
  

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

 

Upozorňujeme, že pokud nemáte zájem o zveřejnění svého jubilea ve zpravodaji, volejte 
na číslo obecního úřadu 556 760 181, a dále upozorňujeme, že pokud nemáte zájem o 
návštěvu zástupců obce u příležitosti 80. a víceletých narozenin, opět dejte vědět na 
obecním úřadě. 

 Oldřiška Tillová   

 Karla  Šodková 

 Marie  Honešová   

 Jenička Soukupová 

 Josef  Havrlant   

 Marie  Hanzelková  

 Františka Havlová 

 Zdeňka Křížková 

 Ivan  Najzar 

  

Zveme rodiče a prarodiče k slavnostnímu zápisu dětí 

 do pamětní knihy obce  

v neděli 3. listopadu od 10:00 hodin v sále Besedy. 
 

Uvítáme tyto děti:     

 Madlen Musilová   Klaudie Bartoňová 

 Veronika Pospíšilová  Bára Černochová 

 Mikuláš Špaček    Tadeáš Knápek  

 Šimon Kvita   Emilie Marková 

 Dominic Botoš   Anastázie Honešová 

 Jakub Švrček   Bára Polášková  
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Za dobrou spolupráci při realizaci projektu Vám děkuje Marie Janečková 

7 HLAVNÍCH ZÁSAD PRO SPRÁVNÝ PROVOZ 
DOMOVNÍ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD 

 
1. Neodpojujte zařízení od elektrické energie ani v době dovolené 
2. Nesplachujte zbytky jídel, ovoce, zeleniny 
3. Nesplachujte vlhčené ubrousky - ani ty, o kterých výrobce tvrdí, že jsou 

biologicky rozložitelné 
4. Nepoužívejte drtiče odpadů 
5. Nevylévejte do odpadu oleje (ani ty po smažení), kyseliny, zásady, ředidla, 

hořlaviny, léky.. 
6. Nesplachujte dětské pleny, hygienické vložky, tampóny, novinový papír, fólie, 

cigaretové nedopalky 
7. V době náběhu čistírny (první dva měsíce) je vhodné dočasně omezit 

používání dezinfekčních prostředků (Savo, Domestos, Bref Duo Active, Devil, 
Cillit Duo) 

 

Stavba domovních čistíren v plném proudu. 

Na konci října jsme se dostali do poloviny realizace projektu čištění odpadních vod 

v Rybí. Nikdo z nás neměl na začátku představu, jak přesně bude výstavba domovní 

čistírny u jednotlivých nemovitostí probíhat. Samozřejmě, že se potvrdily zkušenosti 

z jiných obcí, kdy z jednotlivých domů vede zpravidla více kanalizačních vyústi, než byly 

uvedeny v projektu (ten projektanti kreslili podle informací, které dostali od vlastníků 

nemovitostí). Zpravidla to dopadlo tak, že uložení čistírny se muselo prohloubit, tak aby 

fungovaly všechny nátoky z domu. Je pro nás také překvapením (včetně mě), že stavba 

jedné domovní ČOV až po její spuštění do provozu trvá zpravidla tři týdny. Tento postup 

však záleží na koordinaci práce v samotné realizační firmě. 

Děkuji vám všem za pochopení a za velmi vstřícný přístup k pracovníkům stavební 

firmy. A také děkuji vám všem, kdo jste především při terénních úpravách přiložili ruku 

k dílu a pomáháte při úpravě okolí po stavbě své čistírny.  

Jsem moc ráda, že jste také pochopili, že obec společně s poskytovatelem dotace hradí 

všechny náklady spojené se stavbou domovní čistírny, které probíhají vně vašeho 

domu. Všechny úpravy v domech si již hradíte sami (jde převážně o přípravu elektřiny, 

popřípadě úpravu odpadů v domě). 

Cílem projektu je mít čistou vodu v rybských tocích. Již nyní můžeme pozorovat 

pouhým okem i čichem, jak se k lepšímu změnila kvalita vody na kanalizačních výustích 

v dolní části obce, kde je soustava domovních čistíren již hotova. 

Prvních padesát uživatelů DČOV obdrželo domů pozvánku na školení správného 

užívání čistírny. Vy ostatní zatím dodržujete sedm hlavních zásad pro správný provoz 

domovní čistírny odpadních vod. 
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Zveme malé i velké, mladé i staré 

v neděli 17. listopadu v 16:00 hodin 

na divadelní představení pohádky 

TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 

do sálu kulturního domu Beseda.  

 

Pohádku zahrají mladí členové  

ochotnického divadla Bodláček 

z Bernartic nad Odrou.  

 

Vstupné dobrovolné. 

„Bábovkování“ aneb pozvánka na výstavu bábovek 

Obec Rybí ve spolupráci s klubem seniorů Vás zve  

v neděli 10. listopadu od 15:00 hodin do Besedy 

na výstavu bábovek. 

 

Budeme rádi, pokud také přispějete vlastnoručně upečenou bábovkou nebo jiným 

druhem pečiva. 

Na výstavě bude připravena dílnička, kde si děti můžou vyzkoušet své pekařské 

umění. Součástí výstavy bude ochutnávka upečených bábovek s možností zakoupení 

kávy, čaje a jiných tekutin. 

Sváteční odpoledne zpestří promítání videí z obecních akcí ve „videokavárně“. 

Vstupné dobrovolné 
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KLUB ŽEN    zve své členky v úterý 5. listopadu  do přísálí Besedy v 17:00 hod. 

ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ A MĚŘENÍ TLAKU  se bude konat v pondělí  4 . listopadu 
v konzultační místnosti lékaře na obecním úřadě v době od 9:30 - 10:00.  
          
ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ se bude konat  v pondělí 18. listopadu ve stejnou dobu. 

ZUŠ Zdeňka Buriana Kopřivnice, pobočka Rybí  

Vás co nejsrdečněji zve  

v neděli 1. prosince v 15:00 hod  

do sálu Besedy na  

ADVENTNÍ KONCERT, 

                          Vstupné dobrovolné.  
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Ze zasedání rady obce  

V měsíci říjnu rada obce  
schválila:  
 uzavření objednávky na dodávku a instalaci vánoční výzdoby s fa ZVL SERVICE 

s.r.o., se sídlem firmy Skalky 2094/96, 741 01 Nový Jičín za celkovou nabídkovou 
cenu 93.912,- Kč bez DPH 

 uzavření smlouvy o poskytování hostingových služeb č. 2019092 mezi obcí Rybí a 
společností T- MAPY spol. s.r.o. se sídlem Špitálská 150, Hradec Králové. 

 bezplatné užívání sálu Besedy pro potřeby tanečních a pěveckých zkoušek klubu 
seniorů.  

 podání žádosti o poskytnutí dotace z  programu na podporu zdravého stárnutí 
v MSK 2020. 

 
doporučuje zastupitelstvu ke schválení: 
 odkoupení pozemku pod místní komunikací parc.č. 1731 (ostatní plocha, ostatní 

komunikace), který je součástí místní komunikace 33c. 
 odkoupení pozemku pod místní komunikací č. 35c parc.č. 1687/2 o výměře 585 m2  

 
vzala na vědomí: 
 nabídku ČEZ ESCO na instalaci fotovoltaických elektráren v budovách obce. 
 návrh podmínek obce Rybí při pořádání RZ motoristického podniku Valašská Rally 

v roce 2020. 
 

Elektromobil pro potřeby obce 
 
Od letošního podzimu bude obci sloužit první elektromobil. Jedná o 
malý náklaďáček italské výroby ALKÉ ATX 330 EH N1 – kategorie 
N1 nad 2,5 t.  
 
Pořízení tohoto automobilu bylo spolufinancováno Státním 

fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra 

životního prostředí“.  

Upozornění na objízdnou trasu přes obec  
 

Ve dnech 30.11.2019 od 0:01 hod. - 1.12.2019 do 12:00 hod.  
povede přes obec objízdná trasa, a to z důvodu uzavírky silnice I/48. 

 

Buďte proto při pohybu na silnici opatrní. 
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V sobotu 12. října proběhl v Rybí 7. ročník 
běžeckého závodu pro všechny děti i dospělé. 
Letošní slunečné říjnové dopoledne přilákalo 
přes 170 účastníků. Z toho 133 dětí a 
mládeže. Celé dopoledne, díky dobré 
organizaci závodu a moderátorovi sportovní 
akce panu Jiřímu Haraštovi, vládla na 
závodišti dobrá atmosféra.  Velkou motivací 
k účasti se staly také perníkové medaile od 
paní Aleny Pavlíčkové, které si domů odnesli 
všichni účastníci závodu. 
Velmi pěkně zabojovali i běžci z Rybí. 
Bronzové medaile si domů odnesli Adrian 

Tomšík, Natálka Gabková (bydlí na Libotíně, ale chodila v Rybí do základní školy), 
Veronika a Magdalénka Kvitovy (bydlí ve Štramberku, ale navštěvují TJ Rybí). Pro 
stříbrnou medaili si doběhl Štěpán Bajer, Veronika Pavlíčková a Kristián Krpec.  Zlaté 
medaile získaly ve svých kategoriích sestry Lucie a Simona Šenkeříkovy. 
Mezi dospělými dosáhli hezkých výsledků Dušan Olajoš, Václav Honeš a také Jirka 
Kvita, který běžel za Štramberk, ale narodil se u nás v Rybí. 
Ani ostatní závodníci z Rybí se mezi borci neztratili. Mohli být právem hrdi na své 
zaběhnuté časy. 
Děkuji všem účastníkům závodu za sportovní atmosféru a také celému organizačnímu 
týmu za dobře připravenou sportovní akci. 

Marie Janečková 
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„Nebuďte neviditelní“ 

MS kraj – preventivní akce zaměřená 

na viditelnost chodců 

 

Již nadchází období, ve kterém se v 

silničním provozu bude častěji 

vyskytovat takzvaná „snížená 

viditelnost“. Pozdní rozednívání či brzké 

stmívání, ale také povětrnostní vlivy – 

mlha, hustý déšť nebo sněžení, souvisí 

se zhoršenou viditelností.  

Chodci (stejně jako cyklisté) patří mezi 

nejzranitelnější účastníky silničního 

provozu, ve kterém je důležité nejen 

vidět, ale také být viděn – „nebýt 

neviditelný“. Moravskoslezští policisté – 

preventisté, spolu s kolegy z dopravní 

služby, připomínali přímo v terénu 

chodcům vhodnost užití reflexních 

prvků i v obci. (pozn. zákon stanoví, 

že pohybuje-li se chodec mimo obec 

za snížené viditelnosti po krajnici 

nebo po okraji vozovky v místě, které 

není osvětleno veřejným osvětlením, 

je povinen mít na sobě prvky z 

retroreflexního materiálu umístěné 

tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích).  

Důležitost užití reflexních prvků v silničním provozu je zřejmá, neboť chodec je s nimi 

vidět až na vzdálenost 200 m. Naproti tomu v tmavém oblečení až na deset krát menší. 

Realizace akce proběhla dnešního dne v ranních hodinách na vícero místech v kraji. 

Oslovení chodci reagovali na tuto preventivní činnost ze strany policistů velmi pozitivně. 

por. Mgr. Lukáš Kendzior 

              komisař 
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„Kdo s koho“ – nákupy v předvánočním období 

S blížícími se Vánocemi souvisí i 

větší návštěvnost obchodních center, 

a to nejen z důvodu nákupu potravin, 

ale i dárků pro své nejbližší. V tomto 

období mívají sebou nakupující také 

větší finanční hotovost. Je faktem, že 

i na psychiku nás všech může mít 

toto náročnější období roku vliv. 

Moravskoslezští policisté chtějí 

upozornit veřejnost na možné 

krádeže při předvánočním 

nakupování. Samotní poškození totiž 

svou nepozorností mohou usnadnit 

páchání protiprávního jednání.  

A právě nepozornosti 68leté ženy 

měl využít neznámý pachatel, který jí 

v jednom z ostravských obchodních 

domů odcizil z nákupního vozíku 

kabelku. Poškozená v ní měla 

peněženku s finanční hotovostí, 

platební kartou a osobními doklady. 

Způsobená škoda byla ženou 

vyčíslena na částku více jak dva tisíce korun.  

V jiném případě měl neznámý pachatel v Ostravě, opět s využitím nepozornosti tentokráte 

89letého muže, odcizit z tašky umístěné v nákupním vozíku příruční taštičku s peněženkou. 

V té se nacházely osobní doklady, platební karta a finanční hotovost ve výši několika tisíc 

korun. Celkovou škodu vyčíslil poškozený na částku více jak sedm tisíc korun. 

Jak je z uvedených případů zřejmé, pachatelům této majetkové trestné činnosti postačí 

situace, kdy nakupující odloží do nákupního vozíku tašku, kabelku či batoh. Dalším 

momentem, který mohou pachatelé využít, je situace, kdy nakupující ukládají zboží do 

zavazadlového prostoru vozidla a například onu tašku či kabelku před tímto odložili do vozidla 
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Vyčistím koberce,  
čalouněný nábytek  

i interiéry aut. 
  

Jiří Marek, Rybí 371 
tel. 739 640 626 

na místo pro řidiče či spolujezdce. Obvykle vozidlo neuzamknou a přední části nevěnují tolik 

pozornosti. Tyto typické situace zachytili moravskoslezští policisté i v preventivním videospotu 

kampaně s názvem „KDO S KOHO“ odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=ID2JtaMu7Kw. 

Ve spotu je zachycena i další situace, při které dochází ke krádežím, a to v prostředcích MHD. 

Opět nepozornosti tentokráte 

třicetileté ženy měl využít pachatel při 

jízdě v tramvaji v Ostravě. Z tašky 

pověšené na kočárku měl odcizit 

peněženku s osobními doklady, 

finanční hotovostí a platební kartou, 

vše v celkové hodnotě více jak čtyři 

tisíce korun.  

Ke spáchání uvedených protiprávních 

jednání stačí opravdu jen krátký 

okamžik. Navíc poškozeným při 

krádeži vznikne nejen materiální 

škoda, ale čeká je například i 

vyřizování nových dokladů. Policisté 

proto opětovně apelují na občany, 

aby při nakupování a rovněž 

cestování byli obezřetní, své tašky 

či batohy si řádně uzavírali a 

nenechávali je volně odložené.  

      

  por. Mgr. Lukáš Kendzior 

                         komisař 

https://www.youtube.com/watch?v=ID2JtaMu7Kw
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Špatné sousedské vztahy a jak je řešit 
Rušení nočního klidu, hustý kouř z komínu, sousedovy slepice, které vám neustále přelétávají 
přes plot a hrabou záhony, štěkot psa, stínící stromy, padající ovoce na vaši zahradu, parkování 
sousedovic auta před vašimi vraty, hlučné návštěvy… To je jen pár situací, kvůli kterým vzniká 
mezi sousedy zlá krev.  
Jak se říká, sousedy si člověk nevybírá. 
S některými vyjdete po dobrém, s jinými 
se za žádných okolností nedokážete 
domluvit. Můžete se snažit sebevíc, ale 
nedocílíte ničeho jiného, než že vám 
bude soused donekonečna opakovat, že 
si na svém pozemku může dělat co chce. 
Ano, samozřejmě, ale i to má svá 
pravidla. Každý totiž může dělat pouze 
to, čím vážně neobtěžuje sousedy a 
nezasahuje do jejich vlastnických práv.  
Když se na různé sousedské spory 
podíváme z pohledu psychologa, záleží 
hodně na temperamentu daného 
člověka. Obvykle se lidé zvládnou 
domluvit na kompromisu, 
temperamentnější jedinci však dokáží z maličkosti udělat velkou aféru. Otázkou je, zda jejich 
jednání souvisí s nějakou umanutostí, nebo zda již nejde o problém psychického rázu. 
Samozřejmě netvrdíme, že každý soused, který vám dělá naschvály je blázen, i když tak na vás 
může působit. Co si však budeme povídat, jednání se sousedem, který má řekněme výraznou 
povahu je velmi těžké. Klasické metody jako domlouvání a hledání kompromisů na něj nepůsobí. 
Na druhou stranu se mohou minout účinkem i udání a stížnosti. Těmto lidem totiž jakýkoliv boj 
nalévá sílu do žil, možná ve svém jednání spatřují nějaký vyšší cíl, nebo jim jde prostě jen o 
princip? Těžko říct.  
Jak tedy sousedské spory nejlépe vyřešit? Tuto otázku není s ohledem na jedinečnost každého 
případu lehké zodpovědět. Jakožto psycholog vám mohu doporučit zejména zachovat klid. 
Snažte se na celou situaci podívat ze všech úhlů a vymyslet kompromis, který by vám i 
sousedovi nejvíce vyhovoval. Základem úspěchu je komunikace, a právě na té to často vázne. 
Pravdou je, že v afektu člověk často jedná zbrkle, řekne a udělá i to, co by s čistou hlavou 
neudělal. Celkově se psychická stránka sousedských sporů odsouvá do pozadí i přesto, že má 
na celé věci nemalý význam. V tomto ohledu doporučuji poradu s psychologem, v první řadě 
získáte nezaujatý pohled na věc, naučíte se zpracovat své emoce, jak v dané situaci reagovat a 
mnoho dalšího. Psycholog vám může pomoci také v rámci řízené mediace, kdy se se sousedem 
setkáte na neutrální půdě za přítomnosti psychologa, který bude celý rozhovor mezi vámi řídit a 
usměrňovat.  
Pokud domluva není možná, obraťte se o pomoc na příslušný úřad obce/města. Určitě není na 
škodu mít co nejvíce důkazů, svědectví o sousedově chování. Velmi často se starostům daří 
sousedské spory urovnat, docílit kompromisu. Pokud jde však o problémy mimo jejich pravomoc, 
doporučuji poradu s právníkem. Bohužel ne vždy má situace takové řešení, které je pro vás 
přijatelné a soudu se nevyhnete.  

   PhDr. Michaela Miechová 
Psycholožka a majitelka poradny Mojra.cz 

       www.mojra.cz 

Pokud řešíte podobný, nebo jiný problém, můžete si objednat konzultaci na www.mojra.cz. použijte 
slevový kód  „RYBI“ a získáte slevu 10 % z ceny objednávky. 
Případné otázky nebo podněty k článkům zasílejte na email poradna@mojra.cz nebo volejte na tel. 
+420 731 226 690. 
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Vážení spoluobčané a sousedé, 
dovolte mi, abych Vám řekl pár slov a varování ohledně probíhajících prací s výstavbou 
domovních čistíren. Naše firma Ing. Jiří Valušek sídlící v Rybí pro Vás zajišťuje vývoz 
odpadních vod ze septiků a žump. Protože jsme místní a s mnohými z Vás se osobně 
známe, snažíme se nabídnout Vám nejnižší možnou cenu a přijet prioritně v co 
nejkratší době. Bohužel mezi najatými pracovníky firmy provádějící realizaci jsou 
„našeptávači“, kteří se snaží naši firmu očernit a svými nepravdivými výroky typu „oni 
přijedou až za tři dny“ nás neprávem poškozují ! Tímto jednáním zakrývají svou 
neschopnost a neprofesionalitu. Zbytečně Vás stresují a nedodržují své povinnosti Vás 
vyrozumět týden a více dopředu o termínech realizace u Vás doma, aby jste se na vše 
mohli dopředu připravit a neplýtvat svým časem a dovolenými . 
Přeji Vám mnoho dalších úspěchů v osobním životě, kdykoliv se na nás můžete obrátit 
s důvěrou na níže uvedeném telefonním čísle. 

S úctou Jiří Valušek 
774 582 800 

www.fekal.eu 
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                  Velká školákova encyklopedie pravěkých zvířat 
     Dnes již máme mnoho informací o množství prehistorických zvířat a jejich výskytu. Tato 
kniha přináší na každé straně informace a zajímavosti o dávno zaniklém světě prehistorických 
zvířat. 
 
     J. Lebeda    Medovníček a Barvínek – pohádkové čarování 
     Medovníček žije se svou kamarádkou Medulkou na Šumavě a jednoho dne je přijde 
navštívit skřítek Barvínek, který se stará o rostliny. Všichni tři spolu zažijí spoustu veselých 
příhod a často při tom musí použít svoji kouzelnou moc a čarovat. 
 
     R. Johnson    Veterinární akademie – Lék pro poníka 
     Hanna, Abbey a Talika pilně studují na škole pro budoucí zvěrolékařky. Učí se pečovat o 
telátka, býky, krávy a ostatní zvířata. Abby se přihlásila do soutěže v odchytávání telat, i když 
tuší, že boj nebude snadný. Hlavními soupeři totiž budou chlapci z nedaleké školy. 
 
     N. Ščerba    Časodějové – Číselné jméno 
     Vasilisa se stěhuje na Černovíl, kde konečně začíná studovat to pravé časodějnictví. Od 
nové kamarádky Bouřky se tu naučí nejen okřídlený boj, ale i bojové efery. Klíčníci se chystají 
na výpravu do Rozeklaného zámku hledat kouzelné komnaty. Ale o odhalení tajemství tohoto 
zámku neusilují pouze oni. 
 
     M. Anděra – J. Sovák  Atlas fauny České republiky 
     V tomto atlasu autoři představují živočichy podle prostředí, ve kterých žijí. Na 263 
barevných tabulích je zachyceno téměř 2 100 druhů. Připojen je i přehled „vzácných“ ptačích 
hostů, kteří čas od času na naše území zavítají. Kniha je určena širokému okruhu čtenářů od 
studentů středních a vysokých škol po ochránce přírody i laické zájemce o přírodu kolem nás. 
 
     A. Dosedělová    Výtvarné nápady z papíru 
     Kniha plná inspirace obsahuje 65 tvořivých nápadů pro ty, kteří chtějí tvořit a hrát si, a při 
tom nechtějí investovat vysoké částky za materiál a pomůcky. Návody jsou určeny dětem i 
dospělým. 
 
     B. A. Paris      V pasti lží 
     Cass si konečně dala svůj život do pořádku, je šťastně vdaná a pracuje jako učitelka. Jedné 
deštivé noci se ale na neosvětlené lesní cestě stane něco, co jí převrátí život naruby. Je to 
příběh o přátelství, lásce, příčetnosti a její děsivé ztrátě. 
 
     H. M. Körnerová      Hlas kukačky 
     Napínavý příběh o pátrání po tajemství, o němž se i v nejužším rodinném kruhu jen šeptá. 
Kristýna na prahu dospělosti nedopatřením vyslechne rozhovor, jehož obsah si nedovede 
představit snad ani v nejhorším snu. 
 

  V. Javořická        Na Veveřím gruntě 
 Oblíbená autorka ženských románů se v této knize zabývá osudem členů selské rodiny 

z Dačic v letech 1900 – 1930. 
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Věrka Šustalová, knihovnice 

     B. Erskinová          Království stínů 
     V tomto románu opět autorka sleduje dvě časové linie. V současnosti žije Clare 
v nešťastném a bezdětném manželství. Je bohatá, krásná, ale neskutečně osamělá. Když se 
jí začne zjevovat její prapraprabába z dávné minulosti, přenese se do Skotska roku 1306. 
Kniha potěší příznivce napětí a dobré četby. 
 
     D. Francis           Vyděrač 
     Vyšetřovatale BHA Jeffa Hinkleyho požádá o pomoc nejlepší steeplový jezdec Dave 
Swinton. Než se však od něj dozví, jaký problém má vyřešit, pokusí se Jeffa někdo zabít. A 
protože o pár hodin později je nalezen mrtvý Dave, čeká Jeffa náročné pátrání. 
 
     L. Kepler     Lovec králíků 
     Komisař Joon Linna sedí už dva roky ve vězení. Ale po vraždě švédského ministra 
zahraničí policie zjišťuje, že její pátrání nemá žádný výsledek. Proto Linnu odvezli na tajnou 
schůzku a chtějí, aby jim pomohl zastavit pachatele, který nejspíš plánuje další vraždy 
v politických kruzích. Linna se pustí do vyšetřování svým vlastním stylem, ale čeká jej tvrdý 
boj s vrahem. 
 
     R. Bryndza     Temné hlubiny 
     V zatopeném lomu na okraji Londýna hledají policisté důkazy k jednomu případu. Přitom 

naleznou i kostru malého dítěte a zjistí, že se jedná o dívku, která zmizela před šestadvaceti 

lety. Erika Fosterová při vyšetřování tohoto starého případu zjišťuje, že existuje někdo, kdo 

dělá všechno pro to, aby její pátrání zastavil. Podaří se jí tento složitý příběh rozplést?   
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STŘÍPKY Z MATEŘINKY 
 

ŘÍJEN 
 

Měsíc říjen byl opravdu pestrý. Pozorovali jsme, jak se mění 
příroda, co všechno se dělá na podzim na zahrádce a na poli. V 
projektovém dni  si starší děti dokonce sami naškrábaly a nastrouhaly 
brambory, nachystaly česnek, vajíčka, mouku a koření. I těsto zvládly na 

výbornou. Suroviny si donesly z domova a ani jedno vajíčko se nerozbilo! Byly z toho  
tak výborné bramboráčky, až se olizovali všichni ve školce! Mladší děti zase nachystaly 
strouhaná jablíčka na štrůdl, který jim upekla paní kuchařka v naší kuchyni. To byly 
dobroty… 
Máme za sebou první lekce Angličtinky, kde se učíme jinému jazyku. V kroužku 
keramiky pracujeme s hrnčířskou hlínou. Tvarovali jsme javorové listy, ze kterých bude 
krásná keramická miska. A docela nám to šlo.  Zjistili jsme, že když chceme, tak to 
dokážeme! 
Přijelo za námi divadlo „KORÁB“ s krásnou pohádkou „O Budulínkovi“, kterou už teď 
dobře známe. Byla moc hezká a hlavně poučná. Také jsme si vyjeli do Nového Jičína 
na Žerotínský zámek. V rámci vzdělávacího programu jsme si připomněli našeho 
rodáka, malíře pana 
A. Zábranského, autora ilustrací dětských knih. Pohádka „Mahulena – krásná panna“ 
se nám všem líbila. A představte si, že nám paní M. Zábranská až z Prahy poslala dvě 
své knížky, které sama ilustrovala i napsala. Přiložila k nim milý dopis s věnováním a 
my jí opravdu moc děkujeme a knížku „Kočičí škola“ si společně přečteme. 
V naší „Výtvarné školičce“, určené pro neformální setkávání rodičů při různých 
výtvarných pracích v mateřince , vzniklo velké množství Podzimníčků a dekorací . 
Máme z nich opravdu radost. Hezky jsme si jimi vyzdobili prostory naší školy. Další 
podobnou akci zase chystáme v předvánočním čase, v době adventu. 
Venku už se barví listí, ořechy z našich školkových stromů jsme si už posbírali a těšíme 
se na to, jaké z nich bude dobré cukroví na naši Mikulášskou besídku. 
Krásné  říjnové počasí nám dovolilo trávit na zahradě opravdu hodně času – cvičili jsme 
tu, hráli kopanou, houpali se na houpačkách a mohli  ještě využít obě pískoviště. 
Zahradu prostě máme nejradši. Kdo ví, jak tomu bude příští měsíc… 
Na listopad si připravte lampiónky  a další svítidla na už tradiční Lucerničkový pochod. 

Bude-li hezké počasí, plánujeme jej na 8.11.2019. Zase budou buřty – 
hurá!! Tak ať nám to vyjde a nashledanou na Kocmínku...   
 
 
 
 
 

 
 

Sledujte 
www.msrybi.cz – 
naše nové internetové stránky. 

MŠ 

http://www.msrybi.cz/
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110 let od narození akademického malíře a ilustrátora Adolfa Zábranského 

Na konci listopadu si připomeneme 110. 

výročí od narození akademického malíře a 

ilustrátora  Adolfa Zábranského. Narodil se u 

nás v Rybí v rodině řídícího učitele Karla 

Zábranského.  Jak sám uvádí ve svých 

pamětech mělo dětství prožité v naší 

„dědině“ i malebné okolní krajině velký vliv 

na rozvoj jeho citových vztahů, a to nejen k 

přírodě, ale vůbec. „To zvlášť pro budoucího 

malíře není věc zanedbatelná.“ 

Po maturitě na valašskomeziříčském 

gymnáziu se AZ vypravil do Prahy, aby 

studoval filologii a podle rodinné tradice se 

dal na pedagogickou dráhu. Po roce však 

přestoupil na Umělecko průmyslovou školu a později na Akademii výtvarných umění. 

V roce 1934 se vydal na vytoužený studijní pobyt do Paříže. Velkou oporou v cestě za 

uměleckou kariérou mu byl učitel Cyril Hykel. 

Byl malířem všestranně nadaným, přesto však největší význam jeho díla tkví 

v ilustrační tvorbě. Svými ilustracemi doprovodil knihy, které tvoří zlatý fond naší 

literatury pro děti a mládež. Připomeňme si např. „České a moravské pohádky“ od 

Třebízského, Sládkovou sbírku básní „Zlaté 

slunce, bílý den“, pohádky Boženy 

Němcové „Mahulena krásná panna“, 

„Čarokruh“ od J. Čarka, „Když se čerti 

ženili“ a „Princezna pohádka“ od J. Š. 

Kubína, „Ze starých letopisů“ od Ivana 

Olbrachta, Hrubínovy dětské říkánky „Je 

nám dobře na světě“, Branislavovu „Píseň 

dětství“. Knih, které vyšperkoval svými 

kresbami, jsou na čtyři desítky. Vyšly 

v Polsku, Anglii, Holandsku, Finsku, 

Švédsku, Švýcarsku, Itálii i v dalekém 

Japonsku a také v Číně. 

   Tvorba Adolfa Zábranského byla 

mnohokrát oceněna. V roce 1950 obdržel 

Cenu hlavního města Prahy, roku 1952 se 

stal laureátem státní ceny I. stupně,       
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roku 1955 laureátem státní ceny Klementa Gottwalda (opětovně v roce 1981). Roku 

1959 získal stříbrnou medaili na Internacionale Buchkunstausstellung v Lipsku, v témže 

roce mu vláda ČSR udělila titul zasloužilého umělce. Roku 1961 obdržel Citation of 

Merit (Zlaté péro) od Society of ilustators v New Yorku, roku 1966 cenu za Nejkrásnější 

knihu roku (opětovně 1974 a 1978) a cenu na mezinárodním Bienale v Brně. V roce 

1970 mu udělil prezident ČSSR titul národního umělce. V roce 1971 obdržel 

mezinárodní cenu H. Ch. Andersena.  

Americká kritička J. Dohmová napsala do časopisu The Junior Booksheft: „Dílo A. 

Zábranského by se mělo stát majetkem dětí na celém světě“ 

Převážnou část svého života prožil v Praze a v Prosenici na Sedlčansku. Zemřel 9. 

srpna 1981 v Praze. 

Před deseti lety jsme u nás v Rybí u příležitosti stého výročí od narození našeho 

slavného rodáka pojmenovali místní základní školu jeho jménem.  

V letošním roce kromě výtvarné soutěže a dalších akcí, které při příležitosti 110. výročí 

narození pořádá místní základní škola, jste zváni do obecní knihovny na malou 

výstavu knih s ilustracemi akademického malíře A. Zábranského. Výstavka bude 

přístupná v době otvírací doby knihovny od 18. listopadu až do konce roku 2019. 
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RYBSKÝ   ZPRAVODAJ    č. 11/2019. Periodický tisk územního samosprávného celku.   
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 Připravila  Jana Marková. Telefon / fax: 556 760 181. IČ: 00600741.  
E-mail adresa: obec@rybi.cz.  Webové stránky obce: www.rybi.cz.  

Evidenční číslo zpravodaje:  MK  ČR E 10143.   
Pro Rybjany zdarma jinak 5 Kč za jeden výtisk.     Tisk: Obecní úřad Rybí               

Obecní úřad si vyhrazuje právo výběru příspěvků do zpravodaje.      Uzávěrka každého čísla: 25. den  

Zprávičky ze školičky 
    Říjen byl ve škole v duchu preventivních aktivit. Žáci 4. a 5. 

ročníku navštívili dopravní hřiště v Kopřivnici, kde se zdokonalovali coby účastníci 
silničního provozu. Pro všechny děti pak proběhly besedy s příslušníkem Policie České 
republiky.  

Pro vyučující však nastal čas příprav akcí k oslavám výročí 110. let od narození 
pana Adolfa Zábranského. Škola vyhlásila výtvarnou soutěž pro žáky okolních 
málotřídních škol na téma „Je nám dobře na světě“. Obrázky můžete vidět 29. listopadu 
na výstavce, kterou připravíme v rámci projektového dne. Ten bude další součástí oslav. 
Do školy přijede ilustrátor dětských knih pan Adolf Dudek, který předá ceny 
nejšikovnějším výtvarníkům. A spolu s ním připravujeme pro děti dopolední program 
s výtvarnou tematikou. Také navštívíme program zámku v Novém Jičíně „Mahulena, 
zlatá panna“, který doprovází právě obrázky pana Zábranského. 

Závěr měsíce bude patřit také slavnostnímu rozsvěcení vánoční výzdoby, které 

připravujeme ve spolupráci s kulturní komisí obce Rybí. Srdečně zveme všechny 

občany obce.         Mgr. Hana Frydrychová 

V pátek 18.10. byl ve škole projektový den na téma PODZIM. Nejprve jsme se rozdělili 
do týmů a pak jsme v altánu 
loupali a strouhali brambory, 
které jsme si přinesli z domu. 
Později jsme dělali papírové 
draky z kartonu, zatímco paní 
školnice s paní asistentkou 
dělali z brambor těsto na 
bramboráky. Mezitím, co je 
smažily, jsme si dodělávali 
draky a k nim skládali podzimní 
báseň. Pak jsme si dali 
zaslouženou odměnu v podobě 
bramboráků, které všem moc 
chutnaly. Nakonec bylo 
vyhodnocení a všichni to měli 
moc hezké. Byl to povedený 
projektový den. 
 

(Ondřej.B,Václav.P) 
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