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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. 

Blahopřání všem školákům 
 

Čas dozrávajících jahod a červenajících třešní jasně 
naznačuje, že nastává doba rozdávání vysvědčení, čas 
prázdnin a dovolených. Blahopřeju všem žákům a 
studentům k jejich školním úspěchům a přeju jim i jejich 
učitelům a rodičům dva krásné ničím nerušené pohodově 
prožité prázdninové měsíce. 

A abyste se neděsili toho, že volné dny rychle ubíhají, 
přidám Vám k prázdninovému přání ještě jeden citát od 
MALCOMA X: „Vzdělání je naším cestovním pasem do 
budoucnosti, protože zítřek bude patřit lidem, kteří se na 
něj připraví už dnes.“  

To proto, abyste se těšili i zpátky do školy. 

 Marie  Purmenská 

 Božena  Matlová 

 Marta  Šenková   

 Libor   Stuchlík 

 Ludmila Pavlisková 

 Pavla  Purmenská   

 Anna  Šimíčková 

 Věra   Čípová 
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Jak se nám dařilo v končícím volebním období 
 
 Pomalu a jistě se chýlí ke konci volební období současných zastupitelů naší obce.         
A byla to doba dobrých příležitostí i nečekaných zvratů. V prvé polovině volebního 
období jsme pracovali na již rozběhnutých projektech z minulosti a začínali realizovat 
nové. Na začátku roku 2020 jsme však (stejně jako celý svět) zjistili, že díky covidu 
bude spousta věcí fungovat jinak. Především se velmi rychle proměnil náš pracovní a 
společenský život. Nové situaci jsme přizpůsobili i naše volnočasové aktivity.  
  
 Ale i přes všechna omezení se podařilo kulturní a sportovní komisi uspořádat 
mnoho výborných akcí. Největší z nich je určitě Den obce. Doufám, že se stane stálicí 
našeho společenského života podobně jako hudební festiválek Fishfest, který každým 
rokem přiláká spoustu hudebních fanoušků. Dobrou akcí byl také „Den pro ženy“ nebo 
promítání letního kina na hřišti v sokolovně. Pro děti jsme kromě již tradičního 
maškarního plesu uspořádali v sokolovně akce plné her. Do Rybí zavítalo také dětské 
amatérské divadlo z Bernartic s hudební pohádkou „Tajemství staré bambitky“,  
Štramberští ochotníci se představili v muzikálu „Noc na Karlštejně“ a určitě mnoho 
z Vás bude rádo vzpomínat na koncert skupiny Fleret. A konečně kromě těchto akcí 
jsme podpořili zájezdy na zajímavá místa u nás na Moravě.  
 
 Ze sportovních aktivit je u nás v obci velmi populární fotbalová školička 
začínajících malých fotbalistů a fotbalistek a především turnaje, které se těší velké 
návštěvnosti. Dobrou tradicí se stal i běžecký závod Rybský trhák a konečně obec 
pomáhá TJ při organizaci pochodu Za pohledy z Rybí. 
    
 Kromě společenského a sportovního života jsme také díky rozhodnutí 
zastupitelstva realizovali spoustu stavebních akcí. Pojďme si připomenout ty největší: 
Postavili jsme tolik potřebný chodník ve směru na Štramberk (při rekonstrukci propustku 
na potoku Klimbach postavíme lávku která bude propojovat jednotlivé části chodníku). 
Čerstvě je také dostavěn chodník u zastávky na Horním konci včetně přechodu pro 
chodce a od předloňského roku mnoho z nás využívá cyklostezku ve směru na Nový 
Jičín. V tomto volebním období se podařilo dokončit rekonstrukci budovy sokolovny 
včetně sportovního areálu. Malým i velkým bikerům od loňského roku slouží 
pumptrackové hřiště a v Klimbachu máme také workoutové hřiště.  
V budově základní školy v uplynulých čtyřech letech proběhla rekonstrukce vnitřních 
omítek a hasičárna má dokončenou novou přístavbu na nářadí. V letošním roce jsme 
zahájili rekonstrukci moštárny. A konečně náš největší projekt stavbu systému 
domovních čistíren s centrálním monitoringem využíváme od roku 2020. 
 
 Myslím si, že končící zastupitelstvo má za sebou hodně práce, ale také vím, že 
má ještě spoustu plánů, co dalšího by se ještě mělo v obci udělat.  
 Děkuju všem kolegům zastupitelům za všechnu práci, kterou pro nás všechny 
v obci odvedli. Děkuju jim za čas, který věnovali správě věcí veřejných, děkuju za 
konstruktivní a občas i kritický pohled na spravované záležitosti. Těm, kteří z končícího 
zastupitelstva odcházejí, přeju, aby svůj volný čas, který doposud věnovali správě obce, 
zaplnili zajímavými volnočasovými aktivitami a těm, kteří se rozhodli pokračovat, přeju 
hodně dobrých nápadů a rozhodnutí. 

Marie Janečková 
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KLUB ŽEN   zve své členky ve čtvrtek 7. července  do přísálí Besedy v 17:00 hod. 

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

Místní organizace KDU-ČSL Rybí, Vás zve  
na zájezd do Neratova v Orlických horách.  

Navštívit zde můžete známý barokní kostel s prosklenou střechou zasvěcený svátku 
Nanebevzetí Panny Marie. Kromě toho v Neratově najdete také samoobslužné 

zahradnictví, pivovárek, obchůdek chráněné dílny a další zajímavosti, o které se stará 
místní komunita. Cestou zpět se zastavíme v historickém městě Litomyšli.  

Pojedeme v sobotu 27. srpna v 6:00 hodin, předpokládaný návrat je v 19:00.  
Cena zájezdu činí 300 Kč na dospělou osobu. Děti jsou zdarma, rodiny vítány.  

Hlásit se můžete na obecním úřadě Rybí nebo na tel. č. 606 127 321 
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Rekonstrukce mostu přes Rybský potok u Fojtství 

Rekonstrukce mostu v rámci realizace akce „Silnice II/482 - 

rekonstrukce mostu ev.č. 482-001 přes Rybský potok v obci Rybí“ 

vyžaduje úplnou uzavírku silnice II/482 a částečnou uzavírku 

silnice III/4821 v k.ú. Rybí.  

Termín: od 8.7.2022 do 30.10.2022 

Objízdná trasa: od obce Rybí po silnici III/4821 směr Štramberk       

a zpět po stejné trase. 
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Děkuju všem občanům za pomoc při jarním sečení trávy na veřejných prostranstvích. 

Procházka po hezky upravené obci je pak velmi příjemná. 

Děkujeme všem organizátorům, spolkům, škole, podnikatelům a všem dobrovolníkům, 
kteří se podíleli na přípravě a realizaci Dne obce u nás v Rybí. Byla to velmi pěkná 
příležitost setkání nás všech občanů u hezkého programu a připraveným dobrým 
občerstvením..  
Těšíme se na toto předprázdninové setkání zase v příštím roce s Vámi se všemi. 

Marie Janečková 
 

Sportovní úspěch seniorů 
 

Letošního regionálního setkání klubů seniorů v Šenově u Nového Jičína se zúčastnil 
náš klub poprvé. A hned slavil úspěchy. Vybojoval v družstvech stříbrnou medaili  
v turnaji v minigolfu a další bronzovou medaili získala Lidka Honešová v petanque.   
Gratulujeme k úspěchu a děkujeme za dobrou reprezentaci obce. 

ČEZ Distribuce, a.s. informuje  

o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie   

      v katastru naší obce  

v úterý 19.7.2022 od 7:15 do 18:15 hod.  

Prosím vás všechny (už asi po „sté 
prvé“), abyste neodkládali nepotřebné 
věci okolo kontejnerů. Přece všichni 
chceme, aby u nás bylo hezky a 

nechceme se dívat na 
vyházené odpadky okolo 
sběrných míst. 
Pokud jste na tom tak 
dobře, že si můžete dovolit 
vyhazovat jídlo, dejte ho do 
své popelnice na 
komunální odpad a 
nevyhazujte je do 
kontejneru na plast. 
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Ze zasedání  

 zastupitelstva obce 

Ve středu 29. června 2022 se v sále Besedy konalo 19. zasedání zastupitelstva obce, 
kterého se zúčastnilo 10 členů zastupitelstva a 5 občanů. 
 

Zastupitelstvo na zasedání projednalo a přijalo toto usnesení: 

schvaluje  doplnění programu o bod: Provedení změny správní hranice obce 
 
schvaluje  program  19. zasedání Zastupitelstva obce Rybí; 
 
schvaluje, aby diskuse probíhala ke každému bodu programu zvlášť; 
 

bere  na  vědomí usnesení přijaté na 18. zasedání Zastupitelstva obce Rybí dne 19.4.2022 

 
schvaluje návrhovou komisi ve složení    -  předseda  Pavel Kotek 
          další členové  -  Petr Skalka a Jana Kovaříková 
    ověřovatelé zápisu – Alena Kvitová a Andrea Tománková 
      zapisovatelka -  Jana Marková         
 
schvaluje Závěrečný účet obce Rybí za rok 2021 včetně zprávy o výsledcích 

přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok 2021 a to v souladu s § 
17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a dále 
v souladu s § 43 zákona 128/2000 Sb. o obcích, a souhlasí s celoročním 
hospodařením s výhradami, na základě nichž přijme územní samosprávný celek 
opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků. 

 
schvaluje přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků – v souladu s § 219 zákona 

134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek dodržet termín uveřejňování smluv na 
veřejné zakázky včetně všech změn a dodatků na profilu zadavatele do 15 dnů od 
jejich uzavření.  
Termín nápravy: trvale  
Zodpovídá: starosta obce 

 
schvaluje  Účetní závěrku obce Rybí za rok 2021 v souladu s vyhláškou č. 563/1991 

Sb. o účetnictví a se zákonem 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) 

schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu obce Rybí na období r. 2023 – 2030. 
 
bere na vědomí celoroční hospodaření DSO a Závěrečný účet DSO za rok 2021 

včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Sdružení povodí Sedlnice, IČ 
70237093, zpracované kontrolní skupinou KÚ MSK v souladu se zákonem č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 17, odst. 7, písm. a)  
„bez výhrad“. 

 
bere na vědomí  Účetní závěrku Sdružení Povodí Sedlnice za rok 2021. 
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schvaluje podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, pořídit 
změnu Územního plánu Rybí podle návrhu paní R.S., týkající se změny funkčního 
využití části pozemku parc. č. 916/1 v obci Rybí, k.ú. Rybí, z plochy Zeleň – 
soukromá a vyhrazená (ZS) na plochu určenou pro bydlení v rodinných domech 
venkovského charakteru (BV) - v rozsahu vyznačeném v příloze č. 1 předloženého 
materiálu; 

 Náklady na pořízení změny hradí obec. 
  

bere na vědomí  výsledky projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu 
Rybí v rozsahu přílohy č. 1  předloženého materiálu; 

 
projednalo podle § 6 odst. 5 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Zprávu o 
uplatňování Územního plánu Rybí v rozsahu přílohy č. 2 předloženého materiálu; 

 

schvaluje  podle § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Zprávu o 
uplatňování Územního plánu Rybí v rozsahu přílohy č. 2, včetně pokynů pro 
zpracování návrhu Změny č. 1 Územního plánu Rybí, která bude pořizována 
zkráceným postupem dle § 55a a § 55b stavebního zákona; 

 
schvaluje paní Marii Janečkovou určeným zastupitelem pro pořizování územně 

plánovací dokumentace obce Rybí pro volební období 2018 – 2022. 
 
schvaluje uzavření budoucí darovací smlouvy č. NJ/7/i/2022/Ja mezi obcí Rybí a 

Moravskoslezským krajem zastoupeným Správou silnic MSK Nový Jičín, 
Suvorovova 525. 

 

schvaluje  provedení změny správní hranice mezi katastrálním územím Rybí a 
katastrálním územím Nový Jičín dle podkladu Katastrálního úřadu pro MSK, 
Katastrální pracoviště Nový Jičín se sídlem Slovanská 232/5, Nový Jičín čj. PD-
10175/2022-804-2 

 

bere na vědomí informace starostky. 

Nová služba v obci 
 

Od července budete moci využívat i u nás v Rybí 
služby Zásilkovny Z-BOXu.  

 
Najdete ho u zahrady mateřské školy. 
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Ze zasedání rady obce  

 

Daruji mladého kohouta do chovu 
tel. 604 544 260 

V měsíci červnu rada obce  
schválila: 
 uzavření dodatku č. 1 k SoD 1/2022 mezi obcí Rybí a společností V+V Saveko se 

sídlem Záhumenní 1346, Kopřivnice. 
 uzavření dodatku č. 1 k SoD 2/2022 mezi obcí Rybí a společností Zednictví Martin 

Červený se sídlem firmy Jeseník nad Odrou čp. 9 
 uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene  - služebnosti 

mezi obcí Rybí a společnosti ČEZ Distribuce a.s. se sídlem Děčín – Podmokly, 
Teplická 137/8 č. 28686/IV-12-8022979/Rybí. 

 uzavření příkazní smlouvy mezi obcí Rybí a Martinem Lapčíkem bytem Rybí čp. 
372 pro výkon TDI a AD na realizaci projektu „Chodníky v obci Rybí, část I. 
zastávka Horní“. 

 uzavření smlouvy mezi obcí Rybí a Sdružením hudební skupiny Pangea (hudební 
produkce na Dni obce). 

 podání žádosti do „Programu rozvoje venkova“, který vyhlašuje Státní zemědělský 
intervenční fond se sídlem Ve Smečkách 801/33, Praha. 

 uzavření objednávky s fa PRESBETON na dodávku mobiliáře – lavičky na hřiště a 
cyklostezku 

 poskytnutí dotace ve výši 25.000,- Kč na pořádání skautského tábora pro oddíl 
Junák český skaut – středisko Štramberk, z,s, se sídlem Nádražní 450, Štramberk 
( pro skautské oddíly z obce Rybí). 

 poskytnutí dotace ve výši 20.000,- Kč Mysliveckému sdružení Rybí. Dotace bude 
využita na krmivo pro zvěř, obnovu mysliveckého zařízení. 

 převod výsledku hospodaření ZŠ Adolfa Zábranského Rybí ve výši 9.271,45 Kč do 
rezervního fondu. 

 převod výsledku hospodaření MŠ Rybí ve výši 24.414,85 Kč do rezervního fondu. 
 
vzala na vědomí: 
 zprávu o finančním vypořádání dotace na poskytování sociálních služeb v ORP 

Nový Jičín pro rok 2022  

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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Odchodem do důchodu život nekončí.  
Jak na aktivní stáří?  

Senioři jsou v dnešní době vystaveni většímu tlaku, než 
tomu bylo před několika desítkami let, musí se vyrovnat 
s moderními technologiemi, negativním postojem okolí i 
s těmi, kteří se snaží využívat jejich stáří a důvěřivosti. 
Přestože se může zdát, že lidé v důchodu jsou sešlí 
věkem, tráví volný čas jen u lékaře nebo nicneděláním 
doma, neumí používat mobil natož platební kartu, není 
tomu tak. Stále více seniorů se všemožně snaží zůstat 
aktivními i v důchodovém věku, nebrání se novým 
poznatkům, ovládají počítač, orientují se na internetu i na 
sociálních sítích. 
Jestliže patříte k těm, kteří v důchodu zanevřeli na aktivní 
životní styl, nedbáte na zdravou výživu, pravidelnou 
tělesnou aktivitu apod. odrazí se to na vaší fyzické i 
psychické pohodě. Podle dostupných statistik čelí pasivní 

důchodci většímu riziku vzniku různých onemocnění, finanční 
nejistotě, depresím, úzkostem. Mnohdy se neumí vyrovnat s novou životní situací, 
izolují se od okolního světa, stávají se zatrpklými vůči ostatním. 
 
Jak si zpří jemnit stáří? Zde je několik praktických tipů:  
 Vzdělávejte se. Dnešní doba nabízí mnoho možností, jak si rozšířit vzdělání i ve 

stáří, ať už mluvíme o různých univerzitách třetího věku, vzdělávacích kurzech pro 
seniory aj. 

 Plánujte si čas. Pořiďte si diář a naplánujte si možné aktivity tak, abyste co nejvíce 
vyplnili svůj volný čas. Samozřejmě s ohledem na vaše zdraví, nic se nemá 
přehánět. 

 Pomáhejte. Vaše dlouholeté zkušenosti jsou pro mnohé k nezaplacení. Můžete 
doučovat, pomáhat jiným seniorům, kteří jsou odkázáni na druhé, věnujte se 
dobrovolnictví, pohlídejte vnoučata… 

 Pohybem ke zdraví. S ohledem na vaše fyzické možnosti sportujte, jezděte na 
kole, choďte na procházky… 

 Buďte společenští. Existují různé spolky a sdružení pro seniory, nevyhýbejte se 
jim. Mimo jiné je to způsob, jak se seznámit s novými lidmi a najít člověka, který 
bude vaše nadšení pro aktivně trávené stáří sdílet. 

 Cestujte. Cestovní kanceláře nabízejí velké množství zájezdů šitých na míru 
potřebám seniorů, které nezruinují váš domácí rozpočet. Pokud netíhnete 
k zahraničnímu cestování, můžete prozkoumávat zajímavá místa v ČR apod. 

 Připravte se včas. Na stáří je potřeba se připravit s předstihem, a to nejen po 
finanční stránce. Např. při rekonstrukci bytu nechte namontovat madla k vaně, 
zvolte kvalitní podlahu bez koberců, o které byste později zakopávali… 

 Trénujte mysl. Mozek potřebuje neustále podněty k tomu, aby co nejdéle fungoval 
tak, jak má. Paměť a bystrou mysl můžete posílit luštěním křížovek, čtením, hraním 
logických her… 

 
Psychologická poradna MOJRA.cz, www.mojra.cz 
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   Znovu po roce nastal čas pro informativní blok o aktivitě našich cvičenců. 
Letos jsme se konečně mohli účastnit soutěží bez všech omezení a prohlášení. 
 
První zkouškou naši připravenosti byl atletický čtyřboj v pátek 6.5.2022 v Kopřivnici, 
kterého se zúčastnily  a takto se umístily : 
2.místo Ema Doležalová 
7.místo Anna Bartošová 
3.místo Veronika Moravcová 
1.místo Veronika Kvitová 
 
Do krajského kola atletického čtyřboje 14.5.2022 ve Stonavě postoupila Ema 
Doležalová a umístila se na krásném 4.místě. 
 
Náš oblíbený závod Medvědí stezkou se konal hned následující sobotu 7.5.2022 v 
Kunčicích pod Ondřejníkem, za opravdu velice nepříznivého počasí. 
Naše dvoučlenné hlídky se nenechaly odradit a podaly skvělé výkony: 
2.místo Eliška Bárová + Barbora Pěnkavová 
3.místo Ema Doležalová + Andrea Havrlantová 
5.místo Adéla Bajerová + Elen Horáková  
 
Na krajském kole 
Medvědí stezkou 
28.5.2022 ve 
Slavkově u Opavy 
se umístily takto: 
3.místo Eliška 
Bárová + Barbora 
Pěnkavová  
4.místo Ema 
Doležalová + 
Andrea Havrlantová 
 
Při krajské soutěži 
byl i doprovodný 
program pro děti a 
Ema Doležalová se 
stala královnou v 
přeskoku přes 
švihadlo. 
 
 
Je velká škoda, že do republikového kola postupují jen hlídky z  prvních dvou míst. 
  
                  Hezké prázdniny přejeme všem dětem 
                                                             instruktorky Liba+Katka 
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Úspěšná sezóna 2021/2022 fotbalového týmu TJ Rybí, z. s. 
V měsíci červnu nám skončily všechny soutěže našeho fotbalového oddílu. Po dlouhé době jsme měli 
přihlášeny do okresních soutěží 4 týmy: muži, starší žáci, starší přípravka a mladší přípravka. Celou 
sezónu musím zhodnotit jako velice povedenou.  
Výsledky mužů hlavně v podzimní části byly jedny z nejlepších za poslední období. Domácí utkání 
jsme vyhrávali a ve venkovních zápasech jsme byli vždy vyrovnaným soupeřem a jenom 
neproměňování šancí nás stál lepší výsledek. Na jaře z důvodu zranění a odchodu hráčů již tým nebyl 
tak úspěšný a i přes několik zbytečných porážek se tým umístil v polovině tabulky okresního přeboru. 
Soutěž starších žáků byla rozdělena na podzimní a jarní část sezóny. V obou dvou případech byli naši 
žáci velmi úspěšní a obě dvě období vyhráli. Hlavně v jarní části podávali skvělé výkony, kdy celkem 
devětkrát vyhráli a pouze jednou prohráli. V celkové tabulce jarní sezóny vyhráli s náskokem sedmi 

bodů před druhými Odrami.  

Pro starší a mladší přípravku to byly první soutěžní ročníky. Kluci a holky odehráli všechna svá utkání 
s nasazením a bojovností. Na jaře již bylo možné vidět, jak se posunuli fotbalově za půl rok a dokázali 
odehrát vyrovnané zápasy ve většině případech proti starším soupeřům. Osobně jsem moc rád, že 
spolupráce s obcí Závišice pokračuje nadále, tak jako je to u starších žáků již několik let. 
Naším posledním týmem, který v podstatě začal svoji éru na začátku července 2021, je fotbalová 
školička. Jsem strašně moc rád, že se podařilo děti udržet v takovém počtu po celou dobu a fotbal je 
baví stále více. Školička se účastnila několika turnajů 3+0 na podzim i na jaře a děti byly během 
přátelských zápasů aktivní a šťastné. Posledním turnajem, kterého se školička účastnila, byl turnaj 
„Den obce Rybí“, který se po všech stránkách vydařil a všem přítomným se líbil.  

 

 

Na závěr bych chtěl hlavně poděkovat všem trenérům, kteří se věnují svým týmům ve svém volném 
čase a snaží se naučit hrát fotbal všechny děti. Dále bych chtěl poděkovat všem sponzorům a 
rodičům, kteří přispívají jakoukoliv činností k rozvoji fotbalového oddílu a také Petrovi Skalkovi, který 
se stará týden co týden o travnaté hřiště a přispívá tím ke spokojenosti hráčů a trenérů.    
  .                                                                       Petr Pochyla 



14 Věrka Šustalová, knihovnice 

V červenci a srpnu bude knihovna otevřena 
 jen v pondělí od 16°° do 19°° hod. 

 

     J. Lebeda   Medovníček a jeho nemocnice pro zvířátka 
     Skřítek Medovníček žije s Medulkou a malým Medulínkem spokojeně v chaloupce 
v lese. Jednoho dne se ale stane něco strašného – Medulínka unesou zlé africké včely. 
S pomocí zvířátek se podaří Medulínka zachránit, ale po návratu domů zjistí, že jejich 
chaloupka je rozbořená. Podaří se jim postavit novou? 
     

 R. Stevensová  Špinavá školní hra 
     Návrat do lavic má pro Daisy a Hazel trpkou pachuť. Nová školní předsedkyně Elizabeth 
Hurstová spolu se svou smečkou věrných spolužaček  šikanují mladší ročníky a nad školou 
se začíná vznášet mrak sváru a strachu. Pak ale Elizabeth během ohňostroje přijde o život. 
Vypadá to jako nehoda, co když je ale všechno jinak? Detektivní duo Wellsová a Wongová 
začíná znovu pátrat. 
 
     E. Jeanová   Tokijský motýl 
     Izumi Tanaka měla vždycky pocit, že nezapadá… je totiž těžké zapadnout, když jste 
částečně japonského původu a žijete na maloměstě v severní Kalifornii. Pak ovšem zjistí, 
že jejím otcem je japonský korunní princ – což znamená, že přímočará a drzá Izzy je 
princeznou. A tak jí nastanou divoké časy plné luxusu, pohledných bodyquardů, nových 
zvyků i tisíciletých tradic. Zlomí Izumi tíha královské koruny, nebo na ni čeká pohádkový 
život až navěky? 
 
     L. Zibura   Prázdniny v česku 
     Za dobrodružstvím není třeba létat přes půl světa. Stačí procestovat rodný kraj a dobře 
se dívat. L. Zibura se vydal na dvouměsíční jízdu po českých luzích a hájích a ukazuje 
v jak rozmanité a krásné zemi žijeme. 
 
     K. Tučková    Bílá voda 
     Bílá Voda je pustá vesnice, ukrytá ve stínu hor v pohraničí. Kdysi sem přicházely 
zástupy poutníků vyprosit si pomoc u zázračné sošky Panny Marie. V září roku 1950 zde 
byly nuceně nastěhovány řádové sestry v rámci Akce R. Román se strhujícím dějem je 
inspirován skutečnými událostmi, po nichž autorka řadu let pátrala v archivech a mezi 
pamětníky. 
 
     R. Kvarnström – Jonesová  Pekárna plná života 
     Život Lovisy Lindegrenové se po událostech knihy Pekárna s vůní skořice konečně 
ustálil. Se svou Pekárnou má velké plány a slibně se vyvíjí i její vztah s Alexem. Když však 
do jejich životů zasáhne nemoc, klid a pohoda jsou ty tam. Tato kniha je pokračováním 
vřelého rodinného příběhu. 
 
     F. Niedel   Štvanice 
     Když dostane Michael Dabert zakázku – ochranu mladé atraktivní manželky 
pohřešovaného podnikatele z Cannes – přijímá, i když se mu její obavy zdají 
neopodstatněné. Ale když dojde k únosu jejího syna Aljoši, dostávají události nebývalý 
spád… 
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Zprávičky ze školičky 
V červnu jsme s dětmi uzavírali školní rok. Během června jsme s dětmi 
navštívili ZŠ Komenského, kde jsme byli pozvaní na přírodovědnou soutěž. 
Naši žáci 5. a 4. ročníku si porovnávali své vědomosti a dovednosti s dalšími 
třemi školami. Máme velkou radost, protože obsadili druhé místo hned za 

domácím družstvem. Také jsme se 
zúčastnili atletické soutěže Závišický 
ovál. I zde naše děti zabodovaly. 
Nejúspěšnější členkou našeho týmu 
byla Bára Pěnkavová, která si odnesla 
dva diplomy a medaili. Třeťáci a 
čtvrťáci pak navštívili dopravní hřiště 
v Kopřivnici. 

Na konci června jsme vyrazili na 
dvoudenní výlet do Moravského krasu. 
Ubytovaní jsme byli v chatě Macocha, 
která se nachází v blízkosti 
stejnojmenné propasti. První den jsme 
podnikli turistický výlet a navštívili 
lanové centrum Velká Dohoda. Zde 
děti zdolávaly lanovou dráhu, měly 
možnost navštívit zdejší jeskyni. Výlet 

byl dost fyzicky náročný i proto, že jsme měli velmi 
teplé počasí. Přesto jej děti skvěle zvládly. Druhý den 
nás čekala návštěva Kateřinských jeskyní, odkud jsme 
se dostali na dno propasti Macocha. Odtud jsme se 
plavili po podzemní řece Punkvě. Poté jsme se 
lanovkou dopravili zpět k chatě Macocha. Po výborném 
obědě jsme vyrazili zpět domů. Výlet se opravdu 
vydařil a děti si jej moc užily.  
Nyní nás čekají dva měsíce letních prázdnin, na které 

se všichni moc těšíme. Při této příležitosti bych chtěla všem dětem, pedagogům a paní školnici 
poděkovat za to, jak jsme zvládli uplynulý školní rok, a popřát jim krásné léto plné zážitků a odpočinku.  

Mgr. Hana Frydrychová 
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MŠ STŘÍPKY Z MATEŘINKY 
 

ČERVEN 
 

Utekl ten školní rok opravdu velice rychle. Snad to bylo i tím, že se u nás ve školce pořád něco 
dělo. Začali jsme samozřejmě se dnem dětí. Ten byl plný dopoledních soutěží. A ani mlsné 

jazýčky nepřišly zkrátka… 
Dodělávali jsme keramiku v naší dílně, abychom si své 

výrobky mohli vzít domů a pochlubit se, jak jsme šikovní. 
Se souhlasem tatínka Filípka G. jsme mu krásně namalovali 

plot. To byla paráda! 
Na Den otců (19.6.) jsme našim tatínkům připravili 

překvapení v podobě vyrobené papírové košile, která měla v 
kapsičce vlastnoručně nakreslený obrázek jenom pro něj. 

Folie s obrázkem se potom zapekla v troubě, obrázek se tím 
zmenšil a pak z něj byl přívěsek ke klíčům. Třeba od auta... 

Potom to byl výlet 
Rybiček do 

Štramberku s 
kouzelnou 

vyhlídkou z Trúby 
a procházkou na 
Šipku. Počasí se 

vydařilo a po 
dobrém obědu se 
tak krásně spalo! Předškoláci si udělali vycházku na 
Mlýnky a podívat se, jak to vypadá s vodou v našich 

studánkách v okolí Puntíku. Paní učitelky nám 
vyprávěly, jak je důležité se starat o čistotu vody a 

neplýtvat. jí. 
Vyvrcholením měsíce však bylo klasické Rozloučení 

s předškoláky. Letos jich bylo 19. Odpoledne bylo 
celé v indiánském stylu a bylo to opravdu príma. 

Opékali jsem buřty, hledali diamanty v písku, házeli 
tomahawkem, vyráběli lapače snů a korálky, 

malovali křídou na chodník indiánské kresby, jeli na 
divokém mustangovi… A nakonec naši milí 

předškoláci usedli do kanoe, která směřovala ke 
škole. Tak jim přejeme, aby v pořádku dopluli, dařilo 

se jim a na školku a kamarády v ní vzpomínali v 
dobrém. 

Teď už se těšíme na prázdniny...Tak ať jsou krásné a slunečné. 
Užijte si je v klidu, pohodě a bezpečně. 
Dospělým přejeme hezkou dovolenou. 

Mějte se ! 
Vaše Sluníčka a Rybičky z naší školičky 

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

