
  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. 

 Oldřiška Tillová   

 Jenička Soukupová 

 Pavel  Hanzelka   

 Ĺubica  Rýdlová  

 Josef  Horuta 

 Věra   Tobolová 

Covid - 19 
Protože se stále nedaří snížit šíření nákazy Covid – 19 podle našeho přání, zůstaneme 
i v listopadu doma uzavřeni. Nevadí. U vyhřátého krbu se šálkem dobrého čaje a 
v rodinném kruhu nám bude také dobře.  
Pokud v této době budete potřebovat pomoct s nákupy, vyzvednutím léků apod. volejte 
na telefon 606 127 321. 
Úřední hodiny obecního úřadu jsou v době nouzového stavu v pondělí a ve středu 
dopoledne od 8:00 do 10:00 a odpoledne od 14:00 do 17:00. 

Hezké listopadové dny přeje Marie Janečková 

Druhou říjnovou sobotu proběhlo ukázkové cvičení na 

workoutovém hřišti v Klimbachu. Zájemci tak nejenže 

viděli, co vše se dá cvičit na „několika hrazdách“, ale také si 

mohli společně s borci vše vyzkoušet. Je dobře, že taková 

venkovní tělocvična je i u nás. Obzvlášť nyní, kdy se 

nemůžeme scházet v sokolovně, je právě venkovní cvičení 

dobrou alternativou pro zlepšení naší tělesné a především také duševní kondice. 

Na stavbu tohoto hřiště obec Rybí dostala grant ve výši 100.000,- Kč od 

společnosti Innogy, moc za tuto finanční podporu moc děkujeme. 



3 

S ohledem na Covid situaci se můžou posunout termíny. Děkujeme za pochopení 



4 

ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ A MĚŘENÍ TLAKU  se bude konat v pondělí 9. listopadu 
v konzultační místnosti lékaře na obecním úřadě v době od 9:30 - 10:00.  
 
ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ se bude konat  v pondělí 23. listopadu ve stejnou dobu. 

Poděkování 
 

Vážení občané Rybí, 

v listopadu tohoto roku to bude již deset let, co jsem zde v Rybí namasírovala prvního 

klienta. Za tu dobu proběhly stovky masáží a terapií, několik přednášek, nějaký ten Den 

zdraví, mohu se spolupodílet na realizaci cvičení pro seniory, nejčerstvější je také 

spolupráce s místním fotbalovým klubem.  

To všechno je možné realizovat jen díky vám, klientům a cvičencům  

Děkuji vám všem za přízeň a vedení obce za možnost s danými aktivitami vůbec začít.  

Přeji vám co nejklidnější a ve zdraví prožitý zbytek roku a těším se na další spolupráci. 
 

         Mgr. Petra Milichová 
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Ze zasedání rady obce  

V měsíci říjnu rada obce  
schválila:  
 hostování rodiny Finkových na pouti v roce 2021 
 zpracovatele projektové dokumentace na pumptrackové hřiště v areálu Klimbach fa 

Hydrogas manufakture, s.r.o., Poděbradova 1069/35, Moravská Ostrava za 
celkovou nabídkovou cenu 60.500,- Kč včetně DPH. 

 zpracovatele projektové dokumentace – prodloužení vodovodního řadu Malá 
strana a to Ing. Lubomíra Nováka – AVONA, projekce, inženýrink, stavební činnost, 
741 01 Nový Jičín, Divadelní 14 za celkovou nabídkovou cenu 181.000,- Kč 

 uzavření objednávky s fa ASFALTEROS s.r.o. se sídlem firmy: Slaměníkova 
316/27, Brno na provedení oprav komunikací technologií SILKOT za nabídkovou 
cenu 91.000,- Kč. 

 dodatek č. 1 k SoD č. zhotovitele 09-0565a/20 mezi obcí Rybí a společnosti PORR 
a.s. se sídlem konce Dubečská 3238/36, Strašnice,100 00 Praha 10 (stavba 
cyklostezky). 

 zrušení poplatku za nájem od 1.9.2020 do 31. 12. 2020 nájemcům podnikatelských 
prostor (restaurace Beseda Rybí čp. 127 a kadeřnictví Rybí čp. 380) 

 
doporučuje zastupitelstvu ke schválení:  
 přidělení účelově vázané dotace ve výši 21.920,- Kč z rozpočtu obce Rybí na rok 

2020 A.T. bytem Rybí na stavbu domovní ČOV. 

Využijte  nákupu  z 

pohodlí domova a 

nechte si nákup  

doručit k vašim  

dveřím osobně  

od firmy  

z obce Rybí.  



6 

„Nebuďte neviditelní…“ 
 

Aktuální roční období sebou nyní přináší i pozdní rozednívání 
či brzké stmívání, dále tak související povětrnostní vlivy – mlhu, 
hustý déšť či sněžení. Moravskoslezští preventisté spolu 
s dopravními policisty a krajským koordinátorem BESIPu 
započali opětovně apelovat na nejzranitelnější účastníky 
silničního provozu – chodce i cyklisty – aby nepodceňovali tuto 
skutečnost a dbali na svou viditelnost. 
Preventivní akce s názvem „Nebuďte neviditelní“ byla 5. října 
2020 zahájena například v Ostravě (Hrabůvce) či na 
Bruntálsku. Preventisté spolu s kolegy z dopravní služby však 
do terénu vyráží celý týden a zejména chodcům připomínají 
základní zásady bezpečného pohybu na silnicích v době 
snížené viditelnosti. Následný den (6. října 2020) preventisté 
s dopravními policisty zamířili za zranitelnými účastníky 
silničního provozu opět na Ostravsko, ale i na Krnovsko, 
Třinecko či do Kopřivnice. S preventisty se však chodci setkali 
či setkají též na Karvinsku či Opavsku. 
Díky užití retroreflexního prvku může řidič zaregistrovat chodce 
až na vzdálenost 200 metrů. Je-li však chodec oblečen do 
tmavého ošacení, řidič jej spatří na vzdálenost až desetkrát 
menší (cca 20 metrů). Reflexní prvky je vhodné umístit na 
pohyblivé části těla, nejlépe na kotník či zápěstí (případně obě místa), vždy na stranu směrem 
do vozovky tak, aby prvky byly viditelné a díky nim se stal viditelným i chodec.  
Dětem je vhodné opatřit oblečení s reflexními doplňky, reflexní materiál by měl být i součástí 
školních brašen či batohů. Zejména mladší školáci mohou být méně soustředění, někteří ještě 
neumí předvídat a odhadovat vzdálenost. Je zapotřebí, aby byli co nejvíce viditelní a řidič měl 
vůbec možnost včas zareagovat. Dopravní výuce nejmenších školáků se preventisté věnují 
permanentně prostřednictvím přednášek a besed, za všechny lze připomenout projekty 
například Zebra se za Tebe nerozhlédne, Policejní pohádky či Markétina dopravní výchova. 
Někteří starší školáci zas při pohybu v silničním provozu užívají sluchátka a poslouchají 
hudbu. Tato skutečnost pak může komplikovat orientaci v kritické dopravní situaci, opět je 
vhodné, aby „nebyli neviditelní“ a řidič měl šanci reagovat. Ohroženou skupinou jsou však také 
senioři. Jejich pohyblivost může být limitována, stejně jako zrak či sluch. Orientace seniora 
v silničním provozu tak může být svízelnější.  
Nejen zmíněné nejohroženější skupiny při preventivní akci „Nebuďte neviditelní“ policisté při 
preventivní akci oslovili a věnovali jim reflexní pásky. Některým chodcům vysvětlili vhodné 
umístění reflexního předmětu, neboť jej lidé umístili nesprávně a v tmavém oblečení byli 
skutečně obtížně viditelní.  

Sníženou viditelnost definuje zákon jako situaci, kdy 
účastníci provozu na pozemních komunikacích 
dostatečně zřetelně nerozeznají jiná vozidla, osoby, 
zvířata nebo předměty na pozemní komunikaci, 
například od soumraku do svítání, za mlhy, sněžení, 
hustého deště nebo v tunelu. Zákon také ukládá 
povinnost chodcům, pohybují-li se mimo obec za 
snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky 
v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, mít 
na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, 
aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na 
pozemních komunikacích.  
                                               mjr. Mgr. Gabriela Pokorná 

                                                                                                           vrchní komisař                                                                                           
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Jak řešit problémy seniorů?  
Na seniory se v naší společnosti často zapomíná. Přitom 
nikdo z nás nemládne a i my se jednou ocitneme na 
pozici toho, kdo bude potřebovat pomoc okolí a toužit po 
důstojně prožitém stáří v kruhu těch nejbližších. Bohužel 
právě úzká rodina, děti a vnoučata na své stařečky 
nejčastěji zapomínají.  
Nemoci a samota  
Když se seniora zeptáte, jaké má trápení, odpoví vám 
s největší pravděpodobností, že jeho zdraví není to, co 
bývalo a že se cítí sám. Pro seniory je velice 
psychicky náročné vyrovnat se s tělesnými změnami. 
S přibývajícím věkem nezvládnou to, co kdysi, často 
potřebují pomoc ať už ve formě zdravotních pomůcek 
nebo od okolí. Pro mnohé je ztráta soběstačnosti 
nepřípustná. A tak, než aby si řekli o pomoc, raději mlčí a trápí se pocitem méněcennosti. 
Neumí si také představit, že by se měli přestěhovat do domova pro seniory. Cítí se naprosto 
zbyteční.  
Druhým závažným problémem seniorů je pocit samoty a opuštění. Nejenže se musí smířit 
s tím, že jejich kamarádi ze školy a vrstevníci umírají, ale musí překonat například také smrt 
svého partnera. Zůstávají sami, omezují se jejich sociální kontakty. Děti buďto ztrácí o své 
rodiče zájem, nebo nemají dostatek času na to, je pravidelně navštěvovat. A tak se senioři 
ocitají v nedobrovolné izolaci, která má na jejich psychiku devastující účinky. Opět zde 
můžeme poukázat na to, proč např. i v tomto případě senioři odmítají pobyt v domovech 
s pečovatelskou službou. Je to jednoduché. I když jsou sami, jsou doma, ve známém 
prostředí, se sousedy, se kterými mohou prohodit pár slov a s vidinou, respektive nadějí, že 
alespoň jednou za čas se na ně jejich rodina přijede podívat. V nitru se totiž staří lidé strašně 
bojí toho, že zůstanou zapomenuti. V cizím prostředí, kde o ně sice bude postaráno, ale bez 
kontaktu se svými nejbližšími.  
Jak pomoci seniorům?  
V první řadě je důležité pomoci jim překonat jejich pocit samoty. Díky moderním technologiím 
na tom není nic těžkého. Pokud je senior technicky zdatný, naučte ho pracovat se Skypem. 
Může tak být v kontaktu nejen s vámi, ale také např. se svými kamarády, a přitom neopustí 
pohodlí svého domova. Udělejte si každý den alespoň na 5 minut čas a zavolejte svým 
stařečkům. Vám to energii neubere, a senior bude mít pocit, že je tu stále někdo, komu na něm 
záleží.  
Snažte se seniora co nejčastěji navštěvovat, pozvěte ho na rodinné oslavy a sdílejte s ním 
všechny důležité události. Jestliže mu to zdravotní stav dovolí, nechejte ho pohlídat vnoučky. 
Poohlédněte se po možnostech pro seniory, zaměřte se na různé kroužky a zájmové činnosti 
v jejich okolí, které by mohli navštěvovat. A jestliže není zbytí a musíte seniora umístit do 
domova s pečovatelskou službou, hledejte takový, který nabízí různé aktivní vyžití.  
Adopce seniorů  
Existuje spousta soucitných lidí, kterým není osud seniorů lhostejný. Ať už to jsou jejich mladší 
sousedé, kteří nabídnou pomocnou ruku, upečou bábovku, popovídají si, nebo různé speciální 
organizace a dobrovolníci. Senioři se sníženou soběstačností mohou využít mj. adopci pro 
seniory, což je dobrovolnický program, který má za cíl zmírnit osamělost starých lidí. Mladí 
dobrovolníci různého věku docházejí pravidelně za svým seniorem, popovídají si s ním, 
vyslechnou, pomůžou v domácnosti, vyjdou si na procházku, předčítají atp. Jejich cílem je 
zmírnit osamění seniorů a zlepšit jejich kvalitu života.  
Důležitá je také psychická podpora seniorů, ujistit je, že stáří lze prožít aktivně a ne je brát 
pouze jako čekání na smrt.                 PhDr. Michaela Miechová 

Psycholožka a majitelka poradny Mojra.cz 
                                         www.mojra.cz 
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Topná sezóna je před námi 

I když v současné době mnozí již zahájili doma topnou sezónu, není pozdě si 
připomenout základní pravidla pro provozování a údržbu spalinových cest, vzhledem 
k tomu, že fyzická osoba je povinna počínat si tak, aby při provozu komínů a spotřebičů 
paliv nedocházelo ke vzniku požáru. 

Čištění, kontrola a revize spalinové cesty jsou stanoveny Vyhláškou č. 34/2016 Sb., o 
čištění, kontrole a revizi spalinové cesty. 
 
Kdy a v jakých lhůtách se tedy kontroly, revize a čištění spalinových cest musí 
provádět a kdo je může provádět?   

Poznámka: Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty nepřesahující v 
součtu 6 měsíců v kalendářním roce. 
 
Kontrolu a čištění spalinové cesty provádí oprávněná osoba, kterou je držitel 
živnostenského oprávnění v oboru kominictví. 
Revizi spalinových cest může provádět oprávněná osoba, která je zároveň držitelem 
osvědčení revizního technika spalinových cest. 
Nelze-li spalinovou cestu vyčistit běžným způsobem, lze provést čištění komínu 
odolného proti vyhoření sazí vypalováním, které smí provádět pouze oprávněná 
osoba. 
 
Oprávněná osoba předá objednateli služby (čištění, kontrola, revize) neprodleně, 
nejpozději do 10 pracovních dnů písemnou zprávu o provedení práce. 
 
Ačkoli lze čištění komínů u spotřebičů s výkonem do 50 kW včetně lze provádět 
svépomocí, je lepší se spolehnout na odborníky. 
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V případě vzniku požáru sazí v komíně se snažte jednat v klidu a s rozvahou. Ihned 
volejte hasiče na tísňovou linku 150, případně 112. Místo písku lze použít i hasicí 
přístroj sněhový nebo práškový. Pokud je to možné, omezte přístup vzduchu do 
spotřebiče (komína) např. uzavřením vzduchové klapky u kotle. Požár v komíně nikdy 
nehaste vodou. Komín by mohl popraskat nebo by dokonce mohlo dojít k výbuchu. Do 
příjezdu hasičů je možné zkusit hasit plameny vhazováním suchého písku vymetacími 
dvířky nebo ze střechy do komína. Pozor! 
Při použití většího množství písku může dojít k roztržení komína nebo při jeho zasypání 
až po sopouch k natlakování kouřovodu a k jeho výbuchu, případně i k výbuchu 
tepelného spotřebiče. 
 
Hasební práce však provádějte pouze v případě, že nemůže dojít k ohrožení zdraví 
nebo života zasahující osoby! 
 
Několik rad na závěr: 
 dodržovat návod výrobce ke konkrétnímu spotřebiči, 
 spalovat pouze takové palivo, které je pro daný spotřebič určeno, 
 ve spotřebičích na tuhá paliva spalovat pouze suché palivo, aby bylo zabráněno 

nedokonalému spalování a tím vzniku jedovatého oxidu uhelnatého, který je častou 
příčinou otravy. 

 
Bezpečnost Vašeho domova je především o Vaší zodpovědnosti! 
 
 

nprap. Dagmar Benešová 
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 

územní odbor Nový Jičín 
Zborovská 5, 741 11  Nový Jičín 

pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení 

Zprávičky ze školičky 
Zprávičky ze školy 

…která je opět opuštěná a smutná. Děti se učí doma a úkoly jim učitelé posílají také 
z domova. Žádné zajímavé akce se nekonaly a ani se nechystají. Ale neklesáme na 
mysli. I tato situace jednou musí skončit a my se s radostí vrátíme do lavic. 
S některými dětmi se nám daří spojení on-line. Všem se po škole stýská, hlavně po 
kamarádech, ale i po učitelích. Na otázku, zda by chtěli zpátky do školy, jednoznačně 
odpovídají - ANO. A to nejen děti, ale i rodiče… Stejně jako na jaře musím konstatovat, 
že spolupráce je výborná, a současně vyjádřit své velké poděkování všem 
zúčastněným – dětem, rodičům i vyučujícím. 

Mgr. Hana Frydrychová 
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Rozhovor s paní učitelkou Jitkou Goldovou  

1. Jaké je to učit prvňáčky? 

Jsem moc ráda, že jsem se letos stala třídní učitelkou první třídy. První třída je 

nejdůležitější a nejtěžší. Je to start do "školního světa". Proto příprava trvá déle, než pro 

ostatní ročníky. Snažím se, aby děti učení bavilo a rády chodily do školy. 

2. Jací jsou podle Vás letošní prvňáci? 

Z první třídy se stala skvělá parta. Prvňáci jsou veselí, tvořiví, kamarádští, navzájem si 

pomáhají. Jeden pro druhého jsou oporou. Strašně rádi přijímají nové informace. Baví je 

všechny předměty. 

3. Umí už někdo z dětí číst? Pokud ano, jak to využíváte ve vyučování. 

Ano, pár dětí už umí plynule číst. Pomáhají mi předčítat básničky a úkoly v pracovních 

sešitech. 

4. Jak zvládají učit se doma? 

Zatím jsme učivo opakovali, takže to z domu šlo. Jinak je distanční výuka pro první třídu 

hodně náročná. Děti potřebují názorný příklad a přímý kontakt s učitelem. Děkuji všem 

rodičům za jejich pomoc a trpělivost, bez nich by se distanční výuka v první třídě nedala 

realizovat. 

5. Při kterém předmětu si užijete nejvíc zábavy? Můžete nám prozradit nějakou 

zajímavou historku? 

Zábavu si užijeme v každém předmětu, ale nejvíce asi v tělocviku. Děti se totiž celou 

dobu pohybují a mohou se i hlasitě projevovat :). 

Na vycházce jsme sbírali šípky. Našli jsme husté keře, do kterých se nám zamotal jeden 

žák. Naštěstí se nám jej podařilo rychle vysvobodit :). 

Děkuji za rozhovor. Doufám, že se všichni co nejdříve uvidíme. 

Mgr. Jitka Goldová   

Připravily Adélka Kusáková a Kája Klugová 
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STŘÍPKY Z MATEŘINKY 
ŘÍJEN 

 
 

Měsíc říjen přinesl hodně deštivých dní. Počasí nám moc 

nepřálo a když se konečně umoudřilo a sluníčko vykouklo, to 

bylo panečku hned veseleji! Chodili jsme na procházky a 

pozorovali měnící se přírodu – jak podzim barví listí, dozrává 

ovoce a  jak probíhají práce na zahradě a v sadech. 

 
Povídáme si o tom, jak se zpracovává ovoce a zelenina, ochutnali jsme výborný mošt 

od Rozárky, udělali si ovocný salát, spoustu výrobků a obrázků z listí a ostatních 

podzimních plodů.  Navlékáme žaludy, kaštany, šípky a jeřabiny na krásnou výzdobu 

naší šatny. Zahrada nás sice ještě pořád volá, a my ji rádi vyslyšíme, ale  přece jen už 

je chladněji a na pískoviště deštěm promáčené se už nedá jít. A tak jsou v kurzu různé 

hry – na honěnou, kopaná s míčem, malování křídou nebo hry s  kočárky. 

V keramice pracujeme s hlínou a to velice snaživě. Vyrobili jsme nástěnnou kachli s 

podzimním motivem šípků ve váze. Určitě se bude doma všem líbit! 

Znovu navštěvujeme lekce anglického jazyka pod vedením paní Elišky Kvitové a to v 

rámci školních dětských aktivit. 

 
V době od 13.10. do 16.10. měla třída „Sluníček“  nařízenou karanténu . 

Ačkoliv jsou školy uzavřené, naše mateřinka jede dál a naplno. Jenom je nám moc líto, 

že jsme museli odvolat divadlo Myšky Terky a Veverky Klárky a divadélko Beruška s 

dětským představením. Také se musela odvolat velice zajímavá logopedická přednáška 

pro rodiče. Pravděpodobně nebude možné uskutečnit ani tradiční Lampionkový pochod 

spojený s uspáváním broučků a poslední opékání buřtů na Kocmínku. 

 
Nevíme, budou-li se ještě letos konat naše neformální setkávání rodičů s dětmi při 

společném tvoření na nejrůznější témata. 

Sledujte naše webové stránky, o které se stará a které pravidelně aktualizuje paní 

Eliška Kvitová. Zde najdete veškeré novinky týkající se chodu školky, různá oznámení a 

upozornění. 

 
Moc děkujeme tatínkovi Klárky Krpcové za vyrobenou „KNIHOBUDKU“. 

Moc bychom si přáli, aby byl svět zase zdravý a my děti měly bezpečnější start do 

života.  Statistika posledních dnů nám tuto naději tak trochu kazí. Ale věříme, že zase 

bude líp. Pokud budeme k sobě ohleduplní, pozorní, budeme si pomáhat a nebudeme 

škarohledět, určitě se nám to podaří!!! 

 

MŠ
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Věrka Šustalová, knihovnice 

A. Kavková             Retrohraní 
     Autorka této knihy posbírala více než dvě stovky návodů na hry, které mnozí jako malí hráli, ale 
málokdo je předal dalším generacím. Třeba skákání gumy, přebírání provázku nebo tleskačky. V knize 
najdete také povídání s dětskou psycholožkou a logopedkou o významu her a hraní pro vývoj dítěte a 
vše je doplněné kouzelnými ilustracemi Lukáše Fibricha. 
 
     M. Bárta      Chemické prvky kolem nás 
     Chemické prvky najdeme i tam, kde bychom je vůbec nečekali. Jejich objevování, výroba i 
používání mají navíc zajímavou historii i současnost. Jen v této knize jich je přes čtyřicet. A jsou to 
právě ty, které se nejčastěji objevují ve školních vzdělávacích programech a tedy i v písemkách. 
V knize najdete barevné fotografie, vtipné ilustrace, hlášky studentů, periodickou tabulku prvků a 
mnohé další. 
 
     L. Radová     Lišáčkova dobrodružství 
     Už jste někdy viděli třídenní liščí mládě? Dovedete si představit, jaké zážitky čekají celou rodinu po 
jeho příchodu do domácnosti se dvěma loveckými psy a dalšími zvířaty? Sledujte liščí proměnu 
z bezmocného drobečka na lišáka krasavce. 
 
     K. Rundellová     Dobrodruh 
     Fred sleduje z okénka malého letadla tajuplnou džungli pod sebou. Kéž by mohli přistát a probádat 
to tam. Netuší, že už za pár chvil se jeho přání splní. Letadlo se zřítí a on se s dalšími třemi dětmi 
ocitne uprostřed rozlehlé amazonské džungle… 
 
     R. Zadinová     Údolí ticha 
     Erika má v jednu chvíli všechno, co si jen může přát: láskyplný domov, nejlepší kamarádku, a navíc 
s ní chce chodit Viktor, který je snem všech holek. Jenže najednou se jí život převrátí naruby a otec ji 
odváží k babičce, kterou nikdy nepoznala… 
 
     F. Rožek      Gump – pes, který naučil lidi žít 
     Příběh vyprávěný očima toulavého psa Gumpa. Příběh o cestě plné překážek a pastí, o lásce a psí 
obětavosti, která bez váhání dá za život člověka svůj vlastní. Ale také příběh zvířecí moudrosti, která 
nám lidem toho tolik ukazuje, a o naději, kterou nespoutá ani ten nejpevnější řetěz.   
 
     M. Váňová     Když ptáčka lapají 
     Mladí manželé Jordana a Vojtěch jsou pro své okolí ideální pár, ale teprve společný život prověří, 
jaký kdo je, po čem touží, jak se zachová, až přijdou kritické situace a bude nutné slevit se svých 
požadavků. Jejich partnerský vztah se ostře změní, jakmile se naplní přísloví: Když ptáčka lapají, 
pěkně mu zpívají. 
 

T. Keleová – Vasilková    Tři sestry 
     Tři sestry nespojují jen hřejivé vzpomínky, ale i láska a pocit sounáležitosti.  Jen na to ve víru života 
jaksi pozapomněly. Věra žije ve šťastném manželství, čehož si cení stejně jako vztahu s dcerou, a své 
rodině věnuje téměř všechen volný čas. Lucie je pohlcena výchovou dvou malých synů, prací 
v kosmetickém salonu a vlastními problémy. Nejmladší z nich, Emu, nejvíc trápí skutečnost, že se se 
sestrami vzájemně odcizily, ale nedokáže to změnit. Naštěstí je tu ještě jejich máma a ta se pokusí 
vše napravit. 
 
     F. Francis      Puls 
     Na místní dostihové dráze je nalezen muž v bezvědomí, který po převozu do nemocnice umírá. 
Nikdo neví, kdo to je a co tam dělal. Doktorka Rankinová, která se jej snažila zachránit, je 
bezejmenným mrtvým mužem fascinována a začíná se vyptávat. Někomu se to ale nelíbí a pokusí se 
ji zabít… 
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Prodám 
 

Paličky na paličkování  
+ vzorky 

 
20 ks paliček za 400 Kč 

 
tel. 608 547 179 
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                                         VÝSLEDKY VOLEB 
       v obci Rybí 

 
DO ZASTUPITELSTVA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 

konaných ve dnech 2.- 3. října 2020 
 

počet osob zapsaných do seznamu voličů     980 
 

počet odevzdaných úředních obálek      444 
 

počet platných hlasů ve volebním okrsku    441 
 

volební účast v %         45,31 
 

Politická strana, hnutí, koalice                                    počet platných hlasů 
  

KDU-ČSL                            107 
ANO 2011              85 
ODS s podporou TOP 09              79 
Česká pirátská strana            50 
STAN, ZELENÍ a NEZÁVISLÍ          29 
SPD – Svoboda a přímá demokracie         20 
Trikolóra hnutí občanů             16 
ČSSD                 13 
Pro krásný kraj – Hlas nezávislých osobností! Koalice ODA, HLAS, SNK ED 12 
KSČM               11 
Starostové pro kraj              10 
Demokratická strana zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT     7 
Moravská a Slezská pirátská strana           1 
Volte Pravý Blok                1 
Moravané, pro zachování Moravy se při sčítání lidu 2021 opět přihlasme k moravské národnosti   0 
VOK – volba pro kraj               0 
Jednotní                  0 
Dělnická strana sociální spravedlnosti        0 
Alternativa pro nezávislé kandidáty 2020 – ANK 2020     0 
Rozumní – Petr Hannig – za spravedlnost a životní jistoty    0 
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