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 Vlasta    Drozdová   

 Růžena     Havrlantová  

 Milada  Sochová   

 Růžena  Přerostová   

 Ludmila  Kvitová 

 Jarmila  Augustinová 

 Zdeňka  Bartlová   

 Josef   Mikuš 

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. 

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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Zvu Vás na 16. zasedání zastupitelstva obce Rybí a to na středu 8.12.2021 v 18:00 
hodin do Besedy. 
Program jednání:  

1. Projednání zápisu z konání 15. zasedání zastupitelstva obce Rybí 
2. Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatele 
3. Projednání rozpočtového provizoria na rok 2022 
4. Projednání návrhu OZV 1/2021 
5. Projednání ceny stočného na rok 2022 
6. Majetkoprávní záležitosti 
7. Projednání návrhu na funkci přísedícího u Okresního soudu v Novém Jičíně 
8. Projednání návrhu na pořízení změny Územního plánu Rybí  
9. Projednání rozpočtového opatření 
10. Projednání poskytnutí dotace na ČOV z rozpočtu obce Rybí  
11. Informace starostky (dotace na ZŠ, vodovodní řad, chodníky) 
12. Usnesení, závěr 

Marie Janečková, starostka 

Konec roku se chýlí ke konci, je čas krátké na hodnocení 

Jsme na konci roku 2021. Čeká nás kouzelný čas Vánoc – čas rodinné pohody a 

štěstí. Letos si klid a pokoj opravdu zasloužíme VŠICHNI.  

I tento rok jsme se totiž potýkali s novou nemocí. Nebylo před ní úniku, ovládla naši 

mysl, organizovala náš čas, práci, téma našich rozhovorů, našich vztahů, čas 

dovolených. Bohužel tato nemoc není jen naše osobní, je to nemoc celé společnosti, 

celého světa. Je na ní moc dobře vidět, že svět se stal jedním malým dvorkem, ze 

kterého navíc není úniku. 

Jak říká klasik, dobrou metodou, jak si udržet v této situaci dobrou mysl, je práce. A té 

bylo naštěstí i letos všude dost. I na obci. Bylo potřeba dostavět cyklostezku, kterou 

přerušila dlouhá zima a její dokončení komplikovalo špatné počasí. O prázdninách 

však již byla v plném provozu. Na podzim skupina dobrovolníků vysadila okolo ní alej 

stromů. Pro cyklisty – sportovce jsme postavili pumptrackové hřiště, které je využíváno 

především dětmi. A konečně nás čekala velká akce o prázdninách ve škole. Nové 

omítky jsou již v celém interiéru a nová plynová kotelna určitě přispěje k úsporám 

spotřeby energie. A dobrá zpráva na závěr: „Nakonec jsme na tuto rekonstrukci ve 

škole dostali od Ministerstva financí dotaci ve výši cca 3 miliony“.  

Ale nyní již opět nastává čas zaslouženého odpočinku a posezení v kruhu rodiny a 

přátel.  

Přeju Vám všem pohodu a dobrou mysl. 

Marie Janečková 
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Poslední den v roce 2021 Vás turisté zvou na  

SILVESTROVSKÝ VÝŠLAP NA SVINEC 

sraz v 9:00 hod. vedle Jahnů. 

Akce proběhne podle aktuálních hygienických opatření. 
 
 

Vítání nového roku 2022 

se u obecního úřadu ani tentokrát neuskuteční.  

Přece jen doba k většímu shromažďování lidí není 

příznivá. 

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. 
 

Celostátní akce - ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY 
 

Přijďte si zazpívat vánoční koledy a písně.  
Sejdeme se ve středu 8. prosince 2021 v 18:00 hod. u 
obecního úřadu a společně si zazpíváme tyto koledy a 
písničky:  
 Nesem Vám noviny 
 Narodil se Kristus Pán 
 Půjdem spolu do Betléma 
 Jak jsi krásné neviňátko 
 Rolničky, rolničky 
 Vánoce, vánoce přicházejí 
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ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ se bude konat v pondělí 13. prosince  v konzultační místnosti 
lékaře na obecním úřadě v době od 9:30 - 10:00.      
      

ZAPISOVÁNÍ  LÉKŮ A MĚŘENÍ TLAKU  se bude konat  v pondělí 3. ledna  ve 
stejnou dobu. 

Obecní úřad Rybí bude od čtvrtku 23. prosince do 

Silvestra  31. prosince uzavřen. 

Poslední čtvrtek v prosinci tj. 30.12.2021 nebude probíhat sběr 

žlutých pytlů s plasty. Sběr proběhne až poslední čtvrtek v 

měsíci lednu 2022. 

Vánoční otevírací doba v sokolovně 

 
 

 čtvrtek 23.12.2021 až neděle 2.1.2022 

zavřeno  

 
Pondělí 20.12.2021 

  
9:00 – 12:00 

  
15:00 – 21:00 

Úterý 21.12.2021 zavřeno 15:00 – 21:00 

Středa 22.12.2021 9:00 – 12:00 15:00 – 21:00 

Jak jsme informovali v minulém zpravodaji, od ledna 2022 se již nebudou 
používat visačky na popelnice, ale bude na popelnici nalepen QR kód. 
Proto prosíme občany, kterým zbývají doma nepoužité visačky, aby si je 
přišli vyměnit na obecní úřad za peníze. V prosinci budou ještě 2 vývozy.  
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Ocenění projektu Rybí – 
likvidace odpadních vod  

 
O tom, že systém čištění 
odpadních vod v naši obci 
přitahuje pozornost malých 
obcí v celé naší vlasti, asi 
nebude pro Vás žádným 
překvapením.  
 
Toto originální řešení sbírá i 
nejrůznější významná ocenění. 
V listopadu jsme v soutěži 
Inovativní obec 2030 získali    
5. místo mezi obcemi v České 
republice a mezi stavbami 
Moravskoslezského kraje jsme 
uspěli v kategorii dopravní, 
inženýrské a vodohospodářské 
stavby. Získali jsme čestné 
uznání. 
 
Opět Vám všem uživatelům 

moc děkuju za zapojení do 

tohoto projektu a děkuju Vám, 

že svým dílem přispíváte 

k dobré praxi v oblasti čištění 

odpadních vod.  

Děkujeme, že jste přišli 
na ty husí hody. 

Přijďte klidně i dny příští 
za deště i nepohody. 

 
Přejeme Vám klidné svátky,  

v novém roce zdraví, štěstí, žádné zmatky, 
prostě žádný chybný krok. 

Těšíme se na Vás celý příští rok. 
 

Zaměstnanci restaurace Na Prachárně 
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Ze zasedání rady obce  
V měsíci listopadu rada obce  

schválila:  

 uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Rybí a Městem Nový Jičín (řešení 

přestupků na katastru obce Rybí) 

 uzavření smlouvy o právu užívání aplikace ECONIT mezi obcí Rybí a společnosti 

JRK Česká republika se sídlem Bolzanova 1, Praha 1 (dodávka programu na 

evidenci popelnic s komunálním odpadem). 

 uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů mezi obcí Rybí a společnosti JRK 

Česká republika se sídlem Bolzanova 1, Praha 1.  

 vyúčtování neinvestiční dotace z rozpočtu obce Rybí poskytnuté Mysliveckému 

spolku Rybí. Dotace byla využita na pokrytí nákladů spojených s činností myslivosti a 

krmivem pro zvěř. 

 vyúčtování neinvestiční dotace z rozpočtu obce Rybí poskytnuté Junáku – svazu 

skautů a skautek ČR, středisku Štramberk (oddíl chlapců a dívek Rybí) Dotace byla 

využita na pokrytí nákladů spojených s pořádáním letního tábora. 

 vyvěšení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1663/3 k.ú. Rybí o velikosti cca 

1100 m
2
. 

 

doporučuje zastupitelstvu ke schválení: 

 návrh  OZV obce Rybí č. 1/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního 

odpadu z nemovité věci. 

 návrh darovací smlouvy s obcí Rybí a paní Ing. J.R. bytem Brno-Černá pole. 

Dárkyně chce darovat obci Rybí pozemek parc. č. 1710/6 k.ú. Rybí o velikosti 173 

m
2
 (ostatní plocha, silnice) 

 

vzala na vědomí  

 informaci o výši finančního příspěvku obce Rybí na zajištění dopravní obslužnosti 

v roce 2022. Výše ročního příspěvku je stanovena ve výši 99.623,- Kč 

 žádost pana R.K. bytem Příbor o pořízení změny Územního plánu Rybí na 

pozemcích parc. č. 1139/2, 1139/1, 1140/5, 1140/1. 

Vážení občané,  

ve dnech 1. až 16. ledna 2022 

bude probíhat ve naší obci 

TŘIKRÁLOVÁ SBÍRKA.  

 

Jestli doba umožní, aby skupinky králů 

a koledníků chodily s kasičkami od 

domu k domu, či je budete moci 

navštívit na zvolených místech, to 

ještě nevíme.  Ale určitě se chceme k 

Tříkrálové sbírce připojit i v roce 2022.                                                                                     
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Veselé vánoční slití oleje 
 
Uklizený a nazdobený byt, svítící 
stromeček, tóny koled – a také 
syčení oleje a vůně smaženého 
kapra a dalších tradičních dobrot. 
Vánoce jsou zkrátka čas, kdy 
v kuchyni olej teče proudem a po 
řízku s chutí sáhne i zapřisáhlý 
vyznavač zdravého stravování. 
Pokud olej už dávno třídíte, není 
co vysvětlovat. Ale jestli jste se 
ještě neodhodlali, je přesně tohle 
ta správná doba s tím začít. 
 
Určitě nechcete, abyste uprostřed 
vánočních svátků museli náhle řešit 
ucpaný odpad v kuchyni či na toaletě 
nebo havárii odpadního potrubí 
v celém domě. A věřte, že ani 
příroda není zvědavá na ty spousty 
oleje ze všech domácností, které by se na ni přes odpadní vody valily. Abyste tomu 
všemu zabránili, stačí opravdu málo. Najít doma prázdnou PET lahev s víčkem a zbylý 
olej z kuchyně místo do odpadu přelít do ní.   
 
Vzpomeňte si na to, až nasmažíte všechny ty filety z kapra nebo hory křupavých 
řízečků, až vám z vánočních vinných klobás zbyde jen mastný pekáč potažený vrstvou 
sádla a šťávy z masa nebo až o Silvestru naaranžujete do mističek všechny ty dobroty 
nakládané v oleji. Kapka ke kapce, a uvidíte, že po svátcích máte PET lahev plnou. A 
přidat můžete i zapomenutý kus pevného tuku, který se najde v lednici zastrčený 
někde vzadu ještě od pečení cukroví.   
 
K nové tradici vánočního slévání použitého oleje tak můžete přidat i tradici povánoční 

procházky k olejové popelnici 
s naplněnou PETkou a pozorovat, 
kolik sousedů se do třídění pustilo 
s vámi. My vám slibujeme, že se 
postaráme o to, aby naše popelnice 
ani o svátcích, ani v novém roce 
nikdy nepřetekly.  
 
Děkujeme, že společně třídíme 
použité kuchyňské oleje. Přejeme 
vám klidné svátky a vzpomeňte si na 
to, až se pustíte do smažení kapra.  
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Coming out: Co dělat, když se dítě 
„vyoutuje“? 

 
Jana (46 let): To, že bude milostný život mojí 
dcery trochu jiný, jsem začala vnímat, když přišla 
puberta. Na každou otázku ohledně kluků vždycky 
tak divně odsekla. Naopak k nám domů chodila 
její dobrá kamarádka, nebo aspoň to jsem si 
nejdříve myslela. Až do chvíle, kdy jsem je viděla, 
jak se drží za ruce. V ten moment mi začalo 
všechno docházet. Zakrátko na to dcera přišla 
s tím, že nám musí něco povědět.  
 
Coming out byl popsán jako zásadní součást 
vývoje lesbické, gay a bisexuální identity. Hraje 

významnou roli v duševním zdraví sexuálních menšin ve společnosti. Stručně a 
jednoduše se jedná o přiznání své sexuální orientace na veřejnosti. Jakou roli v tomto 
procesu hraje rodič? Jak může svému dítěti s touto náročnou životní situací pomoci? 
Nejen to si přiblížíme v následujícím článku.  
 
Informujte se  
Coming out před rodiči bývá jedním z nejtěžších kroků v tomto procesu. Dítě nechce 
rodiče ničím zklamat a bojí se, jaká bude reakce. O to víc, pokud jste doma nikdy nic 
podobného neřešili. Jestli přeci jen něco tušíte a chcete vašemu dítěti situaci usnadnit, 
informujte se. V dnešní době chytrých telefonů, počítačů a internetu vám stačí pár 
kliknutí a najdete spoustu užitečných informací. Ty vám pomohou pochopit, čím si 
vaše dítě prochází. Pokud si nejste jisti, co a kde hledat, můžete se obrátit i na 
odborníky z řad psychologů nebo pedagogických poradců. 
 
Zákazy nepomůžou 
Z řady výzkumů vyplývá, že v této životní situaci potřebují děti především podporu. 
Neznamená to, že musíte mít k této problematice nutně pozitivní postoj. Důležité ale je 
dítě ujistit, že ho budete mít stále rádi a že na něj nezanevřete. Zákazy nemají žádný 
smysl, docílíte tím pouze toho, že se vaše dítě bude ještě více trápit. Je třeba si 
uvědomit, že se v tomto období cítí zmateně a možná i osamoceně. Zákazy navíc 
mohou způsobit to, že se dítě „zasekne“. Činnosti, které ho dříve bavily, ho bavit 
přestanou, může se mu přestat dařit ve škole a to není dobré ani pro něj, ani pro vás.  
 
Nebojte se obrátit na odborníky 
Pokud i přes veškerou vaši snahu, není situace doma ideální, možná je pravý čas 
obrátit se na odborníka. Vaše dítě se může stydět probírat právě tyto věci přímo 
s vámi. Přítomnost třetí osoby by mu tak mohla pomoct se otevřít a dostat ze sebe 
vše, co ho trápí. Na konzultaci můžete jít buď společně, nebo se postupně vystřídat 
individuálně a sezení pak hromadně zakončit. Odborník vám může doporučit řadu tipů, 
jak s vaší ratolestí správně komunikovat.  

Online psychologická poradna Mojra.cz 
www.mojra.cz 
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 KNIHOVNA BUDE OTEVŘENA V LETOŠNÍM  

ROCE NAPOSLED V PONDĚLÍ 20. 12. 2021 

 
     M. Tetourová     Pohádky 
     Nejznámější pohádky jsou to pravé pro začínající čtenáře. Vhodná délka textu, jednoduchý 
příběh, velká tiskací písmena a krásné ilustrace Edity Plickové jsou zárukou toho, že kniha se 
bude dětem líbit a bude se jim dobře číst. 
 
     N. Springerová     Případ pohřešovaného markýze 
     Když Enola Holmesová zjistí, že její matka zmizela, vydá se ji do Londýna hledat. Rozhodně 
ale není připravena na to, co ji tam čeká. Zaplete se do únosu mladého markýze, prchá před 
ničemnými vrahy a snaží se vyhýbat svým prohnaným starším bratrům. Zvládne se v tom zmatku 
zorientovat a najde svoji matku? 
 
 L. M. Montgomeryová   Anna ze Summerside 
     Anna po ukončení studií na univerzitě přijme místo ředitelky střední školy v Summerside. To ji 
načas vzdálí od milovaného Gilberta, který se rozhodl vystudovat medicínu. Prostřednictvím 
Anniných dopisů Gilbertovi poznáme její studenty, kolegyni i všechny strasti a radosti, jež vedení 
střední školy obnáší. 
 
     K. Hladká     Sestry 
     Jsou tady již po staletí, stojí na nejnižším žebříčku církevní hierarchie, ale často vykonávají 

nejtěžší práci. Starají se o druhé bez ohledu na jejich víru, bohatství nebo jakoukoliv jinou 

příslušnost. Autorizované rozhovory se čtyřmi generacemi řeholních sester sledují každodenní 

život těchto žen v dobách komunistického Československa i v současnosti a přinášejí autentický 

pohled do jejich tichých, avšak výjimečných osudů. 

     T. Polášková     Příběhy z Beskyd a Valašska 

     Začarovaná místa, tajemné postavy a kouzla nás stále přitahují a příběhy o nich se vyprávějí 

po mnoho generací. Koho by nezajímal osud bájného rytíře Ondřeje, zazděného preclikáře či 

pána Lysé hory zbojníka Ondráše? Vydáme se i za Radegastem, za spícím vojskem do nitra 

Čantoryje a své tajemství a poklady nám poodhalí Pulčínské skály. 

 
     B. Hošková     Když se přání (ne)plní 
     Tereza je úplně obyčejná mladá žena, která má vlastní sny, iluze a tužby, s nimiž vstupuje do 
dospělosti. Očekává, že se jí vše splní, vždyť má vedle sebe přece úžasného muže a před ní je 
skvělá budoucnost. Jenže žádné štěstí netrvá věčně a čeká ji velká životní zkouška… 
      
 V. Javořická     Za kouskem štěstí 
     Káťa a Fanouš vyrůstají v rodinách hajných v odlehlém panství uprostřed lesů a plánují 
společnou budoucnost. Jejich štěstí skončí, když Fanouš musí odejít do války, v hájence se 
zotavuje krásný důstojník a Káťa okouzlena láskou za ním odchází do Prahy. Jaký bude další 
životní osud těchto mladých lidí? 
     
 M. Klevisová     Drak spí 
     V jihočeské vesničce se před čtrnácti lety odehrálo něco, o čem Eliščina matka už nikdy 
nechtěla mluvit. Dospělá Eliška se do vesnice vrací, aby dávné události pochopila. Po jejím 
příjezdu však mizí mladá žena a další je zavražděna. Kriminalista Bergman během pátrání po 
vrahovi zjišťuje, že místní před ním tají temnou minulost i vlastní skříně plné kostlivců. 
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Zprávičky ze školičky 

Konec roku klepe na dveře a my si ve škole 

užíváme času adventního. 

Bohužel vzhledem k situaci ohledně nemoci 

Covid 19 jsme neuskutečnili již podruhé tradiční 

jarmark s vystoupením dětí. Snad do třetice už 

bude vše v pořádku. Přesto děti vystoupení 

nacvičují. Také vyrábějí různé výrobky, kterými si 

pak zdobí své pokojíčky. 

Všem bych chtěla tímto popřát klidný advent a 

pěkné svátky vánoční, hlavně ve zdraví. 

Mgr. Hana Frydrychová 
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STŘÍPKY Z MATEŘINKY 

LISTOPAD 
 

Tento měsíc bývá tradičně ve znamení Lucerničkového pochodu. 

Báli jsme se, že nám to počasí neumožní, ale jako vždy se příroda slitovala a byl krásný 

večer. Na Kocmínku se opékaly buřty a pil výborný teplý čaj. Lucerničky svítily do 

daleka a my se u táboráku rozloučili s letošním podzimem. 

Věnovali jsme se i vědě medicínské. V projektových dnech s názvem Naše tělo jsme se 

seznamovali, jak vlastně fungujeme, co se skrývá uvnitř těla a k čemu všechny ty 

orgány, kosti a svaly slouží. „Rybičky“ si vyrobily, dle svých možností, vlastní model 

vnitřních orgánů a kostry člověka. Také jsme si povídali o zdravých i nezdravých 

potravinách a výsledkem byli človíčci Nenasyta a Střídmík. „Sluníčka“ poskládala svého 

člověka z vršků PET lahví. A abychom byli zdraví jako ryby, věnovali jsme jedno 

dopoledne Podzimnímu cvičení v přírodě. Panečku, dalo nám to zabrat, ale „Rybičky“ 

nejsou žádné padavky! Skákali jsme přes potok, chodili po kládách, prováděli 

pařezovou gymnastiku, běh loukou, přeskoky přes kmeny stromů a spoustu jiných 

cviků. Ani nevíte, jak moc nám potom chutnal oběd a jak rádi jsme si po něm schrupli… 

Fotografie máme ve vestibulu MŠ, 

podívejte se! 

 

Nezahálíme ani v keramice, kam chodí 

děti ze třídy „Rybiček“. Práce nám jde už 

docela hezky od ruky. Naše výrobky vás 

všechny překvapí a doma určitě udělají 

radost. 

Protože napadl sníh, provětrali jsme po 

roce boby i sáně. 

Nevíme sice, jak to bude s Mikulášskou 

besídkou, ale už jsme napekli zázvorky 

a připravili těsto na perníčky. Plánujeme 

ji na pátek 10.12.2021 u Sokolovny. 

MŠ 
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