
  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. 

 Jenička Soukupová 

 Josefa Lichnovská   

 Anna  Holková  

 Zdeňka Kašparová 

 Marie   Kelnarová 

 Milan    Petřek 

 Josef   Melnar 

KLUB ŽEN    zve své členky ve středu 3. listopadu do přísálí Besedy v 17:00 hod. 

ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ A MĚŘENÍ TLAKU  se bude konat v pondělí  1. listopadu a    
29. listopadu v konzultační místnosti lékaře na obecním úřadě v době od 9:30 
- 10:00.            
ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ  se bude konat  v pondělí 15. listopadu ve stejnou dobu. 
 
 

Středa  3.11 2021 
Úterý  9.11.2021 
Úterý        16.11.2021 
Středa      24.11.2021 
Středa  1.12.2021 (poslední cvičení) 
 

Vždy od 9 hodin. 
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Sázení stromů okolo cyklostezky 
Prosím, nezapomeňte:  
V sobotu 6. listopadu od 10:00 hodin přijďte na sázení stromků okolo cyklostezky. 
Společně budeme sázet švestky, jabloně, třešně, ale také duby a jilmy.  
Připravte si také návrh vzkazu, který chcete u svého stromu zanechat všem 
okolojdoucím.  
Stromky i potřebný materiál k upevnění stromků zajistíme. Vezměte si s sebou rýč na 
sázení a chuť do práce. 

Sejdeme se u regulační stanice plynu u cedule obce Rybí.  

Nový zákon o odpadech – nový způsob úhrady vývozu za popelnice 

Od nového roku 2021 vstupuje v platnost nový zákon o odpadech. Kromě jiných 

novinek přináší také nový způsob úhrad poplatků za komunální odpad. Náš doposud 

praktikovaný způsob platby tzv. „žetonovým způsobem“ již nebude možný.  
 

K dispozici jsou dle zákona celkem čtyři možnosti: 

1. poplatek za obecní systém odpadového hospodářství (tzv. paušál) 

2. poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci (kapacita 

soustřeďovacích prostředků) 

3. poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci (hmotnostní základ) 

4. poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci (objemový základ) 
 

Prvá možnost nemotivuje lidi k třídění. Je solidární. Lidi, kteří vytvoří odpadu málo, 

doplácejí na lidi s velkým množstvím vyvezených popelnic. 

U dalších tří možností je možná platba za skutečně vyprodukované množství odpadu. 

Motivuje tedy občany odpad třídit. Jako technicky nejlepší varianta se jeví varianta číslo 

2 – platba za kapacitu soustřeďovacích nádob. 

V praxi to bude vypadat tak, že v současné době provádíme inventarizaci popelnic (zda 

mají velikost - kapacitu 110 l nebo 120 l a počet popelnic u domu) a navádíme je do 

systému. Na každou popelnici pak nalepíme QR kód, který při vývozu popelnice budou 

snímat pracovníci technických služeb. O počtu Vašich vyvezených popelnic pak 

budeme mít záznam v systému na obecním úřadě. Platbu za jejich vývoz pak budete 

provádět 2x ročně. Samozřejmě, že bude možné hradit tento poplatek účetním 

převodem nebo přímo na pokladně obecního úřadu. 

Výše úhrady za vývoz jedné popelnice zůstane přibližně stejná jako doposud. 

Projednání tohoto systému bude zařazeno do programu prosincového zastupitelstva. 

Naprosto přesné informace k poplatkům za odpadové hospodářství najdete v lednovém 

zpravodaji. Doufám, že mnoho lidí bude s tímto způsobem platby spokojeno.  

Hezké listopadové dny přeje Marie Janečková 
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Turistický oddíl TJ Rybí 
pořádá v neděli 5. prosince 2021 

ZÁJEZD DO KRAKOVA 
Program:  prohlídka historického centra v doprovodu průvodce 
  návštěva adventních trhů 
Cena zájezdu:  350 Kč pro členy TJ Rybí 
   370 Kč pro ostatní 
Hlásit se můžete u Jiřího Honeše na tel.č. 607 727 579  
nebo na email j.hones@seznam.cz do 15. listopadu 2021 

Zájezd proběhne v souladu s aktuálními hygienickými opatřeními.  
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Ze zasedání rady obce  

V měsíci říjnu rada obce  
schválila: 
 Výroční zprávu Základní školy Adolfa Zábranského Rybí p.s., Rybí 110 o činnosti a 

hospodaření školy za školní rok 2020/2021. 
 provozní řád pumptracku ve sportovním areálu Klimbach. 
 uzavření objednávky s Ing. Petrem Arnoštem, Skotnice, na přípravu žádosti o 

dotaci na stavbu chodníkového tělesa s přechodem pro chodce u zastávky Rybí - 
Horní. 

 uzavření darovací smlouvy s Římskokatolickou farností Rybí se sídlem Rybí čp. 
100 (předmětem je darování stromů na stojato z obecního lesa na stavbu krovu 
hospodářských budov)  

 uzavření dodatku č. 1 SoD s fa Hydrogas manufacture s. r.o. se sídlem 
Poděbradova 1069/35 702 00 Ostrava, IČ: 26792699 (na stavbu pumptrackové 
dráhy). 

Výsledky běžeckého závodu „Rybský trhák“ 
 
Přestože i letošní ročník běžeckého závodu proběhl za hezkého počasí, dostavilo se na 
start o něco méně závodníků než v předcházejících letech. Běželo cca 70 dětí a 40 
dospělých. I tak byla účast členů Atletického oddílu Kopřivnice silná, ale rybští borci se 
v ní neztratili. 
V kategorii dívek 2006 - 2007 si pro druhé místo doběhla Veronika Kvitová, mezi 
dívkami 2008 - 2009 zabojovala Adrianka Ševčíková a Lucie Holková. Děvčata obsadila 
stříbrnou a bronzovou pozici. Mezi dívkami 2010  – 2011 získala opět stříbrnou medaili 
Zoe Hanáčková a také ve stejné kategorii chlapců obsadil druhé místo i Mikuláš Kelnar. 
Třetí pak skončil Matěj Olajoš. Mezi dívkami 2012 -2013 zazářila Viktorka Kelnarová, 
která si s naprostým přehledem vybojovala zlatou medaili. V kategorii dívek 2014 – 
2015 se nejlépe z Rybí dařilo Stázce Musilové, doběhla pro 4. místo. Mezi chlapci 2014 
-2015 zvítězil Jakub Kudělka. V kategorii dívek 2016 -2017 z Rybího se krásném 
druhém místě umístila Magda Kvitová a stejnou medaili získal ve stejné kategorii 
chlapců Filip Kudělka. A konečně mezi tříletými a mladšími dětmi se z Rybí nejlépe 
dařilo Emilce Markové, která doběhla do cíle jako třetí. 
V závodě dospělých jsme měli celkem čtyři běžce z Rybí, kterým se dařilo v silné 
konkurenci velmi dobře. Stříbrnou medaili v kategorii mužů 40- 49 vybojoval Dušan 
Olajoš. Pro zlatou a stříbrnou medaili v kategorii juniorů doběhl Václav Honeš a Vojta 
Honeš. 
Všem závodníkům blahopřejeme a doufáme, že v příštím roce se řady soutěžících 
rozrostou o další borce z Rybí. 
Zároveň blahopřejeme k velkému úspěchu Lucii Šenkeříkové, která 28. září v Novém 
Jičíně v „Běhu novojičínským parkem“ v kategorii starších žákyň získala zlatou medaili 
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PROVOZNÍ ŘÁD PUMPTRACKU 
POZOR NEBEZPEČÍ ÚRAZU! 
Každý uživatel je povinen před započetím jízdy se seznámit s provozním řádem. Svým 
vstoupením na dráhu potvrzuje uživatel znalost a souhlas s dodržováním provozního řádu.  
Pro případ porušení tohoto provozního řádu bude uživatel z areálu vykázán správcem nebo jinou 
k tomu pověřenou osobou. Tím není dotčeno právo na náhradu škody způsobené majiteli nebo 
třetí osobě při užívání areálu v rozporu s tímto provozním řádem. 
 
1. Pumptrack je určen pro jízdu na kolech, longboardech, kolečkových bruslích a koloběžkách 

v řádném technickém stavu. 
2. Užívání pumptracku na vlastní nebezpečí. Uživatelé musí zvážit svou zdravotní a fyzickou 

kondici a přizpůsobit jízdu svým schopnostem. Nepřeceňuj své možnosti a dovednosti. 
3. Osoby mladší 12ti let jsou oprávněny užívat dráhu nebo jakoukoli její část výhradně 

v doprovodu osob starších 18ti let, které nesou za užívání dráhy mladšími osobami plnou 
odpovědnost. 

4. Každý uživatel je při jízdě povinen mít přilbu. Další ochranné prostředky jsou doporučeny. 
5. Zákaz chůze a vstupu na dráhu v době jízdy ostatních uživatelů. 
6. Zákaz vstupu do prostoru pumptrackové dráhy se zvířaty. 
7. V areálu pumptracku platí přísný zákaz kouření, vnášení alkoholu, skleněných dóz a láhví a 

dále jiných nebezpečných předmětů. Zákaz jízdy a vstup do areálu pumptracku pod vlivem 
alkoholu a jiných omamných látek. 

8. Zákaz malování, vylepování a jiného ničení překážek pumptrackové dráhy. Dráhu nijak 
neupravujte. 

9. Zákaz jízdy na veškerých motorových a elektrovozidlech (motorka, motokára, motocykl, 
auto, čtyřkolka apod.) 

10. Zákaz salt, skoků a točivých triků.  
11. Pumptrack nesmí být využíván: 

a) za špatných povětrnostních podmínek 
b) je-li mokrý nebo znečištěný 
c) ve tmě, za šera nebo při špatném osvětlení 
d) pokud je poškozen 
e) v době fotbalových zápasů (nebezpečí úrazu míčem). 

 
12. Jezdí se ve směru jízdy. Nejezdíš tady jenom ty – pamatuj na ostatní uživatele pumptracku. 
13. Udržujete dráhu bez překážek, kola je nutné ukládat mimo dráhu. 
14. Osoby, které jakýmkoli způsobem budou ostatním uživatelům dráhy překážet nebo 

ohrožovat jejich bezpečí, budou z areálu pumptracku okamžitě vykázány.  
15. Všichni uživatelé jsou povinni zdržet se rušení ostatních uživatelů sportovního areálu a 

přilehlého okolí, a to zejména nadměrným hlukem nebo jiným nevhodným chováním. 
16. Škody na majetku, na zdraví způsobené v důsledku využívání pumptracku jsou spojené se 

sportovním rizikem. Správce pumptracku není zodpovědný za škody na majetku nebo na 
zdraví vzniklé v důsledku amatérského nebo závodního sportování. 

17. Pumptrack smí být používán pouze k určeným účelům. V případě zjištění jakékoli závady 
na pumtracku, okamžitě přerušte jízdu a neodkladně ji nahlaste na Obecním úřadě v Rybí. 

18. V celém areálu sportoviště udržujete pořádek a odpadky ukládejte na vyhrazená místa.  
19. Za odložené věci v areálu pumptrackové dráhy se neručí. 
 
Dodržováním řádu umožníš bezproblémové fungování pumptrackové dráhy. 
Znění provozního řádu bylo schváleno usnesením Rady obce Rybí č. 616/76/2021 ze dne 18. 10. 
2021. 
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Výsledky bowlingu 21.10.2021 Kopřivnice, družstev a jednotlivců. 
 
Zasíláme velkou gratulaci a poděkování za reprezentaci obce Rybí a už se těšíme na 
další ročník. 

Za RC SPV Liba + Hela  

Výzva k ořezu stromů a keřů okolo místních 
komunikací 

 

Prosíme Vás, všechny vlastníky stromů a keřů vysázených okolo 
místních komunikací, abyste provedli podzimní ořezy všech větví 
stromů a keřů, překážejí bezpečnému průjezdu všech automobilů 
(především nákladním).  
Pokud nebude ořez stromu proveden dostatečně, nebudeme v těchto 

místech provádět zimní údržbu komunikací. 

                                                                                 Marie Janečková 
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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 

Památka zesnulých 
 

Blíží se druhý listopadový den, který každoročně přináleží k uctění památky zesnulých. 

Tento svátek je lidově označován jako „Dušičky“. Hřbitovy se začínají více zaplňovat 

lidmi. U hřbitovů na parkovištích a místech k tomu určených parkuje větší počet vozidel, 

než je zvykem a za volant usedají i sváteční řidiči, jenž mohou svou nejistou jízdou 

občas popudit zkušené řidiče k nepříjemným reakcím. V neposlední řádě je třeba 

upozornit také na zhoršenou viditelnost, kterou toto roční období přináší. Jelikož 

každoročně dochází k situacím, jež mohou celou atmosféru tohoto svátečního dne 

narušit, připravili jsme pár preventivních doporučení, která mohou riziko snížit. 

 

Jakmile zaparkujete své vozidlo, ujistěte se, že jsou všechna okna uzavřena a dveře 

uzamčené. Ve vozidle nenechávejte odložené žádné věci například náhradní klíče, 

doklady, mobil v nabíječce ani igelitové tašky nebo jiné věci. Pokud disponujete 

navigací, uschovejte ji na místo, kde nebude vidět.  

Osobní věci jako jsou kabelky či jiné příruční tašky, neodkládejte na hřbitově mimo svůj 

dohled a doporučujeme cenné věci ponechat raději doma. 

Pokud se chystáte na hřbitov pěšky, mějte na paměti, že může být snížena viditelnost a 

doplňte svůj oděv reflexními prvky, ať jste při pohybu na pozemní komunikaci dobře 

vidět. Přecházejte vozovku na místech k tomu určených a ujistěte se, že Vás řidič vidí. 

Teprve poté přejděte vozovku. Nespoléhejte na přednost chodců, řidiči Vás v tomto 

ročním období mohou přehlédnout. 

I v letošním roce budou policisté z pořádkové služby dohlížet na veřejný pořádek. 

Rovněž bude zvýšený také silniční dohled, který zajistí dopravní policisté 

 
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje 

komisař oddělení prevence 

por. Bc. Martina Jablońská 
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Věrka Šustalová, knihovnice 

     K. Smolíková      Řemesla 
   Mlynářský učedník Matěj je lenoch, a když jej mlynář vyhodí ze služby, vydá se do světa na vandr. 
Nejde sám, přidá se k němu mladý čert Lukáš. Během putování nastoupí do služby k šestnácti 
mistrům různých řemesel. Prožijete spolu s nimi veselé i napínavé příhody a proniknete do tajů dnes 
polozapomenutých řemeslných postupů. 
 

     P. Čech       O Červenáčkovi 
     V tomto příběhu čelí Rychlé šípy největší výzvě, s jakou se kdy setkaly. Dospějí až k hranici, vedle 
níž bledne i Rozdělovací třída a jejímuž překročení se Jaroslav Foglar ve své tvorbě vždy vyhýbal. 
Kniha je upřímnou foglarovskou poctou a zároveň autonomním příběhem, který svět Červenáčka a 
jeho přátel citlivě rozšiřuje o nové barvy a emoce. 
 

     R. Stevensová      Čaj s kapkou jedu 
     Na Daisynu narozeninovou oslavu se sjede celé příbuzenstvo a všichni se těší na dobrou zábavu. 
Pak ale jeden z hostů smrtelně onemocní, vše nasvědčuje tomu, že byl otráven. Detektivní klub W+W 
opět rozjede vyšetřování. Podezřelých je mnoho a dívky udělají vše pro to, aby pravda vyšla najevo. 
 

     P. H. Šlik       Po stopách ztraceného syna 
     Přátelství Vojty, Jindry a Terezy poslední dobou není jako dřív. Vojta si našel nového kamaráda a 
zdá se, že ten se líbí i Tereze. Nešťastný Jindra si nerozumí ani s rodiči, a tak uteče z domova. Usídlí 
se ve staré polorozpadlé hájovně a tam objeví něco, co odstartuje další dobrodružství… 
 

     E. Curieová      Paní Curieová 
     Marie Curie – Sklodowská je jednou z nejuznávanějších osobností vědeckého světa a inspirací pro 
mnohé následovníky. Žila v harmonickém manželství – ji a jejího muže spojovala i usilovná práce při 
výzkumu radioaktivity. Společně se zapsali do historie objevem radioaktivních prvků polonia a radia a 
byli oceněni Nobelovou cenou za fyziku. Druhou Nobelovu cenu tentokrát za chemii obdržela v roce 
1911. Životopis, jehož autorkou je její dcera Eva, není jen popisem její vědecké dráhy, ale také 
pohledem zevnitř, plastickým vylíčením celé osobnosti této výjimečné ženy, jejich nadějí i zklamání, 
radostí i bolesti. 
 

     V. Vondruška      Křišťálový klíč – Vídeňský sen 
     Leopold Heřman je uznávaný a bohatý sklářský podnikatel, ale to mu nestačí. Kvůli ctižádostivé 
manželce Marii usiluje o povýšení mezi urozené rody. Neshody s mladšími sourozenci se prohlubují a 
mračna se stahují nejen nad rodem Heřmanů, ale nad celou habsburskou monarchií. 
 

     P. Harmanová      Porodní bábou navždy 
     Další pokračování úspěšné série sleduje osudy porodní báby Patience Hesterové během druhé 
světové války. Její manžel zažil během první světové války příliš mnoho krveprolití a přísahal, že už 
nikdy nepozvedne zbraň. Svým postojem uvrhne sebe i svou rodinu v nemilost a vláda ho uvězní za 
jeho přesvědčení. Starost o rodinu tak zůstane jen na Patienci. 
 

     J. Cimický      Opuštěné nádraží 
     Na nástupišti dávno opuštěného nádraží objeví dron ležící tělo mrtvého člověka. Všude kolem je již 
jen neprostupné křoví a tak Hladíkova mordparta nemá žádný jasný bod, od kterého by se mohla 
odrazit. Kdo je mrtvý muž, proč se našel zrovna tady?        
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Nebezpečí internetu zvané kyberšikana 
 Moderní technologie vnáší do našeho 

života mnoho pozitiv a často nám usnadňují 
každodenní život. Jak už to ale bývá, nic se 
neobejde bez obligátního „ale“. Virtuální 
prostor s sebou přináší notnou dávku 
anonymity, která tvoří úrodnou půdu pro 
nežádoucí komunikační jevy v čele 
s kyberšikanou.  

 
Co je to kyberšikana a jak se projevuje? 
 Jedná se o šikanování druhé osoby 
jedincem nebo skupinou prostřednictvím informačních technologií (především sociálních 
sítí). Může se jednat o zasílání urážlivých nebo zastrašujících zpráv a pomluv. Vytváření 
obrázků, videí nebo celých stránek, které mají za cíl urazit, zesměšnit nebo ztrapnit 
dotyčnou osobu. Nezřídka kdy také dochází ke zneužívání cizích účtů a ke krádežím 
identity, na které navazuje i zveřejňování cizích tajemství. V krajních případech se také 
můžeme setkat se sexuálním obtěžováním a pronásledováním prostřednictvím zpráv 
nebo hovorů.  
 
Druhy kyberšikany 
 Kybergrooming 

Bezesporu nejvíce nebezpečný druh kyberšikany. Označuje manipulativní chování 
jedince, který se snaží oběť donutit k osobní schůzce. Výsledkem takové schůzky 
může být fyzické napadení, sexuální obtěžování, nucení k určitým úkonům nebo 
dokonce únos dotyčného. 

 Sexting  
V případě sextingu se jedná o elektronické rozesílání textových zpráv, obrázků nebo 
videí se sexuálním obsahem. Dochází tak k poškozování dotyčného. Známé jsou i 
různé formy vydírání, které právě se sextingem úzce souvisí. 

 Kyberstalking 
Stalking znamená opakované, obtěžující a dlouhodobé pronásledování s různou 
podobou a intenzitou. V případě kyberstalkingu jsou k této aktivitě zneužívány právě 
moderní technologie a sociální sítě. Může tak mít podobu neustálých telefonátů, sms 
zpráv nebo chatových konverzací.  
 

Kde hledat pomoc a kam se obrátit? 
Kyberšikanu je často velmi těžké odhalit. Především proto, že někteří agresoři se zprvu 
tváří přátelsky a nic nenasvědčuje tomu, že by mohlo dojít k napadání. Na místě je tedy 
rozhodně náležitá opatrnost a obezřetnost. V rámci prevence je nejlepší vyhnout se 
neprověřeným sociálním sítím a internetovým stránkám, dostatečně si zabezpečit 
vlastní účet nebo nekomunikovat s lidmi, jejichž profily se zdají být podezřelé. Pokud se 
ale přeci jen potýkáte vy nebo někdo z vašeho okolí s kyberšikanou, je pravý čas obrátit 
se na odbornou pomoc. V online prostoru je vám denně k dispozici linka bezpečí a 
krizová telefonní linka PČR. V reálném světě se pak můžete obrátit na učitele, výchovné 
poradce, policii nebo odborníky z řad psychologů. Důležité ale je, nenechat situaci zajít 
příliš daleko.  
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STŘÍPKY Z MATEŘINKY 
 

Měsíc říjen nám přinesl krásný podzim. Mohli jsme si 
vyhrát na naší zahradě a toulat se při vycházkách 

přírodou. V projektovém dni „Barvy podzimu“ jsme se 
věnovali přírodě. Z darů, které nám poskytla, jsme 
vytvořili malý kousek lesa s kaštanovými zvířátky. 
Doplnili jsem jej jinými přírodninami, aby jim bylo 
veselo. Moc krásně se nám to povedlo. Inu, fantazie 

nezná mezí… Hodně jsme pracovali i venku - hrabali 
jsme listí, sbírali ořechy a připravovali naši „zahrádku“ 
na zimní spánek. Třída „Rybiček“ nám udělala těsto na 

výborné bramboráčky a paní kuchařka nám je do zlatova 
usmažila. Všichni jsme si báječně pochutnali! 

 Pouštěli jsme draky na louce pod Puntíkem, to 
abychom měli nacvičeno na Drakiádu. Keramický 

kroužek už má za sebou pár výrobků a poctivě se učíme 
v Angličtince. 

 I přes velkou nemocnost se u nás pořád něco děje... 
Doma vyrábíme naše divočáky Emany a už je jich 

pěkná řádka na výstavce umístěné na chodbě.  
Také za námi přijelo divadélko s hezkou a poučnou 

pohádkou do školky jako stvořenou. Starší děti 
navštívily kino v Novém Jičíně s pásmem pohádek. 

Na příští měsíc připravujeme klasický „Lucerničkový 
pochod“. Měl by se konat pravděpodobně v pátek 

5.11.2021. Teda, pokud nám počasí a zdraví dětí dovolí.  
Takže se těšte na opékání buřtů, kterým podzim 

zakončíme, a držte palce, aby nám to vyšlo! Chystáme i 
podzimní „Výtvarnou školičku, první v tomto novém 

školním roce.  Termíny upřesníme. 
Vaše Sluníčka a Rybičky 
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Zprávičky ze školičky 
Máme za sebou druhý školní měsíc. Děti už velmi hezky pracují, 
v rámci možnosti doučování dohánějí mezery, které vznikly díky 
uzavření školy v minulém školním roce. Jako odměnu jsme pro ně 

před podzimními prázdninami 
uspořádali „Nocování ve 
škole“. Myslím, že si to děti 
velmi užily. Učitelé pro ně 
připravili program, v rámci 
kterého byla např. soutěž ve 
zpěvu karaoke. V úterý pak 
bylo připravené projektové 
vyučování zaměřené na státní 
svátek 28. října, kdy si 
připomínáme vznik 
Československé republiky. 
Děti si během dopoledne 
dokonce samy připravily 
zdravou ovocnou svačinku. 

Na dveře klepe listopad a s ním 
přicházející období adventu. Pokud 
epidemická situace dovolí, rádi bychom 
se vrátili k tradici vánočního jarmarku 
s vystoupením dětí. Akci plánujeme ve 
spolupráci s obcí na pátek 26. listopadu. 
Podrobnosti sdělíme až těsně před 
termínem konání akce. Pokud by chtěl 
někdo přispět se svými výtvory k prodeji 
na jarmarku, může se nahlásit ve škole 
nebo na obecním úřadě. 

 
V listopadu také budeme „účtovat“ 

1. čtvrtletí školního roku, proto ve čtvrtek       
11. listopadu proběhnou od 14 do 16 
hodin konzultační hodiny pro rodiče 
našich žáků. 

Žádost školní družiny:  
Žádáme všechny, kteří mají doma 
nepotřebné a zbytky vlny a přízí, zda by 
je mohli věnovat do školní družiny. Děti 
z nich rády tvoří. 

Mgr. Hana Frydrychová 



16 

RYBSKÝ   ZPRAVODAJ    č. 11/2021. Periodický tisk územního samosprávného celku.   
Vychází 1x měsíčně v nákladu 440 výtisků. Vydal  Obecní úřad Rybí,  Rybí č. p. 380  dne  29.10.2021 

 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  

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

