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 Růţena Kvitová   88  let 

 Zdenka Tománková  86  let 

 Věra  Marková  83  let 

 Jiří  Valušek  70  let 

 Antonín Pustějovský 70  let 

 Josef  Kalíšek   70  let 

 Jindřich Kvita   60  let 

Všem našim jubilantům přejeme k životnímu jubileu především 
dobré zdraví, hodně elánu, spokojenosti a radosti 

Malá rekapitulace čištění odpadních vod v naší obci 
 

 Na konci února letošního roku jiţ uplynuly 3 roky od vyhlášení dotačního programu 

naší obce na podporu výstavby domovních čistíren odpadních vod. Do dnešního dne 

byla dotace vyplacena celkem 24 ţadatelům. Z toho 18 ţadatelů stavělo novou          

domovní čistírnu odpadních vod u svých stávajících rodinných domů, dva ţadatelé    

prováděli rekonstrukci na svých nevyhovujících domovních čistírnách a konečně pro  

nově vystavěné domy s čistírnou odpadních vod byla vyplacena dotace třem ţadatelům. 

Doposud tedy obec celkově na dotacích vyplatila 508.149,- Kč.  

A jak to vypadá s čištěním odpadních vod u nás v Rybí celkově? V obci je doposud     

postaveno cca 75 domovních čistíren odpadních vod. K nim ještě musíme připočíst    

poměrně velké stavby ČOV u obecního úřadu, základní školy a také skupinovou čistírnu 

pro mateřskou školu, sokolovnu a bytový dům č.p 195.  

Na stavbu nové čistírny u stávajících domů a nových staveb se připravuje přibliţně     

15 projektů. Kromě toho je v obci cca 10 rodinných domů, které mají vystavěnou           

bezodtokovou jímku - ţumpu. K nim patří i budova hasičárny a kulturního domu          

Beseda.  

Můţeme tedy počítat, ţe během letošního a příštího roku budeme mít v obci téměř 1/3 

domů s individuálním čištěním odpadních vod. Po pravdě řečeno více aktivní jsou lidi, 

kteří bydlí v blízkosti potoka, čistá voda protékající v blízkosti domu znamená přece jen 

vyšší kvalitu jejich bydlení. 

Věřím, ţe do čtyř let se nám společným úsilím podaří vyřešit čištění odpadních vod ze 

všech domácností i v naší obci. 

Marie Janečková 
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Ředitelka MŠ Rybí po dohodě se zřizovatelem stanoví   
zápis do Mateřské školy v Rybí pro školní rok 2016/2017  
na úterý 12. dubna 2016 v době od 10.00 do 16.00 hod. 
 Rodiče, nebo jejich zákonní zástupci, přinesou s sebou rodný list 
dítěte. 
     Pokud se nemůţete dostavit k zápisu v tento den, domluvte si jiný 
termín návštěvy telefonicky na čísle  556 760 002 nejpozději do    
15.4.2016 
                                                       Gilarová Miroslava, řed. MŠ Rybí 

Pozvánka na zájezd do Olomouce 
 
Kulturní komise pořádá v sobotu 23. dubna zájezd do historického města Olomouce. 
Od 9 – 11 hodin projdeme centrem města s průvodkyní a odpoledne plánujeme          
návštěvu výstavy Flora Olomouc. 
Cena pro děti a mládeţ do 18 let 70 Kč, pro dospělé 150 Kč. V ceně zájezdu je úhrada 
za dopravu a průvodkyni.  
Vstupné na výstavu Flora: dospělí 100 Kč, senioři 80 Kč, děti 6-15 let 30 Kč, 
             rodinný vstup 210 Kč (2 dospělí + aţ 4 děti) 
            drţitelé průkazu ZTP a ZTP-P zdarma 
Odjezd v 7.30 hodin od Fojtství, nástup moţný i na zastávce Horní (místo nástupu   
hlaste při objednání zájezdu). Předpokládaný návrat v 18 hod. Zájezd je nutné uhradit 
do 18. dubna. 

Za kulturní komisi Ludmila Krausová 

Pozvání na jednání zastupitelstva obce 
 
Zvu Vás ve středu 13. dubna v 18.00 hodin v sále kulturního domu Beseda na            
9. zasedání Zastupitelstva obce Rybí 
Program jednání: 

1. projednání vstupu obce Rybí do DSO Sompo z.s. 
2. schválení závěrečného účtu obce Rybí 
3. schválení účetní závěrky obce Rybí 
4. projednání ţádosti o dotaci z rozpočtu obce  
5. projednání prodeje části pozemků p.č. 1711/1, 1710/3 a 1658/2 vše k.ú Rybí 

                                                                                  Marie Janečková 
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TJ Rybí,z.s. Vás zve 
 

30. dubna 2016 
 

na 41. ročník  turistického pochodu 

 

 
 

Start u sokolovny v 7.00-9.00 hod. 
 

Pohádkový les,..skákací hrad,..tombola,..bohaté občerstvení…,k tanci a 
poslechu hrají „Cizinci“ a „NáSoSka“ . 

 Krásné výhledy na Beskydy a do okolí, různé délky tras. 
 

 
 

Srdečně zvou pořadatelé 
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Ukládání objemného odpadu z domácnosti a ţelezného šrotu do 
velkoobjemových kontejnerů: 
 

          středa a  čtvrtek  !!! 

pro horní část obce   6. a   7. dubna     u Besedy 

pro dolní část obce 13. a 14. dubna     u Fojtství  

Ve dnech svozu velkoobjemového odpadu můţete dovést ke 

sběrným místům  železný a hliníkový šrot (hlin. plechovky od 

piv, energetických nápojů, měkkých obalů od paštik včetně 

konzerv – pouze prázdných, čistých, neznečištěných zbytky 

potravin apod.) 

Velkoobjemový odpad 
 

Co lze do nádoby umístit? 
Starý vyřazený nábytek, koberce, linolea, dřevěné, kovové a skleněné výrobky 
větších rozměrů pocházející z domácností apod. 
 

Co zde nepatří! 
 Stavební odpady (suť, cihly, beton, IPA, azbestové výrobky, sádrokartón, okna apod.), 

nebezpečné odpady (plechovky od barev, olejů apod.), elektrozařízení (ledničky, pračky, 

televizory a další vyřazené elektrospotřebiče), biologicky rozložitelný odpad (např.    

nevyužitelné ovoce, zelenina, větve apod.), obalový  materiál (např. kartónové krabice), 

pneumatiky. 

Sběr nebezpečného odpadu: o sobotách 9. dubna a 16. dubna u obecního 

    skladu a to vţdy v době od 8:00
 
 do 9:00 hod.  

 
Občané mohou odkládat nebezpečný odpad BEZPLATNĚ. Elektroodpad se vybírá 
ale jen vcelku (nesmí být odstřihnuté kabely,  vymontované součástky atd.)  
 
Můţete zde uloţit:  
 -  staré televizory a zářivky    -  ledničky a mrazničky    
 -  mikrovlnné trouby a vysavače   -  sekačky a vrtačky 
 -  výpočetní technika (počítače, monitory) 
  
Staré barvy  za poplatek  -  suché 7 Kč/1 kg  a tekuté 10 Kč/1 kg  
Pneumatiky za poplatek  -  malé 20 Kč a velké 40 Kč  
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KLUB ŽEN  zve své členky  ve středu 6. dubna  do přísálí Besedy  v 17:00 hod. 

ZAPISOVÁNÍ  LÉKŮ se bude konat  v pondělí  11. dubna v konzultační místnosti 
lékaře na obecním úřadě v době od 9:30 - 10:00.     
       
ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ A MĚŘENÍ TLAKU  se bude konat v pondělí  25. dubna 
ve stejnou dobu. 

Od dubna opět začne fungovat svoz bioodpadu, který zajišťuje firma OZO Ostrava. Kdo 

tedy máte uzavřenou smlouvu s firmou, můţete stejně jako v loňském roce připravit   

nádobu k vývozu, který začíná ve středu 6. dubna. Dále pak co 14 dní v sudé týdny ve 

středu. Jestliţe však nemáte ještě ţádný bioodpad připravený, můţete vyuţít 

„pozastávku“ – zavoláte na kontaktní telefon 556 400 355 ze smlouvy nebo napíšete 

na email martanova@ozoostrava.cz a domluvíte si termín vývozu od vašeho domu.    

Do systému vývozu bioodpadu se samozřejmě mají moţnost zapojit i další zájemci,    

stačí jen zavolat do firmy OZO na tel. č. 556 400 355. 

Očkování psů proti vzteklině proběhne ve středu 13. dubna : 
 
 17

00 
- 17

15
   u hasičárny 

 17
30

 - 17
45

   u Fojtství 
 

S sebou očkovací průkaz psa a 120 Kč na poplatek  
(prosíme, připravte si drobné peníze). 

Zájezd do Prahy na výstavu korunovačních klenotů se neuskuteční z důvodu nezájmu. 
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Ze zasedání rady obce  

V měsíci březnu rada obce schválila: 
 poskytnutí finančního daru Dennímu stacionáři Škola ţivota o.p.s. se sídlem      

Beskydská 176, Nový Jičín ve výši 5.000,- Kč 
 poskytnutí finanční dotace Slezské diakonii středisku Karmel Tichá se sídlem Tichá 

čp. 295 ve výši 20.000,- Kč 
 uzavření darovací smlouvy mezi obcí Rybí a A.K. bytem Rybí na úhradu nákladů 

spojených s nájmem speciálního polohovacího zdravotního křesla. 
 uzavření nájemní smlouvy s paní J.S. bytem Rybí a paní M.H. bytem Rybí (nájem      

sociálního bytu) 
 převedení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2015  ZŠ Adolfa Zábranské-

ho Rybí ve výši 79.474,15 Kč do rezervního fondu 
 Vnitroorganizační směrnici o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 1/2016. 
 provedení bezpečnostního auditu Ing. Dagmar Klajmonovou se sídlem Na Stráţnici 

457, Dolní Lhota za celkovou cenovou nabídku 13.500,- Kč a uzavření objednávky 
(potřebné pro stavbu chodníkového tělesa ve směru na Štramberk) 

 zhotovení studie stavby vodovodního řadu – Za humny dle předloţené cenové    
nabídky projekční kanceláře Ing. Lubomír Novák – Avona, Divadelní 14, 741 01  
Nový Jičín (19.800,- Kč bez DPH) 

 schvalují provedení tachymetrického zaměření území pro stavbu vodovodního řadu 
Rybí – Za humny dle návrhu Ing. Lubomíra Nováka – AVONA se sídlem Divadelní 
4, Nový Jičín (20.000,- Kč bz DPH) 

 zadání zpracování projektové dokumentace „Stavební úpravy účelové komunikace 
parc. č. 1710/3, 1711/1 a 319 k.ú Rybí„ místostarostovi Martinovi Lapčíkovi (bývalá 
komunikace Ferdinanda Lošáka) 

 vyvěšení záměru prodeje částí pozemků p.č. 1711/1, 1710/3 a 1658/2 vše k.ú Rybí  
 připojení rodinného domu čp. 69 na ČOV u budovy základní školy 
 navýšení elektroinstalatérských prací v Pohostinství Beseda o 7.679,87 Kč pro    

firmu MACHY – Jiří Machetanz se sídlem Na Nivách 1069, Příbor 
 pořízení polic do výčepu a dále závěsných skříněk do kuchyňky Pohostinství       

Beseda za celkovou nabídkovou cenu 18.300,- Kč včetně DPH a to u firmy Petr 
Kolář stolařství se sídlem Bartošovice 305. 

 
rada vzala na vědomí 
 pořízení dopravního značení Z11A – 3 ks sloupků na místní komunikaci č. 41 a   

dále umístění informační tabulky „komunikace v havarijním stavu“ u dopravní   
značky slepá ulice. 

 pořízení dokumentace krizové připravenosti obce na mimořádné události  
 informace o probíhající rekonstrukci toalet kulturního domu Beseda na vědomí 

 
rada doporučuje zastupitelstvu ke schválení 

 ţádost paní P.H. bytem Rybí ke schválení přidělení účelově vázané dotace ve výši 
20.642,- Kč z rozpočtu obce Rybí na rok 2016 na stavbu domovní ČOV 

 



9 Věrka Šustalová, knihovnice 

J. Černý a kolektiv    Světoví Češi 
     Prostřednictvím textu a komiksu dává kniha nahlédnout do lidských osudů výjimečných osobností, 
které vynikly ve svém oboru, případně otevřely novou cestu vývoje. Jsou mezi nimi umělci, vynálezci, 
vědci i podnikatelé. Všichni jsou to lidé, na které bychom měli být hrdí. 
 

     G. Dorison     Malý princ a Planeta ohnivého ptáka 
     Malý princ s Liškou se dostanou na planetu, která je seţehlá ohněm. Ví, ţe za zkázu planety můţe 
zlý Had a ţe oni musí zabránit dalšímu neštěstí. 
 

     P. Šrut      Lichožrouti 
     Je to nejobratnější lupič všech dob a dosud nikdy nebyl dopaden. Moţná i vám se včera ztratila  
ponoţka. Kdo za to můţe? Lichoţrout! Záhadný tvor, který ţere ponoţky a z páru dělá licháče. Do   
jejich tajemného světa pronikla autorská a ilustrátorská dvojice Pavel Šrut a Galina Miklíková a        
vynořila se s napínavým a vtipným příběhem jedné lichoţroutí rodinky, starého mládence pana     
Vavřince a malého nešiky Hihlíka. 
 

     J. Verne      20.000 mil pod mořem 
     Známý dobrodruţný román o záhadné mořské příšeře, jeţ vyvolává paniku ve všech světových 
oceánech. Americká vláda vysílá do boje proti této obludě výpravu, která má za úkol ji vystopovat a 
zničit. Toto komiksové vydání přiblíţí dobrodruţný příběh i dětem od 9 let. 
 

     G. P. Jones     Dědictví rodu Trnhoffů 
     Leontýna a Felix Trnhoffovi ţijí v obrovském ponurém šlechtickém sídle. Neustále vymýšlejí, čím by 
jeden druhému ublíţili, ale najednou zjistí, ţe nebezpečí hrozí oběma. Je to příběh plný nástrah a 
strašlivých záhad. Podaří se jim přeţít a vypátrat odkud to opravdové nebezpečí přichází? 
 

     P. Braunová     Borůvkové léto s Terezou 
     Začínají letní prázdniny, ale Tereza ani Michal se na ně příliš netěší. Oba mají problémy doma i ve 
škole, a tak se cítí velmi špatně. Situace se změní ve chvíli, kdy se zúčastní filmového konkurzu.    
Proţívají čas prvních lásek, ale i prvních rozčarování. 
 

     H. Sedláčková     Babiččino pečení 
     Naše babičky i prababičky svým umem a zkušeností dokázaly vykouzlit ty nejjemnější dobroty či 
jednoduchá a přitom lákavá a chutná jídla všedního i svátečního dne. Hana Sedláčková nabízí tyto re-
cepty současným čtenářkám spolu s historkami a fotografiemi z dlouhých desetiletí své odborné praxe. 
 

     V. Pittnerová     Trnitou cestou 
     Povídková kniha oblíbené spisovatelky ze ţďárských hor přináší líčení příběhů venkovských lidí 
v časech, kdy bylo vskutku nelehké se uţivit. Proto si lidé dokázali váţit hezkých chvil a uměli lépe 
vzdorovat nepřízni osudu v situacích, které si my uţ ani nedovedeme představit. 
 

     E. Urbaníková     Příliš osobní známost 
    Hrdinka tohoto románu potká vdovce s malou dcerkou a začnou spolu ţít. Vše vypadá ideálně, ale 
problémy nastanou, kdyţ zkrachuje Markova firma a on začne pít. Svou zlobu si vybíjí na své dcerce a 
partnerce. Ta se musí rozhodnout, jak tuto situaci co nejlépe vyřešit. 
 

     L. Kepler      Písečný muž 
     Jedné chladné zimní noci se ve Stockholmu objeví silně podchlazený mladý muţ. V nemocnici zjistí, 

ţe tento člověk má být podle úmrtního listu jiţ sedm let mrtvý. Vyšetřovatelé musí otevřít starý           

kriminální případ, ale musí jednat velmi rychle a obezřetně. 
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Jaro je pro mnohé z nás to nejhezčí období v roce, ale hasičům v tuto dobu často      

přidělává vrásky na čele. Mnozí lidé si chtějí usnadnit práci na zahrádce nebo při       

odstraňování staré trávy na loukách a zatravněných plochách v okolí rodinných domů a 

pouštějí se do vypalování suchého travního porostu, aniţ by si uvědomovali, ţe tím 

nejen porušují zákon, ale rovněţ ohroţují své okolí. Plošné vypalování trávy je        

zakázáno nejen na zahrádkách, ale i jinde. Při nedodrţení tohoto zákazu hrozí       

občanovi za tento přestupek pokuta až 25 000,-- Kč.  
 

Pokud pálení dřevního odpadu, listí apod. nezakazuje místní vyhláška, měli by lidé    

věnovat velkou pozornost zakládání ohňů při úklidových pracích na zahrádkách. Pálení 

je moţno provádět pouze na ohništi, které je bezpečně ohraničeno např. kameny. Dále 

je vhodné mít v blízkosti ohniště připraveny prostředky k hašení např. konev  s vodou, 

resp. nádobu s pískem a lopatku, aby se dal případný poţár jiţ v zárodku uhasit a 

v ţádném případě neodcházet od ohniště, pokud není dostatečně uhašeno. Pálení se 

nesmí provádět v době, kdy fouká vítr a hrozí tak rozšíření ohně do okolí. A to ani 

v případě, ţe ohniště bude pod neustálým dohledem. 
 

Při pálení odpadu musí být vţdy postupováno v souladu s dalšími zákony, například  

zákonem o ovzduší, zákonem o lesích, zákonem o odpadech nebo s vyhláškami obcí. 

Pálení klestí a dalších hořlavých látek na volném prostranství je nutno v předstihu      

nahlásit buď telefonicky Integrovanému bezpečnostnímu centru v Ostravě na čísla 

950 739 844 nebo 150, případně elektronickým formulářem, který občané, právnické 

osoby a podnikající fyzické osoby najdou na webových stránkách Hasičského            

záchranného sboru Moravskoslezského kraje www.hzsmsk.cz  pod názvem „Pálení 

klestí“. Na základě těchto včasných informací tak hasiči ušetří finanční prostředky a čas 

za zbytečné výjezdy, kdy jsou voláni k poţáru a na místě samém zjistí, ţe jde o        

bezpečné pálení. Při porušení této povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající   

fyzická osoba správního deliktu, za který jim můţe být uloţena pokuta až do výše 

500 000,- Kč.  Rovněţ po celý rok platí zákaz rozdělávání ohňů v lesích mimo     

vyhrazená tábořiště. Kaţdý, kdo se pohybuje v přírodě by se měl chovat obezřetně. 

Nerozdělávat ohně mimo vyhrazená místa, neodhazovat nedopalky cigaret apod.       

Rodiče by měli věnovat pozornost tomu, jak a s čím si děti venku hrají, aby                  

nedocházelo ke zbytečným poţárům a následným úrazům nebo v krajním případě 

ztrátám na ţivotech. V případě vzniku požáru zapříčiněného dětmi zákon postihuje 

odpovědné osoby pokutou až do výše 25 000,-- Kč. 
 

nprap. Dagmar Benešová 
vrchní inspektorka – výchova obyvatelstva 
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 
územní odbor Nový Jičín 

http://www.hzsmsk.cz
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Kulturní komise děkuje všem za pěknou účast na společenské akci „Do Besedy na    

besedu“. 

Dále děkujeme Základní škole Adolfa Zábranského, paní Tobolové a panu Melčákovi za 

výzdobu sálu v japonském stylu, aby se u nás cítily dobře i dvě japonské umělkyně. 
 

Za kulturní komisi Ludmila Krausová 

Ve dnech 5. - 15. května 2016 pořádá firma DAVID 
 

TURISTICKO - POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO SKOTSKA 
 

se zastávkou v Amsterodamu, na který se uvolnilo 5 míst. 
 

 Cena: 10.800 Kč / osoba V ceně je  - doprava autobusem 
        - 2x trajekt s kajutou 
        - 7x ubytování se snídaní v bungalovech 
        - průvodce 
        - pojištění léčebných výloh 
 
     Cena nezahrnuje: vstupy do  navštívených objektů 
         spotřebu el. energie (asi 1 libra/den) 
 

Více informací u paní Marie Bradáčové, tel. 739 909 716 

pořádání rodinných oslav, firemních akcí 
 
2 bowlingové dráhy  180,-  až  200 Kč / hod. 
 
Squash  90 Kč / 30 min. 
 
Venkovní kurt    80 Kč / osoba / hod. 
 
Infrasauna  80  Kč / osoba / hod.  
 
tel. 736 245 795     www.bowlingzavisice.cz 
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   6.5.-7.5.2016  Mošnov -   Víkend mládeže, atletický čtyřboj,Medvědí stezka,bremboll 
                                             organizátor  RC SPV Nový Jičín 
 
          8.5.2016  Stonava -    Krajský atletický čtyřboj 
                                             organizátor SPV Karviná 
         28.5.2016  Kunčice p.O.-  Krajské kolo Medvědí stezky  
                                             organizátor SPV Frýdek - Místek 
         11.6.2016  Třebíč  -    Republikový atletický čtyřboj 
                                             organizátor kraj Vysočina 
17.6.-19.6.2016  Blatná  -     Republiková Medvědí stezka  
                                              organizátor Jiţní Čechy 
  
  Děti, které mají zájem se účastnit Víkendu mládeţe v Mošnově, obdrţí veškeré         
informace od svých cvičitelů. 
Následné termíny soutěţí jsou pro info v případě postupu z okresního kola. 
                                                                                                            Liba Mužíková      

                               Pozvánka na 
6. ročník Jistebnického vodohospodářského půlmaratonu  
                          Termín:  sobota 21. 5. 2016 
                         Místo konání: Jistebník - areál TJ 

 
 
Délky závodů:  

- 3, 6 km - běh Galerijní ulicí 
- 11, 070 km - čtvrtmaraton  
- 21, 097 km - půlmaratón 
- 42, 195 km - maraton   

 
      +  od 10.00 hod dětská olympiáda s následným zábavným programem  
      + večerní afterparty s fajnou ostravskou kapelou SOVA BAND 
 
Naše MOTTO: Dopoledne fandí rodiče dětem, odpoledne děti rodičům!!! 
 

Zvýhodněné startovné pro včas přihlášené teenegery (do 19let) je 50 kč. 
 

Přihlas se včas i Ty na: www.vh-pulmaraton.cz 

Martin Otto, hlavní pořadatel 



17 

   Klempířství    provádí práce klempířské,  

        Pokrývačství   pokrývačské, nátěry střech, 

      izolace plochých střech  

   JAROSLAV     lepenkové atd. 

    NEVRLÝ 

  Rybí 354   Provádíme i drobné opravy. 

 

      Volejte po 18. hodině 

 

      tel. 704 429 464 

         

     Ceny dohodou. 
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RYBSKÝ   ZPRAVODAJ   Periodický tisk územního samosprávného  celku  č. 4/2016 - měsíčník 

vydal  Obecní úřad Rybí,  Rybí č. p. 380  dne  31.3.2016 v počtu  400 výtisků. Připravila  Jana Marková. 

Telefon / fax: 556 760 181. IČ: 00600741.  

E-mail adresa: obec@rybi.cz.  Webové stránky obce: www.rybi.cz.  

Evidenční číslo zpravodaje:  MK  ČR E 10143.   

Pro Rybjany zdarma jinak 5 Kč za jeden výtisk.     Tisk: Obecní úřad Rybí         .       

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

25. den v měsíci. 

Zprávičky ze školičky 
Škola v březnu 

V březnu jsme opět pro děti připravili několik zajímavých aktivit. Nejprve děti      

navštívily divadelní představení v  Divadle loutek v Ostravě a v Beskydském divadle 

v Novém Jičíně. Ţáci 3. – 5. ročníku navštívili Městskou knihovnu v Kopřivnici a ţáci    

1. – 2. ročníku se byli podívat v obecní knihovně, kde jim paní Šustalová připravila      

povídání o kníţkách se zvířecími hrdiny. Také jsme se zúčastnili okrskového kola        

recitační soutěţe, kde nás reprezentovaly děti, které zvítězily v kole školním. 

 
Dále jsme uspořádali 

Jarní výstavu, kde si       

návštěvníci mohli zakoupit 

různé velikonoční dekora-

ce. V rámci výstavy jsme 

vyhlásili i soutěţ o nejná-

paditější kraslici. Sešlo se 

přes 20 kraslic vyrobených 

různými technikami a bylo 

velmi těţké  vybrat ty nej… 

Nedílnou součástí bylo    

tradiční vystoupení dětí, se 

kterým vystupovaly také při  

vynášení Mařeny. Závěr 

měsíce pak patřil veliko-

nočním prázdninám a svát-

kům. Věřím, ţe si je všichni uţili. 

 

Nyní jiţ ţije škola přípravou „Běhu pro Verunku“, kterým chceme podpořit sbírku 

nadace „Konto bariéry“ na vozík a rehabilitaci pro Verunku Fojtíkovou. Tímto Vás na   

tuto akci srdečně zveme (více informací v přiloţeném letáčku) 

        Mgr. Hana Frydrychová 

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