goffa       Dítě v mlze 
     Únos sedmiletého chlapce od jedné základní školy zprvu vypadá jako krutý, avšak jinak ničím 
neobvyklý zločin. Postupující vyšetřování ovšem odhalí určité odlišnosti a pátrání se tak velmi 
komplikuje. 
 
     P. May       Šachové figurky 
     Fin Macleod se znovu usadil na ostrově Lewis, kde kdysi žil jako dítě. Stává se šéfem ostrahy 

rozsáhlých pozemků bohatého podnikatele. Při vyšetřování nezákonné činnosti, k níž na hospodářství 

dochází, objeví i neštěstí z dávné minulosti. 

LAPBOOK 
V hodinách vlastivědy si 

žáci 4. a 5. ročníku pod vedením 

paní učitelky Jitky Goldové 

vytvářeli Lapbook. Lapbook je 

interaktivní 3D kniha, kterou si 

žáci tvoří ucelený soubor 

informací, zajímavostí a aktivit. 

Tímto si děti uzavřely poznatky 

tematického celku z oblasti Lidé 

a čas věnovanou historii našeho 

národa. Své lapbooky tvořily 

nejen v hodinách vlastivědy, ale i 

ve výtvarné výchově a 

pracovních činnostech.  

ZÁPIS „NANEČISTO“ 

V úterý 19. února měli předškoláci a jejich rodiče možnost navštívit naši školu a 

otestovat si školní zralost a připravenost pro nástup do 1. ročníku. Této příležitosti využilo 9 

dětí. Byly pro ně připraveny úkoly, kdy měly děti ukázat své vyjadřovací schopnosti, jak umí 

počítat a porovnávat počet, zda poznají základní barvy a geometrické tvary. Nakonec plnili 

úkoly na pracovním listě. Za skvěle odvedenou práci si předškoláci odnesli drobné dárky. 
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Plavání 

Každé pondělí jezdíme na bazén do Kopřivnice. Jsme rozděleni do čtyř skupin. Každá 

skupina má svou trenérku. Když přijedeme tak se nachystáme a jdeme k bazénu, 

odložíme si věci a seřadíme se do skupin do kterých jsme byli na prvním plavání 

rozděleni. Když si nás trenérka zkontroluje, odvede nás k bazénu a dává nám pokyny 

jak máme plavat. Dne 20.2. jsme měli bonusové plavání v Brušperku. Bazén je součástí 

školy. Paní z bazénu nám vše vysvětlila a poté jsme se šli připravit. Jako vždy jsme 

začali plavat a potom jsme šli na tobogan. Bylo to skvělé. Ke konci výcviku jsme plavali 

v protiproudu a pak se hádali o míč, který nám nakonec stejně paní trenérka vzala. 

Plavání v Brušperku bylo skvělé. 

Kuchtíci v únoru 
V únoru se kuchtíci sešli třikrát. Z toho dvakrát pracovali samostatně - podle 

receptu a pracovního postupu. Poprvé takto pekli „Sýrové šátečky z listového těsta“, 
podruhé „Ovesné sušenky“, které se jim obzvlášť povedly. Děti aspoň vyzkoušely, že 
lze mlsat i zdravě. Pro zájemce přikládám i recept. 

      Mgr. Hana Frydrychová 
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Ingredience  
1 hrnek ovesných vloček 
1 hrnek špaldové mouky (můžete použít klasickou hladkou) 
1/2 hrnku třtinového cukru 
1/2 hrnku strouhaných vlašských nebo lískových ořechů 
130 g másla 
3 lžíce javorového sirupu nebo medu 
2 lžíce vody 
1 1/2 lžičky jedlé sody 
špetka skořice 
lžička vanilkové esence 
volitelné: 4 lžíce slunečnicových semínek, lněných 
(drcených), sezamových, sekaných dýňových, máku, … 

 

Postup 

1. Ve velké míse smíchejte vločky, 

prosátou mouku, cukr, skořici, vanilku 

a ořechy. 

2. V malém hrnci rozehřejte máslo 

spolu se sirupem. V horké vodě 

rozmíchejte sodu a přidejte ji k 

rozehřátému máslu. 

3. Máslovou směs nalijte k suché 

vločkové směsi, dobře promíchejte. 

4. Rozehřejte troubu na 150°C. 

5. Lžičkou tvarujte malé hromádky na 

vymazaný nebo pečícím papírem 

vyložený plech. Nechávejte dost 

místa mezi jednotlivými, protože se při 

pečení roztečou na tenké placičky. 

6. Pečte 15-20 minut do zlatohněda. 

Ještě horké je uvolněte nožem od 

plechu a nechte vychladnou na 

mřížce. Skladujte ve vzduchotěsné 

nádobě. 
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RYBSKÝ   ZPRAVODAJ  č. 3/2019 vydal  Obecní úřad Rybí,  Rybí č. p. 380  dne  28.2.2019 

v počtu  425 výtisků. Připravila  Jana Marková. Telefon / fax: 556 760 181. IČ: 00600741.  

E-mail adresa: obec@rybi.cz.  Webové stránky obce: www.rybi.cz.  

Evidenční číslo zpravodaje:  MK  ČR E 10143.                                                                     (XXVII. ročník)  

Pro Rybjany zdarma jinak 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. 
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