
  Foto: Petra Heraltová 
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K Vašim narozeninám, které právě slavíte, Vám upřímně blahopřejeme a 
přejeme Vám do dalších let pevné zdraví, štěstí, pohodu a mnoho 

spokojenosti ve vašem osobním životě. 

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. 

 Jan    Hanzelka   

 Jiří  Honeš 

 Jindřich Purmenský   

 Karla  Rohelová 

 Emilie Hanzelková   

 Jan  Bajer   

 Marie  Maliňáková 

 Drahomíra Kvitová 

Uzavírka křižovatky v Sirkových lázních 
Z důvodu realizace stavby D48 Rybí – MÚK Rychaltice bude v září (od 11. nebo 14. 9.) 
uzavřena na dobu cca dvou měsíců křižovatka v Sirkových lázních. Pro nás řidiče 
osobních aut to znamená, že do Nového Jičína budeme jezdit přes Příbor. Pro 
autobusové linky a integrovaný záchranný systém zůstane staveniště průjezdné. 
 

Na křižovatce budou probíhat opravy velkého rozsahu, proto nebudou pro nikoho z nás 
uděleny žádné výjimky.  
 

Stejně tak vás prosím, abyste nepoužívali komunikaci pod Puntíkem – cesta není 
stavěná na velký provoz, hrozí reálné nebezpečí dopravních nehod. Respektujte 
zákazovou značku. Prosím také, aby nezneužívali tuto zkratku i ti, kteří povolení 
k průjezdu vlastní. 
 

Naplánujete si proto své cesty za nákupem raději do blízké Kopřivnice, a pokud je to 
jenom trochu možné, vyřiďte si návštěvy u lékařů ještě před uzavírkou křižovatky. Do 
práce využívejte co nejvíce autobusové linky. 
 

Jediná dobrá zpráva, která z toho všeho plyne, že se výrazně sníží automobilový 

provoz přes naši vesnici. 

Hezké dny vám přeje Marie Janečková 
 



3 



4 

Rybská pouť –  
neděle 13. září 2020 

 
V neděli 13.9. jste zváni v 10:00 hodin 

dopoledne na slavnostní poutní mši svatou, kterou 
bude celebrovat místní kněz o. Dušan a poutní kazatel 
bude jáhen z Kopřivnice Pavel Kupčík. A již tradiční 
adorace před Nejsvětější Svátostí oltářní bude 
následovat tentokrát hned po mši svaté asi kolem 
11:00 hod. a bude zakončená svátostným 
požehnáním. Při této mši svaté bude možnost získat i 
plnomocné odpustky. 

A odpoledne v 15:00 hod. proběhne žehnání nového kříže pod Hůrkou. Mělo 
by tam být zajištěno i drobné pohoštění. Kříž vyrobil a pod Hůrkou umístil lesák a 
varhaník z naší farnosti Marek Vaculík.  

 
Jak říká: „Byl to prostě neutuchající vnitřní hlas a nutkání, ať něco podobného 

udělám. Zároveň to vnímám, jako jakési díkůvzdání Bohu za všechna přijatá dobrodiní a 
jakési memento Pána... Pokaždé se na kříž, když jedu kolem, podívám a zahřeje mě, že 
se to podařilo dotáhnout do konce...“. 
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KLUB ŽEN    zve své členky ve středu 9. září  do přísálí Besedy v 17:00 hod.   

ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ A MĚŘENÍ TLAKU  se bude konat v pondělí  14. září 
v konzultační místnosti lékaře na obecním úřadě v době od 9:30 - 10:00.  
 
ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ se bude konat  v úterý 29. září ve stejnou dobu. 

Vyčistím koberce, sedačky, 
interiéry automobilů. 

 

Dezinfekce místností, bytů, automobilů  
ozónovým generátorem 

 

(ničí plísně, viry, bakterie, roztoče a eliminuje zápach) 
  

Jiří Marek, Rybí 371, tel. 739 640 626 
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Výrazový tanec 
Pojďme v sobě probudit novou energii a radost 

 

Začínáme v neděli 6.9.2020 od 18:00  
v Komunitním centru Věžička 

 

Zájemci hlaste se na emailu info@vezickarybi.cz 
nebo na čísle 605 078 538 

mailto:info@vezickarybi.cz
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Výbor TJ Rybí, z.s. zve všechny své členy na  
VALNOU HROMADU  TJ Rybí,  

která se bude konat v restauraci Na hřišti v pátek 18.9.2020 v 18.00 hodin.  
Program valné hromady: zprávy o činnosti jednotlivých oddílů, zpráva o hospodaření,    
   práva kontrolní komise, diskuze o rekonstrukci budovy fotbalových kabin. 

Exkurze do výrobního závodu MARLENKA 
Lískovec – Frýdek Místek 

Obec Rybí, ve spolupráci s klubem seniorů, pořádá ve středu  16. září zájezd do 
výroby medových dortů a jiných výrobků  Marlenka dle staroarménské rodinné 
receptury.  
V návštěvnickém centru s prohlídkovou trasou, nás seznámí s historií výroby spojenou 
s ochutnávkou výrobků Marlenka.  
V odpoledních hodinách se projdeme okolím přehrady Olešná. 
 
Odjezd v 7.30 hod. od Fojtství s možností nástupu i Rybí - horní. 
 
Hlaste se u paní Marie Gerykové, tel. č. 736 133 078.  
Tento program je podpořen z rozpočtu Moravskoslezského 

kraje.  

Cvičení pro seniory 
Od středy 23. 9. 2020 od 9:00 do 10:00 hodin začíná 
v sokolovně nenáročné cvičení pro všechny věkové kategorie a 
obě pohlaví. Cvičení bude mít 10 lekcí. 
Cviky jsou zaměřeny na protažení celého těla, posílení 
problémových oblastí, relaxaci a uvolnění celkového napětí 
svalů. Je využito prvků dechové gymnastiky, cvičení pánevního 
dna, cvičení s overballem apod.   
 

 
Cvičení povede Mgr. Petra Milichová (fyzioterapeutka)  
             a Lidka Krpcová (lektorka zdravotního cvičení). 
 
Akce je podpořena z programu Moravskoslezského kraje. 

Cvičení začíná 
úterý   1.9.2020   BOSU     18:30 - 19:30  
středa  2.9.2020   Zdravotní cvičení žen   18:30 - 19:30 
čtvrtek 3.9.2020   Zdravotní cvičení mužů 18:30 - 19:30 
  
Vše v sokolovně. 
Bereme každého, kdo se chce protáhnout. 

Těší se na vás Lidka. 
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 Starostka obce Rybí paní Marie Janečková podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do 
zastupitelstev krajů v platném znění 

 
o z n a m u j e  : 

 
1. Volby do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje se v obci Rybí uskuteční ve dnech: 
 

  v pátek  2. října 2020    od  14.00  hodin   do  22.00 hodin     a  
 
 v sobotu     3. října 2020    od    8.00  hodin   do  14.00 hodin.   

 
 

2. Místem konání voleb pro voliče s trvalým pobytem v Rybí je volební místnost                                

ve Věžičce, Rybí č.p. 102 . 
 
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství                  

České republiky svým platným občanským průkazem, nebo cestovním pasem ČR. Má-li volič 
vydán voličský průkaz, předá jej komisi (i pokud jde volit v místě svého volebního okrsku). Od 
volební komise převezme úřední obálku. (§ 31 zákona). 

 
4. Způsob hlasování: 

Po obdržení obálky vstoupí do prostoru, určeného k úpravě hlasovacích lístků. Voliči, který se 
neodebral do tohoto prostoru, komise hlasování neumožní. 
 
Do úřední obálky volič vloží 1 hlasovací lístek, na kterém může vyznačit 4 přednostní hlasy - 
zakroužkovat pořadové číslo nejvýše u 4 kandidátů. 
 
Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič úřední obálku před 
okrskovou volební komisí do volební schránky (§ 32 zákona). 
 

5. Voličský průkaz: 
Volič může požádat o vydání voličského průkazu nejdříve ode dne vyhlášení voleb, a to v 
listinné podobě s ověřeným podpisem žadatele nebo v elektronické podobě podepsané 
uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím 
datové schránky do 25. září 2020. Konec lhůty pro osobní podání žádosti je dne 30. září 2020 
do 16.00 hod.  
  

6. Každému voliči budou dodány hlasovací lístky nejpozději 3 dny přede dnem voleb.                       
Ve dnech voleb může volič na požádání obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 

 
7. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb 

okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost – prostřednictvím 
přenosné volební schránky.  

 
Telefon do volební místnosti: 725 410 413 
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Ze zasedání rady obce  

V měsíci srpnu rada obce  
schválila:  
 uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obcí Rybí a společností ČEZ 

Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8 (uložení NN vedení na pozemku ve 
vlastnictví obce) 

 uzavření dodatku č. 1 o podpoře ze Státního fondu životního prostředí ČR mezi 
obcí Rybí a SFŽP ČR se sídlem Kaplanova 1931/1 Praha 11 (k projektu Rybí – 
likvidace odpadních vod) 

 uzavření darovací smlouvy mezi obcí Rybí a Petrem Purmenským bytem Rybí, na 
poskytnutí daru ve výši 5.000,-Kč na úhradu nákladů spojených s pořádáním 
benefičního turnaje ve fotbalgolfu na podporu léčby Jakuba Guryče z Rožnova p.R. 
(www.pomocprokubu.cz) 

 uzavření objednávky na navýšení prací ve výši 17.000,- Kč při provádění oprav 
komunikací společností Lesostavby Frýdek Místek 

 
doporučuje zastupitelstvu ke schválení: 
 přidělení účelově vázané dotace ve výši 23.920,-Kč z rozpočtu obce Rybí na rok 

2020 L.Š.  bytem Rybí na stavbu domovní ČOV. 
 

vzala na vědomí: 
 podání žádosti Z.P. a J.P. o změnu využití ÚP na pozemku parc. č. 1604/11 a její 

postoupení pořizovateli územního plánu. 
 

Starostka obce Rybí Vás zve ve středu 16. 9. 2020 v 18:00 hodin do sálu kulturního 
domu Beseda na zasedání Zastupitelstva obce Rybí. 

 
Program jednání: 

 zpráva o čerpání rozpočtu za rok 2020 
 zpráva o projednaných rozpočtových opatřeních přijatých radou obce 
 zpráva finančního výboru 
 zpráva kontrolního výboru Zpráva o účetní závěrce DSO Sdružení povodí Sedlnice 
 Zpráva o závěrečném účtu DSO Sdružení povodí Sedlnice 
 Projednání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na stavbu DČOV 
 Projednání návrhu darovací smlouvy mezi obcí Rybí a Moravskoslezským krajem 
 Projednání investičního plánu obce Rybí 
 Majetkoprávní záležitosti  

Marie Janečková 
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              Turistický oddíl  TJ Rybí 
 
pořádá   28. 10. 2020     Zájezd na Chřiby 
 
Pěší túra v pohoří Chřiby u Uherského Hradiště 
Délka trasy 17 km 
 
Trasa nás povede přes turistickou chatu Bunč, rozhlednu Brdo, rozhlednu Salaš. 
   
Cena zájezdu je 250 Kč pro členy TJ Rybí – 270 Kč pro ostatní 
 
 
Bližší informace a přihlášky u Jiřího Honeše  tel. 607 727 579  
j.hones@seznam.cz 
 
Přihlášky podávejte do konce měsíce září. 

Upozorňujeme vás všechny, kdo máte napojenou splaškovou kanalizaci z vašeho domu 
na kanalizační řad v majetku obce a doposud jste nezaplatili stočné pro letošní rok, 
abyste tak učinili do konce října.  
 
Pro rok 2020 je stanovena cena stočného ve výši 5 Kč/m

3
. V obci stanovujeme  

množství spotřebované vody podle směrných čísel roční spotřeby vody, kde je uvedeno, 

že na jednoho obyvatele bytu s tekoucí teplou vodou připadá 35 m
3
/rok.  

Cena stočného na jednoho obyvatele domu je tedy stanovena ve výši 175 Kč.  

Dle smlouvy můžete uhradit stočné na účet obce č. 1766493309/0800, jako variabilní 

symbol uveďte číslo smlouvy, nebo platbu můžete provést v hotovosti nebo platební 

kartou do pokladny na obecním úřadě. 

Marie Janečková 
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Věrka Šustalová, knihovnice 

     J. Lebeda    Medovníček, Medulka a Medulínek 
     Po velké bouřce najdou Medovníček s Medulkou malého skřítka, vezmou si ho do své 
chaloupky a začnou se o něj starat. Ale Medulínek je pěkný rošťák a při objevování světa 
zažije spoustu příhod. Nová knížka s oblíbeným skřítkem a všemi jeho kamarády 
z pohádkového lesa. 
 
     R. Santiago    Fotbaláci – Záhada sedmi gólů do vlastní branky 
     Fotbaláci budou hrát na opravdovém mezinárodním turnaji proti nejlepším žákovským 
týmům světa. Najednou ale stojí před záhadou – jak je možné vyhrát celý turnaj, aniž dáte 
jediný gól. Tato kniha je druhá ze série fotbalových detektivek. 
 
     P. Dvořáková    Každý má svou lajnu 
     Adam a Kateřina jsou sourozenci, žijí v malém městě a oba hrají florbal. Doufají ve vítězství 
v Krajském poháru, a proto trénují několikrát týdně. Jak uspět ve sportu však není jejich 
jedinou starostí. Rodiče se hádají a oni se bojí, že se blíží k rozvodu. Je to kniha o florbalu, 
prvních láskách a ceně vítězství. 
 
           Jednoduché výtvarné nápady 
     Kniha obsahuje výběr nejzajímavějších nápadů od pěti autorek. Najdete zde přes 70 
jednoduchých a přitom velmi pěkných inspirací na výrobu ozdob, hraček i praktických 
pomůcek. Pestré, veselé výrobky potěší rodiče i děti. 
 
     S. Pogodová – R. Pogoda  Hoď se do pogody 
     Citace autorky: „Většina lidí má tátu, ale já mám tatu. Můj tata je jak to říct … přírodní úkaz. 
Toto není ani tak kniha, jako dokořán otevřené okno do našeho obýváku. Přísaháme s tatou, 
že všechny příběhy, které zde vyprávíme, se opravdu staly.“ 
 
     H. M. Körnerová   Co neodvál ani čas 
     Laděna, Kamila a Ilona jsou každá jiná, jinak vnímají a prožívají lásku, manželství, 
mateřství, ale i těžkou nemoc, sociální a politické změny. Všechny pocházejí z malé české 
vesničky, odešly do světa, ale setkají se v ní po povodních v roce 2002. 
 
     T. Keleová – Vasilková  Máma 
     Helga dělala vždycky všechno s plným nasazením. Byla dobrou manželkou, mámou i 
babičkou a i když syn i dcera jsou už dávno dospělí, stále je ochotna jim poradit a pomoci. 
Nečekala za to přehnaný vděk, ale nepočítala s chladem a kritikou. Může se však opřít o 
manžela a i tuhle situaci snad zvládnou … 
 
     P. Taylor    Doktore, to bude v cajku! 
     Tento další díl doktorské série z irského venkova nám ukáže další osudy obyvatel 
malebného městečka Ballybucklebo. Vše začne požárem -shoří dům rodiny Donnellyových. 
Nikdo není zraněn, ale nemají kde bydlet. To už tuto situaci začne řešit doktor O Reilly – 
samozřejmě s humorem a s pomocí ostatních obyvatel městečka. 
 
     J. Cimický    Paroháč 
     K psychiatru Vaněčkovi přichází trenér z fitka a řeší s ním podivné chování své poslední 
milenky. A v doktorovi se začne vršit podezření, že by tou milenkou mohla být jeho žena… 
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Hasiči varují - pozor na lesní požáry! 

Lesní požár je oheň, který vypukne a šíří se v lese nebo vypukne na jiných pozemcích a 
šíří se do lesa a na jiné lesní pozemky. Příčinou lesního požáru může být přírodní jev 
(blesk, vysoké teploty), ale v naprosté většině se jedná o lidskou nedbalost. V takovém 
případě jde nejčastěji o odhozený nedopalek cigarety nebo nesprávně založený či 
nedostatečně zlikvidovaný oheň v lese či v jeho blízkosti. Příčinou požáru se může stát i 
pohozené sklo, které za slunečného počasí funguje jako lupa. 

Lesní požáry se hasičům obtížně likvidují, protože k nim zpravidla dojde  v těžce 
přístupném terénu, kde nelze plně využít hasičskou techniku a jsou velmi nebezpečné 
kvůli své schopnosti šířit se velkou rychlostí. Navíc chování ohně v lese je mnohdy 
nevyzpytatelné a požár se může šířit například i pod zemí a je pak velmi obtížné 
odhadnout, kde se znovu vynoří. Zásahy na lesních požárech jsou proto časově velmi 
náročné a vyžádají si povolání většího množství jednotek požární ochrany. Likvidace 
lesních požárů si vyžaduje rovněž značné množství vody, kterou je třeba často velice 
komplikovaně k místu požáru dostat.  

Z těchto důvodů je v lese více než kde jinde potřeba dodržovat základní preventivní 
zásady chování.  

V lesích je zakázáno kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně mimo 
vyhrazená místa a to až do vzdálenosti 50 m od okraje lesa. V lesích je také 
zakázáno odhazovat hořící nebo doutnající předměty.  

I když zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, přímo 
zakazuje vypalování trávy a porostů, stále se najde dost těch, kteří zákaz poruší. Pak 
stačí jen silnější vítr, který zanese jiskry až do prostoru lesa. Za silného větru nebo v 
období extrémního sucha je obecně zcela nevhodné rozdělávat oheň v přírodě. 
Hazardem je také rozdělávání ohně pod větvemi nebo na kořenech stromů, na suchém 
listí, jehličí nebo rašelině.  

Při rozdělávání ohně je důležité mít vždy připravenu dostatečnou zásobu vody, pokud 
by se oheň vymykal kontrole, ale rovněž na dokonalé dohašení ohniště. Je dobré 
vybírat pro ohniště místo v blízkosti vodního zdroje. Mějte na paměti, že půda v 
jehličnatém lese je z hlediska možného vzniku a šíření požáru riziková, protože 
hrabanka tvořená zetlelým jehličím může prohořet až do značné hloubky a oheň se 
může nepozorovaně šířit do stran i mimo ohniště. Rozdělený oheň nikdy nenechávejte 
bez dozoru a ohniště a jeho okolí opusťte až poté, kdy se přesvědčíte, že je vše 
skutečně důkladně uhašeno. Pamatujte, že i ve zdánlivě zcela vyhaslém ohništi se 
mohou skrývat žhavé oharky a poryv větru je může znovu rozdmýchat a oheň roznese 
do okolí. Pamatujte také na to, že děti by neměly nikdy samy rozdělávat oheň nebo 
zůstávat u hořícího ohniště bez dozoru dospělé osoby!  

V době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů, např. sucha, může obec z důvodu ochrany 
lesa nebo v zájmu zdraví a bezpečnosti občanů vydat svým nařízením zákaz vstupu do 
lesa.  

V případě, že jste zjistili požár v lese a nejste si jisti, že jej zvládnete, je vhodnější utéci 
do dostatečné vzdálenosti od ohně a neprodleně požár ohlásit hasičům na linku 150 
nebo 112.  

nprap. Dagmar Benešová 
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 

územní odbor Nový Jičín, pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení 
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Jak se vyhnout zbytečným stresovým 
situacím při zahájení školního roku? 

 
Léto se neúprosně krátí a brzy zase nastane 
doba, kdy se děti budou muset vrátit zpátky do 
školních lavic. Spousta dětí se už nemůže 
dočkat, až zase uvidí své spolužáky, jiní se 
naopak do školy netěší vůbec, zvykly si na 
domácí pohodu a hodlají v ní pokračovat.   
Jak děti na návrat do školy připravit? 
Prázdninový režim se od toho školního docela 
podstatně liší. Děti si během léta zvykly na to, 
že si můžou přispat a večer se jim do postele moc nechce. Postupně zkuste posouvat 
večerku na dřívější hodiny, v posledním prázdninovém týdnu můžete vrátit do hry klidně 
i budík. Začnete-li se změnou režimu v dostatečném předstihu, můžete ho měnit 
postupně, po malých krůčcích a děti se tak vyhnou náhlému šoku. 
Připravte se taky na to, že zvídavé děti budou mít letos nejspíš více otázek. Půjdeme 
normálně do školy nebo budeme s paní učitelkou zase mluvit přes počítač? Já už se 
tak těším na Alenku, budeme ve třídě všichni pohromadě?  
Letošní školní rok byl pro děti prostě v mnohém jiný a není proto divu, že si budou chtít 
udělat jasno v tom, co je od září bude čekat. Obrňte se proto trpělivostí a připravte se 
na různé pocity, které vaše ratolesti mohou prožívat. Možná budou potřebovat sdílet 
radost a nadšení z toho, jak se těší na kamarády. Je taky možné, že si budou chtít 
postěžovat, že se jim do školy vůbec ale vůbec nechce. Děti v takových chvílích 
potřebují z vaší strany hlavně porozumění a pochopení. 
Ve všech možných reklamních letácích se postupně začíná objevovat sortiment Zpátky 
do školy. Nákupy nových školních potřeb jsou dobrou příležitostí, jak děti na návrat 
naladit. Místo stresujícího nakupování na poslední chvíli, udělejte z výběru nových 
školních pomůcek příjemnou a pohodovou událost. S vysněnou aktovkou s Elsou nebo 
novým penálem se superhrdinou, se do školy každý školák hned těší o něco více. 
A kam si ty nové sešity, pastelky a pouzdro dát? Nejvyšší čas na úklid pracovního 
místa. Klidně můžete dětem nechat volnou ruku, aby si svůj stůl zorganizovaly a 
připravily podle vlastních představ.  
Mnoho rodičů také přemýšlí nad tím, jestli s koncem prázdnin začít s dětmi pomalu 
opakovat učivo. Pokud vaše dítko samo projeví chuť něco si zopakovat nebo si bude 
chtít hrát na školu, určitě se ho v tom nebojte podpořit. Pokud víte, že s něčím 
v minulém roce silně bojovalo, můžete nenásilně, třeba formou hry, učivo postupně 
procvičovat. Nedoporučujeme dítě do učení příliš nutit, určitě není potřeba, aby se 
poslední týdny prázdnin každý den několik hodin věnoval škole. Přeci jen prázdniny 
ještě neskončily a děti mají právo si své volno pořádně užít. 
A jakou radu pro vás máme na závěr? Milí rodiče, myslete taky na sebe a svoji pohodu! 
V klidu si naplánujte, co všechno je potřeba do nového školního roku zařídit. Nejen 
dětem, ale i vám se s koncem prázdnin změní režim, bude potřeba znovu naskočit do 
kolotoče domácích úkolů a vysvětlování. Obrňte se proto trpělivostí a klidem a ještě než 
to všechno zase propukne, užijte si s vašimi nejmenšími poslední volné dny. 

  PhDr. Michaela Miechová 
                                                                                           Psycholožka a majitelka 

poradny Mojra.cz 
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STŘÍPKY Z MATEŘINKY 
ČERVENEC, SRPEN 

 
 

 Prázdninový provoz naší školky probíhal na obou odděleních a 
„jelo“ se prostě dál. Jen poslední týden provozu v měsíci červenci jsme 
děti mohli spojit, protože jejich počet se zmenšil. Hojně jsme opět využili naši zahradu 
včetně všech herních prvků, dokonce jsme vytáhli i stany a hráli si na kempování ve 
stínu našich švestek.  Drandili jsme kočárky a velké Tatrovky nebo uspořádali závod v 
ježdění na skluzavce. Zahrada byla plná dětského smíchu a tak to má být. Výborně se 
nám osvědčily nové ochranné sítě proti sluníčku nad našimi pískovišti, to se bábovičky 
a hrady hned lépe stavěly. 
 
27.7.2020 jsme měli „návštěvní den“ - informativní schůzku s rodiči nově přijatých dětí, 
spojenou s prohlídkou školky. Také se mohli podívat na naše vybavení a spolu s dětmi 
se seznámit s areálem zahrady . Zároveň měli možnost zeptat se na to, co je nejvíc 
zajímá na chodu MŠ, na provoz jídelny, mimoškolní aktivity a na neformální 
společenská setkání s rodiči v rámci akcí v novém školním roce. 
 
V srpnu se školka chystala na nový školní rok – čistilo se, desinfikovalo, pralo o stošest. 
Ve třídě „Sluníček“ se připravovaly nové skříně na matrace, které zde budou místo 
starých postýlek. To se to dětem bude krásně spinkat! No, možná bychom si to s nimi 
my dospělí někdy docela rádi vyměnili… 
 
Moc se těšíme na nové kamarády a samozřejmě i na ty staré známé. Uvidíte, děti, zase 
bude ve školce veselo a príma. 
 
Našim předškolákům přejeme hezký vstup do nového prostředí, spoustu nových 
kamarádů a samé jedničky. Ať se vám ve škole moc líbí! 
 

Už brzy milí školkoví kamarádi nashledanou! 

MŠ 



20 

 I letos vyrazili Rybští skauti ve spojení s hasiči na týdenní letní tábor, tentokrát 
k obci Nedašov u slovenských hranic. V termínu od 15. do 22. srpna jsme se z 
místních lesů v rámci celotáborové hry přemístili do starověkého Řecka. Všech třicet 
táborníků během sedmi dní postupně plnilo úkoly, které jim zadávali Řečtí bohové, 
aby nakonec vystoupali až na bájnou horu Olymp. A vyhovět bohům nebylo 
jednoduché, protože jejich úkoly byly velmi různorodé. Děti musely například uvařit 
polévku, proplést se provazovým bludištěm, nebo napsat a zahrát krátkou scénku. 
Při závěrečné hře dokazovali, že ovládají zásadní skautské dovednosti, jako je 
luštění šifer, poznávání rostlin, určování azimutu, nebo provádění první pomoci.  
Počasí nám docela přálo, až na jeden propršený den, který jsme strávili hraním 
obdoby televizní soutěže “Co na to skauti?” Další dny už svítilo sluníčko a nám se 
podařilo podniknou výpravu do blízkého Nedašova spojenou s hraním baseballu. Po 
večerech jsme se zabavili podobně jako každý rok hraním riskuj, živého pexesa, 
nebo oblíbeného svíčkového fotbalu. 
Tábor jsme ukončili tradičním závěrečným táborákem. Letos ale nedošlo na 
slibování, které jsme odložili až na září, aby se ho mohl účastnit větší počet 
vedoucích. Místo toho jsme večer zpívali, hráli, povídali si a sledovali hvězdy.  
Nakonec bychom chtěli poděkovat všem zúčastněným dětem, vedoucím a 
kuchařkám za bezproblémové zvládnutí celého tábora. 
 

Skauti 
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Zprávičky ze školičky 
 Prázdniny utekly jako voda a jsme opět na začátku nového 
školního roku 2020/2021. Během prázdnin se uskutečnila 
rekonstrukce vnitřních omítek v dalších dvou třídách. Pořídili 

jsme jednu novou tabuli a nové skříně pro školní knihovnu. 
 V tomto školním roce bude školu navštěvovat 48 dětí, z toho 13 prvňáčků.         
Ty bude učit paní učitelka 
Mgr. Jitka Goldová. II. třída, 
ve které se spolu sejdou děti 
2. a 4 ročníku bude pod 
taktovkou pana učitele Mgr. 
Jaromíra Bílého. O III. třídu, 
kterou tvoří děti 3. a 5. 
ročníku, se postará paní 
ředitelka Mgr. Hana 
Frydrychová. Řady 
pedagogických pracovníků 
posílí Mgr. Martina 
Bajerová, která se vrací po 
mateřské dovolené. O děti, 
které budou navštěvovat 
školní družinu, bude pečovat 
paní vychovatelka Monika 
Petrová. Funkci asistentky 
pedagoga bude nadále 
zastávat Jana Kováčová a školnicí není nikdo jiný než Jarmila Šimíčková. Obědy 
nám bude i nadále vydávat paní Božena Hanzelková. 
 
 Nyní bych Vám ráda představila naše nejmladší žáčky. Jsou to: 
Bajer Ondřej   Holubová Valerie  Kudělka Jakub 
Bártová Lenka   Horáková Ellen   Randýsková Vanesa 
Bogárová Amálie  Kamasová Laura  Vaculíková Anežka 
Havrlantová Klára  Kelnarová Viktorie 
Hlaváčová Lara   Krpec Matyáš 
 

 Prvňáčkům bych chtěla popřát, aby se jim v naší škole líbilo.  
 Všem dětem pak přeji úspěšný a pohodový školní rok plný nových zážitků a 
vědomostí, rodičům a pedagogům pak příjemnou vzájemnou spolupráci. Věřím, že 
nový školní rok zvládneme v klidu i přes všechny překážky, které se nám postaví do 
cesty. 

Mgr. Hana Frydrychová 

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

