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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. 

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. 

 Petr  Holub  

 Cecilie Kvitová   

 Vlastimil Kelnar    

 Ludmila  Šimíčková  

 Jiřina  Horutová 

 Miroslav Pavelka 

 Zdeňka Vojkůvková 

 Štefánia Kovářová  

 Jan     Hyvnar 

 Jaroslava Veřmiřovská 

 Miroslav Krpec 

 Bohuslava Rohelová 

 Raromíra Marešová 

Stavební ruch v obci. 
V květnu u nás v obci začíná naplno stavení ruch. Zahájili jsme stavbu vodovodního 
řadu na Malé straně, kde poruchovost vodovodních přípojek je několik posledních let 
kritická. Doufám, že se vše bude dařit podle plánu a do prázdnin bude hotovo. 
Další stavba se rozbíhá na zastávce na horním konci, kde postavíme chodníkové těleso 
se zastávkou a přechodem pro chodce. Bohužel, na tento projekt nám nevyšla dotace, 
o kterou jsme žádali z evropských zdrojů. Dobrá zpráva je, že po novém roce to 
můžeme zkusit znovu a požádat o zpětné proplacení.  
Důležitější však ale je, abyste byli po dobu stavby při pohybu v místě stavebního ruchu 
velmi opatrní. Stavba bude probíhat za plného silničního provozu. 
A konečně zahajujeme také stavbu na rekonstrukci moštárny. V letošním roce opravíme 
střechu a připravíme podmínky pro stavbu bytu, klubovny a rekonstrukci přízemí. Tak 
snad se nám vše podaří. 

Marie Janečková 
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Konec druhé světové války 

V neděli 8. května si připomínáme 77. výročí od ukončení druhé světové války. Všichni 

jsme věřili, že něco tak strašného už nikdo na naší planetě nezažije. Jak jsme se mýlili!! 

Už téměř dva měsíce jsme svědky vojenského vpádu Ruska na Ukrajinu. Ničení měst a 

vesnic, zabíjení civilního obyvatelstva, masivního útěku obyvatel. Celý svět se dostal do 

ohrožení díky nepředvídatelnému jednání V. V. Putina. 

 

Současně s probíhajícími boji na Ukrajině, probíhá tzv. psychologická válka (válka fake 

news), kdy je do světa vysíláno z nejrůznějších zdrojů množství zpráv, které vpád Rusů 

na Ukrajinu obhajují. Mnoho lidí i u nás těmto zprávám bohužel také věří. V článku o 

lidské psychice v krizových situacích píše Michal Komárek, že: „V mírové době je 

většina lidí schopna dívat se na svět s jistým kritickým nadhledem, odstupem. Je 

schopna zvažovat různé možnosti a argumenty, prožívat vnitřní konflikt. Válečná krize 

může na člověka dopadnout podobně jako psychická nemoc, jako paranoidní 

schizofrenie“. Během válečného konfliktu tak může dojít k posunu vnímání reality od 

racionálního k mytickému. Mnoho lidí je pak přesvědčeno, že Rusové jsou v tom 

nevinně, za všechno můžou ilumináti (tajné bratrstvo nejmocnějších lidí světa) a také 

USA. 

Trochu mi to přijde, že je to podobné, že když dám někomu „přes hubu“, že za to vlastně 

nemůžu (i když ten druhý je podle mě blbec), že za mé násilí může někdo třetí. Narodili 

jsme se jako lidé svobodné vůle a jen my jsme odpovědni za své skutky. Na žádný stát 

tohoto světa nemůžeme hodit vinu za všechny zločiny, které na Ukrajině Rusové 

páchají. I když mnohdy (a třeba i oprávněně) argumentujeme nejrůznějšími přehmaty a 

chybami, které představitelé států západního světa dělají. 

 

 A jen douška na závěr: 

Po mnoha letech, kdy se anglický seržant a kameraman Mike Lewis zúčastnil 

osvobozování koncentračního tábora u města Bergen (kde zemřel i Josef Čapek) v 

jednom rozhovoru poznamenal: “……….. Stále jsem se ptal - proč jim to Němci udělali? 

Uvědomil jsem si, že nejenom Němci, ale kterákoli rasa by byla schopna toto udělat. 

Každý, kdo by se ocitl v okolnostech jako Němci, by to dokázal. A děje se to od války, 

sice ne v takovém množství a rozsahu, ale stále znovu a znovu. Pokud jde o oběti, 

nezáleží přece, jestli je jedna z tisíce nebo jedna ze šesti milionů. Pořád je to oběť, 

pořád je mučena“.  

Bohužel právě v této době nastaly okolnosti, kdy se stejně jako Němci chovají Rusové, 

a tuto vinu si ponesou dějinami už napořád. 

Marie Janečková 
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ZÁPIS  DO  MATEŘSKÉ  ŠKOLY RYBÍ 

 

 Zápis  k předškolnímu vzdělávání v MŠ Rybí pro školní rok  2022/2023 je 
naplánován  

 

na úterý  10. května 2022  od 10 do 16 hodin  

 
 K zápisu je nutné přinést rodný list dítěte, doklad o bydlišti ( občanský 

průkaz rodičů nebo zákonného zástupce ), vyplněnou „Žádost o přijetí 
dítěte k předškolnímu vzdělávání“, lékařské potvrzení  o absolvování 
stanoveného pravidelného očkování dítěte a doklad o odolnosti dítěte proti 
nákaze podle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. 

 Zákonný zástupce je povinen přihlásit k předškolnímu vzdělávání pro 
školní rok 2022/2023 dítě, jež do 31. srpna 2022 dosáhne 5 let věku. Zápis 
se netýká dětí, které mateřskou školu již navštěvují. 

 „ Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“ si rodiče, nebo 
zákonní zástupci mohou vyzvednout v mateřské škole,  nebo na stránkách 
MŠ - www.msrybi.cz  

                           tel. MŠ – 556 760 002, 721 674 415 

Turistický oddíl TJ Rybí má volná místa na  
jednodenní zájezd na Vsetínské vrchy 

 

Zájezd se koná v sobotu 21. května 2022.  
   

Nenáročná túra začíná na Bumbálce, vede 
přes Třeštík na Soláň. Trasa vede po 
hřebeni Vsetínských vrchů s krásnými 

výhledy na Beskydy a Javorníky. 
 

Trasa je dlouhá 13 km. Je možné si ji 
prodloužit až do Rožnova pod Radhoštěm , 

pak její délka naroste na 28 km. 
 

 Cena zájezdu je 130 Kč pro členy TJ Rybí 
a      150 Kč pro ostatní.  

    Odjezd v 6:30 od Fojtství 
Zájemci se mohou přihlásit do 14. května 2022 u Jiřího Honeše  na tel. 607 727 579 

nebo na emailu  j.hones@seznam .cz 
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ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ se bude konat  v pondělí 9. května v konzultační místnosti 
lékaře na obecním úřadě v době od 9:30 -10:00.      
      
ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ A MĚŘENÍ TLAKU  se bude konat v pondělí  23. května  
 ve stejnou dobu. 

 

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana Kopřivnice, pobočka Rybí  
 

zve všechny zájemce o studium na naší škole k přijímacím zkouškám,  
 

které se budou konat každé pondělí a  středu v měsíci květnu  
vždy od 14:00 - 17:00 v ZŠ Rybí.  

 
V současné době nabízíme výuku hry na akordeon, el. klávesy, 

zobcovou flétnu, klavír a housle. 
 

Bližší informace u p. uč. Jany Vyvialové - tel. 603 312 453 

KLUB ŽEN    zve své členky ve středu 4. května  do přísálí Besedy v 17:00 hod. 

Kulturní komise pořádá  

v pátek 10. června 2022  

zájezd do Divadla Antonína Dvořáka v 

Ostravě  

na divadelní komedii REVIZOR. 

 

Odjezd autobusu z Rybí v 17 hod. 
Začátek představení v 18.30 hod. (délka 
představení cca 3 hodiny) 
 

Cena vstupenky (nejlepší řady): 440 Kč  
 

(sleva pro studenty a pedagogy - 50%,  
sleva pro seniory nad 65 let - 40%,  

sleva pro ZTP a ZTP/P - 50%) 
 

V případě zájmu, prosím, kontaktujte  
Andreu Tománkovou (tel. 732 885 882) 
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Jednodenní zájezd seniorů 
 

Hrad Sovinec, Pradědova galerie  
a přehrada Slezská Harta 

 

Obec Rybí a klub seniorů pořádají jednodenní 
zájezd 

ve čtvrtek  16.6.2022  
 

 
Odjezd v 7. hod. od Fojtství s možností nástupu 
aut. zas. Rybí-horní 
Cena:  350 Kč. 
 
Cena zahrnuje:   autobusovou dopravu, vstupné 
na hrad a Pradědovy galerie, 
pronájem lodi a pozdní oběd. 
 
Přihlášky a platba zájezdu na obecním úřadě do 
30.5.2022. 
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Ze zasedání  

 zastupitelstva obce 

V úterý 19. dubna 2022 se v sále Besedy konalo 18. zasedání zastupitelstva obce, 
kterého se zúčastnilo 12 členů zastupitelstva a 3 občané. 
 

Zastupitelstvo na zasedání projednalo a přijalo toto usnesení: 

(Hlasování: pro - proti - zdrželo se) 

299. schvaluje  program  18. zasedání Zastupitelstva obce Rybí; 
 
300. schvaluje, aby diskuse probíhala ke každému bodu programu zvlášť; 
 

301. bere  na  vědomí   usnesení přijaté na 17. zasedání Zastupitelstva obce Rybí dne 
16.2.2022 

 
302. schvaluje návrhovou komisi ve složení    -  předseda  Dominik Skalka 
          další členové  -  Antonín Kudělka a Petr Pochyla 
       ověřovatelé zápisu – Martin Lapčík a Vladimír Pavelka 
       zapisovatelka -  Jana Marková                                                  (12-0-0) 

 
 

303. schvaluje Smlouvu o úvěru mezi obcí Rybí (IČ: 00600741) a Českou 
spořitelnou a.s. (IČ: 45244782) ve výši 1.500.000,- Kč za účelem dofinancování 
akce „Chodníková tělesa v Rybí Úsek I – zastávka Horní“, s obdobím čerpání 
1.6.2022 – 31. 5. 2023, s měsíčním splácením od   1/2023 do 12/2025 s pohyblivou 
úrokovou sazbou 1M PRIBOR + 0,33%, úvěr bez zajištění,  

 a pověřuje starostku podpisem smlouvy o úvěru                                           (12-0-0) 
    
 

304. schvaluje  rozpočtové opatření č. 2                                                              (12-0-0) 
 
 

305. schvaluje  poskytnutí dotace z rozpočtu obce Rybí na zajištění spolufinancování 
základní sítě sociálních služeb ve správním obvodu obce s rozšířenou působností 
ORP Nový Jičín ve výši 154.286,- Kč.                                                                   (12-0-0) 

   
 

306. schvaluje poskytnutí účelově vázané dotace z rozpočtu obce Rybí na stavbu 
domovní čistírny odpadních vod k rodinnému domu panu J.Š., bytem Rybí 
v maximální výši 40.000,- Kč a schvaluje uzavření smlouvy.                        (12-0-0) 

 

 

307. schvaluje počet členů Zastupitelstva obce Rybí pro nové volební období 2022 – 
2026 v počtu  15.                                       (12-0-0) 

 

 
308.  bere na vědomí informace starostky.                         (12-0-0) 

 

http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html
http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-bordura-jablonovy-kvet-p-4259.html


9 

Ze zasedání rady obce  

V měsíci dubnu rada obce  

schválila: 

 uzavření nájemní smlouvy mezi obcí Rybí a paní T.Š. bytem Rybí (záměr pronájmu 
bytu v budově Rybí čp. 176. (Termín pro podání žádosti byl vyvěšen od 5. 4. 2022). 

 provedení sanace krovů v budově Základní školy Adolfa Zábranského za celkovou 
nabídkovou cenu 116.493,-Kč včetně DPH a uzavření objednávky s firmu KS 
Sankro, s.r.o. se sídlem Polenská 4382/2c Jihlava 

 uzavření darovací smlouvy mezi obcí Rybí a paní Marií Zábranskou, bytem Praha. 
 poskytnutí finančního příspěvku kapele Ta hakuna ve výši 4.000,- Kč na úhradu 

nákladů na nahrávání CD (jeden člen kapely je občan obce Rybí) 
 vyhlášení veřejné zakázky na „Opravu chodníku za kapličkou“ a oslovení firem: 

 Michal Dostál, Dolní 217, Štramberk, IČ: 05539081  
 Stanislav Kocian, Ženklava 180, IČ: 73010243 
 Miroslav Holec, Vsetín Jasenecká 241, IČ: 88890864 

 vyhlášení veřejné zakázky „Výměna oken v hasičské zbrojnici“ a oslovení firem: 
 STABO welding s.r.o., se sídlem firmy Ostrava, Mariánské Hory a Hulváky, V 

Zátiší 10/1 IČ: 08113114 
 Jakub Čapek se sídlem firmy Pardubice VII, Trnová, Jozefa Gabčíka 356, IČ: 

06585078 
 Martin Bahulík se sídlem firmy Koudelov 43 Vrdy, IČ: 88259358 

 vyhlášení veřejné zakázky „Obnova místních komunikací 2022“ a oslovení firem: 
 LESTEKA Beskydy, s.r.o., Bílá 156, IČ: 05519047 
 Lesostavby Frýdek – Místek a.s., Slezská 2766, Frýdek Místek, IČ: 45193118  
 VIALIT SOBĚSLAV spol. s.r.o., Na Švadlačkách 478/II, 392 01 Soběslav, IČO: 

14504456 
 
vzala na vědomí:  
 podání žádosti pana J.H. bytem Kopřivnice o změnu (opravu grafiky) územního 

plánu na pozemcích parc. č. 1503/1, 36/2, 49 a 56 (tj. na místní komunikaci 18 c). 
 zprávu o nevyhovění žádosti z Programu na Podporu a rozvoje venkova 

v Moravskoslezském kraji na rok 2022 (výměna oken v hasičské zbrojnici a 
zateplení stropu) 

 
doporučuje zastupitelstvu ke schválení: 
 žádost města Nový Jičín o poskytnutí dotace z rozpočtu obce městu Nový Jičín. 

 

Koupím dům jako investici případně zahradu,  
kde lze stavět v oblasti Rybí a okolí.  

Prosím nabídněte. Peníze mám.  
Tel. 737 190 613 
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Věrka Šustalová, knihovnice 

 

         Nauč mě mluvit 
     Tato knížka je plná říkadel pro malé děti. Veselé ilustrované pohádky, říkadla, 
básničky i hádanky jsou doprovázeny pěknými ilustracemi Antonína Šplíchala. Děti si 
tak snadněji zapamatují slova básniček, když vidí obrázek. 
 
     J. Andersen       Dusty – Nebezpečné prázdniny 
     Pavel s Dustym tráví prázdniny u moře a užívají si dovádění na pláži i nové 
dobrodružné výpravy. Jednoho dne se stanou svědky nevšední podívané – záhadný 
muž vyloví z moře balíček, který přinesl příliv. Byla to náhoda nebo se jedná o 
pašování? Pavel začíná rozmotávat klubko podezřelých machinací. 
 
     P. Martišková       Tanec v srdci 
     Lucie je pohybově nadaná, a když proslulá taneční skupina Magika vyhlásí konkurz, 
neváhá a okamžitě se přihlásí. Shodou šťastných okolností Lucka konkurz vyhraje a to 
ji zajistí místo po boku Roba, skvělého tanečníka a lamače dívčích srdcí. Je tu ale 
problém, protože Lucie ho nemůže ani vystát ,a tak netrvá dlouho, a mezi oběma to 
začne pořádně jiskřit. 
 
     S. Segovia       Šepot včel 
     V mexickém městečku našla stará chůva Reja pod mostem opuštěné děťátko. Malý 
Simonopio měl znetvořený obličej a byl pokryt včelami, které mu ale neublížily. Místní 
lidé jsou přesvědčeni, že je to dítě políbené ďáblem. Velkostatkář Morales a jeho žena 
Beatriz ho však přijmou do rodiny a starají se o něj jako o vlastního. Tento román 
vypráví o rodině, přátelství, zemi, ale i o vražedné závisti… 
 
     L. Hazard       To je porod! 
     Bolest, ale také krása zrození, chvíle zoufalství versus okamžiky neuvěřitelné 
ženské síly, zármutek i radost. Autorka této knihy zažila vše. Dojemná a otevřená 
zpověď porodní asistentky je milostným dopisem novopečeným matkám a kolegyním ve 
zbrani – ale také nám všem, prožívajícím ty nejnáročnější a nejkrásnější chvíle, které 
převracejí náš život vzhůru nohama. 
 
     V.  Javořická       Pod tíhou života 
     V tomto dvoudílném románu líčí autorka tragédii Selmy Pazderkové, která se 
z české služky dostává až na šikmou plochu. Dcery Helenky která vzešla z nešťastné 
lásky se zříká, a ta už jako Ilonka, je adoptována rodinou v Budapešti. A zde se začíná 
rozvíjet její příběh s radostnými i tragickými zvraty.  
 
     F. Niedl        Pohled šelmy 
     Do Čech se po dvaceti letech vrací záhadný Michal Dabert. Jeho oficiálním posláním 
je zřízení pobočky nadnárodní bezpečnostní agentury v Praze. Ale je to hlavní a jediný 
důvod jeho pobytu v Praze? Po jeho příjezdu totiž začínají umírat lidé. Případ dostává 
na starost komisařka Tereza Pfeiferová z kriminálky, záhy je však odvolána a vše kolem 
Daberta přebírá vrchní komisař Vágner… 
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Když běžný lékař nepomůže: Psychosomatika u dětí 
 
Všechny maminky to znají, ten pocit 
strachu a bezmoci, kdy jejich dítě něco 
trápí. Své ratolesti pak svěřujeme do rukou 
lékařů či léčitelů. Ale co když na nic 
nepřijdou? Co když opakovaná nachlazení, 
bolesti bříška nebo hlavy nebo i vážnější 
problémy nemají fyziologické vysvětlení? A 
pokud ho mají, tak proč takové 
nepříjemnosti trápí zrovna Vaše dítě?       
A pokud zvažujete, zda není možné, že 
Vaše dítě simuluje, věřte, že u dětí je 
mnohem častější psychosomatizace. 
 

U dětí se somatizace objevuje velmi často. Uvádí se, že častěji než u dospělých. Děti ještě nejsou 
tak zdatné ve slovní zásobě a nemají tolik zkušeností, proto své problémy nedokážou vyjádřit 
slovně, tím pádem se projeví na těle. Děti také neumí zpracovávat negativní pocity a emoce, 
nemůžeme tedy čekat, že si hravě poradí se stresem, úzkostí či negativními myšlenkami. 
 
Může se stát, že ani opakované návštěvy lékaře a předepisované léky nezabírají a dítěti se 
problémy v různých podobách stále vrací. V takové situaci je vhodné zvážit návštěvu 
psychosomatika. Takového odborníka nebude zajímat jen fyzický stav, ale člověk jako celek. Bude 
se zajímat o životní příběh dítěte, o všechny aspekty, které mohou aktuálně ovlivňovat jeho 
psychiku a zdraví, o jeho pocity a nálady. Nebude se zajímat jen o zahnání příznaků, ale bude 
hledat prapříčiny neduhů dítěte. 
 
Konkrétní problémy dětí  a možné příčiny  
Příčiny a reakce na různé situace jsou velmi individuální, pojďme se podívat na ty nejčastější: 
Bolest hlavy 
Ta je u dětí častá. Pokud se na ni podíváme z pohledu psychosomatiky, objevuje se u dětí, které 
hluboce touží po ocenění, jsou akční a jen tak neumí odpočívat a zkrátka vypnout. Mají toho 
takzvaně „plnou hlavu“. Bolest může být vzkazem, že by si dítě už opravdu mělo odpočinout. 
Kašel a další nemoci horních cest 
U těchto dětí je možné, že málo projevují emoce, především hněv, což následně kompenzuje 
kašlem. Pokud dítě prožívá negativní emoce, dech je mělčí, úzkost s sebou pak přináší 
nepravidelné a povrchní dýchání. U chronického kašle se může vyskytovat závislost na matce či 
rodinné konflikty. 
Zácpa 
Tento problém se může vyskytovat u dětí s úzkostí s depresí nebo v sociální izolaci. Dítě tím může 
vyjadřovat potřebu, aby se o něj někdo staral a měl ho rád. Může to být také reakce na rozchod 
rodičů, dítě to vyloženě „nemůže strávit“. 
Časté škytání 
Může se objevovat u dětí, jejichž rodiče se k nim často chovají nepředvídatelně, tedy jednou velmi 
pozitivně a pak najednou velmi negativně, například střídání přílišné přísnosti a velké 
benevolence, to v dítěti vyvolává obrovský zmatek a nejistotu, co přijde. 
Onemocnění srdce a cév  
Tato onemocnění mohou být způsobována úzkostmi, které plynou z příliš vysokých nároků od 
rodičů nebo učitelů, děti pak chtějí za každou cenu splnit očekávání, ale někdy to je nad jejich síly. 
Kožní onemocnění 
Zde je to jednoduché. Problémy s kůží mohou symbolizovat neukojenou touhu po dotecích. Kůže 
nám zprostředkovává kontakt s okolím, proto je jejím prostřednictvím vyjadřován jeho nedostatek. 
 

Psychologická poradna MOJRA, www.mojra.cz 
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Novojičínští policisté darovali krev 
 
Na Transfuzním oddělení Nemocnice Agel Nový 
Jičín a.s. v Novém Jičíně se v ranních hodinách 
dne 28.4.2022 sešla necelá dvacítka policistů z 
Územního odboru Nový Jičín a jejich kolegové z vybraných 
článků Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, 
aby se zúčastnili dobrovolného dárcovství krve a krevní plazmy. 
 
Jedním odběrem plné krve na transfuzním oddělení může 
dárce zachránit až čtyři lidské životy! 
Jelikož je v současné době nedostatek krve celorepublikový 
problém, rozhodli se policisté do dárcovství zapojit, 
podpořit dobrou věc a motivovat ostatní, kteří doposud 
s touto aktivitou nezačali. 

 
Na dobrovolném dárcovství 
krve se podíleli nejen 
policisté z řad letitých 
dárců, pro které je darování 
krve již pravidelnou 
záležitostí a na odběry 
chodí v průběhu celého 
roku, ale také několik 
prvodárců. 

 

Krev je cennou tekutinou, čehož si jsou policisté 
vědomi a rozhodnutím ji darovat vyjádřili ochotu 
pomoci tímto způsobem k záchraně života a zdraví. 

Nový Jičín 28. dubna 2022 
 

nprap. Bc. Marika Jeličová 
vrchní inspektor 
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STŘÍPKY Z MATEŘINKY 
 

DUBEN 
 
 

Tak už jsme si mysleli, že jaro na nás dočista zapomnělo. Ledový vítr, 
poletující sníh a chladno nám ze  zimních bund nedovolili vylézt a sluníčko 

ne a ne se pořádně rozehřát. Asi čeká na květen… 
Přesto jsme si užili přírodu při procházkách a dokonce  i nějaký ten den na 
naší zahradě. Nazdobili jsme si venkovní keře na zahradě velikonočními 
vajíčky. Na odpolední  předvelikonoční svačinku jsme si upekli výborné 

beránky. Ve Výtvarné školičce jsme společně s rodiči vyrobili pár hezkých 
věnečků na dveře a spoustu velikonočních dekorací. 

 
Přijelo k nám divadélko s pohádkou „Výzkumníci v Africe“. Ta se nám líbila, 

protože byla taková poučná. Ale vůbec nejvíc se nám líbila pohádka v 
„Divadle loutek“ v Ostravě. Jmenovala se „Utíkej, Myško, utíkej!“ Povídali 
jsme si o ní ještě celé 2 dny!! Vůbec nejlepší byl „strašidelný les, kde si 

myška hledala kamarády“… 
 

Protože  bývají v dubnu k vidění čarodějnice a ježibaby, museli 
jsme si také nějaké vytvořit. Letos je máme pořádně nosaté, 

vlasaté, pihovaté a s bradavicemi.   
A 29. dubna jsme měli parádní čarodějnický den 

 v kostýmech a se soutěžemi. Všichni jsme dostali čarodějnické 
vysvědčení a opravdu jsme si jej  zasloužili. Protože jsme přece 

šikovní! 
 

Mnozí z nás jsou už předškoláci a tak měli v dubnu i svůj zápis do 
1. třídy ZŠ. A zápis do MŠ  se také blíží, bude už v úterý 10.5.2022. 

Také příští měsíc chystáme besídku pro naše milé maminky.  
Ta by měla být v úterý 17. 5. 2022. 

 
Sledujte  naše aktualizované stránky, kde se dozvíte více. 

Máme zde i stále doplňované fotografie z našeho „školkového života“. 
 

Tak se podívejte! 
 

Vaše Sluníčka a Rybičky z rybské školičky 
 

MŠ 
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Zprávičky ze školičky 
 

Na začátku dubna jsme společně vynesli z vesnice zimu – Mařenu, 
které děti ze školy pod vedením paní učitelky Bajerové připravily 

krátké vystoupení. Také jsme ve 
Věžičce tvořili dekorace 
k Velikonocům, které jsme pak 
v půlce dubna oslavili. 
Protože je duben měsíc 
bezpečnosti, připravili jsme pro 
děti besedu k dopravní 
výchově. Duben je i měsíc, kdy 
vstupujeme ve škole do 
posledního čtvrtletí. Proto měli 
rodiče možnost navštívit učitele 
a pobavit se o tom, jak se 
dětem ve škole daří. 

V neposlední řadě byl důležitou událostí ve 
škole zápis dětí do 1. ročníku pro příští školní 
rok. K zápisu se dostavilo 18 dětí, z toho 
jednomu byl doporučen odklad školní docházky. 
Všechny děti byly moc šikovné a my se na ně 
budeme v září moc těšit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V květnu nás čeká především akce ke Dni matek. 
Ta proběhne v pátek 6. května v Besedě od 16 
hodin. Děti připravily pro své maminky vystoupení, 
připraveno bude i drobné občerstvení. Připravujeme 
také projektový den na téma „Etická výchova“ a 
„Chování v krizových situacích“.  

Mgr. Hana Frydrychová 
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