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 Vlasta    Drozdová   

 Růžena     Havrlantová  

 Milada  Sochová   

 Růžena  Přerostová   

 Ludmila  Kvitová 

 Josef   Pšenica 

 Lubomír  Geryk   

 Jindřich   Marek 

 Jiří       Kudělka   

 Jiří   Šimíček 

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. 

Po dvouleté pauze se můžete 

na začátku nového roku opět 

těšit na tradiční návštěvu 

tříkrálových koledníků, kteří 

Vám všem přinesou novoroční 

přání klidu a pokoje ve vašich 

domovech. Zároveň i oni stejně 

jako v předcházejících letech 

budou vybírat do kasiček 

"koledu" pro potřeby Charity. 

Ta, jak jistě víte, peníze využívá na podporu zdravotních a sociálních projektů, bez nich 

bychom si mnohdy nedokázali představit sociální služby poskytované lidem i v naší 

obci. 
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VÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU 

Zveme Vás 1. ledna 2023 v 16:30 k obecnímu úřadu na  

vítání nového roku 2023.  

Uskuteční se i tradiční ohňostroj.  

Nezapomeňte si s sebou vzít hrníčky  

na novoroční přípitek. 

Těší se na vás rada obce. 

Milí spoluobčané, 

 

rok 2022 se pomalu chýlí ke konci. Advent přichází (opět) v kulisách, kdy mnozí z nás 

mohou velmi citlivě vnímat přemíru negativních zpráv především z médií. Ať už se týkají 

stoupajících cen nebo válečného konfliktu na Ukrajině. Je přirozené, že tato situace 

může být pro některé z nás psychicky náročná. 

 

Chtěla bych ale s vaším dovolením podotknout, že i v takto nelehké době se kolem nás 

mohou dít krásné věci. 

 

Podle křesťanské tradice je advent časem radostného očekávání příchodu Spasitele. 

Dobou ztišení, rozjímání a dobročinnosti. Na adventním věnci postupně zapálíme čtyři 

svíčky a každá z nich má svůj význam. První svíce symbolizuje naději. Zapaluje se za 

splněná přání. Druhou svíci zapalujeme za přání míru v srdci i ve světě. Třetí za 

přátelství a jako díky za naše blízké a poslední svíce je znamením lásky.* 

 

Záleží na každém z nás, jak předvánoční čas prožijeme. Věnujme ho své rodině a 

přátelům, vzpomeňme na naše blízké, kteří jsou daleko, nebo si připomeňme ty, kteří už 

nejsou mezi námi. Nechme se inspirovat symbolikou světla adventních svící. 

 

Dovolte mi, abych Vám popřála za 

všechny kolegy ze Zastupitelstva obce i 

zaměstnance našeho obecního úřadu dny 

plné dárků, které se nedají koupit ani 

zabalit. Přejeme Vám, abyste čas adventní 

i vánoční prožili ve zdraví a klidu.  

 

Andrea Tománková 

 

*Inspirace z webu: Symbolika adventního věnce (farnost-litomerice.cz) 

https://www.farnost-litomerice.cz/clanky/Symbolika-adventniho-vence.html
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Poslední den v roce 2022 Vás turisté zvou na  

SILVESTROVSKÝ VÝŠLAP NA SVINEC 

sraz v 9:00 hod. vedle Jahnů. 

Pozvání na vánočně vyzdobený kostel 
 

Na Štědrý den jste od 13 hodin do 16 hodin zváni na návštěvu do 
našeho vánočně vyzdobeného kostela.  
 
Domů si pak můžete odnést betlémské světlo, které k nám již 
dlouhodobě dovážejí skauti.  
Nezapomeňte si proto s sebou vzít lampičku. 
 

Přijďte si zazpívat vánoční koledy a písně.  
Sejdeme se ve středu 7. prosince 2022 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 
 Veselé vánoční hody 
 Pásli ovce Valaši 
 Vánoce, vánoce přicházejí 

            ZUŠ Zdeňka Buriana Kopřivnice, pobočka Rybí  

Vás co nejsrdečněji zve na 

ADVENTNÍ KONCERT, 

který se uskuteční  

            v neděli 11. prosince v 15:00 hod. v sále Besedy. 

                                                             Vstupné dobrovolné. 
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ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ A MĚŘENÍ TLAKU  se bude konat v pondělí 5. prosince  
v konzultační místnosti lékaře na obecním úřadě v době od 9:30 - 10:00.  
          

ZAPISOVÁNÍ  LÉKŮ se bude konat  v pondělí 19. prosince  ve stejnou dobu. 
 

Obecní úřad Rybí bude  
od pátku 23. prosince do pátku 30. prosince 

uzavřen. 

Poslední čtvrtek v prosinci tj. 29.12.2022 nebude probíhat sběr 

žlutých pytlů s plasty. Sběr proběhne až poslední čtvrtek v 

měsíci lednu 2023. 

Vánoční otevírací doba v sokolovně 

 
 

čtvrtek 22.12.2022 až neděle 1.1.2023 

zavřeno  

 
Pondělí 19.12.2022 

  
9:00 – 12:00 

  
15:00 – 21:00 

Úterý 20.12.2022 zavřeno 15:00 – 21:00 

Středa 21.12.2022 9:00 – 12:00 15:00 – 21:00 

KLUB ŽEN  zve své členky ve středu 7. prosince do přísálí Besedy v 17:00 hod. 
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Hudební dílny 

18:00 



11 



12 

Poděkování za reprezentaci v bowlingovém turnaji SPV 
  

Vážení spoluobčané, přátelé, 
dovolte mi, abych touto cestou poděkoval našim Rybjanům-reprezentantům v bowlingu, 
kteří se zúčastnili tradičního okresního přeboru SPV v Kopřivnici a v silné konkurenci 
vybojovali skvělé druhé místo ve složení Rybí „A“ Michal Kelnar, Liba Mužíková, 
Přemek Tobola a Jiří Valušek.  

Pozadu nezůstalo ani družstvo Rybí „B“, které se umístilo na čtvrtém místě ve složení  
Kuba Chovanec, Lidka Krpcová, Mirek Krpec a Milan Rýdl. 

Děkuji všem za příkladné sportovní nasazení. 
  

Jiří Valušek 
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Hledám k pronájmu zemědělskou půdu 
k hospodaření v ekologickém režimu. 

Nabídněte na tel. 734803744 
Helena Havrlantová 

Z důvodu stěhování hledáme  
nového majitele psa.  

Gordonsetr, stáří 6 let, jmenuje se Ron.  
Vice informaci na tel: 605119773 

Koupím dům jako investici případně zahradu,  
kde lze stavět v oblasti Rybí a okolí.  

Prosím nabídněte. Peníze mám.  
Tel. 737 190 613 
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Senior Point Nový Jičín 
V Novém Jičíně na ulici Revoluční 6 (v průchodu do domu s pečovatelskou službou) je 
otevřeno kontaktní místo Senior Point. V úterý od 8:00 do 12:00 hod. a ve středu od 
12:00 do 16:00 hod. mohou občané tyto prostory navštívit a využít jejich služby: 
 INF. obálky zdarma 

(sloužící k předání 
důležitých informací 
složkám záchranného 
systému - zdravotníkům, 
hasičům při případném 
zásahu a záchraně života) 

 Občané starší 65 let 
s trvalým pobytem na 
území Moravskoslezského 
kraje mohou zdarma 
získat: 
 Hlásiče požáru. Tyto 

přístroje jsou vydávány 
na základě darovací 
smlouvy, pokud má 
senior instalován 
v domku lokální 
spotřebič na tuhá, 
kapalná nebo plynná 
paliva. 

 Detektory plynu oxidu 
uhelnatého, pokud 
v dané domácnosti již 
není nainstalováno 
podobné detekční 
zařízení. 

 Možnost vyřízení Senior 
Pasu, který nabízí v rámci 
celé ČR kromě zajímavých 
slev na zboží či služby i 
řadu nápadů a tipů na 
výlety. Senior Pasy jsou 
určeny pro osoby starší 55 let a jejich registrace je zdarma. 

 V úředních hodinách je k dispozici internet zdarma, sloužící klientům k získání 
potřebných informací. 

Organizace přednášek a besed pro seniory. 
Neváhejte využít těchto služeb, topná sezona je v plném proudu a předcházení 
požárům a otravám oxidem uhelnatým je velni důležité. 

Kontaktní údaje na Senior Point 
Telefon: 556 423 865 

E-mail: novyjicin@seniorpointy.cz 
Zaměstnanci Senior Pointu: Antonín Urban a Hana Rosová 

Za sociální komisi Alena Kvitová 

mailto:novyjicin@seniorpointy.cz
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Ze zasedání rady obce  
V měsíci listopadu rada obce  

schválila:  

 uzavření darovací smlouvy mezi obcí Rybí a Společenským centrem Věžička Rybí z.s. se 
sídlem Rybí čp. 102 na úhradu nákladů spojených s konáním komunálních a senátních voleb 
v r. 2022 ve výši 3.500 Kč. 

 vyvěšení záměru pronájmu místnosti pro lékaře v budově čp. 380 a to za účelem poskytování 
fyzioterapeutických služeb ve volných dnech: čtvrtek, pátek, sobota, neděle. 

     za podmínky: úhrada 100 Kč/1 den 
 Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo ze dne 03.11.1995 o provádění prací při opravě a údržbě 

veřejného osvětlení mezi obcí Rybí a společností ZVL SERVICE s.r.o. Předmětem smlouvy 
je úprava cen za poskytnuté služby. 

 termín a program 2. zasedání Zastupitelstva obce Rybí ve středu dne 23.11.2022 v 18:00 
hodin v sále kulturního domu Beseda a program  

 uzavření objednávky na zajištění pouťových atrakcí u příležitosti pořádání rybské pouti 2023 
se společností Šimková – firma Romeo Šimek se sídlem Olomouc – Holice. 

 následující složení komisí rady obce: 
Sociální komise: Jana Kovaříková (předseda), Alena Kvitová (člen) 
Komise životního prostředí: Marie Janečková (předseda), Oldřich Pěnkava (člen), Jakub    

Cochlar  (člen), Marek Vaculík (člen) 
Kulturní komise: Antonín Kudělka (předseda), Šárka Hyklová (člen), Eva Müllerová (člen), Jana 
 Honešová Fučíková (člen), Andrea Tománková (člen) 
Sportovní komise: Petr Pochyla (předseda), Dominik Skalka (člen) 
 uzavření darovací smlouvy ve výši 5.000,- Kč mezi obcí Rybí a Domovem Příbor, 

příspěvkovou organizací se sídlem v Příboře, Masarykova 542, 742 58 Příbor. Dar bude 
poskytnut na zvyšování kvality poskytovaných sociálních služeb v Domově Příbor. 

 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí daňového poradenství ev. č. 1/2019/108/1 mezi obcí 
Rybí a společností Ing. Jiří Turoň, Havířov-Město. Předmětem smlouvy je zvýšení odměny o 
1.000,- Kč bez ohledu na zdaňovací období. Ostatní odměny sjednané v článku III. Smlouvy 
zůstávají beze změn. 

 vyúčtování neinvestiční dotace z rozpočtu obce Rybí poskytnuté Mysliveckému spolku Rybí. 
Dotace byla využita na pokrytí nákladů spojených s činností myslivosti a na nákup krmiva pro 
zvěř. 

 p. Marii Janečkovou (místostarostku) jako oprávněnou osobu k povolování kácení stromů 
v katastru Rybí.  

 Smlouvu o dílo na tvorbu GIS obce Rybí pro rok 2023 č. RYB23_SOD mezi obcí Rybí a 
společností DIGIS, spol. s r. o., Výstavní 292/13, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava. 

 Smlouvu o pachtu a provozování vodního díla č. 17871: „Prodloužení vodovodu Rybí – Malá 
strana (na p.č. 1716/1 a 1713/1)“ a „Prodloužení vodovodu Rybí – Malá strana – DODATEK 
D1: Propoj vodovodu na p.č. st. 144“, č. smlouvy 17871 

 vyhlášení veřejné zakázky na pořízení ochranných a pracovních pomůcek pro zásahovou 
jednotku dobrovolných hasičů Rybí a dále schvaluje zaslat výzvu uchazečům: 
 FIRE GROUP, s.r.o. se sídlem Malostranská 23, 742 42 Šenov u Nového Jičína 
 MAX SERVIS s.r.o., Třída Československé armády 211, 753 01 Hrabice 
 HTB Požární ochrana a.s., Nádražní 3113/128. 702 00 Moravská Ostrava 

 vyhlášení veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace FVE v obci Rybí včetně 
studie komunitní elektrárny. 

 

zvolila: 2 členy školské rady při ZŠ Adolfa Zábranského Rybí p.o. za zástupce zřizovatele a to 
Jiřího Kudělku a Oldřicha Pěnkavu  

 

zamítla: účast na projektu ilustrované vzdělávací knihy pro děti POZNÁVACÍ ATLAS REGIONU 
Novojičínska 
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schvaluje  rozpočtové opatření č. 11/2022 
 
zmocňuje  Radu obce Rybí provádět rozpočtová opatření takto: 
 v rámci jednoho ukazatele (převody mezi paragrafy) schváleného rozpočtu do výše 200.000,- Kč 

na straně příjmů i výdajů 
 v případě obdržení účelově vázaných prostředků (dotací) z jiných rozpočtů, radě obce přísluší 

provést rozpočtové opatření v jakékoliv výši na straně příjmů i výdajů (příjmy i výdaje se zapojí 
do rozpočtu podle stanoveného účelu) 

 
schvaluje  odkoupení nově zaměřeného pozemku pod chodníkem parc.č. 223/5 o výměře 48 m

2
  od 

E.U a Z.U., bytem Rybí  za cenu dohodou ve výši 127 Kč/m
2 

,
 
s tím že návrh na vklad do KN zaplatí 

kupující tj. obec Rybí a schvaluje uzavření smlouvy.  
 
schvaluje  rozpočtové provizorium na rok 2023 
 
stanovuje  neuvolněným členům zastupitelstva obce Rybí za výkon funkce měsíční odměny 
v následujících částkách:  Místostarosta              14.000 Kč 

Člen rady                      3.000 Kč 
Předseda výboru          2.000 Kč 
Předseda komise          2.000 Kč 
Člen výboru                  1.000 Kč 
Člen komise                  1.000 Kč 
Zastupitel bez funkce       500 Kč 

Odměna bude poskytována od 1.12.2022. 
Při výkonu více funkcí se odměny nesčítají, neuvolněnému zastupiteli přísluší odměna vyšší. 
V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce bude odměna 
poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude 
odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.  
 
schvaluje peněžité plnění poskytované fyzickým osobám, kteří nejsou členy zastupitelstva obce, za 
výkon funkce členů komisí a výborů a to ve výši 1000 Kč/měsíc. 
 
schvaluje v souladu s § 80 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů plnění pro 

uvolněného člena zastupitelstva obce, která jsou poskytována z rozpočtu obce a ze sociálního 
fondu (viz příloha) 

 

schvaluje  cenu stočného ve výši 5 Kč/m
3
 pro rok 2023 pro nemovitosti, které jsou napojeny na 

kanalizaci v majetku obce, tzn. 175 Kč/osoba/rok.  
 

schvaluje poskytnutí účelově vázané dotace z rozpočtu obce Rybí na rok 2022 na stavbu domovní 
ČOV panu M.Š., bytem Rybí  ve výši 23.195,- Kč a uzavření smlouvy.   
 

schvaluje paní Bc. Andreu Tománkovou určeným zastupitelem pro pořizování územně plánovací 
dokumentace obce Rybí pro volební období 2022 – 2026. 

 

bere na vědomí  informace starostky. 

Ze zasedání  

 zastupitelstva obce 

Ve středu 23. listopadu 2022 se v sále Besedy konalo 2. zasedání zastupitelstva obce, 
kterého se zúčastnilo 15 členů zastupitelstva a 5 občanů. 
 

Zastupitelstvo na zasedání projednalo a přijalo toto usnesení: 
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I v letošním roce se naše obec 
umístila na medailových pozicích 
v soutěži, kterou již po osmé 
vyhlásila společnost ARNIKA. Tato 
soutěž vyhodnocuje produkci 
směsného odpadu na občana a rok 
v dané obci.  V loňském roce 
vyprodukoval každý náš občan 90,5 
kg směsného odpadu. Jde o velmi 
dobrý výsledek, za který jsme získali 
v kategorií obcí 1001 až 5000 
obyvatel v Moravskoslezském kraji 
druhé místo.  
Děkujeme Vám všem, že využíváte 
náš systém, který umožňuje 
maximální třídění všech věcí, které 
ve vaší domácnosti už nepotřebujete. 
A právě i toto pečlivé třídění přináší 
obci tento dobrý výsledek. 
Naše společnost si klade v oblasti 
odpadu vysoké cíle (a to je moc 
dobře, přece nechceme svým 
potomkům zanechat naši přírodu 
plnou skládek a nepořádku, se 
kterým si nebudou vědět rady). A tak 

již v roce 2024 budeme třídit min. 60 % odpadů 
z našich domácnosti a postupně se toto procento 
bude dále zvyšovat. 
Od příštího roku se také konečně bude více třídit i 
materiál, který ukládáme do velkoobjemových 
kontejnerů. 
Je to tedy pro nás pro všechny velká výzva, ale 
pevně věříme, že se nám ji podaří naplnit a 
jednoho dne dosáhneme vysněného funkčního 
systému Zero Waste (tj. nulové produkce odpadu). 
 

Protože sami chceme jít příkladem, od letošního 
roku jsme začali ještě zodpovědněji zacházet i 
s odpady na kulturních a sportovních akcích. 
Ruční vytřídění odpadkových pytlů je sice 
náročnější, ale stojí to za to, o čemž se můžete 
přesvědčit na přiložené fotografii. Po vytřídění 
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Topné období v plném proudu, aneb čím topíme, to dýcháme. 
 
V letošním roce zažíváme díky velkému zdražení cen za dodávku elektřiny a především 
plynu, velký návrat k vytápění našich domů pomocí lokálních topenišť – tedy kamen, 
kotlů, krbů atd. (jen si stačí vyjít odpoledních hodinách na kopec za barákem a 
rozhlédnout se dolů do zastavěné části naší obce a mnohdy uvidíte valící se kouřovou 
clonu přes celou ves). V  takové situaci sice šetříme naše náklady na topení (a to zcela 
chápu), ale vůbec ne zdraví naše, ani zdraví ostatních obyvatel obce. 
Je proto velmi důležité, abychom při vytápění pevnými palivy pečlivě dodržovali několik 
zásad, abychom si ovzduší co nejméně znečišťovali. 
Především ve svých topeništích spalujte pouze předepsané palivo. Pokud topíte 
dřevem, pamatujte, že musí být vysušené (minimálně 2 roky). Své kotly používejte na 
projektový výkon, nechávejte si je pravidelně seřídit – je to důležité pro jejich úsporný a 
bezpečný provoz. Pravidelně zajišťujte odbornou údržbu komínu. Podle možnosti se 
snažte nahradit svůj zastaralý kotel modernějším a účinnějším. Nejen že se tím sníží 
množství emisí z vytápění, ale moderní kotle s lepším spalováním mohou přinést také 
značnou úsporu na palivu. 
Většinou jde o dodržování jednoduchých zásad, které můžeme vcelku ihned dodržet. 
Některá rozhodnutí jsou však velmi složitá (třeba jak vytápět rodinný dům v příštích 
letech), ale určitě je důležité se tímto problémem zabývat. Jde přece koneckonců 
především o kvalitu života v obci a zdraví obyvatel. 

  Marie Janečková 

odpadků zůstaly po Dni obce dva pytle směsného 
odpadu a po Fish Festu dokonce jen jeden.  
 
K tomuto tématu 
bychom ovšem na vás 
měly jednu prosbu. 
Někteří občané 
odpady třídí tak 
vášnivě, že 
k nádobám na tříděný 
odpad odkládají 
prakticky cokoliv, co 
se jim doma nehodí 
(plné sklenky s 
kompotem, plná láhev 
vína aj.), popřípadě 
odpad u kontejnerů 
jen tak pohodí. 

Mysleme prosím na to, že kolem sběrných míst 
dennodenně procházíme, nebo přímo vedle nich někdo 
bydlí. Čistota na místech, kde máme sběrné nádoby 
umístěny, je vizitkou nás všech. 
Děkujeme, že zodpovědně třídíte odpad.    

Marie Janečková a  Andrea Tománková 
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 KNIHOVNA BUDE OTEVŘENA V LETOŠNÍM  

ROCE NAPOSLED V PONDĚLÍ 19. 12. 2022 

      
       Vánoční koledy 
     Publikací pro děti, které prezentují vánoční koledy, je na knižním trhu spousta. Tato je velmi 
pěkná, jak z hlediska výběru koled, tak i díky hezkým ilustracím Vladimíry Vopičkové. 
 
     R. S. Bernerová     Zima 
     Po knížce o jaru, létu a podzimu přichází Zima. Spisovatelka na obrázcích vypráví své malé, 
vtipné příběhy všedního dne, které poutají a bystří pozornost, podněcují fantazii a řečové schopnosti. 
A hlavně baví malé i větší děti.  
 
     M. Harasimová     Z deníku kočičky Ťapičky 
     Ťapička je bílé kotě s šedými proužky, které se právě stěhuje do nového domova. Tam potká 
především malého kocourka Balonka a také dvě dospělé kočky. Budou si všichni rozumět nebo se 
budou nesnášet? 
 
     R. Riordan     Dcera hlubin 
     Ana Dakkarová, je v prvním ročníku námořní akademie, a objevuje ta nejúžasnější tajemství 
podvodního světa. Od prázdnin ji dělí už jen poslední víkendová zkouška na moři. Cestou na loď se 
ale odehraje tragédie, a Ana s přáteli najednou musí čelit nebezpečným nepřátelům. 
 
     P. Langová     Prázdniny za trest 
     Namísto vysněné dovolené u moře čeká sedmnáctiletou Annie nedobrovolný pobyt s otcem a jeho 
novou rodinou v zapadlé jihočeské vesnici. Když se ale Annie seznámí s místní partou amatérských 
herců, prázdniny začnou naplno. Zároveň začínají vyplouvat na povrch dávná rodinná tajemství. 
 
            Jednoduché recepty s kváskem 
     Těsto na pravý chléb se připravuje s kváskem, i když je to časově náročnější, než kdybychom 
pracovali s droždím. Je důležité správně si naplánovat čas mezi kváskováním, mísením a pečením. 
Pečivo z kváskového těsta má lehčí strukturu a i po několika dnech jeho kvalita zůstává stejná. Tato 
kniha přináší mnoho receptů, podle kterých si můžete upéct na co máte chuť. 
 
     B. Šťastná     Dobrá tak akorát 
     Ženy prý samy sebe kritizují  v průměru osmkrát denně. Mají pocit, že nejsou skvělé matky, že 
nezvládají všechno v práci, že jsou tlusté a tak dál. Myslí si, že opravdový a báječný život začne 
teprve, když se ve všem napraví a zlepší. Tato kniha je plná historek o tom, co se spisovatelce 
nepovedlo. Ale taky o tom, že právě takovýhle život je doopravdy její a že je dobrý tak akorát. 
 
     M. Jendruchová    Babiččina sladká terapie 
     Květa se vypořádala se svým pošramoceným sebevědomím a začala si plnit své sny. Její  
„Babiččino okénko“ šlape, ona sama peče jako divá a pro televizi natočila 365 dílů vlastní Bakershow. 
Horší je to s jejím osobním životem, po létech marného hledání lásky se nyní kolem ní točí tři 
nápadníci, jenže kterého si vybrat? Tato kniha je volným pokračováním knihy Tlustá tak akorát. 
 
     V. Vondruška     Dobronínské  morytáty 
     Na počátku adventu přijíždí Jiří Adam z Dobronína s pomocníky bakalářem Petrem a jeho ženou 
Rozárkou na svůj statek na Vysočině, kde hodlá během Vánoc odpočívat. Ale ihned po příjezdu, ho 
vyhledá jeho bývalá kojná a požádá ho o pomoc, protože se ztratil její vnuk. Jiří záhy najde jeho 
mrtvolu v opuštěném mlýně. I když je advent a křesťané by měli očekávat narození Páně, dojde 
k dalším mordům a smrt hrozí i jemu. Naštěstí má své dva oddané pomocníky.   
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Vánoční třídění oleje // Olej z Vánoc chce vytřídit // O vánočním třídění oleje už 
jste slyšeli? // Olej z vánočních dobrot do záchodu nepatří 
  
Zůstáváte o Vánocích věrní 
kaprovi, vinným klobásám a 
dokřupava usmaženým řízkům, 
nebo ctíte vlastní rodinné 
recepty? Ve většině případů se 
svátky bez oleje a tuku v 
kuchyni neobejdou, leckde se 
ho za těch pár dnů spotřebuje 
jako jindy za celý rok. O to 
důležitější je ani v době 
vánočního shonu nevzdávat 
snahu použité oleje vytřídit, 
aby neškodily v potrubí a 
mohly dál sloužit jinde.  
  
Je jasné, že vánoční olej neškodí 
víc než ten z jiných částí roku. 
Jen ho zkrátka bývá hodně – a 
naopak času na všechno ještě 
méně, takže člověk občas 
zapomene na svá dobrá 
předsevzetí. Přelít použitý olej či 
sádlo z pánve, pekáče nebo 
friťáku do staré PET lahve přitom 
zabere skutečně jen chvilku a 
ušetří toho mnohem víc, než by 
se na první pohled mohlo zdát.  
  
Můžete k němu navíc přidat také všechny další použité oleje a tuky, které se během svátků na 
vašem stole objeví, ať už jde o zbylé olejové zálivky z nakládaných dobrot či ze salátů, nejrůznější 
marinády nebo třeba pevné tuky zapomenuté v lednici ještě z předvánočního pečení cukroví.   
  
Do nového roku s čistými trubkami  
  
Berte to třeba jako součást vánočního úklidu. Každý chce mít doma pořádek nejen na pohled, ale i 
uvnitř. A čisté trubky bez nánosů tuků a nežádoucích ucpávek se vám navíc opravdu vyplatí. A ve 
větším to platí pro celou naši obec. Kanalizační systém, čističky odpadních vod, spodní vody – tady 
všude je lepší udržovat pořádek a žádné odpadní oleje sem nepouštět. Peníze, které se ušetří za 
řešení případných problémů, se přece dají v naší obci využít mnohem lépe.  
  
Kromě toho vás bude hřát pocit, že jste pomohli i přírodě a planetě. Odpadní tuky nebudou škodit v 
půdě a vodě, ušetří se spousta surovin a vypouštění oxidu uhličitého do ovzduší, a naopak nám 
lidem použité oleje ještě jednou poslouží. Šetrným způsobem se z nich po vyčištění vyrobí biopalivo 
pro letadla a auta.  
  
Vánoční procházka s olejem 
  
Tradice dodržované během Vánoc má každá rodina jiné. Jedna by ale mohla být společná všem. Až 
naplníte lahev použitým olejem, dobře ji zašroubujte a udělejte si s ní malý výlet k popelnici s 
růžovým víkem a logem Třídímolej.cz. Schválně, kolik sousedů u ní letos potkáte?  
 



21 



22 

Zprávičky ze školičky 
PODĚKOVÁNÍ  ZA  POMOC  

PŘI ORGANIZACI  ADVENTNÍHO  VYSTOUPENÍ 
 
V pátek 25.11.2022 jsme s dětmi před ZŠ Adolfa Zábranského uspořádali vystoupení 
na téma adventních tradic. Chtěli bychom touto cestou poděkovat za hudební 
doprovod, ozvučení, osvětlení i pomoc při prodeji občerstvení. V neposlední řadě 
děkujeme všem, kteří přišli děti podpořit jako diváci. 

Pedagogové ZŠ Adolfa Zábranského Rybí 
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MŠ 
STŘÍPKY Z MATEŘINKY 

LISTOPAD 

 
 

Měsíc nám začal tradičním Lucerničkovým 

pochodem na Kocmínek. Spojili jsme ho i s 

uspáváním broučků, které jsme vytvořili 

malováním na oblázek. Bylo to  úžasné 

odpoledne, které se protáhlo do večerních hodin 

při opékání buřtů a zpívání u ohně. Děkujeme 

všem, kteří se zúčastnili a předvedli své krásné 

svítilny a lampiony. 

 

V listopadu jsme se zabývali počasím na podzim. 

„Rybičky“ pomocí mimických cviků (foukání 

barevných mýdlových bublin na papír ) vytvářely přímo neuvěřitelné věci. Po dokreslení 

vznikl nádherný obrázek dešťových kapek, tak jak si je děti představovaly při čtení 

pohádky O kapičkové víle. 

Potom přišlo na řadu lidské tělo. Panečku, to bylo zajímavé! „Sluníčka“ si vytvořila 

model oka, a větší „Rybičky“ model zubů. Doplnili jsme to vystřihovanou kostrou 

člověka. 

Nezahálíme ani v keramice, vyrobeno už něco máme, teď budeme glazovat a 

vypalovat. Moc se nám to všechno povedlo. 

Angličtinka se rozbíhá a už nám to jde mnohem lépe. 

Naši maskoti už zdobí skoro celou chodbu, prostě je tu myška vedle myšky. Nádherné 

výtvory jsou opravdu známkou velké fantazie. 

 

Protože se rychle blíží Mikuláš, pilně nacvičujeme. Větší děti pomáhaly 

s úpravou kostýmů a dekorací.  

 

Proto Vás srdečně zveme 6.12.2022 do MŠ na Mikulášskou besídku.   

 

 

Sluníčka a Rybičky z naší malé školičky 

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

