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 Vlasta   Drozdová  84  let 

 Alois   Najzar   83  let 

 Ludmila    Kvitová   75  let 

 Josef   Kudělka  65  let 

 Karel  Havrlant  65  let 

 František    Muţík   60  let 

 Pavel    Havrlant  60  let 

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

 S blíţícím se koncem kalendářního roku jsme zvyklí říkat: 

“Páni, jak ten čas letí!“ Ani letošní rok nezklamal a opět uběhl 

jako voda. Letos na podzim uplynulo jiţ 25 let od doby, kdy se 

naše obec osamostatnila od města Nový Jičín a začala tak psát 

novou kapitolu své historie. 

Pojďme si nyní společně zavzpomínat na některé důleţité a některé zajímavé okamţiky 

z tohoto dvacetipětiletého samostatného období. Spolehlivým průvodcem nám bude 

náš dlouholetý měsíční „informátor“ Rybský zpravodaj. 

Devadesátá léta byla v naší obci především obdobím, kdy probíhala plynofikace obce. 

Všichni se těšili na pohodlné a ekologické vytápění. V období příznivé ceny za plyn     

patřilo ovzduší v naší obci k nejčistším v její novodobé historii. V této prvé dekádě byl  

nově zaveden systém třídění odpadů a také byl výrazně rozšířen počet světelných bodů 

veřejného osvětlení. Pod Puntíkem byl vystavěn nový vodojem pro lepší zásobování  

domácností. Budova mateřské školy získala novou střechu a proběhla velká               

rekonstrukce fotbalového hřiště. 

 Z obecního zpravodaje vyčteme i další zajímavé události jako třeba počátky       

tradičních kulturních a sportovních akcí. V roce 1993 se např. poprvé konalo setkání  

rodin Purmenských, v následujícím roce se pak začíná psát dlouhodobá tradice turnajů 
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v karetní hře „vůl“. Za vzpomínku jistě stojí i společenská akce Vinobraní nebo            

silvestrovská setkání „starých bláznů“ a také hezká a veselá představení dětského     

divadelního krouţku „Kulišáci“. V těchto letech také vysílá obecní televize, jezdili jsme 

na společné nákupy do Polského Těšína a zúčastňovali se v sále kulturního domu    

prvních předváděcích prodejních akcí. 

 V posledním roce prvého desetiletí samostatnosti obce jsme uvítali v naší Besedě       

nového hostinského Martina Matouše, který pořádával nezapomenutelné pěvecké    

soutěţe „Caruso Show“. 

 Začátek nového tisíciletí a tedy druhé dekády samostatnosti obce je významný 

především jako rok udělení a následného posvěcení symbolů naší obce. Máme tedy jiţ 

svůj znak i prapor. 

 I v druhém desetiletí naší samostatnosti proběhla spousta stavebních aktivit.   

Převáţná část místních komunikací získala asfaltový povrch, cestu do Nového Jičína 

lemuje chodník s nově postavenými zastávkovými pruhy a čekárnami. 
 

 Za  připomenutí také stojí začátek internetového období obce. Od roku 2003 v 

místní knihovně funguje internetové pracoviště pro veřejnost, od roku 2005 se můţeme 

v obci bezdrátově připojit k internetu, od  následujícího roku u nás funguje elektronická 

úřední deska a také příznivci fotbalu si mohou na internetu  přečíst všechny informace o         

zápasech našeho fotbalového oddílu. 

 Na začátku nového milénia  začíná tradice regionálně známých sportovních       

turnajů „Memoriálu Jaroslava Kvity“ turnaje v ping –pongu a „Kloboukového turnaje“ ve 

volejbalu. 

Od roku 2003 skauti začali významnou spolupráci při záchraně libotínských tisů. 

 Z kulturních akcí si připomeneme vystoupení japonské klavíristky Yukiko Sawa, 

Vítání Rybjana na pouti v roce 2007, v následujícím roce pak zápis do České Guin-

nessovy knihy rekordů, kdy 123 účastníků přišlo na pouť v bandurech.  Velmi zdařilé  

bylo i „Kasíno Las Rybňas“ a nezapomenutelnými se staly akce Makyťského království. 
 

 Posledních 5 let ţivota naší obce je spojeno s čerpáním fondů z evropské unie. 

V tomto období byl postaven multifunkční dům – tedy náš obecní úřad s knihovnou a 

klubovnou, rekonstruována budova mateřské školy a Besedy. Proběhla také stavba   

několika hřišť pro děti. V klubovně obecního úřadu se scházejí senioři 60 +- a také klub 

maminek na mateřské dovolené. Od této doby máme v obci zajištěny základní            

fyzioterapeutické sluţby. 
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Přání starostů do dalšího čtvrtstoletí samostatného života obce Rybí 

 

 Společně žijeme v obci, jejíž okolní krajina je členitá a druhově velmi pestrá. 

Na našem území se nachází velké množství významných krajinných prvků.             

Přejeme si, aby tato deviza zůstala zachována i pro další generace a tak i nadále 

platil výstižný název našeho turistického pochodu „Za pohledy z Rybí“. 

 

 Přejeme Vám také, abyste v této neklidné době nevnímali jen to špatné, ale 

všímali si také všeho dobrého a krásného, co je kolem nás. 

Pokud Vás osud zavane daleko do světa, nikdy na naší obec nezapomeňte a rádi se do 

ní vracejte. 

A nakonec přejeme všem současným i budoucím zastupitelům a především všem    

občanům, aby se víra, naděje a láska i v příštích letech promítala do každodenního 

života celé naší obce. 

Oldřich Matl, Václav Pavelka, Petr Skalka a Marie Janečková 

Ze společenského ţivota si připomeňme kulturní vystoupení Alfréda Strejčka a také   

započetí nové společenské tradice „Na besedu do Besedy“. 

 V roce 2010 jsme prodali budovu kina za účelem výstavby bytového domu. 

V tomto roce se také poprvé konala netradiční hasičská soutěţ „Spáleniště“. 

Od roku 2013 sbíráme vršky pro Nikolku. 
 

Zpravodaj nás po celou dobu pečlivě informuje také o akcích všech našich spolků, a ţe 

jich bylo poţehnaně!! Bez nich by byl společenský ţivot obce téměř nepředstavitelný. 

 

 Při této příleţitosti mi dovolte, abych poděkovala všem zastupitelům, kteří od roku 

1990 řídili naší obec za jejich čas a mnohdy i odvahu při správě věci veřejných.  

 A především děkuji mým předchůdcům starostům panu Oldřichovi Matlovi, panu 

Václavovi Pavelkovi a panu Petrovi Skalkovi za všechnu jejich práci a starost, kterou 

věnovali naší obci. Všem pak přeji především pevné zdraví, dobrou ţivotní pohodu a 

spokojený ţivot v naší obci. 

Marie Janečková 



5 

V pátek   4. 12. 2015  od  15.30 hodin  

se koná v MŠ Rybí 

„VÁNOČNÍ BESÍDKA S MIKULÁŠSKOU NADÍLKOU“. 

Srdečně zveme. 

            ZUŠ Zdeňka Buriana Kopřivnice, pobočka Rybí  

Vás co nejsrdečněji zve na 

ADVENTNÍ KONCERT, 

který se uskuteční  

  ve středu 9. prosince v 17:00 hod. v sále Besedy. 

                                                                         Vstupné dobrovolné. 

Výstava betlémů 
 

Ve dnech 19. a 20. prosince Vás zveme do sálu 
kulturního domu Beseda  
na VÝSTAVU BETLÉMŮ.  

Výstava bude probíhat v sobotu od 14:00 do 20:00 
hodin a v neděli od 9:00 do 19:00 hodin.  

 
Kromě jiţ tradičně bohaté přehlídky betlémů se  
můţete těšit při zahájení výstavy na kulturní         

vystoupení dětí a v průběhu konání výstavy si také můţete vyzkoušet přípravu 
cukroví a vánočních ozdob. V neděli pak budeme promítat záznamy z výstav 
betlémů z minulých let. Po oba dva dny si můţete zakoupit perníčky připravené 
místními skautkami. 

Zve kulturní komise a přátelé betlémáři.   
 
Při této příleţitosti prosíme všechny zájemce o vystavení svého betlému,        
aby se přihlásili na telefonním čísle 606 127 321 nebo na obecním úřadě do   
pátku 18. prosince. 

Pohostinství Beseda zve v sobotu 5. prosince    

na 13. ročník  

MEMORIÁLU PETRA KVITY -  MISTROVSTVÍ VE VOLU 

Prezentace 8:00 - 9:00 hod.   

Startovné 100 Kč / osoba, oběd v ceně. 
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BETLÉMSKÉ SVĚTLO 
 

Navštivte na Štědrý den v době od 13:00 do 16:00 hodin    

vánočně vyzdobený kostel. Domů si pak můţete odnést         

betlémské světlo (proto si nezapomeňte s sebou vzít lampičky). 

Zveme všechny, kdo rádi zpíváte na  

„VÁNOČNÍ KOLEDOVÁNÍ U JESLIČEK“.  

Přijďte v sobotu na svátek sv. Štěpána v 14:30 do kostela, kde si 

společně zazpíváme nejznámější české koledy. Přijďte i vy, kdo si 

chcete jen prohlédnout vánočně vyzdobený kostel s betlémem. 

Zve kulturní komise 

VÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU 

Zveme Vás 1. ledna 2016 v 16:30 k obecnímu úřadu na  

vítání nového roku 2016.  

Uskuteční se i tradiční ohňostroj.  

Nezapomeňte si vzít hrníčky na novoroční přípitek. 

 

Uţ téměř tradičně si můţete tuto poslední adventní neděli,  
která letos vyjde na 20.12.2015 zpříjemnit od 15 do 19 hod.  

poklábosením u ohně vedle cukrárny.  
Jako kaţdý rok pro Vás připravíme svařák, grog, bombardíno a další 

chuťovky. Masoţravci si můţou přinést a opéct špekáčky.  
 

Ve stejnou dobu budeme vydávat točenou zmrzlinu, kterou si můţete  
objednat do 17.12.2015 telefonicky na č. 732 844 013. 

 

Na výběr máme paříţský krém, vanilku a malinu.  
Cena tří porcí v kelímku je 45 Kč.  

                        Těší se na Vás Lidka a Mirek 
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ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ A MĚŘENÍ TLAKU  se bude konat v pondělí 7. prosince        
  v konzultační místnosti lékaře na obecním úřadě v době od 9:30 - 10:00.
            

ZAPISOVÁNÍ  LÉKŮ  se bude konat  v pondělí 21. prosince  ve stejnou dobu.; 
 

Zvu Vás ve středu 2. prosince 2015 v 18
00 

hodin do sálu kulturního domu      
Beseda na zasedání zastupitelstva obce.  
 
Budeme projednávat: 
1. Ověření zápisu 6. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 2. září 2015 
2. Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatele 
3. Schválení plánu rozvoje obce pro rok 2015 -2020 
4. Schválení ţádostí o poskytnutí účelově vázané dotace z rozpočtu obce 
5. Zpráva finančního výboru za rok 2015 
6. Zpráva kontrolního výboru za rok 2015 
7. Přehled rozpočtových opatření přijatých radou v roce 2015 
8. Schválení rozpočtového provizoria na rok 2016 
9. Schválení podání ţádosti do grantového programu MŠMT na rekonstrukci budovy 

sokolovny 
10.  Projednání ţádosti o průjezd motoristického podniku Valašská rally 2016  
11.  Informace starostky 
12.  Usnesení, závěr 

Marie Janečková, starostka obce 

Obecní úřad Rybí bude od pondělí 28. do čtvrtku 31. prosince uzavřen. 

S rokem 2015 se rozloučíme tak jako uţ s mnoha předcházejícími   

tradiční VYCHÁZKOU NA SVINEC. 

31. 12. 2015, sraz v 9:00 hod. vedle Jahnů. 
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Váţení spoluobčané a drazí farníci.  

Jistě jste si tento rok všimli na místním kostele "Nalezení svatého Kříţe", který je jak  

domem Boţím, tak významnou kulturní památkou v naší obci, ţe prodělal náročnou 

opravu celé střechy, která se vcelku zdařila, jak můţete sami vidět. A při této příleţitosti 

bych rád poděkoval všem, kdo přispěli svojí modlitbou, osobním nasazením i finančním 

darem. Nejštědřejšími dárci byli "RWE Transgas - 200 000 Kč, pak Ministerstvo kultury 

ČR - 150 000 Kč a Evropská unie - 10 - 85% (březen 2016) a moţná i více z celkové 

ceny asi 2 400 000 Kč s DPH (nyní budeme muset vše uhradit z peněz Ministerstva  

kultury ČR a RWE Transgas a z půjčky Biskupství ostravsko - opavského).  
 

 Ovšem práce zdaleka nekončí, ba spíše naopak teprve začnou. Je třeba ještě 

provést rekonstrukci celého stropu, vnitřních omítek a malby, všech oken a dveří, zajistit 

odvod vzlínavé vlhkosti a také opravit i vnější omítky. Před několika lety byl rozpočet na 

celkovou rekonstrukci asi 5 mil. Kč, ale před rekonstrukcí střech se jiţ pohyboval kolem 

8 mil. Kč. A to nemluvím o potřebě zhruba co 5 let provádět nátěr střechy, který se    

rovněţ pohybuje kolem 100 000 Kč. Nechci si samozřejmě stěţovat na to, jak je to vše 

finančně náročné, neboť vím, ţe pokud to chce Bůh, tak On se postará, o tom nemám 

pochyb. Ale přesto, jak se říká "Přičiň se člověče a Bůh ti pomůţe". Tak bych touto     

formou prosby poţádal i Vás, drazí spoluobčané a farníci, o příspěvek v mezích Vašich 

moţností, a to do veřejné sbírky, kterou nám Krajský úřad Moravskoslezského kraje 

umoţnil. Je to sbírka na opravy a údrţbu kostela Nalezení sv. Kříţe v Rybím, která byla 

zahájena 10.11.2015 a to na dobu neurčitou. Pro tento účel byl zřízen zvláštní bankovní 

účet: 4135378359/0800, jak si můţete zkontrolovat i na povolení, které je uvedeno níţe 

pod textem o historii kostela. Pro tento účel budou také dvě pokladničky, jedná v kostele 

a druhá na obecním úřadu. Všude tam budete moci přispívat. Na účet či do pokladni-

ček, které budou zapečetěny a také odpečetěny za přítomnosti úřední osoby, a bude 

vţdy o tom zhotoven zápis či protokol. Samozřejmě je moţné přijít i za mnou, a pokud 

chcete přispět v hotovostí, tak já vám  vystavím příjmový doklad. 

Tak tolik, drazí farníci a spoluobčané, k veřejné sbírce a opravě našeho kostela. 

A nyní uţ také zkusme ubírat svou mysl a i své srdce také jiným směrem, a to do Betlé-

ma, kde se nám narodil Spasitel světa Jeţíš Kristus. Zkusme se na Jeho příchod do na-

šich srdcí v této adventní době připravit konáním dobrých skutků z lásky a vlídným cho-

váním se k sobě navzájem.  

Přeji pěkný advent a poţehnané Vánoce. o. Dušan 
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Ze zasedání rady obce  

V měsíci listopadu rada obce schválila: 

 poskytnutí sponzorského daru ve výši 3.000,- Kč na pořádání Vánočního turnaje 

v ping-pongu. 

 

 sníţení poplatku za pronájem sálu při pořádání akce „Mistrovství ve volu“ pořáda-

né dne 5. 12. 2015. Bude uhrazen poplatek za úklid sálu ve výši 300,- Kč. 

 

 zpracování ţádosti o dotaci z Programu podpory obnovy a rozvoje venkova na 

získání finanční podpory při opravě místních komunikací. Ţádost o dotaci zpracuje 

Regionální rozvojová agentura Východní Moravy se sídlem T. Bati 5146 Zlín za 

nabídkovou cenu 30.250,- Kč. Pro provedení opravy budou vybrány tyto místní  

komunikace: u hřiště a u Janýšků (číslo komunikace 21 c), pod Polďákem (číslo 

komunikace 27 c) a ke kravínu (číslo komunikace 25 c)  

 

 uzavření objednávky na dodávku novoročního ohňostroje u firmy Zbyněk Vařecha 

se sídlem Špilberk 31, Darkovice ve výši 7.000,- Kč včetně DPH. 

 

 

rada vzala na vědomí 

 Výroční zprávu Základní školy Adolfa Zábranského Rybí o činnosti a hospodaření 

školy za školní rok 2014/2015 

 

 

rada obce doporučila zastupitelstvu ke schválení: 

 ţádost J.P. bytem Rybí k přidělení účelově vázané dotace ve výši 9.487,- Kč 

z rozpočtu obce Rybí na rok 2015 na stavbu domovní ČOV. 

 

 ţádost L.K. bytem Rybí k přidělení účelově vázané dotace ve výši 17.997,- Kč 

z rozpočtu obce Rybí na rok 2015 na stavbu domovní ČOV 
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Doplnění informací k výsledkům 3. ročníku běžeckého závodu Rybský trhák.  
 
V minulém zpravodaji jsme vás informovali o výsledcích místních sportovců v běţeckém 

závodě Rybský trhák. Zapomněli jsme však uvést jména 2. závodníků, kteří dosáhli    

velmi dobrých výsledků. V kategorii mladší přípravky chlapci r. 2006 – 2007 se na      

krásném druhém místě umístil Kuba Havrlant a v kategorii chlapců r. 2010 – 2011 si pro 

třetí místo doběhl Michal Gapko ze Štramberka, který však u nás v Rybí navštěvuje  

mateřskou školu. Oběma závodníkům dodatečně gratulujeme k jejich sportovnímu     

výkonu. 

Zimní údržba v obci 
S nastávající zimní údrţbou komunikací v obci upozorňujeme na odstranění všech větví 

stromů a keřů, které rostou podél komunikací a překáţejí při ohrnování sněhu. Dále   

připomínáme nutnost parkování aut mimo komunikace. Zaparkovaná vozidla vytvářejí 

překáţku nejen při ohrnování sněhu, ale zároveň sniţují moţnost průjezdu větších aut, 

především při svozu komunálního odpadu. Taková místa nebudou ohrnuta (hrozí       

nebezpečí poškození vozidel). 

Úsek občanských průkazů a cestovních dokladů bude mít zkrácenou pracovní dobu v 

době od 28.12.-30.12.2015 do 15:00 hod., dne 31.12.2015 je úřad uzavřen.              

 V tuto dobu  bude  moţné si poţádat pouze o vydání občanského průkazu bez strojově 

čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc (při ztrátě, odcizení, OP po skončení          

platnosti). Je potřeba mít s sebou 2 fotografie. 

Vývoz žlutých pytlů na plasty 
 

Poslední čtvrtek v měsíci prosinci tj. 31.12.2015 nebude probíhat sběr ţlutých pytlů 
na plasty. Sběr proběhne aţ poslední čtvrtek v měsíci lednu 2016. 
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Váţení občané, 

ve dnech 1. až 14. ledna 2016  

bude probíhat ve Vaši obci  

TŘIKRÁLOVÁ SBÍRKA.  

V této době u Vašich dveří zaklepou za 

zpěvu koledy tři králové, jenţ se Vám 

prokáţou platnou průkazkou. Peněţité 

dary, které věnujete do sbírky, budou  

pouţity k podpoře zdravotních a            

sociálních projektů.  

Věříme ve Vaši štědrost  

a dobrosrdečnost. 

Mockrát Vám děkujeme. 

                Pracovníci Charity Kopřivnice 

Sběr hliníku pro Nikolku 
 

Od roku 2013 sbíráme víčka pro Nikolku. Společně jsme nasbírali jiţ krásných 11 t  
plastových víček a získali tak 66.000,- Kč, které byly vyuţity na léčení a rehabilitaci    
Nikolky. Pro udrţení dosaţeného zdravotního stavu a jeho dalšího zlepšení bude i     
nadále potřebná intenzivní rehabilitace, která je ovšem finančně náročná. Proto jsme ke 
sběru víček ještě přidali i sběr hliníku. Pokud můţete, připojte se k nám. Sbíráme vše 
od víček od jogurtu aţ po hliníkové nádobí. Posbíranou surovinu můţete stejně jako 
plastová víčka odevzdávat na obecním úřadě.   
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18 Věrka Šustalová, knihovnice 

      Knihovna bude v prosinci naposled otevřena v pondělí 21. 12. 2015. 
  V novém roce se poprvé setkáme 4. 1. 2016. 
 

     M. Tetourová  - J. Havel    Malované čtení 
     Tato kníţka je určena hlavně začínajícím čtenářům. Pomocí krátkých příběhů a pohádek se 
rozvíjí vnímání a slovní zásoba dětí. Veselé obrázky, které nahrazují některá slova v textu, udrţí 
pozornost a čtení bude zábava. 
 
     S. Biesty       Záchranářské stroje 
     Kniha pro zvídavé děti. Díky této zajímavé knize s otvíracími okénky se seznámí s osmi zá-
chranářskými stroji. 
 
     V. Válková      Pozdvižení v Pompejích 
     Historie nejsou jen nudná data. I v minulosti lidé proţívali často dobrodruţné anebo veselé 
chvíle a snaţili se, aby jejich ţivot nebyl jednotvárný. Bára má díky kouzelnému atlasu moţnost se 
vrátit do  minulosti a proţít si její část na vlastní kůţi. Tentokrát zaţívá dobrodruţství plné záhad 
v Pompejích. 
 
     M. Kratochvíl      Bouráci 
     Michal Souček a Filip Fialka si zase něco vymýšlejí. Tentokrát se chtějí stát skauty, ale takový-
mi, co dokáţou přeţít v jakýchkoli podmínkách. Začnou proto pilně cvičit, například plavání poto-
kem, aby vše zvládli. Do oddílu přiberou dva své spoluţáky a jako svého náčelníka si zvolí hajné-
ho Prejzka. Všechno ale neskončí tak, jak si to představovali. 
 
     P. Carman      Elyonova země – Hvězdný poutník 
     V závěrečném dílu tohoto fantasy bestselleru zavedla dlouhá plavba Alexu a její přátele k pěti 

kamenným sloupům. Musí odhalit další tajemství a čelit mocným magickým silám. Alexa riskuje 

vše, aby našla smysl ţivota, cestu domů a skoncovala se zlem jednou provţdy. 

J. Peterson      Co by měl vědět správný kuchař 
     Chcete-li se zdokonalit v loupání, sekání nebo krájení, míchání nebo šlehání, vaření, pečení či 
dokonce etiketě při návštěvě restaurace, vše najdete v této knize. Návody krok za krokem a 
spoustu lahodných receptů vás určitě také zaujmou. Je to mistrovský kurz pro začátečníky i pokro-
čilé. 
 
     T. Keleová –Vasilková    Druhá 
     Situace známá z běţného ţivota – manţelský trojúhelník. Alena je přesvědčená, ţe jejich man-
ţelství nic nechybí, jen Robertovi zbývá na rodinu málo času, protoţe bývá v práci příliš dlouho. 
Netuší, ţe existuje nějaká Daniela, která věří, ţe se Robert brzy rozvede a sní o společné budouc-
nosti. Která zvítězí? 
 
     V. Vondruška      Zdislava a ztracená relikvie 
     Královský prokurátor Oldřich z Chlumu musí vyřešit další tajuplný případ. Tentokrát řeší krádeţ 

trnu z Kristovy koruny, vzácné relikvie, která má být věnována Chrámu sv. Víta v Praze. K tomu se 

přidá vraţda lemberského kaplana a další zločiny. Na jejich vyřešení nemá moc času, ale protoţe 

je velmi bystrý, brzy vše vyřeší. 
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Zprávičky ze školičky 

Blíţí se konec roku a s ním 
nejkrásnější svátky v roce, ale ve 
škole je zatím stále ţivo. 
V listopadu proběhlo několik    
pěkných akcí, které v krátkosti  
shrnu. Pátého listopadu jsme se 
sešli na tradiční podzimní výstavě, 
kde byli vyhlášení vítězové soutěţí 
ve třech kategoriích: výtvarná,  
prostorové práce a literární. Proto-
ţe se děti do soutěţe zapojily ve 
velkém počtu, bylo oceněno      
celkem 18 soutěţících. Na výstavě 
opět vystoupily děti s krátkým    
programem, tentokrát pouze      
hudebním. Hned druhý den se    
vypravili ţáci 3. – 5. ročníku do Planetária v Ostravě. 

 

Ve čtvrtek 12.11. ve škole proběhlo v rámci výtvarných výchov „Pískohraní“. Děti 
se seznámily s netradiční technikou, kdy zdobily mandaly jemným barevným pískem. 
V pátek 20.11.jsme se bavili na besedě z projektu „Ovoce a zelenina do škol“, kdy 
legrační „Mrkvouš“ seznamoval děti s blahodárnými účinky některých druhů ovoce a  
zeleniny na naše zdraví. 

Ani školní druţina nezahálela. Paní vychovatelky zorganizovaly pro děti besedu 
s myslivci a také návštěvu filmového představení „Škatuláci“ v kině v Novém Jičíně. 

No a co nás čeká v prosinci? Plno práce s přípravou Vánočního prodejního       
jarmarku s vystoupením dětí s malým překvapením na konci, na který srdečně zvu 
všechny občany obce. Pro děti bude také připraven čertovský den s mikulášskou       

nadílkou. A závěr roku pak jiţ 
bude ve znamení vánočních 
prázdnin, které zahájíme o den 
dřív, kdy děti budou mít ředitel-
ské volno. 
Při této příleţitosti bych chtěla 
všem dětem, rodičům, zaměst-
nancům školy a občanům Rybí 
popřát klidný čas adventní a 
příjemné proţití vánočních 
svátků. 

 Mgr. Hana Frydrychová 
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Příjemné prožití vánočních 
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Vám přeje starostka  

a zaměstnanci  

Obecního úřadu Rybí 
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