
  

Foto: Petra Heraltová 



2 

 Lubomír Kocian   

 Antonín Kvita 

 Vlastimil Holáň  

 Jan      Kelnar 

 Miroslav Novák  

 Zdeněk   Vojkůvka 

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. 

Statistika roku 2022 

    Z toho    děti do 18 let:       280 
               starší   60 let:      338 
    přistěhovaní z Ukrajiny  5 
           možní voliči:       999 
  

Statistika některých údajů Obecního úřadu Rybí: 
  

 počet psů, za které byl uhrazen poplatek:         212 
 počet čísel popisných:                  425 
 počet obydlených domů:            382 

 muži ženy celkem 

Počet občanů k 
31.12.2021 

629 633 1262 

V průběhu roku 2022    

- se narodilo 5 10 15 

- zemřelo 11 4 15 

- se přistěhovalo 11 27 38 

- se odstěhovalo 8 11 19 

Počet občanů k 
31.12.2022 

626 655 1281 
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Milé Rybjanky, milí Rybjané, 
 

když dovolíte, únorový úvodník bych chtěla věnovat českému jazyku a našemu 

rybskému nářečí obzvlášť. 

21. únor totiž vyhlásilo UNESCO jako Mezinárodní den mateřského jazyka. Tento den 

je připomínkou toho, že na světě existuje kolem 7 tisíc jazyků a mnohé z nich pomalu 

zanikají. Mimochodem i čeština měla v 17. století za vlády Habsburků namále, ale 

dopadlo to dobře a my jsme na náš krásný, pestrý a květnatý jazyk patřičně hrdí. A 

jestliže je čeština pestrá, tak její rybská podoba je obzvlášť bohatá a pestrá. Třeba 

takovou „trynčku“, věřte nebo ne, neznají ani mnozí Novojičíňáci. 

Proč o tom píšu? Protože tímto na únor vyhlašujeme SOUTĚŽ.  

 

 Během celého měsíce se můžete této soutěže zúčastnit tak, že nám zavoláte, 

napíšete SMS nebo email, nebo se k nám můžete na OÚ zastavit a nahlásit 

jakékoliv typicky rybské slovo. Zapíšeme si Vaše jméno a Vámi přihlášené slovo a 

na konci měsíce pak vylosujeme jednoho výherce, který získá dárkový poukaz 

v hodnotě 500 Kč na nákup v prodejně COOP. V příštím Zpravodaji pak zveřejníme 

takový malý rybsko-český slovníček. 

 

Abychom Vás inspirovali, tak tímto (trošku nedobrovolně       ) přihlašuji do soutěže svoji 

kolegyni, která se ráda „zblyňa“ po Praze. Že byste rádi věděli, co v té Praze dělá? 

Nejen odpověď na tuto otázku najdete v březnovém Zpravodaji. 

 

„Čeština je krásná řeč. Ona má obrovskou plejádu slov pro obyčejný věci. Třeba 

kulaťoučké jablíčko. To neřeknete jinou řečí. Angličan musí říct “a litte round apple“, 

malé kulaté jablko…. Tomu přece chybí barva i vůně.“                                    Jan Werich 

 

V měsíci lednu a únoru zaměstnanci obce provádějí 

renovaci interiérových dveří v ZŠ Adolfa Zábranského. 

Renovované dveře vypadají opravdu jako nové a 

zaměstnanci obce tímto ušetřili v rozpočtu obce 

nemalé peníze. Za skvěle provedenou práci jim patří 

velký dík. Poděkování (možná i odměnu) si zaslouží i 

děti ze ZŠ, které také, jak se můžete sami přesvědčit, 

přiložily ruku k dílu.  

 

Chtěla bych také poděkovat všem členům volební 

komise za časově náročnou a precizní přípravu dvou 

volebních víkendů a také za hladký průběh 

prezidentských voleb v naší obci. 

 

Hezké únorové dny, 

Andrea Tománková 
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Z DIÁŘE OBECNÍHO ÚŘADU aneb co zajímavého se u nás v lednu dělo 
 

3. ledna 
 starostka odeslala zastupitelům k připomínkování nově zpracovaný Plán rozvoje 

sportu pro obec Rybí na období 2023 – 2030. Koncepce rozvoje sportu patří mezi 
zásadní dokumenty obce a vyjadřuje konkrétní cíle v oblasti sportu, kterých by 
chtěla obec dosáhnout. Je také jedním z klíčových dokumentů při čerpání 
dotačních titulů. Schválený dokument bude možné najít na webových stránkách 
obce nebo v tištěné podobě na OÚ. 

 

5. ledna 
 se starostka zúčastnila jednání s Odborem územního plánování Nový Jičín, který 

pro naši obec zajišťuje v přenesené působnosti územní plánování. Projednáno bylo 
zejména předání Územní studie „Kopečná“ (pozemky v Makytí). 

 

11. ledna 
 se sešla Kulturní komise, která projednala rozpočet na kulturní akce v roce 2023 a 

organizace kulturních akcí, které už mají v kalendáři své pevné datum. Těšit se 
můžete na: 
11. března – Dětský maškarní ples 
17. června – Den obce 
19. srpna – FishFest 
 

12. ledna  
 proběhla schůzka komise pro životní prostředí, která řešila mimo jiné tato témata: 

možnost využití služby štěpkování dřevní hmoty pro občany obce, vytvoření 
pasportu stezek a účelových komunikací, spolupráce se spolkem Živá voda či 
řešení úklidu psích exkrementů ve vsi. 

 

24. ledna 
 proběhlo jednání místostarostky a starosty obce Jakartovice. Tématem jednání 

byly zkušenosti se zavedením a fungováním obecního systému ČOV. 
 

25. ledna 
 proběhla pracovní schůzka zastupitelů obce. Jejím cílem byla vzájemná shoda 

zastupitelů na investičních prioritách v tomto roce. V plánu máme např. nákup 
kalolisu, který uspoří čas i peníze při obsluze obecního systému ČOV, musíme také 
pokračovat v rekonstrukci moštárny a výstavbě chybějících chodníků, pokračovat 
v přípravě projektových dokumentací a studií na další investiční akce, atd. Zkrátka 
čeká nás celkem dost práce. 

 

30. ledna 
 proběhla schůzka Sociální komise. Jejím tématem byla koncepce fungování obce 

v sociální oblasti. 
 

31. ledna 
 po třech měsících spolupráce jsme se na OÚ rozloučili s naší milou kolegyní 

Valentynou Huberniuk, která s námi spolupracovala od začátku listopadu loňského 
roku a která se z rodinných důvodů vrací domů na Ukrajinu. Za všechny kolegy 
děkuji za její spolupráci. To, co se v její zemi děje, je velká lidská tragédie. Přejeme 
paní Valentyně, aby Ukrajina byla brzy znovu svobodná a lidé v ní mohli žít bez 
strachu a v bezpečí. 
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Výroční členská schůze Oddílu turistiky TJ Rybí  
se uskuteční v sobotu 11. února 2023 v Restauraci na hřišti 

Začátek schůze je v 18 hodin. 
 

Zváni jsou všichni členové turistického oddílu  
i ti kdo se účastní našich zájezdů. 

Po schůzi bude promítání fotek ze zájezdu z 
minulého roku.  

Své fotky k promítnutí můžete donést na flešce. 

TJ Rybí, z.s. a Sportovní komise Obce Rybí 
 

Vás srdečně zvou na  
 

SPORTOVNÍ PLES, 
 
který se koná v pátek 3.2.2023 
od 19.00 hodin v Besedě. 
 

Hrají: Hospodský bordel 
        DJ J.Frais 
 
Občerstvení, tombola. 
 
Vstupné 100 Kč.  
 
 

 

Sbor dobrovolných hasičů Rybí 

zve všechny milovníky dobré zábavy na 

MAŠKARNÍ PLES 
který se koná v pátek 17. února od 19 hodin  

v sále Besedy 

Vstupné: 100 Kč 

Masky se budou scházet přímo na sále 

Proběhne soutěž o nejhezčí masku 

Hraje CACTUS 

Bohatá tombola a občerstvení zajištěno. 

Na Vaši účast se těší HASIČI.  
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 Děkujeme Vám všem, že i letos jste 

přispěli do pokladniček Tříkrálové sbírky.  

Po obci Rybí chodilo 14 skupinek a do 

pokladniček jste přispěli částkou  

  celkem 91.090 Kč.  

 

Charita Kopřivnice děkuje všem,  
kdo do sbírky přispěli  

nebo se na ní jakkoliv podíleli. 

Starostka obce Vás zve na 3. zasedání zastupitelstva obce Rybí, které se uskuteční  
ve středu dne 22. 2. 2023 v 18:00 hodin v sále kulturního domu Beseda. 

Návrh programu: 
 projednání rozpočtu obce Rybí na rok 2023 
 projednání rozpočtu DSO Sdružení povodí Sedlnice na rok 2023 
 zpráva revizní komise DSO Sdružení povodí Sedlnice  
 projednání dotace Pošta Partner 
 schválení Strategického plánu rozvoje sportu pro obec Rybí 
 projednání poskytnutí účelově vázané dotace z rozpočtu obce na stavbu ČOV 
 informace starostky 
 usnesení, závěr 

Andrea Tománková 

Výbor Honebního společenstva Rybí svolává  
VALNOU HROMADU  

vlastníků honebních pozemků a členů honebního společenstva  
na pátek 24. února 2023 v 18:00 hod. do Hospůdky u Milana.  

Výbor honebního společenstva 

ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ se bude konat v pondělí 13. února  v konzultační místnosti  
lékaře na obecním úřadě v době od 9:30 - 10:00.     
         
ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ A MĚŘENÍ TLAKU  se bude konat v pondělí  27. února   
ve stejnou dobu. 

KLUB ŽEN  zve své členky ve středu 1. února do přísálí Besedy v 17:00 hod.   
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TJ Rybí, z.s. informuje, že letošní 46. ročník turistického pochodu 
Za pohledy z Rybí se bude konat v sobotu 29. dubna 2023. 

Turistický oddíl TJ Rybí pořádá v sobotu 25. března 2023  

turistický zájezd do Lačnova a Horní Lidče  

Na 12 km dlouhé trase uvidíme louky u Lačnova s kvetoucími šafrány, 

Lačnovské skály a Čertovu stěnu u Lidečka. 

Navštívíme také mechanicky vyřezávaný betlém v Horní Lidči. 

Cena zájezdu je pro členy TJ Rybí  200 Kč  a  pro ostatní 230 Kč 

Na zájezd se můžete přihlásit do 15. března 2023 u Jiřího Honeše  

na tel. 607 727 579 nebo na emailu j.hones@seznam.cz 

Jarní zájezd do Velkého Mederu 
 
V případě zájmu se zájezd uskuteční   
ve dnech 26. března až 28. března 2023  
 
Cena je 3.900 Kč a zahrnuje dopravu, 
ubytování, polopenzi a 2 vstupy do lázní.  
 
Případní zájemci, jak stávající tak noví, mě 
kontaktujte na tel: 724 913 371. 

 Radka Purmenská 
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VÝSLEDKY VOLEB 
 

PREZIDENTA REPUBLIKY 
 

V  OBCI RYBÍ 
 

I. kolo konané ve dnech 13.-14. ledna 2023 
 
počet osob zapsaných do výpisu ze stálého seznamu voličů  972 
 
počet odevzdaných úředních obálek       725 
          
počet platných hlasů ve volebním okrsku     718 
 
volební účast v %         74,79 % 
 

 

 Kandidáti          počet platných hlasů 
 

 1.    Pavel Fischer        89    
 2.    Jaroslav Bašta        39    
 3.                0 
 4.    Petr Pavel               224 
 5.    Tomáš Zima          4 

6.    Danuše Nerudová              114 
7.    Andrej Babiš               212 

 8.   Karel Diviš        14 
 9.    Marek Hilšer        22 
    

II. kolo konané ve dnech 27.-28. ledna 2023 
 

 

počet osob zapsaných do výpisu ze stálého seznamu voličů  974 
 

počet odevzdaných úředních obálek       759 
          
počet platných hlasů ve volebním okrsku     752 

 
volební účast v %         77,93 % 
 

 
 Kandidáti          počet platných hlasů 
 

 Petr Pavel        462    (61,43 %) 
 
 Andrej Babiš        290    (38,56 %) 
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Ze zasedání rady obce  

V měsíci lednu rada obce  

 

schválila:  
 

 projednání podmínek pro poskytování finančního daru Mobilnímu hospici Andělé 

stromu života. Věnování výtěžku z FishFestu v roce 2023 společnosti Andělé stromu 

života a pověřuje starostku projednáním rozhodnutí rady obce s žadatelem. 

 prominutí poplatku za pronájem sálu Beseda pro konání charitativního večera pro 

Mobilní hospic Strom života, konaného dne 29.12.2022. 

 poskytnutí dotace ZO ČSOP Nový Jičín Záchranná stanice Bartošovice a Dům 

přírody Poodří Bartošovice se sídlem Bartošovice č.p. 146 na rok 2023 ve výši 

5.000,- Kč a pověřuje starostku uzavřením veřejnoprávní smlouvy. 

 prodloužení pronájmu místnosti k podnikání (poskytování kadeřnických služeb) v 1 

NP budovy č.p. 380  

 Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor mezi Základní školou Adolfa 

Zábranského Rybí, p.o. a Základní uměleckou školou Zděňka Buriana Kopřivnice  

a pověřuje starostku podpisem dodatku ke smlouvě. 

 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2021-008 (Servisní smlouva na zajištění funkční 

způsobilosti lokálního výstražného systému) mezi obcí Rybí a společností KOCMAN 

envimonitoring s.r.o. se sídlem Šimáčkova 674/137, Brno – Líšeň, IČ: 03108279 a 

pověřuje starostku podpisem dodatku smlouvy. 

 návrh předsedy Sportovní komise zastupitelstva obce na rozpočet a seznam 

sportovních akcí v roce 2023. 

 návrh předsedy Kulturní komise na rozpočet a seznam sportovních akcí v roce 

2023. 

 

vzala na vědomí:  
 

 pořízení Územní studie „Kopečná“, Rybí (ÚS2) v rozsahu přílohy tohoto usnesení. 

 informaci o využití dotace ve výši 24.900,- Kč z grantového programu nadace ČEZ 

„Krizová pomoc ukrajinským uprchlíkům“. 

 Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Rybí, IČ 00600741 v roce 

2022 provedeného Krajským úřadem Moravskoslezského kraje. 

 Konečnou výši poskytnutých prostředků ze státního rozpočtu pro oblast školství 

v roce 2022. 

 Zprávu o činnosti klubu seniorů v roce 2022. 
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Zprávičky ze školičky 
Leden, jako každý rok, je měsíc, ve kterém se lámou dvě školní pololetí. 
Děti psaly pololetní práce a snažily se podat co nejlepší výkony, aby se 
mohly těšit na pěkná vysvědčení, což se téměř všem podařilo. 

V lednu byla zahájena renovace dveří, které budou nově natřené a vyměněno kování. 
Protože některé dveře jsme v minulosti polepili tapetou, bylo potřeby ji odstranit. A s tím nám 
velmi aktivně pomáhaly i děti. 

Ke konci ledna proběhl ve škole projektový den na téma „Od záchranných programů 
k chovatelství“. Školu navštívil RNDr. Bc. Jaromír Vantuch, který se věnuje chovatelství 
exotických ptáků. Děti 5. ročníku dostaly za úkol napsat o této akci své postřehy, a proto budu 
citovat. 

„Dověděli jsme se, že největším papouškem je Ara hyacintová.“ 
„Všichni byli rádi, že nás navštívil a někteří si odnesli fotku.“ 
„Pán nám vysvětlil, jak s papoušky zacházet a jak je správně krmit. Některé papoušky 

jsme si mohli i pohladit.“                                       (Bára a Eliška) 
„Pouštěl nám videa, jak se líhnou vajíčka a jak ujídají kůru ze stromů.“ 
„Mně se to osobně moc líbilo, zvlášť jak o ně pečoval a hrál si s nimi.“   
              (Tonda a Maty) 
„Říkal nám různé zajímavosti o papoušcích. Bylo tu mnoho různých druhů.“ 
„Pouštěl nám videa o papoušcích, co má doma a jak se o ně stará. Chová 29 různých 

druhů papoušků. Mohli jsme si vzít na ruku hrdličku.“                    (Terka a Sofi) 
„Ukázal nám exotické ptáky. Řekl nám o nich hodně zajímavého. Nejlepší bylo, že jsme 

je mohli vidět zblízka.“ 
„Měl s sebou papouška, který byl 3 roky považován za vyhynulého.“    
            (Martin a Makar) 
„Zaujaly nás hrdličky, andulka a korela. Dověděli jsme se, že největším papouškem je 

Ara hyacintový, který dorůstá délky až 1 metr a nejmenší je kolibřík.“         (Nikol a Nikolka) 

Děti ze 3. ročníku pak připravily několik křížovek s názvy exotických ptáků s pomocí 
kalendáře. Domnívám se, že všem se akce líbila a můžeme se těšit na další. V únoru nás čeká 
výchovný koncert „Písničky a jejich úkoly“ a také se můžeme těšit na jednodenní pololetní 
prázdniny v pátek 3. února a na týdenní jarní prázdniny od 13. do 19. února. 
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A teď ty křížovky: 
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     M. Vostrý      Kreslené vtipy pro děti 2. 
   Ilustrovaná kniha plná vtipů udělá všem radost. A protože se říká, že smích léčí a 
všechno se s ním lépe zvládne, doporučujeme číst tuto knihu často. 
 
    A. Mornštajnová    Kapka Ája 
    Jak to chodí ve škole pro vodní kapky? Když se začtete do příhod kapky Áji, možná 
zjistíte, že patálie, které řeší, se od těch vašich zas tak moc neliší. Dozvíte se spoustu 
zajímavostí o vodě a kromě toho se i pobavíte. 
 
     A. Vašíček     Zajatci Ďáblova chřtánu 
     Ztracený chlapec, nebezpečný lupič, podivínský badatel, přitroublý policista a 
jeskyně skrývající hrozivé tajemství. David a Klára potřebovali vyzvednout jen pár věcí 
z chaty svých rodičů a netušili, že některým místům je lépe se vyhnout… 
 
     J. Tottmanová    Zachraň mě 
     Hlavní hrdina příběhu je obrovský neapolský mastif, kterého rodina odložila poté, co 
jim z roztomilého štěňátka nečekaně vyrostl. Vyhladovělého a zuboženého ho v útulku 
objeví autorka, když pátrá po psím hrdinovi do role Tesáka ve filmu Harry Potter a 
Ohnivý pohár. Jde o lásku na první pohled, avšak do natáčení filmu zbývá už jen pár 
měsíců a výcvik na filmovou hvězdu není hračka. 
 
     K. Pavelková     Neobyčejné léto 
     Když se úspěšná kariéristka Paula dozví o smrti tety Ester, ze dne na den zanechá 
doma snoubence i hektický život v rušném městě a vymění je za klidné prostředí 
venkova. Postupně zjišťuje, že život na venkově není až tak nudný, jak si zprvu 
myslela. Jak se vyrovná s odmítavými pohledy místních venkovanů, kteří ji obviňují, že 
jejich vesnici obrátila naruby? 
 
     S. Brown     Letenka z džungle 
     Kerry má těžký úkol -zachránit v džungli skupinu dětí před nelítostným diktátorem a 
dovést je do bezpečí. Najme si pomocníka, drsného žoldáka, který ji slíbí pomoc, ale 
Kerry netuší, že před ní skrývá černé tajemství. Nechybí jim odvaha, bojují 
s překážkami, aby zůstali naživu. 
 
     K. Trpková     Stvůra 
     V Holicích je nalezeno surově zbité a rozřezané tělo mladé dívky. Vyšetřování se 
ujímá cílevědomá komisařka Laura Linhartová, spolu s novým kolegou Adamem 
Benešem. Laura není příliš populární mezi svými spolupracovníky a to jim trochu 
narušuje vyšetřování. Hlavním podezřelým se stává nedávno usvědčený vrah, ale brzy 
se ukazuje, že další stopy vedou někam jinam. 
 

Věrka Šustalová, knihovnice 
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Prodám rodinný dům 
Rybí č.p. 94 

Tel. 732 127 671 
Email: adakucer@seznam.cz 
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Dítě odmítá nového partnera exmanžela/exmanželky 
 
Adriana (45 let): Exmanžel od nás odešel 
už před čtyřmi lety. Nejednalo se o žádný 
bouřlivý rozvod, prakticky jsme se na něm 
domluvili, protože náš vztah nefungoval na 
více frontách. Moje dcera zůstala u mě a 
exmanžel si ji brával pravidelně na 
víkendy, někdy i přes týden. Jenže 
nedávno si exmanžel našel novou 
partnerku, nebudu lhát, že mě to 
nezamrzelo, ale na druhou stranu jsem za 
něho byla vlastně ráda. I já jsem se občas 
s někým stýkala, ale žádná vážná známost 
z toho nikdy nevzešla. Dcera to takhle 
ovšem nebere. K exmanželovi teď vůbec nechce jezdit, jeho přítelkyni neustále pomlouvá a o 
komunikaci s ní se ani nepokusila, i když jsem se ji vše snažila vysvětlit. 
 
V příběhu zmíněném výše se možná najde více čtenářů, ať už se bude jednat o matky či otce. 
Prakticky ani tolik nezáleží na tom, zda dítě nepřijímá nového partnera vašeho ex nebo se 
jedná přímo o vaši novou známost. Pro děti obecně nový partner může znamenat nového 
nepřítele. Je to úplně cizí člověk, který najednou začne narušovat jeho soukromí. Děti se také 
samozřejmě obávají toho, že pro rodiče přestanou být důležití a budou odsunuti na druhou 
kolej. S novým partnerem se tak pomyslně přetahují o přízeň rodiče. Přinášíme vám proto pár 
tipů, jak takovou situaci lépe zvládnout. 
 
I v případě, že se situace nezlepšuje tak rychle, jak byste si představovali, buďte trpěliví. Děti 
potřebují na takovou životní změnu dostatek prostoru a času. Pokud tedy vaše dítě nechce k 
vašemu exmanželovi jet z tohoto důvodu, nenuťte ho. Pokuste se mu ale situaci vysvětlit a 
mluvit o ní. Ptejte se dítěte, jak celou situaci vnímá, jaké má on/ona vztahy s lidmi kolem 
sebe. Je důležité podávat vše v pozitivním duchu, pokud totiž dítě uvidí, že ani vy novou 
partnerku příliš neberete, situace se akorát zhorší. 
 
Podstatnou úlohu hrají také pocity. Měli byste proto zjistit, jaká emoce se skrývá za 
negativním postojem vaší ratolesti. Může to být vztek, zklamání, ale také strach nebo určité 
obavy. Následně se můžeme pokusit tyto pocity odbourat, případně dítěti vysvětlit, že se 
nemusí bát. Nezapomeňte také vyjádřit i ty vaše vlastní, ať dítě vidí, že v tom není samo. 
Stejně tak by se k tomu měl postavit i váš exmanžel. Není radno na dítě vychrlit všechno 
naráz, proto je dobré se předem domluvit, kdo a kdy se čeho dotkne. Pokud vám to není 
vyloženě proti srsti, můžete využít i společnou schůzku, na které budete vy, váš exmanžel, 
případně i jeho nová partnerka a vaše dítě. 
 
Není důležité pouze to, jak tuto situaci zpracuje vaše dítě, ale také, jak se k ní stavíte vy sami. 
Pokud s ní totiž nejste tak úplně ztotožněná vy, jen těžko něco takového můžete chtít po 
vašem dítěti. Vhodné je vše probrat s vaším bývalým partnerem a najít společnou cestu. 
 
Pokud nic nepomáhá a situace se nezlepšila ani po několika týdnech či měsících, je nejspíš 
na čase navštívit odborníka. Nejčastěji tyto problémy řeší rodinná poradna, případně 
psycholog nebo terapeut, který se zabývá psychologií rodiny a rodinnými 
vztahy. 

Online psychologická poradna MOJRA.cz 
www.mojra.cz 
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STŘÍPKY Z MATEŘINKY 
LEDEN 

 
Tak jsme se po vánočních prázdninách sešli v hojném počtu. To 

bylo povídání o tom, co kdo 
dostal pod stromeček a kde 
kdo byl! No, hučelo to jako v 
úle, protože pochlubit se s 

novou hračkou, nebo zážitkem 
chtěl prostě každý. 

V rámci projektu o tradicích a 
lidových zvycích jsme si 

povídali o třech králích. A tak 
jsme si vzali kostýmy a šli 
jsme na koledu do naší 

kuchyně. Naše paní kuchařky 
pro nás jako vždycky měly 

něco na zub. 
Později počet dětí klesal, holt 
nemoc nechodí po horách, ale 

po lidech 
 a k dětem obzvlášť nečekaně. Ale i tak 
si zdravé „Rybičky“ zajely do Nového 
Jičína na pohádku „Ošklivé Káčátko“. 

Hodně se jim líbila 
a dlouhou si o ní povídaly. Předškoláci 
pilně pracovali v keramickém kroužku a 

jezdili na krytý bazén do Kopřivnice. 
Pak po dobrém obědě spali jako 

miminka. Pokračujeme i v kroužku 
Angličtinky. 

No a samo sebou nám přišel vhod sníh! 
Někdo má nové boby už patřičně 

pokřtěné zadečkami kamarádů a brzdy 
pořádně zajeté. Škoda jen, že 

nevydržel tak dlouho, aby se rychle 
nesedřel. Také jsme zkoušeli stavět 

sněhuláky, ale brzo se koule 
rozkutálely. Pokud ale napadne nový 

sníh a zase bude mrznout, tak všechny 
sněhuláky opravíme a zase budeme mít 

u školky sněhové strážce. 
Tak zase na shledanou v únoru! 

 
Vaši školkoví kamarádi 

 
 
 
 

MŠ 
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