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

Lumír

Soukup

Růžena

Hyklová

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.

Tříkrálová sbírka v Rybí
Děkujeme, Vám všem, že i letos
jste koledníkům otevřeli nejen dveře
od svých domovů, ale především
svá srdce. Tříkrálovou sbírku v naší
obci již dlouhodobě řadíme mezi
krásné tradice. Často je to
jediná příležitost, jak se potkat se
sousedy a popřát si hodně štěstí a
zdraví v novém roce.
Moc děkujeme Vám všem za
hřejivou atmosféru, kterou pro nás
koledníky vytváříte i za všechny
dary které od Vás dostaneme.
V letošním roce jsme do kasiček
Charity vybrali neuvěřitelných
75.664 Kč.
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S t a t i s ti k a rok u 2 01 9
Počet obyvatel k 31.12.2019 = 1260
Z toho ženy:
muži:

636
624

děti do 18 let:
starší 60 let:

273
332

Evidence obyvatel:
počet narozených dětí:

11

z toho děvčata: 5
chlapci: 6

počet úmrtí:

5

z toho žen:
mužů:

počet přistěhovaných osob:
počet odstěhovaných osob:

2
3

12
20

Statistika některých údajů Obecního úřadu Rybí:
počet zakoupených visaček na popelnice:
počet psů, za které byl uhrazen poplatek:
počet čísel popisných:
počet obydlených domů:

3 500
212
416
366

Doplnění informací k plánovaným akcím v letošním roce.
V minulém zpravodaji jsem Vás v kostce informovala o plánovaných investicích
v letošním roce. V průběhu ledna, kdy jsme již měli přesnou informaci o příjmech do
rozpočtu obce na rok 2020, jsme společně s finančním výborem sestavili návrh rozpočtu
na letošní rok. Podařilo se nám do něj, kromě již v lednovém zpravodaji zmíněné
dostavby systému DČOV, cyklostezky, zastávky s chodníkem na horním konci a úpravou
prostoru před fojtstvím a kostelem přidat ještě další investice. O letošních prázdninách
chceme pokračovat v opravě omítek ve třídách v místní základní škole (v loňském roce
jsme tak opravili jednu třídu a moc se povedla), dále máme v plánu pořídit jednoduché
nadstřešení na autobusových zastávkách „Na fojtství“ a „U Hanzelků“, zvětšit přístřešek
pro hudbu v areálu sokolovny, pořídit solární veřejné osvětlení do míst, která jsou
frekventovaná, ale jsou mimo dosah veřejného osvětlení, rozšířit herní prvky na dětském
hřišti v Klimbachu a konečně také pořídit menší repasovanou požární cisternu, která
nahradí prodanou starou. Mysleli jsme i na tradiční investice – výkupy pozemků pod
místními komunikacemi, nářadí do dílny pro technické pracovníky obce, přípravu
projektových dokumentací a chceme také provést změny v územním plánu
V návrhu rozpočtu jsme si nechali poměrně velkou rezervu (uvidíme, jak rychle se podaří
schválit projekt pumptrackového hřiště, na které se jistě těší všichni malí i velcí cyklisti,
koloběžkáři, vyznavači inlinového bruslení a skateboarďáci)
Hezký prodloužený únor přeje Marie Janečková

Upozornění pro účastníky projektu čištění odpadních vod v Rybí
Poslední etapa stavby domovních čistíren odpadních vod bude
zahájena v druhé polovině února. Samozřejmě bude záležet na počasí.
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Výbor Honebního společenstva Rybí svolává VALNOU HROMADU
vlastníků honebních pozemků a členů honebního společenstva
na pátek 28. února 2020 na 18:00 hod. do Hospůdky u Milana.
Výbor honebního společenstva
Sbor dobrovolných hasičů Rybí zve všechny milovníky dobré zábavy na
PŘESTUPNÝ HASIČSKÝ PLES,
který se koná v sobotu 29. února 2020 od 19:00 hod. v sále Besedy.
Vstupné 100 Kč.
Hudba CACTUS.
Bohatá tombola, občerstvení, půlnoční překvapení.
Na vaši účast se těší hasiči.
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Od 1. února otevřeno posezení v cukrárně.
Otevírací doba: PÁ 14 - 18 h.
SO 14 - 18 h.
NE 8:30 - 11:30 a 14 - 18 h.
Nabízíme:

zákusky, řezy, bezlepkové výrobky, kávu, čaj a jiné dobrotky.
Lidka a Mirek

Vyčistím koberce,
čalouněný nábytek
i interiéry aut.
Jiří Marek, Rybí 371
tel. 739 640 626

KLUB ŽEN

zve své členky ve středu 12. února do přísálí Besedy v 17:00 hod.

ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ A MĚŘENÍ TLAKU se bude konat v pondělí 3. února
v konzultační místnosti lékaře na obecním úřadě v době od 9:30 - 10:00.
ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ se bude konat v pondělí 17. února. ve stejnou dobu.
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Pohostinství Beseda Rybí pořádá
v sobotu 7. 3. 2020
TRADIČNÍ MISTROVSTVÍ VE VOLU
Prezentace od 8:00
Startovné 200 Kč dvojice, v ceně startovného je oběd.
START TURNAJE v 9:00

Japonsko-české setkání v Rybí
Japonsko-české setkání s klasiky klavírní a vokální hudby je úplné znění motta 4.
pokračování projektu Jablúčko a sakura, který od roku 2005 v nepravidelných
intervalech organizuje sbormistr Pěveckého sdružení ECHO Josef Melnar. I v letošním
roce se můžeme těšit na koncertní vystoupení u nás v Rybí. Ráda Vás zvu 8. března v
15 hodin do sálu kulturního domu Beseda. Pojďme si společně se zakladatelem tohoto
projektu Josefem Melnarem představit toto jedinečné koncertní vystoupení i s jeho
protagonisty.
“Po japonsko-českém setkání klavírní a vokální hudby v roce 2005, klavírní a
symfonické hudby v roce 2008 a setkání s lidovou písní v letech 2011 a 2012, se díky
mé spolupráci s ECHEM rád vracím k vokálnímu setkání” prozradil Melnar.
Spoluzakladatelkou projektu je japonská klavíristka, vysokoškolská pedagožka a
prezidentka Mezinárodní společnosti Bohuslava Martinů pro Japonsko paní Yukiko
Sawa.
“Paní Sawa se hlavně díky studijnímu pobytu v České republice, kdy se u prof. Josefa
Páleníčka zdokonalovala ve hře na klavír, stala velkou příznivkyní a propagátorkou
české hudby. Doslova si zamilovala našeho Janáčka, Dvořáka a Martinů, které
intenzivně propaguje také v Japonsku” upřesňuje Melnar.
Paní Sawa si pro letošní koncertní spolupráci na projektu přizvala svého synovce
Akariho Sawu, který se ve svých 12 letech chystá přesvědčit i české publikum o svém
velkém talentu.
“Dramaturgie koncertů bude obsahovat sólová vystoupení všech protagonistů i
společná provedení skladeb českých a japonských autorů. Celý program již od začátku
roku pilně nacvičujeme.” dodává sbormistr ECHA.
Vlastní realizace projektu proběhne v první polovině března. Na programu jsou také
besedy ve školách a setkání se zájemci o Japonskou kulturu.
Velvyslanectví Japonska v České republice převzalo nad projektem Jablúčko a sakura
2020 Čestnou záštitu a udělilo mu také Akreditaci v rámci oslav 100. výročí vztahů mezi
Japonskem a Českou republikou.
Na společné vystoupení umělců ze srdce Evropy s umělci se země vycházejícího
slunce Vás zve Marie Janečková
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Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Rybí

Zvu Vás ve středu 19. února 2020 v 18:00 hodin do sálu kulturního domu Beseda na
8. zasedání zastupitelstva.
Návrh programu:

projednání zápisu z konání zastupitelstva

volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatele

projednání rozpočtu obce Rybí na rok 2020

projednání žádosti o dotaci Věžička

projednání žádosti o dotaci – TJ Rybí

projednání žádosti o dotaci z rozpočtu obce Rybí (ČOV)

projednání OZV 1/2020

projednání návrhu OZV 2/2020

projednání návrhu OZV 3/2020

projednání pravidel pro udělení čestného občanství

Projednání návrhu udělení čestného občanství

Projednání návrhu na pořízení změny Územního plánu Rybí

majetkoprávní záležitosti

projednání rozpočtu DSO Sdružení povodí Sedlnice na rok 2020

zpráva revizní komise Sdružení povodí Sedlnice

informace starostky

usnesení, závěr
Marie Janečková, starostka

Dávejte si pozor na „šmejdy“
I když ze všech stran stále slyšíme varování na nekalé praktiky „šmejdů“, není vůbec
jednoduché se jim vyhnout nebo se jim ubránit. Vlastně v prvé chvíli ani nepoznáte, že
vás navštívili „šmejdi“.
Trendem posledních několika let je, že domy obcházejí lidé, kteří jejich obyvatelům
tvrdí, že jim nabízejí levnější energie. Základem je, že chtějí plnou moc, aby dodavatele
vybrali místo vás - zákazníka. Nikomu, prosím, nic mezi dveřmi nepodepisujete
(nechejte si čas na rozmyšlenou a poraďte se se svou rodinou).
Další (u nás v Rybí již známou praktikou) je tzv. kontrola SIPA. Prosím, nikomu svoje
platby přes SIPO neukazujte, jsou to všechno podezřelé praktiky. Někdy se prodejci
dokonce vydávají za zaměstnance české obchodní inspekce a nabízejí kontrolu a
případně nový výběr energie.
Buďte opatrní, vůbec s takovými lidmi nejednejte. Raději je ihned razantně posílejte
pryč.
Nejzáludnější praktikou je uzavírání smluv po telefonu. Dávejte si pozor, abyste
nevyslovili souhlas, který (bohužel i podle zákona) stačí k uzavření smlouvy. Raději
takový telefonát rychle ukončete (jednoduše položte telefon nebo se vymluvte na to, že
nemáte čas, jste u doktora, řídíte auto apod.)
Marie Janečková, starostka
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Z e z a se d á n í r a d y o b c e
V měsíci lednu rada obce

schválila:
 poskytnutí finančního daru na částečnou úhradu nákladů na pořádání plesu místním
činným organizacím (tj. TJ Rybí, SDH Rybí a Mysliveckému spolku Rybí).
 poskytnutí podpory ve výši 5.000,- Kč ZO ČSOP Nový Jičín 70/72 , záchranné stanici
Bartošovice na pokrytí nákladů spojených se zajištěním provozu záchranné stanice
pro poraněné živočichy v roce 2020.
 poskytnutí dotace ve výši 20.000,-Kč společnosti Andělé stromu života p.s. se sídlem
Kostelní 71/37, Nový Jičín (mobilní hospic) na pokrytí nákladů spojených
s poskytováním zdravotní služby lidem v jejich závěru života
 vyúčtování dotace Centra pro zdravotně postižené - detašované pracoviště Nový
Jičín, Sokolovská 9 za rok 2019 a to za náklady spojené s realizací projektu osobní
asistence.
 vyúčtování poskytnuté dotace Slezské diakonii středisku Karmel Tichá
doporučuje zastupitelstvu ke schválení:
 Pravidla pro udělování čestného občanství obce Rybí
 udělení čestného občanství Mgr. Vladimíru Válkovi (rodákovi obce Rybí).
 žádost M.V. bytem Rybí o přidělení účelově vázané dotace ve výši 21.189,- Kč
z rozpočtu obce Rybí na rok 2020 na stavbu domovní ČOV.
 odkoupení pozemku pod MK 33c a to parcely č. 1691/2 (ostatní plocha, ostatní
komunikace) o velikosti 302 m2
 odkoupení nově zaměřených pozemků pod chodníkem Rybí dolní
vzala na vědomí:
 návrh rozpočtu obce Rybí na rok 2020.

Hledá se logo!!
SPV a TJ Rybí vyhlašuje soutěž pro všechny kreativce, kteří si troufnou vytvořit nové
logo TJ a SPV Rybí. Fantazii meze neklademe, nicméně vzhledem k tomu, že vítězné
logo bude natištěno na naše dresy a trika, mělo by být spíše jednodušší s jasnými
liniemi.
Své návrhy na formátu A5 (se jménem a adresou) vhazujte do krabice připravené na
poště Rybí od 1.12.2019 do 28.2.2020. Výbor TJ Rybí s výborem SPV Rybí následně
vybere nejlepší nápad a jeho tvůrci předá kromě trika s vlastnoručně navrženým logem
rovněž i cenu.
Těšíme se na Vaše nápady

Výbor SPV a TJ RYBÍ

Soutěž se prodlužuje do 28.2.2020
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Obálka do ledničky neboli IN.F.Obálka JE TADY!
Vážení občané,
s radostí Vám oznamujeme, že aktivita
Moravskoslezského
kraje
pod
osobní
záštitnou náměstka hejtmana pro sociální
oblast Jiřího Navrátila, MBA, nazvaná
IN.F.Obálka z projektu „ Informace jako forma
ochrany osob v seniorském věku“ byla
realizována.
IN.F.Obálku si můžete vyzvednout u odborů
sociálních věcí obecních úřadů v místě
vašeho bydliště nebo na pobočkách Senior
pointů od poloviny měsíce prosince 2019.
Aktivita je zaměřená na zvýšení kvality
života seniorů a podporu jejich bezpečí. IN.F.Obálky jsou vyrobeny v celkovém objemu
61.000 kusů pro náš kraj.
IN.F.Obálka (= Informace jako Forma ochrany) je plastová obálka, která obsahuje
informační leták s pokyny k vyplnění, formulář k vyplnění, propisku, magnetu nebo
samolepku (s nápisem: Zde je IN.F.Obálka, s telefonními čísly na složky
záchranného systému).
IN.F.Obálka slouží k předání údajů o vašem zdravotním stavu, užívaných lécích,
kontaktech na příbuzné či blízké, v případě, že se ve Vaší domácnosti ocitnete
v nebezpečí či ohrožení života, složkám záchranného systému, které jsou o této
aktivitě informovány.
IN.F.Obálka může přispět k efektivnímu zajištění pomoci v situaci tísně, ohrožení
zdraví nebo života. Vyplníte formulář s požadovanými údaji a vložíte jej zpět do
plastové obálky, kterou umístíte do lednice, nejlépe do vnitřní přihrádky dveří.
Samolepkou nebo magnetkou označíte dveře lednice nebo dveře z vnitřní strany
bytu a tím způsobem budou informovány zasahující záchranné složky.
Upozorňujeme vás, že Moravskoslezský kraj ani Ministerstvo práce a sociálních věcí,
jako iniciátoři této preventivně bezpečnostní akce, nepověřily žádné osoby ani
organizace kontrolou IN.F.Obálek!
Tento projekt je spolufinancován ze státního rozpočtu České Republiky a z rozpočtu
Moravskoslezského kraje.
Věříme, že tato aktivita bude přínosná pro občany Moravskoslezského kraje.
Jiří Navrátil, MBA
náměstek hejtmana pro sociální oblast
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Ve čtvrtek 23. ledna
2020 proběhlo
v prostorách
Územního odboru
Policie České
republiky v Novém
Jičíně slavnostní
vyhlášení nejlepších
policistů za rok
2019. Pozvání na
slavnostní ceremoniál
přijal náměstek

ředitele Krajského ředitelství policie
Moravskoslezského kraje plk. Mgr.
Bc. Libor Schejok, MBA, dále
předseda Okresního soudu Nový
Jičín JUDr. Vít Veselý, okresní státní
zástupkyně v Novém Jičíně JUDr.
Zuzana Minářová, ředitel
Hasičského záchranného sboru
Moravskoslezského kraje, územní
odbor Nový Jičín plk. Ing. Petr Adamus, starostové měst a další významní hosté.
Slavnostní akt byl zaháj en Čestnou jednotkou krajského ředitelství, následoval proslov
vedoucího územního odboru plk. Ing. Miloslava Steinera. Ten přivítal přítomné,
zhodnotil uplynulý rok a poděkoval všem policistům za dobrou práci, která se projevila
vysokým procentem objasněnosti.
Rovněž vystoupil plk. Mgr. Bc. Libor Schejok, MBA, který svým projevem vyzdvihl
profesionální přístup policistů a poděkoval podřízeným za odvedenou práci a jejich
rodinám za podporu a zajišťování zázemí.
Poté následovalo slavnostní vyhlášení nejlepších policistů územního odboru Nový Jičín
za rok 2019. Za svou příkladnou a iniciativní činnost, vysokou úroveň odborných
znalostí a dosahované pracovní výsledky si ocenění převzalo celkem třináct policistů.
Následovalo předání Čestné medaile policejního prezidenta čtyřem policistům, třináct
policistů převzalo medaile za věrnost 1., 2. a 3. stupně. Ocenění za zásluhy o
bezpečnost převzal jeden policista.
Po vyhlášení všech nejlepších policistů za rok 2019 byla slavnostní událost ukončena
odchodem Čestné jednotky krajského ředitelství.
nprap. Bc. Marika Jeličová
vrchní inspektor
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
kancelář ředitele krajského ředitelství, oddělení prevence
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Tvoje cesta onlinem v Moravskoslezském kraji
Neodmyslitelnou součástí dětského světa se stala komunikace
prostřednictvím internetu. Častý je obrázek skupiny dětí, trávící čas sice společně na jednom
místě, nicméně vzájemně nekomunikující slovem, nýbrž prostřednictvím telefonů tzv. na síti. I dítě,
jež tráví volný čas ve svém pokoji či v přítomnosti dospělého, se může velmi jednoduše stát obětí
trestného činu. Pachatel na počátku zahájí komunikaci přátelsky, často jako vrstevník, následně
však přistoupí k manipulaci s dětskou obětí a dojde třeba i k nátlaku, aby oběť zaslala další intimní
fotografie…
Moravskoslezský kraj není v tomto směru výjimkou. I v našem regionu jsme v předchozích
měsících prověřovali či vyšetřovali okolnosti trestných činů spáchaných prostřednictvím internetu,
kdy se obětí staly děti. Zvyšující se počet tohoto protiprávního jednání inicioval také speciální
preventivní program, který napoví, jak postupovat v krizové situaci a pakliže již nastala, jak ji
vlastně řešit. Klíčová role v osvětě samozřejmě i zde náleží rodičům. Výukový program Tvoje
cesta onlinem je proto připraven se základními bezpečnostními radami jak rodičům, tak žákům
druhého stupně základních škol.
Sami autoři projektu seznámili v Ostravě dne 13. ledna 2020 zhruba sedm desítek
moravskoslezských preventistů se základními informacemi seminářů Tvoje cesta onlinem. Výuka
zahrnula jak program určený dětem, tak rodičům (a samozřejmě další dospělé populaci). A autoři
projektu již oslovili i první žáky v Moravskoslezském kraji. Úplně prvními byli posluchači šesté třídy
ostravské základní školy Gen. Píky. Hned následný den však program Tvoje cesta onlinem zhlédlo
víc jak 800 dětí novojičínských základních škol. Projekt byl prezentován dne 14. ledna 2020
v novojičínském kině. Novojičínsko bylo zvoleno pro start projektu v regionu vzhledem
k četnějšímu počtu prověřovaného trestního jednání, kdy se obětí staly děti (při srovnání s dalšími
územími regionu).
Výukový program pak doplnili kriminalisté oddělení kybernetické kriminality moravskoslezské
policie konkrétními případy, které řešili v uplynulé době právě v našem regionu. Žáky obě
prezentace zaujaly, reagovali vlastními zkušenostmi či zážitky. Bylo zřejmé, že jde skutečně o
klíčové téma pro děti.
Posluchači se tak například dozvěděli rozličné preventivní rady a doporučení, jak poznat
„predátora,“ jak zabezpečit mobilní přístroj, které informace zásadně nezveřejňovat, zkrátka jak
býti na síti bezpečně…
Projekt Tvoje cesta onlinem byl již představen v závěru loňského roku jedním z autorů plk. PhDr.
Ondřejem Moravčíkem s avizací zahájení programu v úvodu roku 2020 (https://www.policie.cz/
clanek/preventivni-projekt-tvoje-cesta-onlinem.aspx)
K tématu preventivní doporučení:
Sociální sítě jsou zdrojem mnoha cenných informací. Jejich výhodou je možnost komunikace na velké
vzdálenosti. Není našim cílem uživatele sociálních sítí od těchto výdobytků moderní doby odradit, ale
poukázat na možná rizika spojená se zmíněnými technologiemi. Se svými dětmi komunikujte o využití
možností internetu otevřeně a bez předsudků. Není výjimkou, že děti prostřednictvím internetu sdělí
jakékoliv informace o sobě a při osobní komunikaci pak standardního rozhovoru schopny nejsou.
Pachatelé této trestné činnosti využívají důvěry dětí, osloví je třeba jako jejich vrstevní, mající zájem o
přátelství. Záhy je pak přimějí k pořízení a přeposlání jejich intimních fotografií, kterými je pak mohou
nutit k zaslání dalších, odvážnějších. A to v tom příznivějším případě, neboť některá takto navázaná
komunikace může pokračovat osobním setkáním a v krajním případě fatálními následky.
Děti je zapotřebí informovat o náležité obezřetnosti ve vztazích i při komunikaci prostřednictvím
internetu, aby věděly, s kým skutečně komunikují. Znovu je vhodné zopakovat, že jakmile pořízené
fotografie, videa intimního rázu někomu poskytnou, ztrácí možnost kontrolovat jejich existenci a
nakládání s nimi (tzv. nad nimi ztrácí moc).
mjr. Mgr. Gabriela Pokorná
vrchní komisař
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Policisté budou od ledna 2020 dětem ukazovat rizika sociálních sítí.
Děti se stále častěji stávají terčem útoků predátorů na sociálních sítích a neuvědomují si, že
odkrýváním svého soukromí útočníkům výrazně zjednodušují práci. Statistiky jsou v této oblasti
neúprosné – počet nahlášených trestných činů spáchaných prostřednictvím internetu se za
posledních 5 let více než zdvojnásobil a téměř třetina z nich je mravnostního charakteru. Dnešní děti
si již osvojily základní bezpečnostní doporučení a při vystupování na sociálních sítích jsou
obezřetnější, než bývaly před 5 lety, nicméně stále ještě nedovedou rozlišit, kdy si píší se svým
vrstevníkem a kdy na ně útočí internetoví predátoři.
Tvoje cesta onlinem je
preventivní projekt, jehož
cílem je ukázat dětem na
vybraných případech
způsoby, jakým internetoví
predátoři oslovují své
potenciální oběti, jak s nimi
manipulují a jakých veřejně
dostupných informací
využívají. Policejní
preventisté budou zároveň
dětem dávat i doporučení,
na koho se obrátit a hlavně
jakých rizikových ukazatelů
si při komunikaci s osobou
na internetu všímat.
Je bez debat, že
nejefektivnější prevenci
jsou schopni udělat sami
rodiče, proto v rámci
projektu budou připraveny i
semináře a besedy s veřejností, na kterých se dozví to podstatné – co děti na sociálních sítích dělají,
jak tam komunikují, kde hledají inspiraci a jaké jsou jejich preference. Jinými slovy projekt bude
rodičům zodpovídat otázky, které je trápí a na které se stydí svých potomků zeptat.
Policie ČR pro tento projekt získalo silného partnera v Československé obchodní bance, a.s., která se
dlouhodobě věnuje vzdělávání žáků základních a středních škol a v práci s těmito cílovými skupinami
má zkušenosti. Jako banka, která většinu služeb nabízí i v digitalizované podobě, známe rizika
pohybu v online světě a víme, jak důležité je dodržování bezpečnostních pravidel. Proto jsme náš
úspěšný program finančního vzdělávání ve školách rozšířili o digitální bezpečnost a prevenci rizik na
internetu. Policii ČR jsme oslovili jako odborníky, kteří mají v této oblasti největší zkušenosti i experty.
S nimi teď spouštíme v Česku unikátní spolupráci, díky které se děti i jejich rodiče naučí lépe se
chránit před internetovými hrozbami,“ říká Petr Hutla, člen představenstva ČSOB.
Společně vytvořený výukový program, který budou žákům a jejich rodičům přednášet jak speciálně
proškolení policisté, tak ale i odborně kompetentní ambasadoři z řad ČSOB, a.s., bude postaven na
interaktivní práci s posluchači a dětem bude jeho obsah blízký, neboť se budou neustále pohybovat
v jejich oblíbeném prostředí – v prostředí sociálních sítí. „Spolupráce s ambasadory ČSOB nám
pomůže rozšířit síť preventistů, která od roku 2020 bude významně posílena i z našich vnitřních
zdrojů. Prevenci v oblasti kybernetické bezpečnosti vnímáme jako jednu z priorit a jsem velmi rád, že
projekt Tvoje cesta reaguje právě na často opomíjená rizika sociálních sítí. Zároveň je dobré
vyzdvihnout, že nebudeme pracovat pouze s dětmi, ale společně se zaměříme také na neméně
důležitou cílovou skupinu, což jsou rodiče a dospělé osoby obecně“, uvedl policejní prezident Jan
Švejdar. Výukový program bude zahájen na začátku roku 2020 a budou se ho účastnit zaměstnanci
ČSOB (ambasadoři finanční gramotnosti) a policejní preventisté. Je určen pro druhý stupeň
základních škol a v návaznosti na to také pro rodiče a dospělé osoby obecně. Kromě vzdělávacího
programu připraví ČSOB a Policie ČR také krátká výuková videa a společnou preventivní kampaň.
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KAM PO ZŠ aneb JAK POMOCI DÍTĚTI S VÝBĚREM STŘEDNÍ ŠKOLY?

Pomalu se blíží termín odevzdávání přihlášek na střední školu, někteří deváťáci mají
s výběrem školy jasno, jiní stále tápou. Vybrat si budoucí povolání je jedním
z nejdůležitějších kroků v životě člověka. Nemělo by jít o náhodu, nebo výběr školy ve
smyslu „tahle na mě zbyla, to by šlo“. Je potřeba zhodnotit mnohá pro a proti,
zkušenosti, zájmy a dovednosti dítěte, jaké má limity a v neposlední řadě také jeho
známky.

Kterou školu zvolit?
Pokud má dítě představu o oboru, který
by chtělo studovat, je půl práce hotovo.
Zbývá jen vybrat tu správnou školu. Tu,
která
bude
vyhovovat
vašim
požadavkům. Každý rodič a také každé
dítě má jiné potřeby a jiná očekávání.
Pokud váháte při výběru konkrétní školy,
zodpovězte si následující otázky: Jaká
je vzdálenost školy od místa
bydliště? Jak dlouho bude dítě muset
do školy cestovat? Platí se školné? Jak probíhají přijímací zkoušky a kolik
uchazečů se hlásí? Kolik uchazečů budou do daného oboru přijímat? Jaké je
uplatnění absolventů? Většina škol pořádá dny otevřených dveří, kde si můžete celé
prostředí a zázemí prohlédnout a kde vám zodpoví všechny vaše dotazy. Rozhodně na
všechny prezenční akce sebou vezměte i dítě, aby mohlo samo nasát atmosféru dané
školy a rozhodnout se, zda mu tato vyhovuje. Protože nejde jen o to, aby jej bavil
studovaný obor, ale mělo by se cítit dobře i ve škole samotné.

Rady pro rodiče
Přehnaná nebo nízká očekávání rodičů dokážou v dítěti vyvolat při výběru budoucího
povolání obrovský stres. Uvědomte si, že každý člověk je jedinečný, stejně tak i vaše
dítě. Není tedy důvod mu vyčítat, že nechce pokračovat v rodinné tradici a být lékařem
jako jeho otec apod. Pokud si do dítěte budete projektovat své vlastní ambice a jeho
potřeby a tužby půjdou stranou, může to na něm zanechat doživotní následky. Sice
vystuduje obor, který jste mu určili, ale v budoucnu bude nespokojené, nebude práci
odvádět s potřebným nasazením a nadšením pro věc, nehledě na zvýšené riziko
pracovního vyhoření, depresí a jiných psychických i pracovních problémů.
Rodiče by se do výběru střední školy měli zapojit, ale dítě do ničeho výrazně nenutit.
Pokud s výběrem školy nesouhlasíte, klaďte rozumné argumenty, předkládejte pro a
proti. Případně se snažte nalézt oboustranně přijatelný kompromis. Za každou cenu
se snažte zůstat objektivní – potomka nepodceňujte ani nepřeceňujte. Dítě se často
tváří, že už je dospělé a umí si poradit samo, ovšem neuvědomuje si, jak náročné může
studium na dané škole být. Rodiče své děti znají nejlépe, aby mohli posoudit, zda je
škola pro jejich dítě vhodná či nikoliv.
S výběrem školy může pomoci také třídní učitel, výchovný poradce nebo školní
psycholog.
PhDr. Michaela Miechová
Psycholožka a majitelka poradny Mojra.cz
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E. Bone
Jak bydlí zvířata
Tato kniha ukáže nejmenším čtenářům pohled do zvířecích příbytků. Poznají, jak vosa staví své
hnízdo, podívají se do labyrintu podzemních nor jezevce a mol jim ukáže, jak si ve skříni
pochutnává na kabátech.
E. Petiška
Pohádky 1
Sedmnáct známých i méně známých pohádkových příběhů najdeme v této knížce. Například
Brémští muzikanti, Kohoutek a slepička, Pidivousek nebo pohádku O silném krejčíkovi. Ilustrace
Marie Tiché se budou dětem určitě líbit.
F. Emmert
Sametová revoluce
Sametová revoluce v roce 1989 představuje jednu z nejvýznamnějších událostí v našich
novodobých dějinách. Tato unikátní publikace provází všemi jejími klíčovými momenty. Detailně
představuje, jaká byla situace v Československu před rokem 1989, co předcházelo 17. listopadu
i jak probíhala samotná revoluce. Na více než pěti stech dobových snímcích zachycuje tehdejší
atmosféru i jednotlivé aktéry.
J. A. Palouš
Mušketýři s hokejkou
Autor byl členem českého týmu, který se v roce 1909 poprvé účastnil v Chamonix
mezinárodního turnaje. U nás se v té době hrál jen tzv. bandy hokej s gumovým míčkem a
kratšími holemi. S humorným nadhledem líčí nejen svízelné začátky našich prvních hokejistů,
ale i jejich těžké osudy za první světové války. Tato kniha je jedinečným pohledem na počátky
ledního hokeje nejen u nás, ale i ve světě.
B. Šťastná
Láska pro samouky
Když Kláře v jejich čtyřiceti letech skončí manželství, cítí se zvláštně vykolejená. Časem
najde odvahu přijmout pozvání na rande a zjistí, že je stejně nejistá a zmatená jako v osmnácti.
Zažije nejen pár katastrofických schůzek, ale i trapasy na online seznamkách.
J. Moyesová
Dívka, již jsi tu zanechal
Děj tohoto románu začíná v roce 1916 ve Francii. Sophie žije v městečku, které padne do
rukou Němcům a začíná boj často o holý život. Ale v jejím případě jde hlavně o její portrét, který
namaloval její manžel, než narukoval do války. Tento obrázek se velmi zalíbil německému
důstojníkovi a nabízí ji, že když mu jej dá, dovede ji k jejímu manželovi, který byl Němci zajat…
Bezmála o sto let později se tento portrét znovu objeví a rozhoří se boj o to, kdo je jeho
skutečným vlastníkem.
I. Devátá
Mezi nebem a peklem
Kniha oblíbené autorky je věnována ženám, jejich radostem a strastem, přednostem a
vadám. Autorka provází ženu celým životem od chvíle nejkrásnější, kdy kráčí, většinou v bílém,
k oltáři se svým vyvoleným, až po okamžik, kdy s ním nebo bez něj vstupuje do období
důchodového.
R. Bryndza
Do posledního dechu
V kontejneru je nalezena mrtvá dívka. Detektiv šéfinspektor Erika Fosterová je na místě
nálezu jako první, ale ví, že to není její případ, a proto by se neměla pouštět do vyšetřování.
Přesto se vrhne rovnou do práce – a odhalí souvislost s jinou nevyřešenou vraždou. Kdo se
skrývá za falešnými profily na faceboku a láká naivní mladé ženy na schůzku?
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Věrka Šustalová, knihovnice

Ve dnech 30.11.2019 - 1.12.2019 se konalo na tenisových kurtech VŠB Ostrava tenisové Mistrovství
Moravskoslezského kraje v tenise mužů.
Dvojnásobným vítězem se stal rodák z Rybí Jan Jermář hráč TK PRECHEZA Přerov a student
OSTRAVSKÉ UNIVERSITY. Tímto vítězstvím se kvalifikoval na Mistrovství České republiky, které se
bude konat v lednu v Milovicích.
Ve finále dvouhry porazil Daniela Fila (VSK VŠB-TU Ostrava) po setech 7:6(4),4:6,6:2 a čtyřhru vyhrál
společně s Jakubem Kadorou (TK Slavia Orlová) nad dvojicí Filo – Buffa ( oba VSK VŠB-TU Ostrava)
po setech 6:1, 6:2.
Honza tímto dvojnásobným vítězstvím potvrdil opět skvělou formu po těžkém zranění a roční tenisové
pauze.
Přejeme Honzovi hodně zdaru na halovém MČR v tenise mužů 2020 v Milovicích.

Zprávičky ze školičky
Turnaj ve vybíjené
Čtrnáctého ledna 2020 probíhal školní turnaj ve vybíjené. Konal se
v Sokolovně v Rybí. Soutěžily mezi sebou čtyři týmy z naší školy, Eidam,
Limonáda, Kuřata a družstvo s názvem Tým nikoho. Začali jsme v devět hodin. Nejdříve hrála Kuřata
s Týmem nikoho, který vyhrál. Po nich hrála Limonáda s Eidamem, přičemž skóroval Eidam. Tak se
postupně vystřídala všechna družstva. Nakonec si zahrály všechny děti najednou ve dvou družstvech.
Po chvilce počítání rozhodčí vyhlásili výherce. Tým nikoho vyhrál. Na druhém místě se umístila Kuřata,
pak Eidam a na čtvrtém místě družstvo Limonáda. Po chvilce se děti převlékly a šly zase šprtat. Turnaj
se nám moc líbil. Byla to sranda a taky jsme si hezky zasportovali.
J.Špila
18

O vánočních prázdninách jsme si to užili. Nebylo moc sněhu, ale dárky pod stromečkem
nám to vynahradily. Někdo dostal více, někdo méně, ale jistě všichni měli radost. Byl to
krásný čas. Cukroví, stromeček, ryba, řízek, koledy a odpočinek. Ale pak to přišlo konec prázdnin. Někteří jsme se do školy těšili, jiní ne, ale nedá se nic dělat, do školy se
zkrátka chodit musí. Ze začátku to utíkalo rychle, ale pak přišly písemky. Nikdo se na ně
netěšil. Dvě hodiny denně strávených u učebnic, čtení zápisků a zapisování dat v listech
písemných prací. Ale už je to naštěstí za námi, vysvědčení je za dveřmi nebo spíše v
ředitelně. Těšíme se, že nám těch dalších pět měsíců strávených ve škole znovu tak
rychle uteče. A pak, huráááááááá, rychle zas na prázdniny.
V. Pustějovský
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STŘÍPKY Z MATEŘINKY
PROSINEC

V prosinci bylo napilno – museli jsme stihnout
Mikulášskou besídku! Letos z nás byli
roztomilí sněhuláčci ze třídy Sluníček a z dětí ze třídy Rybiček se
stali rozverní čertíci. To jsme se, panečku, zapotili! Ale máme
velkou radost, že se Vám u nás líbilo .
Na besídku se vždy hodně moc těšíme – pečeme cukroví,
chystáme si kostýmy, ale hlavně se učíme spoustu básniček a
písniček, abychom se mohli jimi pochlubit všem našim hostům. A samozřejmě
Mikulášovi a jeho doprovodu – andělovi a čertovi. Asi jsme na ně udělali velký dojem –
každý z nás dostal balíček plný dobrot a překvapení!
Vyráběli jsme svícny a přáníčka a ze studeného porcelánu i ozdoby na vánoční
stromeček. Proběhla i další Výtvarná školička – tvoření dětí s rodiči – tentokrát to byla
zimní a vánoční dekorace.
Na zámku v Novém Jičíně jsme si sami vyrobili baňku na vánoční stromeček, zašli jsme
s koledou a dárkem k našim bývalým zaměstnancům a užili jsme si prázdninového
volna a těšení se na Vánoce strávené spolu s rodiči.
LEDEN
Jestlipak víte, že máme svůj vlastní krmelec? Ano, kdysi nám
ho vyrobil pan Jirka Honeš, a už hodně let do něj na Potůčky
chodíme přikrmovat zvířátka. Nosíme tam žaludy a kaštany,
co jsme pilně na podzim sbírali. Pozorně sledujeme stopy
zvěře a učíme se je poznávat. Chystáme se, že si je odlijeme
a ve školce si je vystavíme.
Do krmítka, které jsme si sami vyrobili, dáváme oříšky pro
veverky nezbednice a zrní, semínka a slunečnicí pro ptáčky
zpěváčky. V zimě se prostě přikrmovat musí...
Měli jsme ve školce krásnou besedu s myslivci a dověděli se zase spoustu
nových věcí o jejich práci a zajímavostí ze života zvěře. Líbily se nám různé trofeje,
hlavně paroží a vycpaná zvířata.
Přijelo za námi divadlo s pohádkou „O myšce Klárce, veverce Terce a sněhulákovi
Mrkvičkovi“. Pozvali jsme i naše kamarády z 1. třídy a zase bylo veselo se spoustou
smíchu... Protože se nám pohádka líbila, tak příště přijedou s nějakou novou
pohádkou.
Nezahálíme ani v keramickém tvoření – dokonce jsme tu měli i paní Horeckou z
keramické dílny ve Štramberku. Pod jejím vedením vznikli krásní ptáčci. Rádi přijímáme
její pozvání k ní do dílny – budeme si moci vyzkoušet práci na hrnčířském kruhu!
Na školní zahradě máme ještě sněhuláky, co jsme je stavěli z prvního letošního sněhu.
Moc se nám povedli, ale už jsou hubení a potřebovali by, aby zase pořádně zasněžilo. A
jestli nasněží, tak konečně vyzkoušíme nové boby a sáňky...
V únoru se těšíme na plavecký výcvik – to bude paráda!
Sledujte www.msrybi.cz – naše nové internetové stránky.
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Turnaj ve stolním tenise se opět vydařil
Dne 30. 12. 2019 se uskutečnil již 23. ročník Memoriálu Jaroslava Kvity ve stolním
tenise. Turnaje se zúčastnilo celkem 62 hráčů (12 dětí, 10 žen a 40 mužů) a jako
obvykle přijeli hráči z celého Novojičínska a hlavně z obce Rybí.
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě turnaje, který opět
proběhl bez jediného problému. Dále také všem partnerům a občanům obce Rybí, kteří
se nejen aktivně účastnili hry, ale také přišli hráčům a hráčkám fandit.
Hlavní poděkování patří vedení obce Rybí, které podporuje tento turnaj a bez jejich
pomoci by tato tradiční akce nemohla fungovat.
Děkujeme moc a již nyní se těšíme na další ročník jako klasicky den před ukončením
roku 2020.
Přehled vítězů:
Kategorie muži:
Petr Šín
Kategorie ženy:
Hana Zweersová
Kategorie děti 13-15: František Kvita
Kategorie děti 0-12:
František Srba
Čtyřhra:
Vařílek – Šín

Za pořadatele Jaromír Kvita
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Pro Rybjany zdarma jinak 5 Kč za jeden výtisk. Tisk: Obecní úřad Rybí
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Obecní úřad si vyhrazuje právo výběru příspěvků do zpravodaje.
Uzávěrka každého čísla: 25. den v měsíci
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