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 Anna  Krpcová   

 Ivan   Walder  

 Lenka  Kvitová 

 Josef  Bartl 

 Jiřina  Horutová 

    

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. 
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Ve dnech 1. až 16. ledna 2022  bude probíhat 
na území obce Rybí 

TŘIKRÁLOVÁ SBÍRKA.  
 

 Ani v letošním roce neproběhne u nás v 
obci Tříkrálová koleda formou návštěvy 
tříkrálových koledníků ve Vašich domácnostech. 
Důvod je i po dvou letech bohužel stále stejný - 
"nebezpečný koronavirus" Proto i tentokrát 
bude tříkrálová pokladnička umístěna v 

otvírací době na Obecním úřadě v Rybí a při bohoslužbách v místním 
kostele. Pokud přispějete na těchto dvou místech, bude tuto sbírku využívat 
především kopřivnická charita, která denně pomáhá potřebným lidem i v naší 
obci.  
Další možností jak přispívat najdete na stránkách charity www.trikralovasbirka.cz., 
kde najdete postup, jak můžete přispět do online pokladničky, nebo pomocí SMS. 
Všechny peněžité dary, které věnujete do sbírky, budou  použity k podpoře zdravotních 
a  sociálních projektů  v celé naší republice. Věříme ve Vaši štědrost a dobrosrdečnost. 

Předem Vám děkujeme za finanční příspěvky a do nového roku přejeme hodně štěstí a 
zdraví! 

Nový systém vývozu popelnic 
 

 Od nového roku začíná v obci fungovat nový systém vývozu popelnic na komunální 

odpad. Na Vašich popelnicích jsou již umístěny QR kódy, které při každém jejich svozu 

budou odečteny. Jen připomínám, že si své popelnice musíte zabezpečit tak, aby je 

Vám svozová firma nevyvážela, když nebudete chtít (buď budou schovány za 

plotem nebo vymyslíte jiný způsob, jak dáte firmě vědět, že popelnice vysypávat 

nechcete).  

Na obci již máme připravenou elektronickou evidenci vývozu jednotlivých popelnic. 

V polovině letošního roku proběhne prvá úhrada za jejich vývoz. Obecně závaznou 

vyhláškou schválilo prosincové zastupitelstvo cenu na 1 litr kapacity. Na základě jednání 

se svozovou firmou vychází tato cena na 0,68 Kč/l. Cena se u kovových popelnic zvýší 

o necelých 5,- Kč, u větších plastových o cca 10,- Kč za svoz jedné popelnice. Berme 

tuto nemilou zprávu jako dobrou příležitost (pokud to jde) k lepšímu třídění. Dá se 

vymyslet dost dobrých způsobů, jak snížit četnost vývozu popelnic ze svých domácností 

a rozhodně tím nemyslím pálení odpadků v kamnech nebo dokonce na otevřených 

ohništích nebo házení odpadků okolo cest. 

První vývoz v novém roce bude v úterý 4. ledna. Prosím, zkontrolujte si, zda na své 

popelnici máte QR kód přilepen. Pokud se stalo, že jsme kód nestihli přilepit, volejte na 

telefon 606 127 321. 

Hezké lednové dny Vám přeje Marie Janečková 

 

 

http://www.trikralovasbirka.cz
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ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ A MĚŘENÍ TLAKU  se bude konat v pondělí 3. ledna a také 
31.ledna v konzultační místnosti lékaře na obecním úřadě v době od 9:30 - 10:00.
              
ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ se bude konat v pondělí  17. ledna ve stejnou dobu. 
 

 Na základě usnesení představenstva akciové společnosti SmVaK byly v souladu 
s platnou legislativou schváleny nové ceny vodného a stočného s účinností od             
1. ledna 2022 takto: 

            Cena v Kč / m
3 

Voda pitná (vodné)                45,91 Kč/ m
3 
(bez DPH)         50,50 Kč (vč. 10% DPH) 

    
Nové ceny budou uplatněny vůči odběratelům po prvním odečtu měřidel následujícím 
po 1. lednu 2022, popřípadě bude postupováno dle uzavřených smluvních vztahů mezi 
odběratelem a dodavatelem. 

Myslivecký spolek Rybí s ohledem na pandemickou situaci 

nebude v měsíci lednu pořádat tradiční ples.  

Pokud to situace dovolí budeme ples pořádat  

v pozdějším termínu. 

Cvičení seniorů opět od 12. 1 2022 
 

Ve středu 12. ledna se od 9:00 v místní sokolovně opět rozjede 
cyklus středečních dopoledních cvičení pro seniory (10 lekcí). 
Nenáročné rehabilitační a zdravotní cvičení zvládne každý dle 
svých možností a sil :-)  
 
Cena jednoho vstupu je 20 Kč (platba v recepci sokolovny) 
 
Budeme se těšit na vaši hojnou účast.  

Petra a Lidka 
Organizace cvičení se řídí aktuálně nařízenými vládními opatřeními. 
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POPELNICE za vývoz 1 ks popelnice opatřené QR kódem bude účtována částka 
0,68 Kč/l (Kovová popelnice má objem 110 l a plastová 120 l) Platba za 
vývoz popelnic bude účtována pololetně (za první pololetí v červenci 
2022 a za druhé pololetí v lednu 2023) Platba bude možná na účet obce 
č. 1766493309/0800 nebo v hotovosti (i kartou) na Obecním úřadě Rybí.   

 
ŽLUTÝ PYTEL  na vývoz průhledných plastů    zdarma 
  (vývoz poslední čtvrtek v měsíci) 
 
ZA  PSA (hradí se do konce února 2022 v  hotovosti na obecním úřadu nebo 

na účet obce   č. 1766493309/0800)   
* za prvního psa 120 Kč 
* za druhého a každého dalšího psa (téhož majitele)  300 Kč 
 
ROČNÍ  ČLENSKÝ  POPLATEK  V OBECNÍ KNIHOVNĚ: 
 děti do 18-ti let a studenti 20 Kč 
 dospělí 50 Kč. 
 
ZPRAVODAJ zdarma 

všem občanům, jejichž nemovitost je napojena na kanalizaci 
v majetku obce. 

 

Pro rok 2022 je cena stočného stanovena ve výši 5 Kč/m
3
. V obci stanovujeme 

množství spotřebované vody v domácnostech dle směrných čísel roční spotřeby vody, 
kde je uvedeno, že na jednoho obyvatele bytu s tekoucí teplou vodou připadá 35 m

3 

vody/rok. Cena stočného na jednoho obyvatele pro rok 2022 je 175 Kč.              
Dle smlouvy můžete uhradit stočné bezhotovostní formou na účet obce                       
č. 1766493309/0800, jako variabilní symbol uvedete číslo smlouvy nebo číslo popisné, 
do poznámky uvést = stočné, nebo platbu je možné uskutečnit složením hotovosti do 
pokladny na obecním úřadě. Platba je splatná k 31. 10. 2022. 

3.600 Kč / rok /1 ČOV   (pozor, splatnost do 31.3.2022)  
 
nebo 300 Kč / měsíčně 
 převodním příkazem ve prospěch účtu obce Rybí č. 1766493309/0800,  
 variabilní symbol = číslo popisné, do poznámky uvést = poplatek čistička 
 
 Složením hotovosti do pokladny nebo platba kartou na Obecním úřadě v Rybí. 



7 

Ve středu 8. prosince 2021 se v sále Besedy konalo 16. zasedání zastupitelstva obce, 
kterého se zúčastnilo 12 členů zastupitelstva a 10 občanů. 
 

Zastupitelstvo na zasedání projednalo a přijalo toto usnesení: 

(Hlasování: pro - proti - zdrželo se) 

schvaluje doplnění programu o bod: Projednání podání žádosti o dotaci na MMR ČR na stavbu 
dětského hřiště u základní školy                  (12-0-0) 

schvaluje  program  16. zasedání Zastupitelstva obce Rybí;                                                   (12-0-0) 

schvaluje, aby diskuse probíhala ke každému bodu programu zvlášť;                                (12-0-0) 

bere na vědomí usnesení přijaté na 15. zasedání Zastupitelstva obce Rybí dne 22.9.2021. 
schvaluje návrhovou komisi ve složení    -  předseda  Jana Kovaříková 
   další členové  -  Antonín Kudělka a Andrea Tománková 
        ověřovatelé zápisu – Alena Kvitová a Dominik Skalka 
      zapisovatelka -  Jana Marková                          (12-0-0) 

 

schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2022.                                       (12-0-0) 
 

schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Rybí č. 1/2021 o místním poplatku za odkládání 
komunálního odpadu z nemovité věci.                             (12-0-0) 

 

schvaluje cenu stočného ve výši 5 Kč/m
3
 na rok 2022 pro nemovitosti, které jsou napojeny na 

kanalizaci v majetku obce, tzn. 175 Kč/osoba/rok.           (12-0-0) 

 

schvaluje  bezúplatný převod pozemku parc. č. 850/100 k.ú Rybí o velikosti 476 m
2
 (ostatní plocha, 

ostatní komunikace) z vlastnictví České republiky do vlastnictví obce Rybí.                    (12-0-0) 

 

bere na vědomí zprávu o jednání ve věci majetkoprávního vypořádání pozemku parc. č. 1637/2 k.ú 
Rybí (ostatní plocha, ostatní komunikace) pod cyklostezkou, který je v majetku Lesů ČR.     (12-0-0) 

 

schvaluje odkoupení nově zaměřeného pozemku parc. č. 739/134 (ostatní plocha) o výměře 294 m
2
 a 

parc.č. 739/135 (orná půda) o výměře 111 m
2
 od paní Z.P. bytem Kunín. Cena je stanovená 

znaleckým posudkem Ing. Taťánou Kvapilovou se sídlem Kunčice pod Ondřejníkem. Celková 
cena pozemku 62.775,- Kč.                             (12-0-0) 

 

schvaluje darovací smlouvu mezi obcí Rybí a Ing. J.R., Brno-Černá pole. Předmětem darovací 
smlouvy je převedení pozemku parc. č. 1710/6 o velikosti 173 m

2
 (ostatní plocha, silnice) k.ú 

Rybí do vlastnictví obce Rybí.                        (12-0-0) 

 
volí do funkce přísedícího u Okresního soudu v Novém Jičíně pro funkční období 2022-2026 paní     

R. M., bytem Rybí;                                      (12-0-0) 

 

bere na vědomí posouzení a stanovisko pořizovatele dle ustanovení § 46 odst. 2 a 3 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební zákon“) ve věci návrhu na pořízení změny územního plánu fyzické 
osoby.                                                 (12-0-0) 

    

schvaluje ve smyslu § 84 odst. 2 písm. y) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 stavebního zákona a také v návaznosti 
na § 44 písm. d) stavebního zákona o pořízení změny územního plánu - vymezit plochu pro 
bydlení na části pozemku parc. č. 1677/3 k.ú Rybí.  Náklady na pořízení změny hradí obec.   (8-3-1) 

 

Ze zasedání  

 zastupitelstva obce 
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Ze zasedání rady obce  
V měsíci prosinci rada obce  

schválila:  

 uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o sdružených dodávkách plynu č. 

21080007310. 

 uzavření objednávky na rozšíření právního servisu společnosti Atlas 

CONSULTING spol. s r.o. se sídlem  Výstavní 292/13 Ostrava, Moravská Ostrava  

 vyvěšení záměru výpůjčky nebytových prostor – klubovny v prvém patře 

multifunkčního domu čp. 380 pro zájmovou činnost seniorů. 

 umístění retardéru na MK 27c (pod Polďákem). 

 vyřazení majetku z evidence MŠ Rybí z důvodu opotřebovanosti, neopravitelnosti 

a zastaralosti. 

 

doporučila zastupitelstvu ke schválení: 

 poskytnutí účelově vázané dotace poskytnutí účelově vázané dotace obce Rybí 

na rok 2021 panu J.P., bytem Rybí a to ve výši 19.924,- Kč a uzavření smlouvy.  

 

vzala na vědomí:  

 informaci o novém podání žádosti na změnu OZV o zkrácení nočního klidu  

 informaci o základním ceníku za uložení vybraných odpadů na skládce 

společnosti Asompo, a.s. se sídlem Životice u Nového Jičína 194 a to od 1.1.2022  

bere na vědomí  posouzení a stanovisko pořizovatele dle ustanovení § 46 odst. 2 a 3 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební zákon“) ve věci návrhu na pořízení změny územního plánu fyzické 
osoby.                                          (12-0-0) 

 

schvaluje ve smyslu § 84 odst. 2 písm. y) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. a) stavebního zákona a také 
v návaznosti na § 44 písm. d) stavebního zákona pořízení změny územního plánu - vymezit 
plochu pro bydlení na části pozemku parc. č. 175 k.ú Rybí v rozsahu cca 1150 m

2
, tak že by byla 

dorovnána hranice plochy k bydlení. 
    Náklady na pořízení změny územního plánu bude hradit obec.                        (11-0-1) 

 

bere na vědomí posouzení a stanovisko pořizovatele dle ustanovení § 46 odst. 2 a 3 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební zákon“) ve věci návrhu na pořízení změny územního plánu fyzické 
osoby.                                           (12-0-0) 

 

schvaluje  rozpočtové opatření č. 9.                             (12-0-0) 

 

schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce Rybí na stavbu domovní čistírny odpadních vod 
k rodinnému domu panu J. P., bytem Rybí a to ve výši 19.924,- Kč a schvaluje uzavření 
smlouvy.                                   (12-0-0) 

 

schvaluje podání žádosti o dotaci z MMR ČR do programu "Podpora obnovy a rozvoje venkova" - 
projekt "Dětské hřiště Rybí" u základní školy.                                              (12-0-0) 

 

bere na vědomí   informace starostky.                 
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Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj 
Na Jízdárně 3, 709 00 Ostrava  

Tel.: 596 651 302 
 

Informace pro občany 
Máte problém s přiznáním k dani z nemovitých věcí na rok 2022? Využijte níže uvedené 
informace,  volejte na zřízené informační linky finančního úřadu nebo posílejte e-maily.   
V lednu každoročně tisíce občanů  v kraji podávají přiznání k dani z nemovitých věcí a chtějí se poradit 
s úředníky. Osobní kontakt však zvyšuje nebezpečí přenosu koronaviru. Vloni se ve stejné situaci 
většina konzultací k podání přiznání zdárně realizovala bez osobního setkání s úředníky finančního 
úřadu, telefonicky nebo zasláním e-mailového dotazu.  Toto nahrazení osobních konzultací na 
finančním úřadě a jeho územních pracovištích jinými formami poskytnutí odborných informací se 
osvědčilo. Občané dostali informace, které potřebovali, daňová přiznání byla podána včas a současně 
bylo minimalizováno riziko zvyšování nemocnosti v kraji v důsledku zamezení shromažďování velkého 
počtu osob na územních pracovištích. 
Občané ani letos  o konzultace se  zaměstnanci  ani o pomoc s problémy při  vyplnění přiznání 
nepřijdou. Se svými dotazy se na zaměstnance mohou obracet opět telefonicky na speciálně 
zřízených linkách, e-mailem nebo vhozením dotazu do sběrného boxu umístěného na každém 
územním pracovišti.  
Speciální telefonické informační linky zajistí všem tazatelům odpovědi na otázky k dani z nemovitých 
věcí se znalostí místních poměrů. Odpovídat na dotazy budou na infolinkách zaměstnanci útvarů 
majetkových daní všech územních pracovišť finančního úřadu, a to v pracovních dnech  denně od 3. 
ledna 2022.  
Občané i firmy mohou vyřídit od 3. ledna 2022  své dotazy ohledně problematiky daně z nemovitých 

věcí na níže uvedených linkách finančního úřadu takto:  v pondělí a  ve středu od 8:00 -17:00 hodin, 

v úterý a ve čtvrtek od 8:00 - 14:30 hodin a v pátek od 8:00  - 13:30 hodin. 

K problematice daně z nemovitých věcí  dále uvádíme: 

V úterý 1. února skončí lhůta pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2022 a také 

možnost přihlásit se k placení této daně na rok 2022 prostřednictvím soustředěné inkasní 

platby obyvatelstva (SIPO).   

Povinnost podat přiznání se týká především nových vlastníků pozemků, zdanitelných staveb, bytových 

a nebytových jednotek (včetně majitelů bytových jednotek převedených v roce 2021 z družstevního do 

osobního vlastnictví). Do daňového přiznání se uvádí všechny zdanitelné stavby (budovy nebo 

vybrané inženýrské stavby), bytové a nebytové jednotky, které se nachází na území 

Moravskoslezského kraje. Rozhodný je stav vlastnictví k nemovité věci k 1. 1. 2022. 

Pozornost těmto řádkům by měli věnovat také vlastníci nemovitostí, kteří v roce 2021 všechny 

nemovitosti nebo část svých nemovitostí umístěných v Moravskoslezském kraji prodali, darovali nebo 

je jiným způsobem převedli na nové vlastníky. Také bývalým vlastníkům nemovitých věcí totiž zákon 

ukládá povinnost komunikovat s finančním úřadem, a to buď formou podání daňového přiznání (pokud 

jsou ke dni  1. 1. 2022 vlastníky nemovitých věcí v obvodu územní působnosti Finančního úřadu pro 

Moravskoslezský kraj) nebo formou písemného oznámení, že v roce 2021 přestali být vlastníky 

nemovitých věcí a nadále již k 1. 1. 2022 nejsou vlastníky žádné nemovité věci ani poplatníky daně 

za nemovité věci v obvodu územní působnosti FÚ pro Moravskoslezský kraj.  

Důvodem pro povinné podání daňového přiznání je i digitalizace katastrálních území, která proběhla 

v roce 2021. Tímto úkonem ve většině případů dochází ke změně poplatníka u parcel pronajatých 

zemědělským subjektům, dále ke změně číslování parcel a ke změně výměry parcel.   

V roce 2021 byly prováděny v některých katastrálních územích pozemkové úpravy a revize údajů 

katastru, na základě kterých také došlo ke změnám výměr pozemků, druhů pozemků, parcelních čísel 
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a slučování pozemků. Vlastníci nemovitostí byli o změnách skutečností plynoucích z pozemkových 

úprav informování rozhodnutím nebo veřejnou vyhláškou vyvěšenou na obecním úřadě příslušné obce 

a vznikla jim povinnost podat Finančnímu úřadu pro Moravskoslezský kraj, přiznání k dani 

z nemovitých věcí dle stavu k 1. lednu 2022.  

Pokud vlastník nemovité věci, která se nachází v Moravskoslezském kraji, podával přiznání k dani 

z nemovitých věcí Finančnímu úřadu pro Moravskoslezský kraj v  uplynulých letech a nezměnily se 

skutečnosti rozhodné pro výpočet daně, daňové přiznání znovu nepodává. Skutečnost, že došlo ke 

změně stanovené ceny půdy nebo výše místního koeficientu není sama o sobě důvodem pro podání 

daňového přiznání.  

Vlastník nemovité věci umístěné na území Moravskoslezského kraje, který tuto nemovitou věc zahrnul 

do přiznání k dani z nemovitých věcí podaného v uplynulých letech, má povinnost podat daňové 

přiznání zejména, pokud realizoval přístavbu, nástavbu nebo naopak část stavby zlikvidoval, dále pak 

v případech, kdy došlo ke změně výměry jeho pozemků nebo ke změně druhu pozemku, zvýšení 

počtu nadzemních podlaží apod. 

Obce mohou obecně závaznou vyhláškou pro všechny nemovitosti na území obce stanovit místní 

koeficient v rozpětí 1,1 až 5. Od roku 2022 mohou obce ve stejném rozsahu stanovit místní koeficient i 

vymezením území obce např. výčtem parcel, který obec uvede v obecně závazné vyhlášce. 

Tímto koeficientem se pak násobí daň poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, zdanitelných staveb 

nebo jednotek, případně jejich souhrny (s určitými výjimkami).  Pro rok 2022 využilo možnosti stanovit 

místní koeficient 56 obcí v Moravskoslezském kraji.  

Obec Kružberk stanovila místní koeficient ve výši 1,1. Celkem 38 obcí kraje stanovilo místní koeficient 

ve výši dvě, 1 obec stanovila místní koeficient ve výši 2,3 (Vratimov), 7 obcí stanovilo místní koeficient 

ve výši tři (Rudná pod Pradědem, Nošovice, Malenovice, Ostravice, Frýdlant nad Ostravicí, 

Dětmarovice, Mořkov), 2 obce stanovily místní koeficient ve výši čtyři (Oprechtice ve Slezsku, Paskov) 

a 6 obcí stanovilo místní koeficient v maximální výši pět (Palkovice, Žabeň, Bílá, Čeladná, Staré 

Hamry, Stonava).  

Výčtem parcel byly stanoveny místní koeficienty ve 2 obcích (obec Šenov pro tyto parcely stanovila 

koeficient ve výši 4,0 a obec Krásná ve výši 2,0).  Šenov stanovil obecně závaznou vyhláškou pro 

zbytek obce místní koeficient ve výši 2,0. 

Podrobné informace o místních koeficientech stanovených obcemi v Moravskoslezském kraji 

naleznete na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj. 

Finanční úřad doporučuje využít k vyplnění i k podání daňového přiznání elektronickou aplikaci 

Elektronická podání pro Finanční správu nebo aplikaci Online finanční úřad na adrese 

www.mojedane.cz, kde lze tiskopis Přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2022 vyplnit 

automatizovaně s nápovědami, kontrolami, automatickými součty a současně toto podání odeslat 

nebo vytisknout.  

Daň z nemovitých věcí na rok 2022 je splatná do konce května 2022.  Platební údaje  lze vygenerovat 

včetně QR kódu na adrese Podpora placení - Portál MOJE daně (mfcr.cz). 

Na základě žádosti, která byla v minulosti podána občanem, který je poplatníkem daně z nemovitých 

věcí nebo na základě žádosti, která bude občanem podána finančnímu úřadu nejpozději do 15. března 

2022, bude občanovi doručen místo složenky e-mail s informacemi potřebnými pro placení daně 

z nemovitých věcí. V případě zájmu o využití této služby naleznete více informací na stránkách: 

www.financnisprava.cz/email 
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Věrka Šustalová, knihovnice 

      M. Belšán     Zvědavá lištička 

     Bára cestou z tréninku zaslechne, jak se parta výrostků domlouvá, že prožene netopýry 
zimující ve štolách za městem. Společně s kamarády jim tenhle plán úspěšně překazí. Ale potom 
cestou lesem uslyší takový divný zvuk. Když přijdou blíž, najdou zraněné liščí mládě zamotané do 
rezavého drátu. Příběh z české přírody, který se skutečně stal. 
 
     J. Dolejšová     Po kolejích za pohádkou 
     Železniční koleje a pražce si povídají o vlacích a nádražích, o blízkých i dalekých cestách, o 
lidech a zvířátkách, o věcech kouzelných i docela obyčejných. Vydejte se s námi po kolejích za 
pohádkovými příběhy. 
 
     P. H. Šlik      Ztracený na Nevděku 
     David Bílek je nejproblémovějším žákem ve třídě: věčně odmlouvá, pošťuchuje se s ostatními, 
a navíc je hyperaktivní. Na školním výletě do Žlutic, kde se podle pověsti nachází vchod do 
samotného pekla, uteče své skupině do lesů. A pak zjistí, že pověsti nemusí být jen báchorky 
určené k vyprávění u nočního táboráku, ale mohou skrývat mnohá tajemství. 
 
     M. Strakoš     Ostrava industriální a moderní 
     Těžba uhlí a vznik prvních průmyslových podniků na Ostravsku se sice datují již od druhé 
poloviny 18.století, ale rozhodný impulz k industrializaci kraje však dodalo teprve železniční 
propojení Ostravy s Moravou a Vídní v roce 1847. Proto kniha začíná vybudováním železniční 
stanice ve Svinově roku 1845. Průvodce představí slovem a prostřednictvím současných fotografií 
na 150 ostravských staveb, které jsou pro severomoravskou metropoli významné. 
 
     L. Šilhová     Svedu to na tebe 
     „V posteli Šípková Růženka, ve společnosti Popelka a v kuchyni Bětuška s hrncem, co sám 
vaří kaši. To je můj recept na šťastný život. Můj muž to však vidí jinak“. Rozdílný svět ženy a 
muže v rodině představuje autorka v této knize s nadsázkou a humorem. 
 
     J. Moyesová      Jako hvězdy v temné noci 
     Alice Wrightová uvítá možnost zapojit se jako dobrovolnice do projektu takzvané Koňské 
knihovny, který má za úkol šířit literaturu a vzdělanost v odlehlých oblastech Appalačských hor. 
Alici, Margery a tři další ženy čeká cestování na koních nebezpečnou krajinou, boj s předsudky 
místních lidí, ale také nádherné ženské přátelství. 
      
 J. Ludvíková     Vánoční případ 
     V Praze řádí sehraný gang zlodějů. Mají na svědomí více než 120 vykradených nemovitostí a 
policii se stále nedaří jejich řádění zastavit. Na své loupežné tažení se vydají i na Štědrý den, zdá 
se, že je vše podle stejné šablony až do chvíle, kdy je v jednom domě nalezena mrtvá žena… 
 
     V. Vondruška     Manželské zrcadlo 
     Hospodyně Jiřího Adama z Dobronína obdrží jako dárek knihu Manželské zrcadlo, která 

obsahuje různé rady pro život vdané ženy a také poučné příběhy. Diskutuje o ní se svou 

přítelkyní, a ta si vzpomene, že zaslechla o případu, který tahle kniha popisuje. Obě napadne, že 

může jít o utajený zločin. Tím začíná řetěz podivných událostí, v nichž hrají roli démoni, nevěra a 

hamižnost…      
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JAK ZATOČIT S DĚTSKOU OBEZITOU? 
 
Dětská obezita je velmi aktuálním tématem, a 
to nejen v závislosti na pandemické situaci, 
kdy děti v mnohém zlenivěly, vysedávaly 
převážně u počítače a neměly dostatek 
pravidelného pohybu. Často pak děti 
napodobují vzorce svých rodičů, takže pokud 
jste i vy měli v době různých opatření a 
karantény sklony se spíše přejídat vězte, že to 
od vás tak trochu „okoukaly“. A mimo to, s 
obezitou často souvisí také emoce.  

Není hlad jako hlad  
Každý z nás má něco, co ho zaručeně uklidní, rozveselí. Pro někoho to může být jídlo. 
Kdykoliv se dostaví špatná nálada nebo stres, tak emoční jedlík sáhne po jídle. A je mu 
zase dobře, alespoň tedy po emoční stránce, po té tělesné už tolik ne.  
Emoční hlad, na rozdíl od hladu fyziologického, přichází náhle a je spojen s nějakým 
psychickým napětím. Celý tento pocit „hladu“ se nekontrolovatelně zvyšuje, až je 
potřeba opravdu sáhnout po jídle. Největším problémem však je, že ať spořádáte 
sebevíc jídla, emoční hlad neukojíte. Dostáváte se do začarovaného kruhu, protože po 
tomto hladovém záchvatu a přejedení se nastoupí akorát silné pocity viny a výčitky, 
které opět budete řešit další dávkou jídla.  
Bohužel smutnou pravdou zůstává, že emočnímu přejídání učíme děti nevědomky od 
mala. Aby dítě neplakalo, koupíme mu zmrzlinu. Když bude hodné a nebude zlobit, 
dostane čokoládu. Za statečnost si zaslouží lízátko... Dítě si tak jednoduše spojí, že 
jídlem a sladkostmi se řeší všechny starosti. A základ emočního přejídání je na světě. 
 

Co zaručeně (ne)pomáhá v  boji  s  dětskou obezitou?  
Dětská obezita je mnohdy spojována pouze s tím, že děti dnešní doby tráví velkou 
spoustu času před obrazovkami počítačů a jejich strava není vyvážená. Teď už víte, že 
za tím mohou být i emoce. 
 

Zde je tedy několik tipů, co (ne)dělat:  
1. Nekřičte, nevyčítejte. Po emočním přejedení následují obrovské pocity viny. 

Zkuste dítě proto nestresovat dalším křikem a výčitkami. To totiž může vést zas a 
pouze k opětovnému přejídání.  

2. Zakládejte si na vědomém stravování. Při jídle by se dítě mělo věnovat jídlu. 
Vyhněte se tomu, aby dítě během jídla sledovalo televizi, hrálo hry na počítači nebo 
jedno za pochodu.  

3. Věnujte pozornost tomu, kdy se u dítěte emoční hlad spouští. Co tomu 
předchází? Jakou emoci v danou chvíli dítě cítí? To vše vám může pomoci 
pochopit jeho potřebu po jídle.  

4. Vybavte se zdravým jídlem. Pokud víte, že doma emočního jedlíka máte a 
prozatím se situaci nijak řešit nedaří, dbejte alespoň na to, aby potraviny v lednici a 
ve spíži byli kvalitní a zdravé. 

5. Ukažte dítěti další způsoby, jak se uklidnit. Zkuste třeba procházku, krátkou 
meditaci, nebo si o problémech promluvte. 

Online psychologická poradna Mojra.cz 
www.mojra.cz 
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Vánoční svátky a Silvestr už jsou za námi a tím i poslední měsíc 
v roce 2021. V prosinci bylo ve škole největší událostí natáčení 

vánoční programu, který nacvičily děti pod vedením paní učitelky Lenky Michálkové, 
Martiny Bajerové a pana učitele Jaromíra Bílého. Jak vystoupení s názvem       
„Vánoční příběh“ dopadlo, se 
můžete podívat na stránkách 
školy v sekci fotogalerie na 
odkaze zsrybi.rajce.net. Věřím, 
že se Vám bude líbit. 

 
Nyní vstupujeme do 

nového roku 2022. Při této 

příležitosti bych všem chtěla 

z celého srdce popřát hlavně 

pevné zdraví, hodně 

spokojenosti a úspěchů. 

                  Mgr. Hana Frydrychová 
 

Někteří si možná dáváte novoroční předsevzetí. Děti 4. ročníku na toto téma 
vyzpovídaly zaměstnance školy a tady Vám nabízejí jejich odpovědi. Položili jim jen pár 
jednoduchých otázek. Tady jsou. 
ANKETA – novoroční předsevzetí 

Na otázku, zda si dávají novoroční předsevzetí, kladně odpověděla jen paní 
učitelka Lenka. Ostatní si novoroční předsevzetí nedávají. Ale kdyby si je dávali, jaké 
by bylo? Přečtěte si: 

Martina Bajerová: „Chtěla bych mít více trpělivosti se svými dětmi.“ 
Hana Frydrychová: „Hlavně se nezbláznit.“ 
Jarka Šimíčková: „Chtěla bych mít více trpělivosti s lidmi a pevné nervy.“ 
Lenka Michálková: „Abych si mohla v novém roce koupit menší velikost kalhot.“ 
Jana Kováčová: „Zachovat si zdravý rozum.“ 
Jarek Bílý: „Udělat něco pro svoje zdraví. Např. nejíst hodně vepřového masa…“ 
Boženka Hanzelková: „Chtěla bych se konečně donutit ke cvičení.“ 
Monika Petrová: „Když vám dám bonbon, nemusím odpovídat?“ Tak jsme 

 souhlasili. 
A jaké je Vaše předsevzetí???  

 

Žáci 4. ročníku: Eliška, Terezka, Matěj, Nikolka, Martin a Nikol 

Zprávičky ze školičky 

mailto:obec@rybi.cz
http://www.rybi.cz/
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