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Slovo starostky
tak si øíkám, že nic není tak akutní jako zdraví a
proè si ten èlovìk neuvìdomuje svoje arogantní a nebezpeèné chování vùèi ostatním.
Pøes všechna nebezpeèí jsme tu
zdrávi a já Vám pøeji krásné a pohodové
vánoèní svátky a pøíští rok podle Vašich
pøedstav.
Vaše starostka
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Po nádherném poèasí, které nás provázelo tento podzim, jsme zažili nejdøív hororové zprávy o praseèí chøipce ve svìtì. Potom se
toto onemocnìní objevilo i u nás. Koncem
listopadu jsme sledovali distribuci vakcín k
oèkování, kterou provázely nevídané události.
Stát nakoupil dlouho, oèkování mìlo zaèít
pøed vypuknutím epidemií. Stát nakoupil údajnì špatnou vakcínu, která zpùsobovala alergické reakce u pacientù. Ze všech tìch zpráv
jsme mìla pocit, že tento globalizovaný svìt
vymøe na neschopnost úøedníkù a pokud chceme pøežít, musíme se postarat o sebe sami.
Nejvíc pomáhá kotel èaje a odpoèinek, když se
k tomu pøidá babièkovský recept se slanou
vodou, tak nemají chøipky šanci. Nejdùležitìjší je však nechodit mezi lidi a infekci nepøenášet. Ani pracovníci úøadu nejsou ze železa, a když k nám pøijde èlovìk, který pro kašel a
rýmu není schopen sdìlit, proè nás navštívil,
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Modernizace spalovny v Rybitví
Modernizace spalovny prùmyslových odpadù v areálu Semtína, je o malý krùèek blíže
skuteènosti. Pøes velký odpor obyvatel a okolních samospráv obdržel zámìr projektu souhlasné stanovisko od ministerstva životního
prostøedí v rámci procesu EIA, který posuzuje
vliv stavby na životní prostøedí.
Proti spalovnì se již pøed dvìma lety postavila znaèná èást veøejnosti v regionu a také
zastupitelé okolních obcí a samotných Pardubic. Na petièních arších se tehdy sešlo na 47
tisíc podpisù. Rakouská spoleènost AVE CZ
musela zpracovanou dokumentaci nìkolikrát
doplòovat, nyní je však pøipravena podle
ministerstva natolik, aby se projekt spalovny
dostal do další fáze projednávání. Po dalším
pøipomínkování pøijde na øadu veøejné projednávání.
Zpracovatel posudku navrhuje, aby kapacita spalovny byla v první fázi snížena z pøedpokládaných dvaceti tisíc tun zlikvidovaných
odpadù roènì pouze na dvanáct tisíc tun.
Omezení kapacity by se pak mohlo upravit, až
se skuteèným provozem prokáže, že spalovna
významnì neovlivòuje životní prostøedí. Pøestavitelé firmy uklidòují veøejnost, že nová
technologie v modernizované spalovnì své
okolí neohrozí. Spalovna má totiž podle firmy
AVE CZ pøedevším likvidovat staré ekologické
zátìže, které pocházejí z dlouholeté výroby
chemièky Synthesia.
Spoleènost AVE CZ chce v hustì osídlené
aglomeraci, už tak podle kritikù projektu dost
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zatížené chemickým prùmyslem i hustou dopravou a nevyhovující silnièní sítí, roènì likvidovat tisíce tun odpadù. Z vyjádøených obav
svážených do Synthesie nejen z Pardubického
kraje, ale z celé republiky.
V posudku k dokumentaci o posuzování
vlivu zámìru Modernizace spalovny prùmyslových odpadù na životní prostøedí nejzávažnìjší slabinou je doporuèení ministerstvu
životního prostøedí, aby vydalo souhlasné stanovisko k posouzení vlivù provedení zámìru
na životní prostøedí a pøevzalo tím zodpovìdnost za nekompletní a nekomplexnì pojatý
posudek, vytržený dokonce z rámce základních ekologických souvislostí.
Veøejné projednávání zámìru modernizace spalovny prùmyslových odpadù bylo svoláno do ABC klubu na Olšinkách, kam se
všichni zájemci nevešli. Protože Ministerstvo
životního prostøedí ve smyslu vyhlášky è.
457/2001 Sb. nezajistilo odpovídající
prostory, nestanovilo dobu projednávání tak,
aby tuto úèast zájemcùm umožnilo, bylo veøejné projednávání odroèeno.
Další veøejné projednávání bylo svoláno
do ÈEZ arény na 9. prosince 2009 v 17.30
hodin. Jednalo se o vùbec nejvìtší veøejné
projednávání nìjakého zámìru v dìjinách
Èeské republiky. Projednávání se zúèastnilo
okolo šesti tisíc lidí a skonèilo ve ètvrtek 30
minut po pùlnoci.
Po celou dobu panovala napjatá, doslova
bojovná nálada. Zástupce investora byl hned
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Modernizace

spalovny v Rybitví /dokonèení/

na zaèátku svého projevu, v nìmž pøedstavil
samotný projekt modernizace, doslova vypískán. Situaci uklidòoval pardubický primátor
Jaroslav Deml.
K nesouhlasnému stanovisku se pøipojili
všichni zástupci zúèastnìných obcí. Nastala
dokonce i shoda mezi obyvateli Pardubic i
Hradce Králové, rovnìž naprostá vìtšina vystoupení veøejnosti vyjadøovala zásadní nesouhlas se zámìrem.
Námìstek ministra životního prostøedí Karel Bláha, který øídil veøejné projednávání, konstatoval, že pøipomínky ohromily svou vìcností a øada pøíspìvkù byla velmi fundovaných. Byl rozèílen nepøítomností zástupcù inspekce životního prostøedí.
Zástupci investora ocenili, že pøišlo tolik lidí
a po poèáteèních hluèných reakcích obèané
vyslechli jejich názory a zejména v závìru byla
diskuse konstruktivní. Øada podnìtù šla èasto
nad rámec souèasné legislativy a èeské, tak i
evropské, a nad rámec souèasných nejlepších
technologií.
Do deseti dnù bude poøízen zápis z veøejného projednávání. Ministerstvo životního
prostøedí vydá své stanovisko ve druhé polovinì ledna 2010. Toto stanovisko je odborným podkladem pro navazující øízení, kde bude rozhodováno o realizaci zámìru, napøíklad
územní a stavební povolení.
- jot -

Návrh

rozpoètu na rok 2010

Rozpoèet je navržen v celkové výdajové
èástce zhruba o 2 miliony korun nižší, než byl
nìkolik posledních let. Asi 5 let jsme dávali
roènì ty 2 miliony korun do objektù Základní a
Mateøské školy. Pro rok pøíští se tedy jedná o
provozní náklady. Domluvili jsme se, že nebudeme krátit peníze na sociální záležitosti, s
mírným snížením musí poèítat spolky, kterým
pøispíváme na èinnost. Jak návrh, tak i schválený rozpoèet byly øádnì vyvìšeny.
Ještì v letošním roce se podaøilo, díky
vstøícnosti zastupitelstva, koupit ještì jeden
traktor ZETOR na zimní údržbu komunikací. I
na nás dopadla finanèní krize, i když vlastnì
výraznì jen v oblasti danì z nemovitosti. A k
této dani ještì pár slov. Zastupitelstvo v èervnu
rozhodlo o zvýšení této danì o l00 %. Potom
byl schválen úsporný balíèek ministra financí
Janoty, který nebral ohled na obce, které již
daò zvýšily. Pro nás by to znamenalo, že v pøíštím roce by daò z nemovitosti byla najednou
ètyønásobná. Mimoøádným jednáním zastupitelstva obce se podaøilo tuto situaci zachránit a vyhlášku o zvýšení této danì zrušit. Koneèný výsledek je tedy takový, jaký jsme chtìli
v èervnu. Daò z nemovitosti je pro pøíští rok
zvýšena o 100 %.
- nah -

Placená inzerce
Koupím poštovní známky, pohledy,
obálky, bankovky, tuzexové bony,
celé sbírky- vìtší množství pozùstalost po sbìrateli. Platím
v hotovosti nejvyšší možné ceny!!!
Info na tel.: 724 229 292.
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Modernizace spalovny - vyjádøení obce
VYJÁDØENÍ OBCE RYBITVÍ K ZÁMÌRU
MODERNIZACE SPALOVNY
PRÙMYSLOVÝCH ODPADÙ RYBITVÍ
Obec Rybitví vyjadøuje svùj zásadní
nesouhlas s výše uvedeným zámìrem z
tìchto dùvodù:
1/ Nejedná se o modernizaci, ale o zcela
novou stavbu, protože pùvodní spalovna byla
urèena pouze ke spalování èistírenských kalù a
po realizaci tohoto projektu by mìla být
užívána ke spalování všech nebezpeèných
odpadù.
2/ Ze spalovaného množství, které by bylo do
spalovny dováženo, zbude cca jedna tøetina
nebezpeèné strusky a ta bude pøes obec
Rybitví odvážena do Èáslavi. Poèet vozidel
pøevážejících nebezpeèný odpad pøes
zastavìnou èást obce se tím zvýší o jednu
tøetinu.
3/ Dle dotazu vyprodukuje a.s. Synthesia
Semtín maximálnì 300 tun nebezpeèného
odpadu roènì. Staré zátìže jsou likvidovány
na základì výbìrových øízení a není
pøedpoklad, že by jejich likvidátorem mìl být
investor této stavby. Zhruba 90%
nebezpeèných odpadù vznikajících v ÈR se
likviduje chemicky a není urèeno ke spalování.
Celkové množství nebezpeèného odpadu,
který je vyprodukován roènì v ÈR není tedy
relevantní pro výstavbu nové obrovské
spalovny. Již z tohoto výètu je zøejmé, že
nebezpeèný odpad bude do spalovny
dovážen.
4/Kapacita stávajících spaloven
nebezpeèného odpadu, které mají menší
kapacitu, je využita v souèasnosti na cca 70%.
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5/ S realizací projektu vyjádøila svùj nesouhlas
i další mìsta, z nichž nejvýznamnìjší je
Hradec Králové.
6/ V posudku je uvedeno navrhované
množství 12.000 tun roènì, ale dle
pøedchozího podání posuzování vlivu na
životní prostøedí a vypoøádání pøipomínek, je
dle navrhované technologie spalování
nejmenší možné množství 15.600 tun roènì.
V tomto posudku nedošlo ke zmìnì
technologie, pouze k návrhu ke snížení
celkového množství spalovaného
nebezpeèného odpadu roènì.
Z výše uvedeného je tedy zøejmé, že
investor bude mít k dispozici technologii
umožòující spalovat 20.000 t roènì a aby byl
provoz co nejvíce ziskový, bude naše obec
muset snášet nejen obrovské dopravní
zatížení pøi dovozu nebezpeèného odpadu
možná i z jiných zemí, ale i exhalace ze
spalování tohoto odpadu.
Máme tedy za to, že se jedná o zcela
zbyteènou a megalomanskou stavbu, která
nemá reálný podklad a pøedstavuje pro celý
široký region velké zdravotní riziko i bez
zdùraznìní dopravní zátìže související s
projektovanou kapacitou spalovny
nebezpeèného odpadu na katastru obce
Rybitví.
- nah -

telefonní èísla obecního úøadu

466 680 418
466 680 419

?
Oficiální obèasník obèanù obce Rybitví

Informace z obecního úøadu
SOCIÁLNÍ KOMISE
Rozpoèet sociální komise pro letošní rok
èinil 30.000,- Kè. Pøes opìtovné upozornìní
na nutnost podání žádosti èi pøedložení dùchodového výmìru pøišlo pouze 11 obèanù.
Proto dostali i ti, kteøí by pro výši dùchodu nemìli nárok. Poukázky v celkové výši 24.300 Kè
byly pøedány 55 obèanùm a rodinám – pøevážnì matkám samoživitelkám a rodinám s
více dìtmi.
Zbytek penìz byl rozdìlen takto: 2.350
Kè – azylový dùm pro muže na nakoupení potravin na vánoce, 2.350 Kè MADŽ – azylový
dùm pro matky s dìtmi na zakoupení hygienických a úklidových prostøedkù, 1.000 Kè
dìtský domov Veská na zakoupení kapsáøù na
postýlky.
IV. ROÈNÍK „RYBITEVSKÉ FUSEKLE”
Letošní roèník se vyvedl a celkovì jsme
utržili 6.450 Kè, z toho dobrovolné vstupné
èíní více než 500,-Kè, což je pøi cenách, za
které se prodávalo, rekordní èástka. Pøi
odpoledním posezení obdržely všechny
pletaøky dárek. Podìkování patøí dámám
Sotonové, Doudové, Voltrové, Janèulové,
Bakošové, Livorové, Beseové, Fidrhelové,
Tiché Andree, Hruškové, Hnikové, Hurychové,
Švestkové, Krejèové Jitce a Charvátové, které
zaplnili celou zasedaèku svými výrobky
vìnovanými k prodeji. Nepatrná èást, která
zbyla, bude vìnována do Vesky a azylového
domu pro matky s dìtmi. Z utržené èástky
bude po domluvì s organizacemi nakoupeno
pøevážnì obleèení, do MADŽe ještì vybavení
pro výtvarnou dílnu, které jim velmi chybí a
nemohou na ni sehnat finanèní prostøedky.
Zástupci všech tøí organizací byli velmi mile
pøekvapení a moc dìkují všem. Tìm, co
vìnovali svùj èas a vytvoøili opravdu krásné
výrobky, i tìm, kteøí je pøišli nakoupit. Zvláštní
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podìkování patøí dìtem ze základní školy,
které - stejnì jako v pøedcházejících letech byly nejlepšími zákazníky.
Pro velký úspìch jsme se rozhodli opìt v
pøíštím roce pokraèovat v již zavedené tradici,
a proto se bude konat 5. roèník. Na obci
máme velké množství zbytkù vlny, které si
mùžete vyzvednout. Rovnìž stále pøijímáme
zbytky pletacích pøízí k dalšímu zpracování.
RÙZNÉ
20. øíjna od 16 do 18 hodin zahrála v kinì
country skupina Zátoka nejen pro dùchodce.
Zaplnìna byla necelá polovina sálu, což už je v
naší obci tradicí. Ani o program zdarma není
zájem, pøestože v obci je jedna tøetina obèanù
dùchodového vìku. To se potvrdilo i pøi
zájezdu na podzimní výstavu Flora Olomouc.
Stìží se podaøilo naplnit jeden autobus. Výlet
to byl zdaøilý a myslím, že i co se týká ceny
zájezdu, mohli být všichni spokojeni.
Ve dnech 9. – 10. listopadu se konala
charitativní sbírka pro Diakonii Broumov. Sbíral
se textil, domácí potøeby, obuv a hraèky.
Zaplnili jsme tím témìø polovinu velkého
nákladního auta.
V pátek 4. prosince pøišli do kina Mikuláš,
andìl a èert rozdávat dìtem dáreèky.
Pøedcházel tomu hudební program Vánoce s
rolnièkou. Dopoledne tato trojice navštívila
mateøskou a základní školu. Za spolupráci
dìkujeme p. Hynkové, Píšové a Lévaiovi.
Pøeji Vám klidné prožití nastávajících
svátkù a po celý další rok jen samé pøíjemné a
radostné chvíle.
- vad -

webové stránky obce Rybitví

www.rybitvi.cz
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Jak si žijeme na „základce”
V prvním listopadovém týdnu jsme si na
základní škole užívali „Jablíèkový týden“.
Všechny dìti si do školy pøinesly jablíèka, ze
kterých jsme každý den nìco vyrábìli, pekli
nebo jsme s jablíèky soutìžili. V pondìlí jsme s
dìtmi krájeli jablíèka na køížaly a zároveò jsme
si vysvìtlovali, proè se jablíèka sušila v døívìjších dobách a dùvody sušení dnes.
Úterní jablíèkování bylo pro nás všechny
velikým oèekáváním. Recept na plnìná jablka
v ohni nám pøinesl Stáník Vlasák, který už tuto
dobrotu pøipravoval se svými rodièi. Jablíèka
jsme vydlabali a naplnili kokosem, rozinkami,
oøechy, zabalili jsme je do alobalu a následnì
jsme je mìli vhodit do popela. Poèasí nám
však naše plány pøekazilo, tak jsme jablka
upekli v troubì v naší školní kuchyni. Zajímavá
dobrota!
Na støedeèní jablíèkový den se všichni
moc a moc tìšili. S naší paní kuchaøkou Janou
si všechny dìti vyzkoušely upéct jableèný
závin. A to jste mìli vidìt tu radost ze svých
výtvorù! Všem se „štrùdl“ povedl. Mòam!
Ètvrteèní jablíèkový maraton pokraèoval v soutìžení. Podívejte se sami, jak jsme si
to užili.
Po lovení jablek si dìti vyzkoušely, jak je
složité okrájet z jablka co nejdelší slupku.
Nejvíce pøekvapila Eliška Kovtanová z 1. tøídy.
Tak malièká, a tak moc zruèná!
Na závìr jsme všechna jablíèka vylisovali na jableèný mošt. Byl to moc prima
týden!¨
Všichni ze ZŠ

webové stránky základní školy

www.zsrybitvi.cz
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Stanislav Oliva
Globální oteplování
Namísto snìhu na sjezdovce
zelená tráva, krávy, ovce…
- a to už pøitom Vánoce
ohlašují se po roce
„Napíšu dopis Ježíškovi,
ten už jim to tam v nebi poví že k hezké zimì patøí sníh
a dovádìní na lyžích,
na sáòkách nebo na pekáèi…
- ty louže s blátem už jsou k pláèi!“

webové stránky mateøské školy

www.msrybitvi.info
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Èinnost SPOZ
Dne 23. øíjna 2009 se konalo druhé vítání
obèánkù v tomto roce. Pøivítáni byli: Matìj
Štorek, Veronika Vlková, Eugen Gábor,
Eliška Petøíková, Ondøej Kratochvíl,
Magdalena Horská a Alžbìta Horská.
Do naší obce pøibylo letos zatím 13
obèánkù. Pøejeme jim jen to nejlepší, ale
hlavnì trpìlivé a zodpovìdné rodièe, pyšnící
se svými ratolestmi v koèárku. Za pár let se s
nimi budeme potkávat v Mateøské škole a
pozdìji v Základní škole pøi jejich èinnostech v
obci.
Sbor pro obèanské záležitosti pøi
pøíležitosti narozenin letos pøedal poukázku na
výbìr zboží celkem 105 oslavencùm.
Koncem roku jako každoroènì navštívíme
bývalé obyvatele obce, kteøí nyní žijí v
domovech dùchodcù v Pardubicích a
Pøelouèi. Pøejeme jim všem hodnì zdraví do
dalších let.
Touto cestou se obracím s prosbou na
obyvatele Rybitví. Na mnoha domech
probìhly nebo probíhají rekonstrukce a
opravy fasád. Z tìchto dùvodù chybí èasto
èísla popisná. Je tedy nutné, zákon to ukládá,
oznaèit dùm èíslem popisným. Usnadnilo by
to nejen moji práci.
- dab -

Upozornìní
Poplatky za TKO a psy se vybírají v
hotovosti na obecním úøadu od ledna. Dle
platné vyhlášky se za odpady platí v lednu a
únoru, za psy ještì v bøeznu.
- vad -
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Mìstská policie L. Bohdaneè informuje
Pracovní návštìva spøáteleného policejního okrsku v Kalifornii.
V øíjnu 2009 byli dva strážníci MPLB na
16ti denní pracovní cestì v USA. Cesta se
uskuteènila na pozvání spøáteleného
policejního oddìlení ve mìstì Mountain View
v Kalifornii. Strážníci bìhem cesty navštívili
mnoho policejních oddìlení rùzných institucí
(mìstské, okresní, státní, správa parku) a
hasièských oddìlení. Cesta byla hrazena ze
soukromých prostøedkù strážníkù a na pobytu
v USA se podílela americká strana. Strážníci se
podrobnì seznámili jak s fungováním a
systémem policejní a hasièské služby v USA,
tak i s vybavením, technikou, ale i výcvikem
apod. Strážníci se sami úèastnili nìkolika
výcvikù v zastavování vozidel, ve støelbì, v boji
z blízka. Celkovì se jednalo o mimoøádnì
pøínosnou cestu s mnoha poznatky, které
bude možno využít pro zlepšení služby v
domácích podmínkách.

Ameriètí strážníci nejsou žádní kovbojové,
jak je tady èasto prezentováno sdìlovacími
prostøedky.
Policejní oddìlení v USA støílejí v zákrocích
zhruba stejnì tak málo, jako dojde k použití
zbranì u policie v Èesku.
Zkušenosti z USA nezùstanou jen ve
vzpomínkách, ale budou využity pøi práci
strážníkù MPLB. Strážníci zaèali postupnì
pøedávat svými kolegùm dovednosti, které
získali pøi výcvikových hodinách v Mountain
View a Los Altos, první lekce v boji z blízka a
støelecké pøípravì již probìhly. Pøevzat byl i
rozsah výcvikových hodin mìsíènì.
Již tradiènì si dovolujeme upozornit naše
spoluobèany, aby si nenechali pokazit vánoèní
svátky a dávali si pozor na svá zavazadla a
penìženky. O kapesní zlodìje není v
pøedvánoèních tlaèenicích nouze. Do roku
2010 pøejeme všem mnoho zdraví a
úspìchù.
I v roce 2010 tu budou strážníci
Mìstské policie Láznì Bohdaneè K VAŠIM
SLUŽBÁM.

telefonní èíslo mìstské policie

603 864 222

8

Oficiální obèasník obèanù obce Rybitví

Cesta Jiskry podzimní èástí sezóny
Druhý rok úèinkování ve 3. tøídì skupiny
„Pøelouèsko“ jsme zahájili 15. srpna na
domácím høišti proti Starým Èívicím. Po
prohraném prvním poloèasu se nám podaøilo
zápas 2 góly Šáravce a 1 Peterky otoèit. Vstup
do nové sezóny se nám výsledkovì povedl, i
když hernì to ještì nebylo to pravé. Ve Valech
jsme sahali minimálnì po jednom bodu, ale
bohužel se nám nepodaøilo jako už po
nìkolikáté uhlídat jejich jediného fotbalistu
Kolmana, který byl u všech jejich branek. Ve 4.
kole jsme pøivítali hráèe Pøelouèe a rozešli
jsme se smírnì 1:1. Jediný náš gól dal Lévai. V
Pøelovicích jsme utrpìli debakl 5:0. Již po
patnácti minutách hry to bylo 3:0 a mohli jsme
jet domù. Po tomto debaklu jsme doma
pøivítali omlazený celek Ždánic. Ve velmi
nervózním zápasu, jsme i díky neukáznìným
fanouškùm hostí vyhráli 3:2, po poloèasu 3:1,
když svou první branku za Rybitví vstøelil
Straka. Duel v Dolanech mìl být z naší strany
odplatou za prohru v minulé sezónì na
domácím trávníku. Zápas jsme mìli od
zaèátku plnì pod kontrolou a lehce vyhráli. V
první pùli dal gól Vlk a ve druhé jsme ještì dva
pøidali. Výsledek 3:0 byl pro domácí ještì
velmi slušný. Vítìzná vlna pokraèovala i v
dalším zápasu proti Rohovládové Bìlé. Proti
mladému celku hostí jsme podali slušný
výkon a po zásluze celého kolektivu vyhráli
5:2, když hosté hráli od patnácté minuty po
faulu gólmana o deseti hráèích. Po tøech
vítìzných zápasech pøišlo vystøízlivìní ve
Starém Máteøovì. Po karetním mariáši, kdy
jsme dostali šest žlutých karet (dvì èervené
nám rozhodèí odpustil) jsme ještì na cestu k
domovu dostali pìt kusù, aby se nám lépe
odjíždìlo. Jediný gól dal za stavu 0:0 Lévai. V
desátém kole jsme doma pøivítali Lány. Na
tohoto soupeøe se nám vùbec nedaøí a opìt
jsme prohráli 2:1. Zápas byl z naší strany
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jenom o tom, dát gól. Soupeø se dvakrát dostal
za pùlku a dal 2 góly. Jedinou naší branku a
svou první za Rybitví dal Pitthard. Do konce
podzimu jsme už neprohráli. V jedenáctém
kole vychytal svou první nulu za Rybitví v
Semínì gólman Dušek. Nevyužili jsme ani
vyložené šance a zápas skonèil 0:0. Doma
jsme si poradili i se silným celkem Koles. Po
prvním poloèasu jsme sice prohrávali 0:2, ale
po vystøídání na zaèátku druhého poloèasu
jsme vrhli všechny síly do útoku. Celý druhý
poloèas jsme odehráli na pùlce soupeøe a po
nejlepším podzimním výkonu po zásluze
vyhráli 4:2. Ve tøináctém kole jsme zajíždìli do
Køièenì. Domácí tým nás stále dohánìl a tøi
minuty pøed koncem zápasu, z velmi pøísnì
naøízené penalty vyrovnal. Poslední zápas se
odehrál ve vzdálených Chvaleticích, kam s
námi vyjelo i tøicet slušnì povzbuzujících
fanouškù. Zápas se vùbec nepovedl sudímu
Pagáèovi a jen díky ohleduplnosti hráèù obou
týmù se dohrál v klidu. Už v první minutì sudí
pøehlédl signalizovaný ofsajd, ze kterého jsme
dostali první gól. Dvìma góly jsme zápas
otoèili, abychom v závìru poloèasu inkasovali
po hrubé chybì gól na 2:2. Celý druhý poloèas
byl jenom o našich útoènících a vynikajícím
brankáøi domácích. Na konec jsme se pøece
jen doèkali gólu z penalty, když nám pøedtím
sudí dvì odepøel a vyhráli jsme 3:2.
Po polovinì odehrané sezóny mùžeme
být spokojeni se tøetím místem a 21 body, i
když mohlo být o 4 víc. Na podzim jsme dali
27 gólù, o které se podìlilo 11 hráèù. Stejný
poèet branek jsme inkasovali. Po podzimu
nemáme jedinou èervenou kartu za to však
33 žlutých karet. Závìrem pøeji všem hráèùm,
fanouškùm a sponzorùm krásné vánoèní
svátky a hodnì úspìchù v roce 2010.
František Bobal, trenér
Oficiální obèasník obèanù obce Rybitví

Hranolek 2009
5 záøí 2009 se konal již 15. roèník tradièního nohejbalového turnaje „Rybitevský hranolek”. S pomocí obìtavých náhradníkù se
sešlo 30 úèastníkù, aby opìt mohli usilovat o
putovní pohár. I když všichni hráli nohejbal pro
radost a sportovní vyžití, tak i tentokrát byly
pøipraveny pìkné ceny, které byly zakoupeny
díky finanèní dotaci obecního úøadu. Dalšími
vìcnými sponzory byli Martin Ardelt (Pepsi
Americas), restaurace Pod Bøízkami. Pro poøadatele, nejlepšího zadáka a sakaøe pøipravil
Petr Minaøík souhrn informací a fotografií od
roku 1993 až po 2008 na DVD. Prùbìh celého turnaje si mùžete prohlédnout na webu:
www.rybitevskyhranolek.estranky.cz.
O doplnìní kalorií se postarali vydatnou
kroupovou polévkou Tomáš Èerník a opìt
prvotøídním gulášem Monika Linková. Všem
moc dìkujeme.
Po celodenních sportovních výkonech
bylo umístìní následující:
1. místo :
Boøil Tomáš, Bakoš Miroslav, Donát Jaroslav
2. místo:
Berka Tomáš, Pejøimovský Aleš, Soldán Milan
3. místo:
Øehák Jindøich, Jároš Pavel, Ardelt Jaroslav st.
nejlepší zadák – Ardelt Jaroslav st.
nejlepší sakaø – Joska Petr.
Vítìzùm gratulujeme, ostatním hráèùm
dìkujeme za úèast a tìšíme se na již 16.
roèník, který se bude konat opìt na zaèátku
záøí roku 2010 pøed Bøízkami.
Chci ještì poprosit ty, kteøí se na turnaj
pøihlásí, aby dobøe zvážili, zda se v daném
termínu mohou zúèastnit. Datum je známo s
dostateèným pøedstihem. Dìkuji.
Ardeltová Miroslava
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Vysloužilé

elektrospotøebièe
Co s vysloužilými elektrickými spotøebièi?
Vysloužilé spotøebièe nepatøí do popelnic
nebo do lesa, jak se to èasto dìje v Rybitví.
Patøí na sbìrný dvùr.
Roènì se v Èeské republice vyprodukují
tisíce tun odpadu z elektrických a
elektronických výrobkù. Velká èást z nich
bohužel konèí na skládkách komunálního
odpadu nebo ve volné pøírodì. Pøitom se
vìtšina vysloužilých zaøízení dá recyklovat a
použít pøi výrobì dalších produktù. Recyklací
šetøíme pøírodu a její zdroje.
Použitá elektrozaøízení zanesete nebo
zavezete na sbìrný dvùr, kde Vám obsluha
urèí, kam mùžete zaøízení odložit. Aby
elektrozaøízení mohla být recyklována, je
nutné odevzdávat je na sbìrný dvùr v
nedemontovaném stavu.
Co recyklujeme aneb co nepatøí do
popelnic: Všechny druhy televizorù, veškerá
ostatní spotøební elektronika vèetnì
pøíslušenství, elektrické a elektronické
hudební nástroje, telefonní pøístroje, faxy a
záznamníky, tiskárny, malé stolní kopírky,
kalkulaèky, elektrické hraèky atd.
Provozní doba sbìrného dvora v Rybitví:
støeda 10- 18 hodin, sobota 8- 15 hodin
- jot -
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