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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. 

Všem našim jubilantům přejeme k životnímu jubileu především 
dobré zdraví, hodně elánu, spokojenosti a radosti 

 Jan    Hanzelka   

 Jiří  Honeš 

 Jindřich Purmenský   

 Karla  Rohelová 

 Ludmila Vyvialová   

 Antonín Šlosar   

 Emilie Bajerová 

 Libuše Drápalová 

 Petr  Bartoň 

 Jan  Michálek 

 Lumír  Holub 

 Jiří  Crhonek 

 Brigita Bartoňová 

Oznamujeme, že od středy 5. září 2018 začíná v moštárně moštování 

ovoce.  

Moštovat se bude ve středu a v pátek od 16 hodin.  

Cena moštování je stanovena ve výši 6,- Kč/l.  

Objednávky přijímáme na telefonním čísle 556 760 181 od pondělí do pátku v době 

provozu obecního úřadu. Při objednávce uvádějte přibližné množství pytlů s ovocem. 



3 

Končí volební období obecního zastupitelstva 
Stejně jako v celé České republice i u nás na začátku října končí volební období 
zastupitelů naší obce. Udělejme tedy společně malou rekapitulaci akcí, které se v obci 
během této doby udály. 
Jistě mi dáte za pravdu, že největším projektem tohoto volebního období je dokončená 
rekonstrukce budovy sokolovny včetně jejího venkovního areálu. Nedostali jsme sice na 
její stavbu žádnou dotaci, ale zato se nám podařilo vyjednat velmi výhodný úvěr, kdy po 
deseti letech splátek přeplatíme cca 600.000,- Kč. První roční splátku již budeme mít na 
konci letošního roku za sebou. 
Další velkou akci, kterou se podařilo dát do pohybu je výstavba systému domovních 
čistíren odpadních vod s centrálním monitoringem. V této době vybíráme firmu, která 
bude akci provádět. I přesto, že se stále se potýkáme s přípravou projektové 
dokumentace, chceme převážnou část čistíren vystavět již v příštím roce. 
Během toho volebního období jsme také vyřešili čistění odpadních vod ve všech 
obecních budovách. Na ČOV máme nově připojenou základní a mateřskou školu a také 
sokolovnu. Bezodtokou jímku máme cca dva roky provedenou u budovy hasičské 
zbrojnice.  
Provedli jsme také docela významné změny v Besedě. Zlepšili akustické vlastnosti sálu, 
zajistili novou vzduchotechniku společně pro kuchyň i hostinec. Budova má z velké části 
provedenou výměnu elektroinstalace, která již byla ve špatném stavu. V letošním roce 
jsme trochu neplánovaně uskutečnili i rekonstrukci skautské klubovny v suterénu 
budovy. Důvodem bylo její podmáčení ze špatně těsnící kanalizace před budovou.  
I další stavba v majetku obce zaznamenala změny a to hasičská zbrojnice. Kromě nové 
garáže, opravené střechy a bezodtokové jímky dokončíme ještě v letošním roce 
přístavbu skladu nářadí, rekonstrukci elektřiny a vody v celé budově.  
Mnoha lidem jsme jistě udělali velkou radost z opravené lesní chaty, která bude dobře 
sloužit především skautům, myslivcům i školním dětem. 
A aby byl výčet úplný, musíme si připomenout, že v roce 2015 proběhla rekonstrukce 
veřejného osvětlení. Přešli jsme na LED technologii. Snad to byla dobrá volba. Účty za 
spotřebovanou energii nám dávají za pravdu. 
Během uplynulých čtyř let jsme také nemalé peníze vložili do oprav kanalizací a 
komunikací v majetku obce. S těmito náklady bude muset obec počítat i v příštích 
letech.  
Za projekt, který se mi fakt nepovedl, je stavba chodníkového tělesa ve směru na 
Štramberk. Teprve až nyní na podzim obec získala stavební povolení a ucházíme se o 
získání dotace ze státního fondu dopravní infrastruktury.  
Do výčtu čtyřleté činnosti zastupitelstva musím ještě připočíst velké množství kulturních, 
sportovních i společenských akcí.  
Na závěr děkuji všem kolegům zastupitelům za jejich práci, čas, nadšení i odvahu, 
kterou věnovali rozvoji naší obce. Všem, kteří jdou do letošních voleb, přeji hodně štěstí. 
A těm, kteří se rozhodli, že již pokračovat v práci zastupitelstva nebudou, přeji mnoho 
spokojenosti v jejich osobním životě. 
Děkuji také svým kolegům a kolegyním z obecního úřadu, kteří nám pomáhají svoji 
odbornou radou i prací při uskutečňování všech plánů a záměrů obce.  
Děkuji i Vám všem za podporu, dobré nápady i trpělivost. 
 

Hezké podzimní dny přeje Marie Janečková 
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Areál sokolovny bude na pouť uzavřen. 
Upozorňujeme, že v sobotu 15. září a v neděli 16. září 2018 bude areál sokolovny 

uzavřen pro všechny návštěvníky. 
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Kulturní komise Vás zve v neděli 16. září  2018 

od 14:30 hodin na prostranství před obecní úřad 

na žonglérské vystoupení klauna Pepíka,  

který Vás své kousky bude učit i ve své dílničce. 

Jeho vystoupení prostřídá hudební vystoupení 

Petra Janče na klávesy. 

Občerstvení i posezení bude zajištěno. 

Obec Rybí Vás zve u příležitosti Dne seniorů na  

PŘÁTELSKÉ POSEZENÍ U CIMBÁLOVÉ MUZIKY PRAMÍNKY. 

Přijďte v neděli 30. září od 15:00 hodin do sálu kulturního domu Beseda. 

Kulturní akce je podpořena z programu Moravskoslezského kraje. 

Dýňobraní ve Věžičce 
Společenské centrum Věžička Vás zve  

ve čtvrtek 27. září 2018 v 17:00 k Věžičce  

na III. ročník Dýňobraní.  

Pokud potřebujete dýni do své kuchyně  

nebo pro podzimní výzdobu Vašeho domu, 

neváhejte a přijďte si vybrat z naší nabídky.            
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KLUB ŽEN    zve své členky ve středu 5. září  do přísálí Besedy v 17:00 hod.   

ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ A MĚŘENÍ TLAKU  se bude konat v pondělí  10. září 
v konzultační místnosti lékaře na obecním úřadě v době od 9:30 - 10:00. 
 
ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ se bude konat  v pondělí  24. září ve stejnou dobu. 

Zvu Vás na 20. zasedání Zastupitelstva obce Rybí, které se bude konat  
ve středu 19. 9. 2018 v 18:00 hodin v sále kulturního domu Beseda 

Program: 
 zpráva o čerpání rozpočtu za rok 2018 
 zpráva finančního výboru 
 zpráva kontrolního výboru 
 majetkoprávní záležitosti  
 doplnění podmínek dotačního programu obce Rybí „Domovní ČOV“ 

 

Marie Janečková 

od 4.9.2018   BOSU    ÚT 18:30 - 19:30 
                      BOSU  pro začátečníky ČT 18.30 - 19:30 

 
Informace na tel. č. 732 844 013 u Lidky Krpcové. 

          
Zdravotní cvičení žen od 5.9.2018  ST 18:30 - 19:30  
 
Zdravotní cvičení mužů od 10.9.2018  PO 18:30 - 20:00 
  

Nebojte se přijít mezi nás. 
Cvičitelka Lidka 

V obci Rybí byly nalezeny klíče od automobilu Škoda.  
Bližší informace na obecním úřadě. 
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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 2018 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 do pokladny na 

obecním úřadě. 

Marie Janečková 
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Ve dnech 5. a 6. října 2018 proběhnou v obci Rybí volby do obecního zastupitelstva.  

 

 Volební místnost bude v Základní škole Adolfa Zábranského Rybí. Volební 

místnost se otevře v pátek 5. října ve 14:00 hod. a uzavře ve 22:00 hodin, v sobotu      

6. října bude otevřena od 8:00 do 14:00 hod.  

 

 Každému voliči bude dodán 1 společný hlasovací lístek nejpozději 3 dny přede 

dnem voleb na němž budou uvedeni kandidáti všech zaregistrovaných volebních stran. 

Každá volební strana má na hlasovacím lístku určené pořadové číslo přidělené losem. 

Na rozdíl od jiných voleb volič hlasuje „křížkováním“ nikoliv kroužkováním - takové 

hlasy by byly neplatné! 

Volič má tyto možnosti: 

 zakřížkovat pouze jednu volební stranu - dává hlas kandidátům této strany v 

uvedeném pořadí (jestliže současně označí křížkem některé kandidáty této volební 

strany před jejich jmény, k označení kandidátů se nepřihlíží; při zakřížkování více 

volebních stran je hlasování neplatné) 

 zakřížkovat jednotlivé kandidáty napříč volebními stranami  

  (nejvýše 15 kandidátů, může být méně, při překročení počtu 15 je hlasování 

neplatné) 

 zakřížkovat méně než 15 kandidátů napříč volebními stranami a současně 

zakřížkovat jednu volební stranu (zakřížkovaná strana tak dostává tolik hlasů, 

kolik zbývá volných míst do počtu 15) 

 

 Při volbách do obecního zastupitelstva nelze využít voličský průkaz - občan může 

volit jen v okrsku podle svého trvalého bydliště. Volič hlasuje osobně, zastoupení není 

přípustné. 

   

 Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, Obecní úřad Rybí 

a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební 

místnost do přenosné volební schránky. 

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

V měsíci srpnu rada obce  
schválila:  
 Dodatek č. 1 SoD č. 172017 mezi obcí Rybí a společností PROJEKTY VODAM s.r.o. 

se sídlem Galašova 158, Hranice. 
 smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu 

mezi obcí Rybí a společností Povodí Odry se sídlem Varenská 49, Ostrava na 
vyústní otvory kanalizací. 

 poskytnutí finančního daru ve výši 1.000,-Kč spolku Sjednocená organizace 
nevidomých a slabozrakých v Novém Jičíně se sídlem Sokolovská 617/9, Nový Jičín. 

 přijetí dotace na realizaci projektu „Rekonstrukce prvků odborné výuky ZŠ Adolfa 
Zábranského Rybí“ v rámci Integrovaného operačního programu IROP, Výzva 
zprostředkujícího subjektu ITI: INFRASTRUKTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ: ZÁKLADNÍ 
ŠKOLY – INTEGROVANÉ PROJEKTY ITI 

 žádost ředitelky ZŠ Adolfa Zábranského Rybí Mgr. Hany Frydrychové o udělení 
písemného souhlasu s vyřízením krátkodobého úvěru pro financování projektu 
„Rekonstrukce prvků odborné výuky ZŠ Adolfa Zábranského Rybí“ 

 provedení opravy kříže u brány hřbitova dle nabídky Mgr. Art. Šárky Hyklové 
 možnost krátkodobého ubytování pro skupiny lidí – s upřednostněním pro sportovní 

skupiny a dále vyhrazením jednoho místa pro kouření v areálu sokolovny.  
 podání žádosti do výzvy 21/2017 Ministerstva životního prostředí ČR na pořízení 

elektromobilu typu multikára pro potřeby obce firmou BHZ invest s.r.o. se sídlem 
Rybova 1901/16, Hradec Králové 

 pořízení 50 ks nožíků Rybiček s gravírovaným znakem obce Rybí. 
 uzavření objednávky s fa Slumeko, s.r.o. se sídlem Štefánikova 58/31, Kopřivnice na 

opravu komunikací v majetku obce  
 provedení oprav plotů v mateřské a základní škole Rybí. 
 zadávací podmínky veřejné zakázky na výměnu plynového zařízení v objektu 

kulturního domu Beseda. 
 

neschválila: 
 účast obce Rybí na celostátní solidární sbírce na pomoc obci Prameny  

 
doporučila zastupitelstvu ke schválení:  
 doplnění podmínek dotačního programu „Domovní ČOV“ a to v  bodě 8) ve třetím 

odstavci „Předkládání žádosti o dotaci“.  
 kolaudační rozhodnutí vodoprávního úřadu o povolení k užívání ČOV nebo sdělení 

vodoprávního úřadu s povolením užívání ČOV nebo zápis o provedení 
závěrečné prohlídky stavby. 

 
vzali na vědomí:  
 zprávu o průběhu zpracování územní studie 1 (řešení lokality za Humny).  
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Dovolte nám se s vámi podělit o zážitky z letošního tábora, který pro místní děti připravili skauti 

ve spolupráci s hasiči. V termínu 4. – 11. srpna jsme vyrazili v počtu 25 dětí, několik (málo) 

vedoucích a dvě kuchařky na tábořiště nedaleko Valašské Polanky. Tam se odehrálo 

ztroskotání Robinsona Crusoe, přežití na pustém ostrově, nalezení pokladu a konečné odplutí 

zpět do Rybího. Lov skautských bobříků a hon Robinsona za potravou se místy měnil na útěk 

před klíšťaty aneb jak na ně vyzrát, když repelenty ani domácí zaručené recepty nezabírají. 

Omezili jsme tedy hry v lese či na louce a zaměřili jsme se na vodní radovánky – stejně bylo 

celý týden velké horko.   

Tak tedy pěkně popořádku. Protože se nejprve celotáborová hra točila okolo ztroskotání, 

museli si naši malí/velcí Robinsoni z moře posbírat vše, co se dalo a co se hlavně bude na 

pustém ostrově hodit. Zatímco jsme například lano hodnotili deseti body, knihu s recepty Jirky 

Babicy pouze jedním. Následovalo mapování terénu, kde jsme to tedy vlastně ztroskotali. Když 

už děti věděly, co mají a kde jsou, potřebovaly si postavit příbytek. Né však obyčejný, ale nad 

zemí, aby ho nespláchlo moře, tajný, aby ho hned neodhalili lidojedi a hlavně takový, do 

kterého se (alespoň někdo) vleze. Zatěžkávací zkouška nedopadla vždy dobře, a proto jí 

prováděl statný a ohebný vedoucí! (Přemek). Další důležitou věcí bylo, aby Robinson uměl 

rozdělat oheň a taky, aby si na něm zvládl něco uvařit. Zjistili jsme, že není až takový problém 

nachystat ohniště, ale mnohem větší je škrtnout správně se zápalkou (občas jich nestačilo ani 

deset). Vajíčka natvrdo naštěstí uvařila všechna družstva, na hniličku však nikdo – ani 

vedoucí, ani kuchařky. Ale jinak vařily moc dobře  Když už bylo kde bydlet a na ohni co vařit, 

bylo důležité dostat do chýše vodu. Díky vývoji máme naštěstí všude trubky, jinak by na táboře 

byla voda jen pro toho, kdo si k ní došel. Sluneční hodiny občas postrádaly smysl, když je naše 

děti postavily ve stínu a když místo tří hodin odpoledne bylo stále 12. Zato kalendář se vyvedl 

a každá družinka měla svůj originál. Pak už jsme se hlavně snažili udržovat lovem zvěře při 

životě. Vysvobodili jsme od lidojedů Pátka, onemocněli jsme a vyráběli si zázračný lektvar, a 

konečně, k přežití a odplutí jsme potřebovali zvládnout základní věci – uvázat několik uzlů, 

umět se poprat s mořskými nemocemi a po cestě občas chytit rybu. Když se toto všechno 

podařilo dětem zdolat, sáhly si konečně pro vytoužený poklad neboli odměnu za své snažení 

v soutěži. Na večerním nástupu jsme rozdali diplomy za skvělé výsledky v lovu bobříků a 

vzorné úklidy ve stanu, ale i dva toaletní papíry za největší čuníky tábora. U slavnostního ohně 

jsme nechali prostor ke slibům nově přijatých vlčat, světlušek, skautů a skautek. A jako 

překvapení a památku si naše děti z tábora odvezly modrý, látkový vak s obrázkem 

Robinsona.  

Děkujeme všem, kteří svou pomocnou rukou přispěli k bezproblémovému a hladkému průběhu 

letního tábora.  

Barbucha a kolektiv  
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Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, Vás srdečně zve na Muzejní 
školu (nejen) pro seniory IV. Muzejní škola (nejen) pro seniory představí během cyklu 
devět přednášek z oborů historie, archeologie, národopisu, dějin umění, zoologie či 
mykologie. Tedy oborů, které svým zaměřením dokumentují a zkoumají lidský životní 
prostor a prostředí formované a přetvářené rozmanitými podobami lidských projevů i 
činností. Tyto dokumentační a výzkumné aktivity jsou rovněž hlavním posláním Muzea 
Novojičínska. Odbornost jednotlivých přednášek garantují pracovníci Muzea 
Novojičínska. Východiskem muzejní školy je zájem seniorů vzdělávat se a seznamovat 
se s děním v jednotlivých oborech.  

Podzimní cyklus přednášek bude probíhat každé pondělí od 1. října do            
26. listopadu 2018, vždy ve dvou termínech od 9.00 do 11.00 hod. a od 13.00 do 15.00 
v Trámovém sále Žerotínského zámku v Novém Jičíně. Můžete si zvolit dopolední či 
odpolední skupinu. Závazné přihlášky formou zápisu přijímáme na pokladně 
Žerotínského zámku v Novém Jičíně v pracovních 
dnech v termínu od 1. 7. do 21. 9. 2018 (od 8.00 
do 17.00 hod.; kromě pondělí). Cena celého cyklu 
přednášek je 300,- Kč. Kapacita pro skupinu je 
omezena na 40 osob. Přihláška je platná po 
zaplacení kurzovného.  

Více informací na webových stránkách 
www.muzeumnj.cz nebo na telefonu 556 701 156. 
Kontaktní osoba: Mgr. Martin Vitko. 
 

Program přednášek: 
1. 10. 2018 – PhDr. Zdeněk Orlita, Ph.D. (historik): Svatá bolest. Flagelace v 
náboženské kultuře středověku a raného novověku 
8. 10. 2018 – Jan Číp (dokumentátor, historik): Židé v Novém Jičíne. Přednáška u 
příležitosti výročí postavení židovské synagogy (1908) a vyhnání Židů (1938)  
15. 10. 2018 – Mgr. Eva Sulovská (kurátorka): Výročí tří významných německých malířů 
(Anton Berger, Eduard Veith, Franz Barwig)  
22. 10. 2018 – Mgr. Renata Sobotíková (botanička) a Mgr. Markéta Máchová 
(zooložka): Procházka lužními lesy v Poodří  
29. 10. 2018 – Mgr. Martin Vitko (historik): Osudové „osmičky“ 20. století na 
Novojičínsku 
 
! úterý 6. 11. 2018 ! – Ing. Jiří Lederer (mykolog): Houby a houbaření. Přednáška 
odborníka z Muzea Beskyd Frýdek-Místek 
12. 11. 2018 – PhDr. Václav Michalička, Ph.D. (vedoucí Muzea v Příboře, etnolog, 
kurátor): Kopřiva – plevel, který šatil  
19. 11. 2018 – Mgr. Renáta Jašková (kurátorka sbírek, dokumentátorka): Nový Jičín a 
okolí na dobových pohlednicích ze sbírek Muzea Novojičínska 
 

26. 11. 2018 – Poslední přednáška bude spojena s prohlídkou národní kulturní památky 

– Památníku Františka Palackého v Hodslavicích, jedné z poboček Muzea Novojičínska. 

http://www.muzeumnj.cz
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     J. Fixl – J. Jůzlová     Světoví Češi  2. 
     I v novodobých dějinách naší země se objevuje řada postav, na které můžeme být právem hrdi. 
Zajímavé, dobrodružné a někdy i tragické osudy lidí, kteří se nebáli jít za svým snem, doprovází řada 
barevných komiksových ilustrací. Poznáme život například Jaroslava Seiferta, Antonína Dvořáka, 
Milady Horákové, Antonína Holého a dalších osobností. 
 
     R. Socha       Pohádkový atlas hub 
     Autor této knihy zvolil zábavnou formu vyprávění, v němž pro každou houbu z lesa vymyslel bytost 
v pohádkové říši, která houbičku něčím připomíná. Děti si tak lépe zapamatují, jak se která houba 
jmenuje, jak vypadá, zda je jedlá, nejedlá či dokonce smrtelně jedovatá. Ilustracemi doplnila tento atlas 
Zdeňka Študlarová. 
 
     P. Kostka       Proč je na světě tolik bohů? 
     V této knize se čtenáři seznámí s historií, současností a uspořádáním nejrozšířenějších světových 
náboženství. Všechny informace jsou zpracovány tak, aby jim děti porozuměly a získaly tak základní 
povědomí o náboženstvích, která mnohdy ovlivňují každodenní životy lidí po celém světě. 
 
     J. Lebeda      Okáček, veveří kluk z Jánského vrchu 
     Dobrodružné příhody malého veveřího kluka v lese, ve kterém se narodil. Poznává život lesních 
zvířátek a děti se tak pohádkovou formou seznamují se zvířátky, která u nás volně žijí. 
 
     J. Andersen      Dusty – Kamarádi navždy 
     Pavel se z rodiči přestěhoval do staré vily u lesa. Brzy se potká s bandou výrostků, která po něm 
chce peníze a Pavlovi bylo jasné, že proti nim nemá šanci. Ale vtom se po jeho boku objevil zdivočelý 
pes a přiměl chuligány k útěku. Od té chvíle se už od chlapce nevzdálil, ale Pavel poznal, že stále 
něco hledá. Přijde na to co to je? 
 
   J. Hanová       Všem klukům, které jsem milovala 
    Lara nikdy nedala žádnému klukovi najevo, že ho má ráda. A když už nechtěla být zamilovaná, 
napsala dopis o tom, co cítí, pečlivě ho zapečetila a schovala do krabice pod svou postelí. Ale jednoho 
dne dopisy zmizí a Lara zjistí, že je někdo rozeslal. Co jí to všechno přinese? 
 
 L. Lanczová      Šeptej do ticha 
   Kamarádky závidí Monice úspěchy v modelingu, ona ale právě prožívá těžké životní období. Rodiče 
se rozvádějí, ona se s maminkou stěhuje do malé vesnice, kde nikoho nezná. Pak se ale seznámí 
s Jáchymem a vše se změní. 
 
   R. Sobotka      Toulky Beskydami 
   Beskydy patří k našim nejmalebnějším horám a toulky jimi přinášejí nejen radost z pohybu volnou 
přírodou. Na mnoha místech nacházíme objekty drobné lidové architektury, kříž, kapličku nebo 
mohylu. Jsou to památky na nějakou událost a často jsou příběhy s nimi spojené již zapomenuty. 
Podle této knihy můžeme putovat po těchto památkách a poznávat krásu našeho kraje. 
 
   J. Janča       Reflexní terapie 
   J. Janča patří mezi přední odborníky a nepopulárnější přírodní léčitele v naší zemi. Tato kniha je 
považována za stěžejní dílo v tomto oboru u nás. Shrnuje autorovy téměř čtyřicetileté zkušenosti 
s touto velmi účinnou metodou alternativní medicíny. 
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Věrka Šustalová, knihovnice 

   S. Kužel      Kosmonautika za oponou 
   Kniha v širokém záběru zaznamenává historii dobývání vesmíru – od dobrodružných začátků 
prvních konstrukčních pokusů s raketovými střelami až po stěžejní události pilotované kosmonautiky. 
Přibližuje především životní příběhy hlavních aktérů – konstruktérů raket a kosmických lodí a 
kosmonautů. Ukazuje i to, jak politika rozhodovala o strategických rysech kosmických programů. 
 
   A. Mornštajnová     Slepá mapa 
   Příběh začíná před první světovou válkou, kdy vypravěččina babička odjíždí přes odpor svých 
rodičů s vyvoleným Antonínem do pohraničního městečka na severu Čech. Nečekám je lehký život, 
právě tak jako jejich dceru Alžbětu, která musí později prchat před německou armádou zabírající 
pohraničí. Dramatický zásah osudu pak čeká i další ženu této rodiny – Anežku, která celý příběh své 
rodiny vypravuje. 
 
   A. Mornštajnová     Hana 
   Příběh začíná v zimě roku 1954 a devítiletá Mira se přes zákaz rodičů vypraví k řece jezdit na 
ledových krách. Spadne do vody, čímž se její neposlušnost prozradí. Je potrestána tím, že na rodinné 
oslavě nedostane zákusek. Tato malá příhoda ale změní celý její další život. Následující tragédie ji 
připoutá na mnoho let k nemluvné a depresivní tetě Haně. Odhalí také pohnutou rodinnou historii a 
jen těžce se s ní vyrovnává. 
 
    V. Pitnerová     Jak se žilo 
   Oblíbená autorka ženských románů v tomto díle zachytila obraz způsobu života na malém městě 
v 18. – 19. století. 
 
   P. May      Skála 
   Policejní detektiv Fin Macleod přijíždí na skotský ostrov Lewis vyšetřovat brutální vraždu. Sám na 
tomto ostrově prožil dětství, a tak se setkává i se svými bývalými známými. Ale všichni jej nevítají 
s otevřenou náručí a on netuší, že vražda, kterou vyšetřuje, odkryje tajemství, které se bezprostředně 
týkám jeho samého.  
 
   V. Vondruška     Krev na lopuchu 
   Výbor povídek z tvorby Vlastimila Vondrušky obsahuje dva tucty příběhů s detektivními zápletkami, 
které se odehrávají v různých dobách od středověku, až do 18. století.      

Paní Milada Sochová děkuje  

místním hasičům 

za zlikvidování sršních a vosích hnízd u RD.  
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Zprávičky ze školičky 
A zase ta škola! 

 
Prázdniny končí a školou opět zazní dětský křik a smích. 3. září se opět děti 

potkají ve školních lavicích a stráví spolu dalších deset měsíců školního roku 
2018/2019.  

Všichni zaměstnanci školy se na ně již těší a připravují své třídy tak, aby jim tam 
bylo příjemně. Připraveny jsou všechny učebnice, pracovní sešity a učební pomůcky a 
děti spolu s učitelkami se mohou pustit do práce. 

Nejvíc ze všech jsou zřejmě zvědaví a těší se naši prvňáčci, kterých letos přijde 9 
a třídní učitelkou jim bude Mgr. Hana Frydrychová. Které děti z naší obce to jsou? 

 
Eliška Bárová  Martin Hanzelka  Matěj Olajoš 
Nikola Bartlová  Sofie Honešová  Bára Pístecká 
Antonín Bartoš  Terezie Matzke  Nikol Ševčíková 
  

V letošním školním roce budou spojeny do druhé třídy 2. a 3. ročník a třídní 
učitelka bude Mgr. Eva Moudrá. Ve třetí třídě se spojí děti 4. a 5. ročníku a povede je 
jejich třídní učitel Mgr. Jaromír Bílý. Paní vychovatelka Monika Petrová se postará o 
děti, které budou navštěvovat školní družinu. Kolektiv naší školy posílí paní učitelka 
Mgr. Jitka Goldová, která bude vyučovat 18 hodin. Asistentkou pedagoga zůstává Jana 
Kováčová. 

 
Během prázdnin probíhala v rámci projektu „Rekonstrukce prvků odborné výuky 

ZŠ Adolfa Zábranského Rybí“ obnova sítí, počítačů, domácích telefonů, dále 
rekonstrukce WC na bezbariérové. V září bude instalovaná interaktivní tabule ve třídě 
s počítačovou učebnou.  

 Tímto chci dětem do nového školního roku popřát hodně úspěchů, aby se ve 
škole cítily spokojeně a aby získaly co nejvíc vědomostí a dovedností. Rodičům pak 
pevné nervy a notnou dávku trpělivosti, kterou při výchově a vzdělávání dětí všichni 
potřebujeme. 

 
PS:  ZŠ Rybí hledá zástup za školnici na měsíc září.  
  Zájemci volejte na tel. 775 075 642 

        Mgr. Hana Frydrychová 

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

