
  

Foto: Petra Heraltová 



2 

 

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. 

 Jiřina  Marková  

 Jindřich Kalus   

 Jan    Pustějovský  

 Anna  Jahnová  

 Miroslav Geryk 

 Alena  Kociánová 

 Zdeněk Novotný 

 Jan     Váňa  

Stezka malíře v naší obci 
 

U nás v Rybí připravujeme stavbu nové naučné stezky, která bude věnována světově 

proslulému rodákovi naší obce - malíři a ilustrátorovi Adolfu Zábranskému (1909 – 

1981).  

Jeho jméno již více než deset let nese základní škola, ale chtěli bychom, aby jeho dílo 

zůstalo zachováno v nejen povědomí všech obyvatel obce Rybí, ale také turistů, kteří 

naši obec navštíví. 

Na realizaci této naučné stezky spolupracujeme s paní Marií Zábranskou, vdovou po 

zemřelém umělci. Při této příležitosti se paní Marie Zábranská (která je sama malířkou a 

medailérskou), rozhodla darovat obci Rybí jeden milion korun. Tyto peníze budou 

využity výlučně ke kulturním účelům -  k udržování, zachování a rozvoji památky rodáka 

obce, známého malíře, grafika a ilustrátora Adolfa Zábranského. 

Za tento dar paní Zábranské moc děkujeme a pevně věříme, že v roce 2023 již bude 

nová stezka sloužit jako vzdělávací a také jako nový herní prvek v naší obci a stane se 

novým cílem vycházek nejen pro obyvatele obce. 
 

Hezké letní dny Vám přeje Marie Janečková 
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ČEZ Distribuce, a.s. informuje  

o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie   

      v katastru naší obce  

v pondělí 13.6.2022 od 7:30 do 16:30 hod.  

 

Oprava chodníku za kapličkou u Klimbachu 
 

O prázdninách nás čeká také oprava chodníku za kapličkou. Především budeme muset 

vyřešit odvádění vody, která při deštích vtéká na chodník a způsobuje velké problémy 

s jeho podmáčením. Poté budeme rekonstruovat zpevněné vrstvy.  

V době stavby i zde bude ztížený průchod, prosím tedy opět o Vaši trpělivost a 

pochopení při omezení průchodu. 

Informace o využití tzv. „odlehčovací služby“ 
 

Jednou ze sociálních služeb, kterou můžou občané pro své blízké využívat je tzv. 

„odlehčovací služba“. Většinou ji využijí lidé, kteří pečují o svého člena rodiny 24 hodin 

denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce. Jde o službu velmi náročnou – fyzicky i psychicky, 

bez možnosti odpočinku. A právě proto rádi využijí alespoň na pár dní nabídku 

poskytovatelů sociálních služeb tzv. odlehčovací službu, a to i přesto, že za její 

poskytování platí. Jen pro zajímavost podíl uživatele tvoří 15 % celkových nákladů na 

osobu, zbylých 85% nákladů uhradí zřizovatel služby společně se státem (každý cca 

uhradí polovinu nákladů).  

I přesto, že se jedná o službu velmi drahou (vlastně cenově nejdražší), je dobře, že 

taková nabídka funguje. Mnoho lidí by bez ní tak nemohlo zůstat doma u svých 

blízkých.  

   

Rekonstrukce mostu na křižovatce u Fojtství 
 

A konečně v letošním roce proběhne v Rybí ještě jedna stavební akce. Ta bude 

financována z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Půjde o rekonstrukci mostu na silnici 

II/482 v křižovatce ve směru na Závišice. Akce by měla začít v červnu. Po tuto dobu 

bude cesta ve směru na Závišice uzavřena, objížďka bude vedena po cestě ve směru 

na Štramberk.  
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Obec Rybí Vás srdečně zve 
na 

 

DEN OBCE RYBÍ, 
 

který se koná  
v sobotu 25. června 2022 

v areálu SOKOLOVNY. 
 
 

PROGRAM 
10.00 hod.  Turnaj fotbalové školičky 
14.00 hod.  Oficiální zahájení 
14.15 hod.  Vystoupení dětí ZŠ Adolfa Zábranského 
15.30 hod.  Hudební vystoupení seniorů 
16.00 hod.  Skupina historického šermu Oderberg 
17.30 hod.  Koncert kapely Bivojovy oje 
20.00 hod.  Pangea –  The Beatles Revival Band 
21.30 hod.  Ohňová show 
22.00 hod.  Diskotéka 
 
 

Hasičský výčep  *  Myslivecká kuchyně  *  Koláče  *  
Míchané drinky kavárny Proč ne 

 
Pro děti  

 Skákací hrady * Malování na obličej * Obří bublifuk 
 
 

Vstup zdarma 
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ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ se bude konat  v pondělí 6. června v konzultační místnosti 
lékaře na obecním úřadě v době od 9:30 -10:00.      
      
ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ A MĚŘENÍ TLAKU  se bude konat v pondělí  20. června  
 ve stejnou dobu. 

 

KLUB ŽEN    zve své členky ve středu 1. června do přísálí Besedy v 17:00 hod. 

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

Prosím nabídněte. Peníze mám.  
Tel. 737 190 613 

Ředitelka MŠ Rybí zve rodiče nově přijatých dětí 
 na krátkou informativní schůzku,  

která se koná v pondělí 13. 6. 2022 v 10.00 hodin  
v budově mateřské školy  

Zvu Vás všechny na jednání zastupitelstva obce, které se uskuteční ve středu            
29. 6. 2022 v 18:00 hodin v sále kulturního domu Beseda. 
 

Program jednání: 
1. Projednání závěrečného účtu obce Rybí 
2. Projednání účetní závěrky obce Rybí 
3. Projednání střednědobého výhledu rozpočtu 
4. Zpráva o závěrečném účtu DSO Sdružení povodí Sedlnice 
5. Zpráva o účetní závěrce DSO Sdružení povodí Sedlnice 
6. Majetkoprávní záležitosti  
7. Projednání návrhu na pořízení změny Územního plánu Rybí  
8. Projednání zprávy o uplatňování Územního plánu Rybí 

Zve Marie Janečková 
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Ze zasedání rady obce  

V měsíci květnu rada obce  

schválila 

 uzavření smlouvy o právu provést stavu č. NJ/97/r/2022 mezi obcí Rybí a Správou 
silnic MSK se sídlem Úprkova 795/1 Ostrava (týká se rekonstrukce propustku pod 
silnicí ve směru na Štramberk, součástí této stavby bude také lávka pro pěší). 

 uzavření kupní smlouvy č. 157051/2022 mezi obcí Rybí a Státním pozemkovým 
úřadem se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3 (odkoupení dřeva z pokácených 
švestek při stavbě cyklostezky od státu) 

 uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o 
umístění stavby mezi obcí Rybí a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín 
Děčín-Podmokly Teplická 874/8 (stavba přípojky NN k soukromému pozemku 
umístěná na pozemku obce) 

 uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o 
umístění stavby mezi obcí Rybí a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín 
Děčín-Podmokly Teplická 874/8 (stavba přípojky NN k soukromému pozemku 
umístěna na pozemku obce) 

 uzavření darovací smlouvy mezi obcí Rybí a Střediskem sociálních služeb města 
Kopřivnice, p.o. se sídlem Česká 320, Kopřivnice na poskytnutí daru ve výši 34.000 
Kč a to na částečné pokryti provozních nákladů spojených s poskytnutím sociální 
služby občanům obce Rybí v roce 2021.  

 provedení úpravy dopravního značení na odstavné ploše před domem Rybí čp. 261 
(na prostranství před kanceláří geodeta). 

 uzavření dodatku č. 005 mezi obcí Rybí a společností Innogy Energie, s.r.o. se 
sídlem Limuzská 3135/12 Praha. o sdružených dodávkách plynu (pro budovy 
v majetku obce) 

 dodavatele veřejné zakázky „Výměna oken v hasičské   zbrojnici“ a to pana Martina 
Bahulíka se sídlem firmy Koudelov 43 Vrdy za celkovou nabídkovou cenu 
151.216,10 Kč 

 dodavatele pro realizaci veřejné zakázky „Obnova místních komunikací 2022“ a to 
firmu Lesostavby Frýdek – Místek a.s., Slezská 2766, Frýdek Místek, IČ: 45193118 
za celkovou nabídkovou cenu 51.100 bez DPH. 

 dodavatele veřejné zakázky na „Opravu chodníku za kapličkou“ fa Michal Dostál se 
sídlem firmy Dolní 217, Štramberk, IČ: 05539081, za celkovou nabídkovou cenu 
201.808,88 Kč včetně DPH 

 
vzala na vědomí: 
 informaci o nové platném základním ceníku vybraných odpadů od společnosti 

Asompo, a,s, se sídlem Životice u Nového Jičína 194. 
 

doporučuje zastupitelstvu ke schválení: 
 uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací č. NJ/7/i/2022/Ja (převod 

pozemku pod stavbou chodníku u zastávky na Horním do majetku obce) 
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Věrka Šustalová, knihovnice 

 

  M. Belšán     Hladový vydrýsek 
     Třeťáci z pardubické základní školy vyrazili na školu v přírodě. Každý den tu zažívají 
malá dobrodružství, nikdo z nich by však nečekal, že sehrají důležitou roli při záchraně 
života. Na jednom z výletů najdou u řeky hladové a zesláblé vydří mládě. Děti i učitelé by 
se o zvířátko rádi postarali, jaký je však správný postup? Je čas zavolat na pomoc 
ochránce přírody. 
 
 J. Jindra     Monika a ukradená dýka 
     Kdo ukradl z vitríny v muzeu vzácnou dýku, kterou objevila v troskách Wolfensteinu 
trojice kamarádů? Proč se v noci v hradní zřícenině pohybují podivná světla? To jsou jen 
některé z otázek, které řeší Monika spolu s Arnoštem a Kubou o jarních prázdninách. 
 
      P. H. Šlik     Zkáza Jezerní kotliny 
     Ludva s Pavlem dál chodí do své milované Jezerní kotliny a nosí do města lékárníkovi 
vzácný šafrán. Občas však mají pocit, že je někdo sleduje. Při jedné z výprav objeví 
jeskyni a v ní něco, co otevře celou řadu otázek. Co ještě skrývá Jezerní kotlina? Je to 
dobrodružný příběh v tradici Jaroslava Foglara. 
 
      V. Vondruška    Křišťálový klíč – Hejnické pastorále 
     V závěrečném dílu tetralogie se vrací Falknovská huť částečně zpět do vlastnictví 
Heřmanů. Jednotliví členové rodu pokračují v tom, co započali, a jak už to tak bývá, ne 
všem se daří. Smrtí císaře Karla VI. začnou vleklé války o rakouské dědictví. To je 
ožehavá záležitost pro nejstaršího muže rodu Johana, který se musí jako panský úředník 
rozhodovat mezi vrchností a svou rodinou… 
 
      K. Dubská     Dcery 
     Ve svém druhém románu vypráví příběh čtyř generací své vlastní rodiny a jeho děj se 
ze Slovácka přesouvá do Prahy a do severních Čech. Nositelkami síly celé rodiny jsou 
ženy, Josefčiny dcery, ale čím více se rozpadávají jejich vlastní manželství i původně 
pevné rodinné vztahy, tím osudověji o tuto sílu přicházejí. Pestrá mozaika příběhů rodičů, 
dětí a vnuků nenechá čtenáře vydechnout svou někdy až brutální energií. 
 
      V. Pittnerová    Napraveno 
     Příběhy venkovanů odehrávající se ve „žďárských horách“ ve druhé polovině 19. století 
spojuje slovo napraveno: smutný osud vdovy a jejich dětí vychovávaných zlým otčímem 
napravuje synovská láska k matce, Jenofčin hřích zase odpuštění manžela, těžká nemoc 
pak nešťastné manželství… 
 
      J. Ludvíková    Případ čurací panny 
     Je únor. Většina lidí tráví dny sledováním přenosů z olympijských her, ale lidé z charity 
vyrážejí do ulic, aby rozdali jídlo a deky potřebným. Když za zastrčenou popelnicí 
v Holešovické tržnici naleznou mrtvého muže, myslí si, že jde o bezdomovce. Ale postupně 
se ukazuje, že mrtvý pochází z lepších kruhů. Kdo to je a proč byl zavražděn? To je úkol 
pro vyšetřovatele Pavla Matouše z pražské kriminálky. 
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Je pracovní stres vážně tak škodlivý?  
Určitá míra pracovního stresu je zcela přirozená a lidská. Každá práce může být 
stresující. Dokonce i práce, kterou máme rádi. Mírný stres, související třeba se 
splněním termínů, nemusí být až tak škodlivý, naopak může být pro člověka motivující 
a vést ho k lepší výkonnosti. Ovšem nic by se nemělo přehánět, hranice mezi tím, kolik 
stresu je pro člověka efektivní, a kolik už jej ohrožuje na zdraví, je obtížně 
rozpoznatelná a snadno se ze stresu může stát obrovský problém. Pokud stres v práci 
začne negativně ovlivňovat váš pracovní výkon, psychické i fyzické zdraví, osobní život 
či mezilidské vztahy, je nejvyšší čas s tím začít něco dělat. 
 
Čím se v  práci nejvíce stresujeme?  
Mezi nejčastější  spouštěče pracovního stresu patří podle psychologů zejména 
odkládání problémů, nadměrné pracovní zatížení, časová náročnost práce, příliš 
vysoké požadavky, workoholismus, špatné pracovní vztahy, nevyhovující pracovní 
podmínky nebo šikana, tzv. mobbing a bossing. 
 
Jaké mohou být důsledky nadměrného stresu?  
Dlouhodobý zvýšený pracovní stres nejen že postupně snižuje náš pracovní výkon a 
může vést až k pracovnímu vyhoření, ale přenáší se i do našeho osobního a rodinného 
života. Dlouhodobý stres v zaměstnání může přispět i k různým zdravotním a 
psychickým problémům. Nejčastěji se setkáváme s bolestí hlavy, nespavostí, poruchou 
soustředění, nechutenstvím, úzkostí, depresí, oslabenou imunitou, obezitou nebo 
srdečními problémy.  
 
Jak si se stresem poradit?  
Základem je mít pod kontrolou prevenci. Zajistit si vyhovující podmínky, ať už se to 
týká pracovního procesu, lidí kolem, time managementu, prostředí nebo  péče o naše 
tělo. Stres nám v podstatě omezuje kontrolu, když jsme ve stresu, nejsme schopni 
myslet ani být kreativní. Existuje celá řada jednoduchých opatření, které vám můžou 
pomoci se stresem účinně bojovat, a také mu do jisté míry i předcházet.  

Online psychologická poradna MOJRA.cz 

Jak bojovat se stresem v práci? 
 

Dospělí lidé tráví v práci zhruba jednu 
třetinu svého života. Víte, že téměř 60% 
všech zaměstnanců trpí v práci stresem? 
Stres může spustit například náročnost 
práce, velké množství svěřených úkolů, 
splnění termínů, výše mzdy, šéf, pracovní 
kolektiv, pracovní podmínky nebo 
atmosféra v zaměstnání. Každý se aspoň 
jednou za svou pracovní kariéru setkal se 
stresem, který souvisí právě s prací.  
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Na kole bezpečně 
Vzájemná ohleduplnost mezi řidiči 

motorových vozidel a cyklisty 
 

Teplé slunečné dny přilákaly na cesty milovníky 
cykloturistiky. Nejen na cyklostezkách, ale také na 
cestách je se zvýšeným pohybem cyklistů  
spojené také riziko nehodovosti. Počet cyklistů 
v poslední době výrazně stoupl, přičemž tato 
skupina patří mezi nejohroženější účastníky 
silničního provozu. Policisté krajského ředitelství 
Moravskoslezského kraje se v předchozích dnech 
zaměřili nejen na ohleduplnost mezi cyklisty a 
řidiči motorových vozidel, ale také na dodržování zákonem stanovených pravidel provozu na 
pozemních komunikacích. 
Na předem určených místech účastníkům připomněli několik zásad, jako jsou například: 
 
 Účastníkem provozu na pozemních komunikacích je každý, kdo se přímým způsobem 

účastní provozu na pozemní komunikaci 
 Mezi povinnosti účastníka silničního provozu patří kromě jiného zákaz požití 

alkoholických nápojů nebo užití návykových látek před a během jízdy 
 Přejezd pro cyklisty je místo na pozemní komunikaci určené pro přejíždění cyklistů 

přes pozemní komunikaci vyznačené příslušnou dopravní značkou 
 Cyklista mladší 18 let je povinen za jízdy použít ochrannou přilbu a musí jí mít nasazenou 

a řádně připevněnou na hlavě 
 Na jednomístném jízdním kole není dovoleno jezdit ve dvou 
 Cyklista za snížené viditelnosti musí mít za jízdy rozsvícený světlomet s bílým světlem 

svítícím dopředu a zadní svítilnu se světlem červené barvy nebo přerušovaným světlem 
červené barvy 

 Cyklista je povinen užít zřízených jízdních pruhů pro cyklisty a stezek pro cyklisty 
 Pokud je stezka pro chodce a cyklisty označena dopravní značkou „Stezka pro chodce a 

cyklisty“ nesmí cyklista chodce ohrozit 
 Na vozovce nesmí ohrozit chodce, musí jezdit při pravém okraji vozovky 
 Cyklisté smějí jet jen jednotlivě za sebou 
 Před vjezdem na přejezd pro cyklisty se cyklista musí přesvědčit, zda může vozovku 

přejet, aniž by ohrozil sebe i ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích (na 
přejezdu pro cyklisty se jezdí vpravo) 

 Cyklista je povinen dávat znamení paží jen před započetím jízdního úkonu 

 
Od ledna 2022 vyšel v platnost zákon, který řidiči 
přikazuje povinnost předjet cyklistu ve vzdálenosti 
nejméně 150 cm. Aby si mohl řidič lépe představit 
vzdálenost, kterou musí dodržet, doporučujeme 
objíždět cyklistu stejným způsobem, jako při 
předjíždění vozidla.  
Mnoho šťastných kilometrů bez nehod a slunce nad 
hlavou. 
 

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje 
por. Bc. Martina Jablońská, komisař oddělení prevence 

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


14 

 

Co nám tady v naší obci budou platné všechny 

ty hektary půdy, když na nich neuvidíme ani 

neuslyšíme ptáčka zazpívat, natož ještě 

k tomu vyhnízdit a vyvést mláďata, aby byla 

zachována možnost k dalšímu životu a 

zachování nehmotného kulturního dědictví 

našeho státu. 

Již z minulosti je známo, jak významné 

postavení mezi negativními environmentálními 

aspekty ( jak se kontaktním činnostem člověka 

vůči populacím drobné zvěře odborně říká) má 

intenzifikace zemědělství – velké díly půdních 

bloků přesahujících domovské okrsky drobné 

zvěře, monokultury způsobující monodietu a 

související stres, odvodňování pozemků 

s vysokou hladinou podzemní vody a mokřadů.  

Je to už asi 30 let od ukončení činnosti našeho 

zemědělského družstva, které bylo násilně 

založeno v padesátých letech, kdy byli lidé 

nuceni podepsat vstup do JZD. Netrvalo dlouho a nastala doba rozorání mezí a 

zvětšování do velkých honů (bloků ), které do budoucna nepřinesly nic dobrého . Tento 

problém však není do dneška vyřešen. Tady nám říká pravidlo - co se dělá násilím, 

nikdy není dobře.  Pokud se tedy něco nezmění v zemědělském hospodaření, tak nemá 

příroda šanci. 

A co nás myslivce ještě hodně trápí, to jsou cyklisté, kteří jezdí po cestách, cestičkách a 

z těchto cest sjíždějí do lesních porostů, kde zaléhá srnčí zvěř a také zvěř drobná. Zvěř 

je stresována narušováním a neklidem, pak nám srny přestávají klást mláďata. To 

všechno jsou přítěže mysliveckého hospodaření, kdy při veškerém snažení nemůžeme 

zachovat ani kmenové stavy zvěře, které nám mají sloužit k další reprodukci.  

Červen – měsíc myslivosti a ochrany přírody se snažíme udržet do budoucna pro další 

generace. Ti nejstarší z nás si ještě pamatují, že na svých procházkách přírodou viděli 

pasoucí se srny, pobíhající zajíce, v brambořištích čiřikající koroptvičky a při krajích lesa 

hřadovat bažanty. Ale to už jsou jenom vzpomínky.  Jsou to druhy zvěře, které do naší 

přírody neodmyslitelně patří a dotvářejí kolorit české a moravské krajiny. Jsem si vědom 

složitosti dnešní doby, ze které lavinovitě mizí žádaný selský rozum, který je 

k pochopení činnosti velmi důležitý. O to více musíme my všichni, kterým na tradiční 

české myslivosti záleží, napnout síly a nenechat se odradit dílčími nezdary, mediálním a 

často politizovaným tlakem okolí. 

Za myslivecký spolek Purmenský Jindřich 
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Učitelé z „Tyršovky“ v zahraničních školách 
Učitelky Základní školy Nový Jičín, Tyršova 1 

vyučovaly žáky základních škol v Chorvatsku a 
na Slovensku v rámci projektu evropského 

programu Erasmus+. 
  

Dnes žije v Chorvatsku v oblasti západní Slavonie kolem 
deseti tisíc obyvatel české národnosti. Ve městě Daruvar 
je Česká základní škola Jana Amose Komenského. 
„Během jednoho týdne jsem kromě školy v Daruvaru také 
působila na české základní škole v Končanici, kde žije 
největší česká menšina z okolitých obcí,“ říká Alena 
Kvitová, učitelka přírodopisu a chemie. 
„Moje výuka probíhala v předmětech chemie a 
přírodopisu. Při výuce jsem používala české interaktivní 
učebnice, které se dětem velmi líbily. Žáky rovněž hodně 
zaujalo využití senzorů PASCO při měření koncentrace 
kyslíku ve třídě na začátku hodiny ve vyvětrané třídě a 
po skončení hodiny, kdy koncentrace kyslíku 
prokazatelně klesla. Děti si tak prakticky ověřily důležitost 
větrání ve třídách během vyučování. 
V přírodopise asi největšího úspěchu dosáhly mobilní 
aplikace na poznávání rostlin. Žáci v Končanici si ihned 
přínos aplikace Léčivé byliny ověřili na své bylinkové 
zahrádce, kterou mají v areálu školy.“ 
Systém školství v Chorvatsku se liší od našeho. Základní škola má jen osm ročníků a počty žáků ve 
třídách jsou zpravidla podstatně nižší než u nás, nejsou výjimkou třídy do deseti žáků. Skupinová 
práce je pak jednodušší s možností individuálního přístupu k jednotlivým žákům. Odlišné je také to, že 
jeden učitel učí na dvou i třech školách, aby byla zabezpečena stoprocentní aprobovanost.  
„Zajímavým poznatkem pro mě byla skutečnost, že rozsah učiva a požadavky na vědomosti žáků jsou 
v Chorvatsku poněkud menší než v našem školství. Na druhou stranu jsou tyto znalosti lépe propojeny 

s běžným životem. 
A to pro mě nejlepší uvádím na závěr – po každé 
odučené hodině se mně žáci ptali, jestli přijdu i příště. 
Takže, snad někdy…“ dodává paní učitelka Kvitová. 
Jiný výukový pobyt proběhl v Bratislavě. 
„V listopadu 2019 jsem navštívila Soukromou Montessori 
školu v Bratislavě, která funguje již 27 let, abych formou 
stínování jejich učitelů získala zkušenosti a dovednosti 
pro svou práci v Montessori třídách. Letos jsem znovu 
navštívila tuto školu, tentokrát však pracovně – 
vyzkoušet si týden učit slovenské žáky. Měla jsem 
připravené prezentace a aktivity o České republice. 
Procestovali jsme na mapě česká města, povídali jsme si 
o památkách, o přírodě, o českých zvycích. Bylo pro mne 
milým překvapením, kolik informací děti znají o naší 
republice a jak dobře rozumí česky,“ říká paní učitelka 
Radka Kusáková. 
Základní škola Nový Jičín, Tyršova 1 organizuje 
mezinárodní projekty Erasmus+ pro žáky a pro učitele již 
řadu let. Nyní získala i akreditaci v tomto evropském 
programu, takže má až do roku 2027 zajištěno 
financování dalších projektů.  

 
Mgr. Magda Trávníčková 

ředitelka školy 
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STŘÍPKY Z MATEŘINKY 
 

KVĚTEN 
 

Další jarní měsíc proběhl se spoustou akcí i v naší mateřince. 
Zajeli jsme si do Beskydského divadla v Novém Jičíně na pohádku    „O 

vodníku Česílkovi“ a do kina na pásmo pohádek. 
K nám do školky za námi přijely veverka Terka a myška Klárka s 

„Vodáckou pohádkou“. Tohle divadélko už dobře známe a moc se nám líbí, 
protože je vždycky veselo. 

 
Proběhl i zápis nových dětí do MŠ a my se už na vás, nové kamarády, moc 

těšíme! Ve školce je príma a uvidíte, že se vám tu bude líbit. 
 

Největší událostí byla besídka ke Dni matek. To jsme 
pořádně nacvičovali a učili, abychom naše milé maminky 

překvapili. Po programu dostaly maminky krásnou kytičku v 
květináči, pusu a to nejhezčí potulení. Paní kuchařka napekla 

zákusky a kdo z návštěvníků chtěl, dostal i dobré kafíčko či čaj. 
 

Ještě nás čeká „Noc ve školce“. Před spaním 
se my, předškoláci, vydáme na procházku na 

Prachárnu na večeři, potom budeme mít 
večerní zábavu v mateřince a ráno budeme 

pokračovat ve školkovém režimu. Vše závisí 
na počasí. 

Tak nám přejte, ať vyjde opravdu krásný 
den. A hlavně noc… 

 
Vaše 

rybičky a 
sluníčka  

MŠ 

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


17 

RYBSKÝ   ZPRAVODAJ    č. 5/2022. Periodický tisk územního samosprávného celku.   
Vychází 1x měsíčně v nákladu 450 výtisků. Vydal  Obecní úřad Rybí,  Rybí č. p. 380  dne  27.4.2022 

 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       XXX. ročník                   

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

Zprávičky ze školičky 
 

V uplynulém měsíci květnu jsme s dětmi naší školy připravili 
vystoupení pro maminky k jejich svátku. Nejen s maminkami jsme 
se sešli v Besedě, kde děti připravená vystoupení předvedly. Děti 

recitovaly, tancovaly i zpívaly, vyprávěly vtipy. Velmi hezké bylo představení hudební 
pohádky „O dvanácti měsíčkách“. Přestože se vyskytly technické potíže, vystoupení se 
dětem povedla a všichni jsme si užili příjemné odpoledne. 

Ve čtvrtek 26. května si vyjeli páťáci na zasloužený výlet do Prahy, který měli na 
rozloučenou s naší školou. Navštívili nejvýznamnější památky a měli i možnost koupit si 
něco na památku.  

V červnu oslavíme Den dětí. Při této příležitosti si vyrazíme opéct špekáčky na 
fotbalové hřiště. Pak už se zaměříme na ukončení školního roku. Budeme psát 
závěrečné prověrky a hodnotit, jak se nám práce dařila v uplynulém školním roce, který 
byl opět hodně pestrý a jistě i vydařený. V posledním červnovém týdnu se vypravíme na 
dvoudenní školní výlet do Moravského krasu. 

Poslední červnový den si rozdáme vysvědčení a rozejdeme se užívat si letních 
prázdnin, na které se moc těšíme. 

Mgr. Hana Frydrychová 
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