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 Vlasta   Drozdová  86  let 

 Růžena    Havrlantová 81  let 

 Josef  Pšenica  70  let 

 Jan  Šmiřák   70  let 

 Lubomír Geryk   65  let 

 Jindřich Marek   65  let 

 Jiří  Kudělka  65  let 

 Jindřich Havrlant  60  let 

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

Vánoce plné štědrosti, pohody, lásky a klidu Vám přejí  

      zastupitelé obce a zaměstnanci obecního úřadu.   

Upozornění na změny v rubrice „Blahopřání“ od roku 2018 
 

 Od nového roku proběhnou menší změny v rubrice blahopřání našim jubilantům.  
Z důvodu zvýšení ochrany osobních údajů již nebudeme uvádět roky narození u 
jednotlivých jmen oslavenců. Zároveň na konci rubriky vždy najdete upozornění, že 
pokud nemáte zájem o zveřejnění svého jubilea ve zpravodaji, volejte na číslo obecního 
úřadu 556 760 181.  
Na konci rubriky „Blahopřání“ bude také vždy uvedeno upozornění, 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. 

Marie Janečková 
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Vánoční úvodník 

Předvánoční čas je každoročně období, kdy si děláme pořádek nejen ve svých 
obydlích, ale i ve svém nitru. Děti zpravidla nejvíce zpytují svědomí před svátkem       
sv. Mikuláše, a tak už dopředu tuší, jestli dárečky přinese Mikuláš s andělem, nebo 
hlavní postavou při nadělování bude čert. Aspoň je jim již z kraje prosince vše jasné, a 
do nadílky Ježíška ještě mnohé zachrání.  

My dospělí v době předvánoční zpravidla hodnotíme, co se nám během roku podařilo 
dobrého vykonat doma i v práci, co jsme pokazili nebo dokonce zvorali.  

A jak tedy dopadlo zpytování svědomí u nás na obci? 

Nejdříve si připomeneme, co se nám povedlo – upravili jsme akustiku v sále kulturního 
domu Beseda, opravili terasu na lesní chatě, jako každoročně proběhla oprava jedné 
z kanalizačních stok, tentokrát na dolním konci a stejně tak byly provedeny opravy 
komunikací ve správě obce. O prázdninách se nám podařilo provést menší úpravy 
okolo základní školy. 

Začaly také intenzivní práce na přípravě projektové dokumentace na stavbu čistíren 
odpadních vod s centrálním monitoringem, po roce jsme se vrátili k přípravě projektu 
cyklostezky na Nový Jičín a na stavebním úřadě je konečně podaná žádost na povolení 
chodníku ve směru na Štramberk.  

No a teď, co nám tak úplně nevyšlo podle našeho přání – nepodařilo se nám zcela 
dokončit rekonstrukci budovy sokolovny s hřištěm a ani se nám nepodařilo na tento 
velký projekt sehnat žádnou dotaci. To je věc, která nás dost mrzí. Přece jen jde o 
velkou investici z rozpočtu obce, snad to ale bude stát za to. 

Marie Janečková 

Nově vydaná kniha k výročí 620ti let od prvé písemné zmínky o obci Rybí 

Na obecním úřadě si můžete zakoupit knihu „Rybí 1397- 2017, 620 let historie obce“, 
jejímiž autory jsou naší spoluobčané manželé Jana a Daniel Lyčkovi. Podařilo se jim 
sesbírat a utřídili obrovské množství informací o místě, které je našim domovem. Knížka 
je napsaná čtivým jazykem, s lehkým nadhledem. Jistě udělá radost všem čtenářům, 
kteří mají k naši obci vztah. 

Touto cestou děkuji autorům za všechnu jejich práci i čas, který této publikaci věnovali. 
A nové knížce přeji, aby v našich knihovničkách našla své místo, aby nikdy nezapadala 
prachem. 

Pokud máte zájem o tuto knihu, prodáváme ji na obecním úřadě za cenu 200,- Kč. 

Bude v prodeji také na sousedském jarmarku, který se bude konat v neděli               

3. prosince od 14ti hodin v Besedě.   
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V pátek   8. 12. 2017  od  15:30 hodin  

se koná v MŠ Rybí 

„VÁNOČNÍ BESÍDKA  

S MIKULÁŠSKOU NADÍLKOU“. 

Srdečně zveme. 

ZUŠ Zdeňka Buriana Kopřivnice, pobočka Rybí  

Vás co nejsrdečněji zve na 

ADVENTNÍ KONCERT, 

který se uskuteční  

v neděli 10. prosince v 15:00 hod. v sále Besedy. 

                                                                     Vstupné dobrovolné. 

 Kulturní komise Rybí a místní KDU –ČSL Vás zvou  

v neděli 3. prosince od 14:00 do 18:00 hodin  

do kulturního domu Beseda na  

Sousedský jarmark  
  

Budete mít možnost si zakoupit výrobky, které pro Vás připravili 

jednotliví občané a organizace naší vesnice  

V nabídce prodeje bude také nově vydaná kniha o historii obce 

„Rybí 1397 – 2017“  

Sváteční odpoledne svým programem zpestří děti místní základní 

školy.  

A možná, že přijde i Mikuláš  
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BETLÉMSKÉ SVĚTLO 
 

Na Štědrý den od 13 do 16 hodin Vás zveme na návštěvu 

vánočně vyzdobeného kostela. Vezměte s sebou také lampičku, 

abyste si mohli domů odnést betlémské světlo. Toto světlo se 

bude také rozdávat po 9:00 hodině po skončení mše svaté.  

S rokem 2017 se rozloučíme tak jako už s mnoha předcházejícími   

tradiční VYCHÁZKOU NA SVINEC. 

31. 12. 2017, sraz v 9:00 hod. vedle Jahnů. 

Na svátek sv. Štěpána  
v úterý 26. prosince od 14:30 hodin  

Vás zveme na společné KOLEDOVÁNÍ U JESLIČEK.   
Jste zváni také na prohlídku vánočně vyzdobeného kostela 

a kostelního betlému.  
Zve kulturní komise a  rybská farnost. 

 

Zveme Vás na 
„POKLÁBOSENÍ U OHNĚ“ 

Těšíme se na Vás 17.12.2017 mezi 15. hod. - 19. hod.  
Bude pro vás připraveno mlsání a na zapití - bombardino, svařák, 

grog, punč a jiné poživatiny. 
Ohřejte se u ohně a opečte si vlastní špekáčky. 

                        Těší se na Vás Lidka a Mirek 

KONCERT PRO VĚŽIČKU 
 

V sobotu 30. prosince od 19:00 hodin v sále kulturního domu Beseda 
Vám zahraje 

 výběr rybských hudebníků. 
Dobrovolné vstupné bude využito na rekonstrukci Věžičky. 

Zvou členové SC Věžička 
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ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ A MĚŘENÍ TLAKU  se bude konat v pondělí 4. prosince        
  v konzultační místnosti lékaře na obecním úřadě v době od 9:30 - 10:00.
            

ZAPISOVÁNÍ  LÉKŮ  se bude konat  v pondělí 18. prosince  ve stejnou dobu. 
 

Obecní úřad Rybí bude od středy 27. do pátku 29. prosince uzavřen. 

VÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU 

Zveme Vás 1. ledna 2018 v 16:30  

tentokrát k SOKOLOVNĚ  

na vítání nového roku 2018.  

Uskuteční se i tradiční ohňostroj.  

Nezapomeňte si s sebou vzít hrníčky  

na novoroční přípitek. 

Těší se na Vás rada obce. 

Zvu Vás na 17. zasedání Zastupitelstva obce Rybí, které se koná  

ve středu 13. 12. 2017 od 18:00 hodin v sále kulturního domu Beseda. 

Program zastupitelstva: 
1. ověření zápisu 16. zasedání zastupitelstva obce konaného dne  4. října 2017 
2. volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatele 
3. zpráva finančního výboru za rok 2017 
4. zpráva kontrolního výboru za rok 2017 
5. přehled rozpočtových opatření přijatých radou obce v roce 2017 
6. schválení rozpočtového provizoria na rok 2018 
7. majetkoprávní záležitosti  
8. stanovení ceny stočného na rok 2018 
9. informace starostky  
10. usnesení závěr 

Marie Janečková, starostka obce 
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Vážení občané, 

ve dnech 1. až 15. ledna 2018  

bude probíhat ve Vaši obci  

TŘIKRÁLOVÁ SBÍRKA.  

V této době u Vašich dveří zaklepou za 

zpěvu koledy tři králové, jenž se Vám 

prokážou platnou průkazkou. Peněžité 

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 

Zpráva ředitelství silnic a dálnic o probíhající rekonstrukci silnice I/48 
k 1.1.2018 

 
K uzavírce hlavní trasy I/48 od Rychaltic do Rybí dojde 1.1.2018. Doprava bude vedena 

v režimu 1 plus 1. Na stavbě budou v zimním období probíhat přípravné práce, 

demolice mostů a frézování asfaltových vrstev. Souběžné silnice III. třídy – souběžná 

silnice III.tř.  propojení sil. II/482 a sil. III/46433 (z Rybí do Libhoště), souběžná silnice 

III.tř. propojení silnice III/4822 se sil. III/04823 (ze Sedlnice do Příbora) a souběžná 

silnice III tř. propojení sil. III/4806 a sil. II/486 (z Hájova do Rychaltic) budou dokončeny 

do 1.8.2018. Pro zachování dopravní obslužnosti dotčených obcí zůstanou v plném 

rozsahu otevřeny křižovatky na silnici I /48 v Sedlnici a v Hájově do dokončení 

souběžných komunikací. 

Upozornění na vývoz odpadu o Vánocích: 
Vývoz odpadů v obci Rybí bude probíhat v pravidelném termínu 
tj. v úterý na druhý svátek vánoční dne 26. 12. 2017. 
 

Poslední čtvrtek v prosinci tj. 28.12.2017 nebude probíhat sběr 

žlutých pytlů s plasty. Sběr proběhne až poslední čtvrtek v 

měsíci lednu 2018. 



9 



10 

Ze zasedání rady obce  
V měsíci listopadu rada obce schválila: 
 uzavření smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy a smlouvy o právu provést 

stavbu na pozemku parc. č. st. 249 a dále pozemcích 36/1 a 36/3 (chodník na 
Štramberk) 

 uzavření smlouvy č. 17_SOP_01_4121349524 mezi obcí Rybí a společnosti ČEZ 
Distribuce se sídlem Guldenerova 2577/19, Plzeň (týká se připojení sokolovny) 

 uzavření smlouvy o zajištění hudební produkce mezi rockovou skupinou LIMETAL 
Group s.r.o. se sídlem J.V. Choráze 317, Hustopeče nad Bečvou a obcí Rybí 
(konání koncertu 17. srpna 2018) 

 uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor - klubovny v multifunkční budově 
čp. 380 mezi obcí Rybí a neformální skupinou cvičenců jógy  

 uzavření smlouvy o výpůjčce sportovního areálu Klimbach na pozemcích parc. č. 
1415 a parc. č. 1451 kú Rybí mezi obcí Rybí a spolkem TJ Rybí se sídlem Rybí čp. 
362. 

  uzavření dodatku č. 2 k servisní smlouvě č. 490110946 programového vybavení 
CODEXIS mezi obcí Rybí a společnosti ATLAS consulting s.r.o. se sídlem výstavní 
292/13, Ostrava (týká se zajištění právního servisu) 

 poskytnutí finančního příspěvku ve výši 4.000,- Kč na pořádání 20. ročníku turnaje 
ve stolním tenise - Memoriál Jaroslava Kvity. 

 přijetí dotace na výdaje sborů dobrovolných hasičů obcí ve výši 3.200,- Kč od 
Moravskoslezského kraje.  

 prodej nově tištěné publikace Rybí 1397 – 2017  620 let historie obce za cenu 200,
- Kč/kus. 

 návrh sociální komise ke změnám v Ryském zpravodaji v rubrice „Blahopřání“. 
 podání žádosti na Úřad práce ČR o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti 

v rámci veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání a to pro 2 
pracovní místa. 

 uzavření objednávky se společností Tisk Pětka s.r.o. se sídlem Horova 1631, 
Roztoky na tisk 530 ks kalendářů obce na rok 2018 za celkovou nabídkovou cenu 
23.275,- Kč včetně DPH.  

 uzavření objednávky se společností Vysot, s.r.o. se sídlem Kunín 105 na dodávku 
plastových oken a dveří do lesní chaty na pozemku parc. č. 1481/2 za celkovou 
nabídkovou cenu 43.070,-Kč  

 uzavření objednávky na opravu místní komunikace 18c (délka 50 m šířka 3 m) 
s panem Miroslavem Hanzelkou bytem Libhošť 444 za celkovou nabídkovou cenu 
66.000,- Kč včetně DPH 

 

rada vzala na vědomí 
 informaci o možností využití služby funkce pověřence na ochranu osobních údajů 

přes SMS ČR. 
 nově vydaný ceník pro rok 2018 za ukládání odpadů od společnosti Asompo a.s. 

se sídlem Životice.  
 zprávu o vyhodnocení mikrograntů MAS Lašsko v roce 2017 (Závod Rybský trhák 

nebyl podpořen) 
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Sháním pronájem 

zemědělské půdy. 
 

Cena za 1 ha 3.000 Kč. 
 

René Hanzelka 

Rybí 71 

Tel. 603 367 754 
email:  

rhanzelka74@seznam.cz 

Vyčistím koberce,  
čalouněný nábytek. 

 
Jiří Marek, Rybí 316 

tel. 739 640 626 
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Mysleme na bezpečnost i během Vánoc a Silvestra! 
 

Blíží se závěr roku a s ním čas vánočních svátků a silvestrovských oslav. V tomto období 
snad v žádné domácnosti nechybí bohatá výzdoba často s hořlavých materiálů, jejíž 
neodmyslitelnou součástí jsou v mnoha případech i svíčky. Za všechny jmenujme 
adventní věnce, svícny nebo vánoční kytice. Ať už jsou tyto výrobky koupené v 

kamenných obchodech, na stáncích drobných prodejců nebo vyrobené domácími kutily, vždy by měly 
splňovat určité bezpečnostní zásady. 
Obecně lze vánoční dekoraci se svíčkami rozdělit do dvou 
kategorií na tu, na které se svíčky smí zapalovat a na dekorativní 
výrobky, na kterých se svíčky zapalovat nesmějí. V návodu 
výrobce by tato informace vždy měla být vyznačena. Pokud 
plánujete zapalovat svíčky na dekoraci, vždy se přesvědčte, zda 
jsou řádně upevněny na nehořlavé podložce nebo v nehořlavém 
držáku tak, aby nemohlo dojít k jejich převržení. Hořící svíčky 
musí být navíc vždy umístěny v dostatečné vzdálenosti od 
hořlavých materiálů použitých na dekoraci, tím zabráníme 
přenesení ohně ze svíčky např. na hořlavé chvojí adventního 
věnce. Za zamyšlení rovněž stojí místo, kam dekoraci se 
zapálenými svíčkami umístit. Samozřejmostí by měla být nehořlavá podložka pod dekorací. 
Vyloženým hazardem je pak umístění zapálených svíček do prostor nábytkových stěn a skříní, nebo 
do blízkosti záclon a závěsů, kde i lehký průvan dokáže přemístit záclonu do nebezpečné blízkosti 
hořící svíčky. Základní zásadou ale zůstává neponechat zapálenou svíčku nikdy bez dozoru. 

Na zvýšenou pozornost byste měli dbát rovněž v kuchyni. Intenzita 
vaření a pečení se v období Vánoc násobí a soustředěnost 
hospodyněk je neustále odpoutávána spoustou jiných vánočních 
úkolů. Aby vás při tom všem vánočním shonu v domácnosti 
nepřekvapila nemilá událost a případný požár jste včas zjistili, 
instalujte si v bytě hlásič požáru, který vás intenzivním zvukovým 
signálem upozorní na hrozící nebezpečí. Požární hlásič by mohl být 
takovým malým předvánočním dárkem pro bezpečí celé rodiny.  
Rovněž oslavy závěru roku s sebou nesou řadu nebezpečí. K 
nejčastější příčině poranění nebo smrti patří manipulace s 
neodborně podomácku vyrobenou pyrotechnikou. V dnešní době 

je profesionálně vyrobená zábavná pyrotechnika k dostání v širokém spektru obchodních řetězců a 
kamenných prodejen. Ale i při jejím nákupu je nutné být obezřetný a dbát na to, aby výrobek byl 
opatřen návodem výrobce v českém jazyce spolu vyznačením třídy nebezpečnosti. Je nutné mít také 
na paměti, že osobám mladším 18 let lze prodávat pouze pyrotechnické předměty I. třídy, pokud to 
není návodem zakázáno. Pyrotechnické předměty II. třídy lze prodávat pouze osobám starším 18 let. 
K nákupu pyrotechniky III. třídy musí mít zájemce kromě plnoletosti také průkaz odpalovače 
ohňostrojů. Pro IV. třídu jsou pravidla ještě daleko přísnější. Pyrotechniku skladujte v chladu, suchu a 
mimo dosah dětí. Při manipulaci nemiřte na sebe ani na ostatní osoby a nepoužívejte pyrotechniku 
pod vlivem alkoholu.  
Před silvestrovskými oslavami je vhodné také vyklidit případný hořlavý materiál z balkónů a lodžií, aby 

jej nějaká zatoulaná petarda nezapálila. 

I přes každoroční varování hasičů dochází v období Vánoc a Silvestra k řadě tragických událostí v 
domácnostech, při kterých se zraní desítky osob a materiální škody dosahují mnoha miliónů korun. 
Zamyslete se proto nad požární bezpečností u vás doma, abyste se do této smutné statistiky 
nezařadili i vy. 
Další preventivní informace si můžete přečíst v našich informačních letácích na odkazu zde: 
 http://www.hzscr.cz/clanek/informacni-letaky.aspx 

Klidné Vánoce a šťastný Nový rok přeje Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje. 

http://www.hzscr.cz/clanek/informacni-letaky.aspx
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13. 11. 2017 

Výživné a úroky z prodlení s placením výživného

Vážené čtenářky, Vážení čtenáři, 

v občanském zákoníku nalezneme 

mnoho druhů výživného s různými 

úrovněmi jejich výše. Jedná se o 

výživné: 

 mezi předky a potomky 

 mezi členy rodiny 

 mezi manželi 

 mezi rozvedenými manželi 

 pozůstalé manželky nebo 

těhotné vdovy z pozůstalosti 

 neprovdané matky 

Zákonem předvídaná životní úroveň 

vymezující odpovídající výživné 

může být charakterizována jako: 

 stejná životní úroveň (děti vůči 

rodičům, manželé navzájem) 

 slušná výživa (rodiče vůči dětem) 

 přiměřený rozsah (rozvedení 

manželé, neprovdaná matka) 

 nutná výživa (zaopatření 

z pozůstalosti) 

Nejčastěji se v praxi setkáváme 

s výživným pro nezletilé děti, které 

vychází z ust. § 910 občanského 

zákoníku o vzájemné vyživovací 

povinnosti předků a potomků. 

V takovém případě lze v případě 

dluhu na výživném žádat také úroky z 

prodlení z dlužného výživného. Tato 

možnost platí od 28. 2. 2017 podle 

novely č. 460/2016 Sb. 

Aktuálně bylo novelou 

č. 296/2017 Sb. s účinností k 30. 9. 

2017 zdůrazněno, že o úroku 

z prodlení v rámci výživného soud 

rozhodne jen na návrh. Jednoduše lze 

tedy říci, že je nutno v soudním sporu 

o výživné pro nezletilé děti navrhovat 

také přiznání úroku z prodlení. 

Shodně lze navrhovat přiznání těchto 

úroků také do budoucna. 

Otázkou pak zůstává, v jaké výši lze 

úroky z dlužného výživného přiznat. 

Odpověď nám podává nařízení vlády 

č. 351/2013 Sb. Nejprve se na něj 

podíváme teoreticky. Vycházíme 

z nařízení, které jej stanoví 

v závislosti na výši tzv. „repo sazby 

stanovené Českou národní bankou 

pro první den kalendářního pololetí, v 

němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 

procentních bodů.“ 

Pro zjištění aktuální výše zákonného 

úroku z prodlení tedy musíme zjistit 

repo sazbu a přičíst osm bodů. Tuto 

problematiku zmiňuji zejména proto, 

že právě zmiňovaná repo sazba se od 

2. 11. 2012 neměnila a byla na 

hodnotě 0,05 %. 

Aktuálně se v roce 2017 po dlouhé 

době repo sazba změnila, a to hned 

dvakrát. Ke dni 4. 8. 2017 bankovní 

rada České národní banky zvýšila 

sazbu na 0,25 % a k 3. 11. 2017 

aktuálně znovu zvýšila sazbu 

na 0,5 %. 

Prakticky lze tedy nyní žádat a 

vymáhat úroky z prodlení ve výši 8,5 

% (repo sazba zvýšená o osm 

procentních bodů). 

Dopady této změny sazeb mohou být 

různě pozitivní či negativní (úvěry, 

ceny nemovitostí a obdobně). Avšak 

zejména u výživného z pohledu 

získání financí pro nezletilé děti je 

takové zvýšení sazeb dle mého názoru 

posun pozitivní. Sankce za dlužné 

výživné v podobě úroku se zvětšila a 

celý takový úrok připadá dítěti. 

Získání výživného pro děti je mnohdy 

náročným úkolem, neboť druhý 

z rodičů často nechce či nemůže ze 

svých příjmů výživné ani úroky 

zaplatit. 

Je třeba si však uvědomit, že výživné 

představuje finanční prostředky pro 

děti a nemělo by se stávat, že druhý 

z rodičů tomu prvnímu rodiči výživné 

„odpustí“. Takto s nárokem na splátku 

výživného nelze nakládat, neboť to 

jistě není v zájmu dítěte a v souladu s 

řádným výkonem rodičovské 

odpovědnosti. Byť se tedy nemusí 

jednat o snadný krok a jednoduchý 

proces, tak výživné pro dítě by mělo 

být řádně nárokováno vůči 

povinnému rodiči či jiné osobě, a to 

mnohdy i soudně. 

Dostaneme-li se do fáze, že ani 

rozhodnutí soudu o výživném a úroku 

z prodlení není dostačující a povinný 

rodič výživné neplatí, pak je obvykle 

na místě exekuční řízení. 

Zde je v zákoně pro výživné stanoven 

speciální způsob provedení exekuce, a 

to pozastavením řidičského 

oprávnění. I v tomto máme aktuálně 

novelu č. 298/2017 Sb. k datu 4. 10. 

2017, která rozšířila možnost 

pozastavit řidičské oprávnění dříve 

pouze z případů nezletilých dětí nyní 

také na případy výživného pro zletilé 

dítě do 26 let věku, které se soustavně 

připravuje studiem na své budoucí 

povolání. I takto lze tedy přimět 

povinného rodiče k platbám 

výživného. 

Výživné je podstatným institutem pro 

děti a pro mnoho rodin s dětmi, proto 

zejména s blížícím se koncem 

kalendářního roku a časem dárků pro 

děti věřím, že tento článek přispěl ke 

zlepšení povědomí o zákonných 

možnostech s výživným souvisejících. 
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      Knihovna bude v prosinci naposled otevřena ve středu 20. 12. 2017.  
                                  V novém roce se poprvé setkáme 3. 1. 2018. 
 

            Figurky ze slaného těsta 
     Pokud chcete se svými dětmi něco modelovat nebo vykrajovat, je slané těsto ideálním materiálem. 
Kniha nabízí skvělé nápady na celý rok, takže si každé dítě přijde na své. 
 
 J. Lada      Tradiční česká zima 
     Rádi byste dětem vyprávěli o českých tradicích? V této knize poznají nejen ty nejznámější svátky, 
zvyky a obyčeje, ale také lidová říkadla a koledy. V doprovodu klasických Ladových kreseb je to kniha, 
která pohladí na duši. 
 
 J. Dušek – J. Píšala    Atlas vesmíru pro děti 
     Nádherně ilustrovaný atlas s šesti velkými rozkládacími mapami odhalí všem malým zájemcům 
skrytá tajemství blízkého i vzdáleného vesmíru. Děti se dozví například, jak celý vesmír vznikal, co 
jsou to galaxie, naučí se rozpoznávat ta nejznámější souhvězdí, která nám svítí při noční procházce 
nad hlavou.  
 

     J. Lebeda     Medovníček a Medulka 
     V této knížce najdou děti nové pohádky o skřítku Medovníčkovi, který opět zažívá ve svém lese 
spoustu příhod s včelkami, ptáčky i dalšími zvířátky. A nakonec se objeví i nová kamarádka, kterou 
začne mít Medovníček moc rád. 
 

     H. Klimek      Mezi námi ohnivými strašidly 
     Ohnivým Strašidlářem  vás provede Tadeáš z Brna, hasič z časů našich prapředků. Jeho příběhy 
nebudou jen o ohnivých mužích, ale také o ohněm planoucích psech, koních a dalších tvorech, ze 
kterých šlehají plameny anebo srší jiskry. Některé příběhy vás trochu vystraší, jiné naopak pobaví. 
 

     J. Kinney      Deník malého poseroutky – Všechna sláva … 
     Greg stále mění své zájmy. Jediné, co mu doopravdy jde, jsou videohry, což se samozřejmě moc 
nelíbí rodičům. Chtějí, aby si rozšiřoval obzory a věnoval se něčemu rozumnému. Když ve sklepě 
najde starou kameru, rozhodne se , že natočí hororový film. Ale budou jeho plány reálné, nebo mu jen 
přibudou starosti? 
 

     A. McCall Smith     Škola pod plachtami 
     Sourozenci Ben a Fee nechodí do obyčejné školy, jejich škola je na palubě plachetnice Tobermory 
a plují po moři. Když se jednou na palubě objeví filmový štáb, Ben dokonce dostane nabídku hrát ve 
filmu jako komparzista. Ale při filmování si všimne několika podezřelých událostí, a tak spolu s Fee a 
dalšími přáteli mají podezření, že filmaři mají nějaké nekalé úmysly. 
 

     K. Cassová     Koruna 
     Eadlyn byla přinucena zúčastnit se Selekce, ale říkala si, že se do žádného z 35 nápadníků stejně 
nezamiluje. Těšila se, až všechny pošle domů, protože nečekala, že prožije stejnou pohádku jako její 
rodiče. Ale najednou poznává, že osudu člověk někdy neujde. 
 
 E. Hašková Coolidge    Pět amerických prezidentů, česká babička a já 
     Vzpomínky významné Češky, která v roce 1949 emigrovala do USA a dokázala se tam prosadit ve 
vrcholné politice. Dnes napomáhá společenským i podnikatelským kontaktům mezi Českou republikou 
a USA. 
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Zprávičky ze školičky 

Věrka Šustalová, knihovnice 

     P. Hartl       Okamžiky štěstí 
     Tento dvojromán lze začít číst z kterékoliv strany. Příběh sourozenců Veroniky a Jáchyma budete 
prožívat podle toho, jaký začátek zvolíte. S Veronikou se budete prokousávat citovými nástrahami ode 
dne ke dni. Jáchym do života skáče trochu víc zprudka a prožívá velké změny. Ale oba prožívají své 
okamžiky štěstí. 
 

     T. Keleová-Vasilková     Rozbité štěstí 
     Terka s Andrejem žijí v hezkém moderním bytě. Vychovávají svou dcerku Emilku a syna Adama, 
kterého má Andrej ze svého prvního manželství. Andrej vlastní cestovní kancelář, která prosperuje, ale 
on ve snaze získat víc peněz zkrátí daně a dostane se do vězení. A tak se Terka ocitá ve velmi těžké 
situaci, kterou musí sama vyřešit. 
 

     B. Erskinová      Dcery ohně 
     I v tomto románu oblíbené autorky se střídají dvě časové roviny. Tři moderní vzdělané ženy /
historička, scénáristka a režisérka/ připravují pořad o dramatickém životě keltské královny a postupně 
naváží tak silný kontakt s minulostí, že dávné city a vášně vstoupí i do jejich osudů. 

 V uplynulém měsíci proběhlo na škole pár akcí. Pro děti byly připraveny besedy 

společnosti EKOCOM na téma třídění odpadu. Dále se děti 1. – 2. ročníku zúčastnili 

besedy sdružení Hájenka v Kopřivnici s názvem „Lžička medu“ a páťáci si povídali o 

sférách, které obklopují naši planetu Zemi. No a ještě jednou páťáci, kteří naši školu 

úspěšně reprezentovali v turnaji v miniházené. V neposlední řadě byla velmi hezká 

návštěva Beskydského divadla v Novém Jičíně, kde jsme měli příležitost vidět 

představení „Komáři se ženili“ v nastudování Naivního divadla z Liberce. 
 

Konec roku se však nezadržitelně blíží a s ním i nejkrásnější svátky v roce – 

Vánoce. Při této příležitosti se děti připravují na vystoupení na Sousedském jarmarku, 

který pořádá obec Rybí, a na tradičním školním Jarmarku s besídkou, který se 

uskuteční ve čtvrtek 21.12.2017 a na který Vás srdečně zveme. Jako každým rokem 

budete mít možnost zakoupit si výrobky dětí a pobavit se. Závěr kalendářního roku pak 

bude ve znamení vánočních prázdnin, jež začnou již v pátek 22.12.2017 dnem 

ředitelského volna. 
 

Přeji všem občanům obce Rybí, aby letošní svátky mohli prožít v klidné a 

pohodové atmosféře a do nového roku přeji všechno nejlepší…   

             Mgr. Hana Frydrychová 
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