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

Přejeme Vám pokojné a
pohodové prožití vánočních
svátků a v novém roce hodně
radostných dnů, mnoho chuti do
práce a především pevné zdraví.
Zastupitelé obce Rybí
a zaměstnanci obecního úřadu.
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Konec roku – čas bilancování
Bývá zvykem, že na konci roku si uděláme na chvíli čas a zamýšlíme se nad svými
úspěchy a neúspěchy, které nás v uplynulých dvanácti měsících potkaly. Je fajn, když si
můžeme říct, že většina věcí, které jsme si naplánovali (i nenaplánovali), se povedla, a
že v našem životě převažuje to pozitivní a kvalitní.
Letošní končící rok byl mimořádný, zasáhl celý svět novou nemocí a kladl na nás také
mimořádné nároky, jak se s touto situací vypořádat. A protože všechno souvisí se vším,
je pro nás důležitá nejen naše tělesná i duševní pohoda, ale také stav životního
prostředí, které také výrazně ovlivňuje naše zdraví.
Mám velkou radost, že se nám právě v letošním roce podařil velký krok ke zlepšení
přírody okolo nás – odpadní vody z našich domovů již nejsou fatální zátěží v potocích a
podzemních vodách. Jejich stav se výrazně zlepšil. Moc Vám za to děkuju.
A také moc děkuju lidem, kteří se sice do obecního projektu čištění odpadních vod
nezapojili (jistě měli své důvody), ale v současné době si dávají do souladu
s legislativou i oni vypouštění odpadních vod ze svých domů.
A nakonec samozřejmě patří velké poděkování všem, kteří o svoji čistírnu pečují sami
již několik let. Naše obec je tak skvělým příkladem, jak by to mělo fungovat i jinde.
Dalším dobrým počinem pro zlepšení životního prostředí je stavba cyklostezky do
Nového Jičína, která bude jistě mnoho z nás inspirovat k cestě na kole do zaměstnání,
do školy nebo ke „zdravotní“ procházce. Vede po staré obecní cestě. Po její dostavbě
bude osázená stromy a keři. Její realizací přispějeme k tolik potřebnému členění krajiny.
Je ještě mnoho věcí ke zlepšení, které by si naše příroda zasloužila, pevně věřím, že
v příštím roce společně zase něco podnikneme.
Hezké a pokojné prožití adventu Vám přeje Marie Janečková
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Zvu Vás na 11. zasedání zastupitelstva obce Rybí a to na středu 9. 12. 2020 v
18:00 hodin do Besedy.
Program jednání:
projednání rozpočtového provizoria na rok 2021
projednání ceny stočného na rok 2021
projednání stanovení poplatku za ČOV pro rok 2021 až 2023
projednání návrhu na pořízení změny Územního plánu Rybí
projednání žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok 2020
projednání podání žádosti na rekonstrukci ZŠ do výzvy MMR ČR
Marie Janečková, starostka
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Na stříbrnou neděli 13.12.2020
od 14 do 18 hodin bude u cukrárny
tradiční „Poklábosení u ohně“
Jako každý rok si můžete opéct špekáčky (vlastní) a my Vám k tomu
připravíme bombardíno, čaj s rumem, svařák …
Prosíme o dodržování nařízení vlády (3R)
Těší se na Vás Lidka a Mirek
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Přijďte si zpříjemnit dobu vánoční.
O radostnou náladu Vánoc se budou snažit žáci ZUŠ
ve středu 23.prosince v 16:00 hodin
v rybském kostele.

Pozvání na vánočně vyzdobený kostel
Pokud nám to situace dovolí, chtěli bychom Vás všechny pozvat na
Štědrý den na návštěvu do svátečně vyzdobeného kostela
s prohlídkou krásného betléma a připraveným betlémským světlem
pro Váš domov.
Přijďte, budeme se na Vás těšit mezi 13:00 a 16:00 hodinou.
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Poslední den v roce 2020 Vás turisté zvou na
SILVESTROVSKÝ VÝŠLAP NA SVINEC
sraz v 9:00 hod. vedle Jahnů.
Akce proběhne podle aktuálních hygienických opatření.

Vítání nového roku 2021
u obecního úřadu se tentokrát neuskuteční.
Přece jen doba k většímu shromažďování lidí není
příznivá.
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ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ A MĚŘENÍ TLAKU se bude konat v pondělí 7. prosince
v konzultační místnosti lékaře na obecním úřadě v době od 9:30 - 10:00.
ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ se bude konat v pondělí 21. prosince ve stejnou dobu.

Poslední čtvrtek v prosinci tj. 31.12.2020 nebude probíhat sběr
žlutých pytlů s plasty. Sběr proběhne až poslední čtvrtek v
měsíci lednu 2021.

Obecní úřad Rybí bude od středy 23. prosince do
Silvestra 31. prosince uzavřen.

Vážení občané, ve dnech 1. až 14. ledna 2021
bude probíhat ve naší obci TŘIKRÁLOVÁ SBÍRKA.
Tentokrát nebudou koledníci procházet obcí a navštěvovat vaše domovy.
Tříkrálová pokladnička bude umístěna v otvírací době na Obecním úřadě v
Rybí a při bohoslužbách v místním kostele.
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
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Ze zasedání rady obce
V měsíci listopadu rada obce
schválila:

uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku parc. č. 1752

uzavření darovací smlouvy mezi obcí Rybí a Charitou Kopřivnice se sídlem
Štefánikova 1163, Kopřivnice (podpora při zakoupení automobilu pro potřeby
dojezdu ke klientům charity).

Výroční zprávu Základní školy Adolfa Zábranského Rybí o činnosti a hospodaření
školy za školní rok 2019/2020

zprávu ZO ČOSP Nový Jičín, Bartošovice 146 o využití poskytnuté dotace obce
Rybí pro rok 2020 (za 5000,- Kč bylo zakoupeno krmivo pro zvířata a PHM)
doporučuje zastupitelstvu ke schválení:

přidělení účelově vázané dotace ve výši 30.000,-Kč z rozpočtu obce Rybí na rok
2020 paní L..G. bytem Rybí na stavbu domovní ČOV

přidělení účelově vázané dotace ve výši 28.000,-Kč z rozpočtu obce Rybí na rok
2020 panu J.R, bytem Rybí na stavbu domovní ČOV.

Poděkování spolku Věžička
Děkujeme Vám všem za podporu v tomto roce. I díky Vám se nám podařilo zdárně
dokončit rekonstrukci Věžičky a získat dotaci z evropských fondů.
Přejeme Vám pokoj, klid, pevné zdraví a dobrou náladu a to o Vánocích i po celý příští
rok.
Těšíme se na společná setkání ve Věžičce.
Členové spolku Věžička

Děkujeme paní Ludmile Krausové za všechnu práci a nadšení, které po dobu deseti let
věnovala neformálnímu vedení klubu seniorů v naší obci. Do dalšího života ji přejeme
hodné zdraví, pohody a životního elánu a optimismu.
Klub seniorů a pracovníci obce

Členové Klubu seniorů Rybí
děkují starostce paní Marii Janečkové
a ostatním členům obecního zastupitelstva
za finanční podporu činnosti klubu seniorů v roce 2020.
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VÁNOCE S OMEZENÝM ROZPOČTEM? ZVLÁDNETE TO I BEZ DRAHÝCH DÁRKŮ!
Z Vánoc
se
stal
jeden
z nejkonzumnějších svátků roku, který
si lidé spojují s potřebou se pořádně
najíst, napít a obdarovat se co nejvíce a
co možná nejdražšími věcmi. Kvalita a
kvantita jdou ruku v ruce bez ohledu na
peněženku. Jenže někdy se situace
změní a vy jste nuceni v podstatě ze
dne na den vystoupit ze své komfortní
zóny.
Ztráta práce a snížení rodinného
rozpočtu
jsou
jednou
z nejvíce
stresujících situací, které vás v životě
mohou potkat. Najednou jako byste
přišli o své vydobyté místo ve
společnosti. Připadáte si, že se na vás
všichni dívají přes prsty, neumíte se
smířit s tím, že obracíte každou korunu a nemůžete si dovolit to, co dříve. Nevíte, jak to vysvětlit
dětem. A k tomu teď musíte myslet také na to, jak zvládnout vánoce s minimálním rozpočtem.
Investuj te čas a pozornost namís t o peněz
Proč lidé utrácejí na vánoce tolik peněz? Kvůli obavám ze sociálního srovnávání, určitému
společenskému statusu anebo prostě jen ze zvyku. Někteří jsou kvůli strachu z toho, že by je okolí
označilo za chudáky, schopni se kvůli Vánocům zadlužit, a ne málo. Jenže půjčky vaši finanční
situaci nevylepší, v konečném důsledku vedou spíš k naprosté likvidaci jedince. Zejména pokud
nemáte práci a dostatečné příjmy.
Proto se zkuste nadechnout a oprostit se od komerčního pojetí Vánoc. Netrapte se kvůli vaší
zhoršené finanční situaci, stát se to může každému. Svolejte co nejdříve rodinnou radu a
domluvte se, že letos si dáte pod stromeček jen symbolické dárky. Pokud máte malé děti, zkuste
jim vhodným způsobem vysvětlit, že letos jim Ježíšek nemůže donést vysněné lego za tři tisíce. A
aby se necítily ochuzené, zkuste nahradit kvalitu kvantitou – děti totiž často počítají, kolik dárků
pod stromečkem dostaly. Dá se pořídit spousta dárků s velmi přijatelnou pořizovací cenou.
Partnerovi, rodičům, tchyni i kamarádkám určitě udělají radost dárky ve stylu „urob si sám“.
Zručné ženy mohou naplést čepice, ponožky, šály, upéct oblíbené sušenky a zabalit je do hezké
krabičky. Muži mohou nabídnout své manuální schopnosti, vyrobit poličku, postavit ptačí budku,
udělat domeček pro panenky. A pokud nepatříte k těm manuálně zručným? Vsaďte na domácí
poukazy! Uvidíte, že partner ocení poukaz na domácí masáž, maminku voucher na jarní úklid,
tatínka na ruční mytí auta. Fantazii se meze nekladou, určitě přijdete na něco, co obdarovaného
zprostí nepříjemných povinností.
Pokud jste byli zvyklí vyrazit každoročně na nějakou vánoční dovolenou, budete se i s tímto muset
rozloučit. Ale nezoufejte. I tohle má své řešení. Vydejte se s rodinou na nějaký vánoční výlet po
okolí. Klidně jen na delší procházku. Pokud napadne sníh, postavte sněhuláka. Nebo si jen tak
povídejte. A doma si pak uvařte hrnek horké čokolády. Čas trávený s rodinou je totiž k nezaplacení
a je naprosto jedno, jestli jste doma, nebo v Alpách.
Nezapomínejte také na sebe. Všechen ten shon a stres hoďte na chvíli za hlavu a dopřejte si
nějakou formu relaxace. Stačí, když si vymezíte chvíli jen pro sebe. A pokud o nadcházejících
Vánocích musíte neustále přemýšlet, zkuste se na ně dívat jinak. Když se naučíte slavit je jinak
než penězi, nejen že ušetříte, ale i vyděláte. Protože chvíle s rodinou, pohodu a štěstí si za peníze
koupit nemůžete.
PhDr. Michaela Miechová
Psycholožka a majitelka poradny Mojra.cz
www.mojra.cz
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„Kterak se obětí nestáti…“
Moravskoslezská policie představuje novou didaktickou
hru s názvem „Kterak se obětí nestáti“. Jak již název
napovídá, cílem projektu je seznámit veřejnost se
základními pravidly bezpečného chování, aby se
nestala obětí trestného činu. Hru „Kterak se obětí
nestáti“
vydalo
Krajské
ředitelství
policie
Moravskoslezského kraje díky finanční podpoře
Moravskoslezského kraje.
Hra je určena pro dva až šest hráčů ve věku od šesti let.
Jejími komponenty jsou oboustranná hrací deska, hrací
kostky, figurky, herní karty a pravidla. Na jedné straně
hrací desky soutěží hráči v otázkách z oblasti vlastního
bezpečí v kritických situacích doma i venku. Namátkou
lze uvést oblasti soutěžních úkolů či doporučení –
bezpečí v dopravě, předcházení majetkové trestné
činnosti, problematika zvyšování právního vědomí nebo
zneužívání návykových látek. Pro konkrétnější představu lze doplnit text jedné z herních karet:
„Před vstupem na přechod pro chodce ses nejprve rozhlédl vlevo, pak vpravo a poté opět vlevo.
Bezpečně jsi přešel. Postupuješ o dvě políčka vpřed“.
Současná četnost komunikace prostřednictvím internetu, stejně jako zvýšení počtu trestných
činů páchaných v online prostředí, iniciovaly vznik druhé hrací strany s tématikou kybernetické
bezpečnosti. Hráči si tak zopakují, připomenou či zjistí, jak se vyhnout rizikům internetu.
Soutěžící si osvojí související pojmy, získají informace k bezpečnějšímu užívání internetu.
Například lze uvést zadání jedné z těchto herních karet: „Na svém účtu na sociální síti jsi
zveřejnil příliš mnoho informací o své osobě, mohou být zneužity. Vracíš se o dvě políčka zpět.“
Soutěžních klání se mohou účastnit nejen děti, ale i dospělí. Hra tak může navíc napomoci i
mezigenerační komunikaci. Navázala na předchozí preventivní projekty moravskoslezské
policie, jakými byly knížka „Policejní pohádky“, didaktické hry „Učíme se s Honzíkem aneb
Policejní pohádky hrou“ či „Na policejní služebně“.
Hra „Kterak se obětí nestáti“ bude využívána nejen policisty při preventivních aktivitách.
Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci, mohou jako první vyzkoušet novou hru
v moravskoslezských školách, hejtmanem určených k zajištění péče o děti vybraných profesí
(zdravotníků, záchranářů apod.).
Po zlepšení epidemiologické situace mohou novou hru
užít k výuce také pedagogové moravskoslezských škol.
Bezpečnostní doporučení při hře si budou moci osvojit
v době zlepšení epidemie také dříve narození v klubech
či zařízeních pro seniory. A po otevření knihoven si
budou moci zahrát také zájemci z řad široké veřejnosti.
Hra „Kterak se obětí nestáti“ bude distribuována i do
knihoven
obcí
s rozšířenou
působností
v Moravskoslezském kraji, které o hru projeví zájem.
Zmíněné subjekty (školy, kluby seniorů či zařízení pro
seniory, knihovny obcí s rozšířenou působností), které
mají zájem o novou hru „Kterak se obětí nestáti“, nás
mohou
kontaktovat
prostřednictvím
e-mailu
krpt.prevence@pcr.cz. Distribuce her bude zajištěna do
vyčerpání zásob. Detailněji k prezentaci hry ve videospotu (https://youtu.be/2PaRvIgYB9Y).
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mjr. Mgr. Gabriela Pokorná
vrchní komisař

A. Lobel
Kvak a Žbluňk od jara do Vánoc
Zelený žabák Kvak a hnědý ropušák Žbluňk jsou velcí kamarádi a jeden bez
druhého neudělá ani krok. Někdy se ale i pohádají, třeba když Kvak je příliš podnikavý
a vymýšlí si výlety, které pohodlného Žbluňka stojí značné přemáhání. Ale vždy se
domluví a dál se pouští do nových dobrodružství.
R. Těsnohlídek
Liška Bystrouška
Letos uplynulo sto let od prvního vydání této knihy. Alotria nezkrotného liščího
mláděte, zachyceného v kresbách malíře Stanislava Lolka, inspirovalo spisovatele
Rudolfa Těsnohlídka k sepsání humorné povídky, ve které se prolínají osudy lidí a
zvířat. Hlavní postavou je liška Bystrouška, jež dobrovolně vyměnila bezpečný blahobyt
v hájovně za nejistý, ale svobodný život v přírodě a rodném lese.
J. Foglar
Stínadla se bouří
Po několika měsících klidu jsou Stínadla opět v pohybu. Dokonce se objevují zprávy,
že ježek v kleci byl znovu nalezen. To nemůžou Rychlé šípy nechat bez povšimnutí a
samy se pouštějí do nebezpečného pátrání po hlavolamu. Chtěly by totiž získat plánek
létajícího kola, který je v něm ukrytý.
L. Riley
Tajemství černé orchideje
Julie se po tragické havárii, při níž zahynuli její manžel a malý syn, vrací do míst
svého dětství. Vzpomínky na dědečka, pěstitele orchidejí v panských sklenících, jí
dodávají sílu i v okamžicích nejhlubšího zoufalství. Když se ale seznámí s mladým
mužem, který má podobné šrámy na duši jako ona, její život se pomalu začíná měnit.
Pak se ale od své babičky dozví utajovaný tragický příběh lásky, kterou prožil její
dědeček v exotickém Thajsku …
M. Klevisová
Zmizela v mlze
Kriminalista Josef Bergman chce strávit poklidnou dovolenou v odlehlé vesnici u
norského fjordu. Místo rybaření se však ocitne v hodně zamotaném případu. Místní
psychosomatička Katrine totiž začne dostávat výhružné vzkazy, vyčítající jí smrt její
sousedky. Vzápětí Katrine zemře další pacientka. Rybáři ji najdou uškrcenou na
opuštěném místě u řeky. Bergman postupně zjišťuje, že skoro každý obyvatel zdánlivě
idylické vesnice má nějaké tajemství.
Věrka Šustalová, knihovnice
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Zprávičky ze školičky
Prosinec, prosinec,
ze všech až nakonec.
A že je až na konečku,
spadl rovnou do stromečků,
do těch pěkných – vánočních.
Proto jsou teď samý sníh.
Je tady prosinec a s ním se blíží konec roku 2020. Roku, který nám ve škole dal
docela dost zabrat. Díky epidemii nemoci Covid byla škola dvakrát zavřená. V této
chvíli jsme rádi, že jsme se opět mohli všichni vrátit do školy a učit se společně.
S dětmi, ostatními kolegy i rodiči jsme zjistili, jak je online výuka náročná. Ale hlavně
to, že ve škole je nám lépe. Věřím, že se situace kolem epidemie po Novém roce
uklidní a my už se nebudeme muset učit u počítačů.
Chtěla bych proto u příležitosti blížících se Vánoc a oslav příchodu nového roku
2021 popřát všem dětem, jejich rodičům, prarodičům, ostatním občanům obce a všem
mým spolupracovníkům ve škole především klidné prožití svátků a hlavně pevné
zdraví.
Mgr. Hana Frydrychová

Rozhovor s paní ředitelkou Hanou Frydrychovou (připravily Anička Bartošová a
Verunka Moravcová)
1. Jak dlouho učíte?
Učím už od roku 1993, což už je dlouhá doba. Ani nechci počítat, kolik je to let…
2.Baví vás učit?
Ano, učit mně stále baví. Hodně mně baví učit prvňáčky, protože tam je nejvíce vidět,
kolik věcí se děti naučí. Ale jsem moc ráda, že mám konečně příležitost učit i starší
děti. Každý ročník má své kouzlo…
3.Máte ráda svoje kolegy?
Ano, všechny. Podle mého názoru to jsou skvělí lidé a pedagogové. Mají vás všechny
rádi a myslím, že jsou v naší škole spokojení.
4.Kdy se chystáte odejít?
A kam bych měla jít? Ze školství se odejít nechystám. Jak už jsem odpovídala
v předchozí otázce: práce s vámi, dětmi, mně baví a v Rybí se mi moc líbí.
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STŘÍPKY Z MATEŘINKY
LISTOPAD

MŠ

Listopad pro nás v MŠ znamenal vždy měsíc příprav na tradiční
Lucerničkový pochod. Ten letošní byl tak trochu jiný. Byl bez rodičů, bez táboráku a ne
všechny děti se jej zúčastnily. Děti společně se zaměstnanci školy šli po stopách
světýlek, samy měly své lucerničky nebo lampiony a šlapaly statečně do kopce. Ale
párky byly!! Opekly nám je hodné paní kuchařky v konvektomatu v kuchyni a ještě teplé
dovezly na Kocmínek. No, řeknu Vám, jen se po nich zaprášilo… A ten výborný teplý
čaj nás uvnitř chatičky pořádně zahřál.
Navštívilo nás Divadlo Beruška s pohádkou o sovičce Rozárce a medvědovi. Moc se
nám líbila. Určitě k nám zase někdy přijedou.
Probrali jsme počasí a změny v přírodě na podzim. Vymýšleli si krásná jména pro
mráčky malovali zátiší s deštníkem. V rámci dní s pracovním názvem Naše tělo jsme si
vyzkoušeli naše chuťové buňky ( brrr) a udělali si je společně s ústy se zuby. Naše
nástěnky jsou stále plné výrobků.
Keramická dílna pokračovala i tento měsíc. Nejdříve to byla keramika na podzimní
výzdobu a potom i něco s vánoční tématikou. To budete doma koukat, jak se nám to
povedlo!
Pokračujeme v lekcích angličtiny a to pravidelně každou středu
Konečně se rozjel náš projekt, ve kterém jsme dětem nabídli možnost půjčování knih.
Chtěli bychom je tímto vést ke čtení a lásce ke knihám. Ve vstupu do MŠ je umístěna
Knihobudka, ze které si děti mohou knihy vypůjčit a potom zase vrátit. Kdo chce, může
se i o nějakou tu knížku podělit a do Knihobudky ji pro ostatní zapůjčit k přečtení.
Nevíme ještě, jak to bude s mikulášskou besídkou. Situace se mění každým dnem a my
Vám určitě dáme vědět na našich webovkách, co je v tomto případě nového. Na
Mikuláše se děti každý rok moc a moc těší, určitě je ani letos neošidí.
Moc děkujeme, že nám umožníte nakoupit pro děti bez čekání ve frontě denně čerstvé
pečivo či chléb. Opravdu nám to ušetří čas, když můžeme být rychleji
z nákupu zpět v kuchyni a vařit.
Blíží se zima. Prosinec už klepe na dveře a člověk by nevěřil, jak to
rychle uteklo.
Tak nashledanou příště!
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