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

Upozornění na objízdnou trasu
V sobotu 28. března od 4:00 hodin do 24:00 hodin povede přes obec Rybí objízdná
trasa při úplné uzavírce silnice I/48 a dálnice D48 v úseku od křižovatky se silnicí II/482
v Sirkové po Příbor – západ.
Prosím buďte při pohybu po silnici opatrní.
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Jak se proti nákaze COVID-19 preventivě chránit?
Důležité je postupovat tak, jako při
klasickém respiračním onemocnění,
jako v aktuálním chřipkovém
období:










vyhýbat se těm, kdo jsou zjevně
nemocní
dodržovat základní hygienická
pravidla
používat například i dezinfekci,
pokud jsme v kontaktu s lidmi,
kteří
akutními
respiračními
potížemi trpí
nezdržovat se v místech s vyšším
počtem lidí
jedinci, kteří trpí respiračním
onemocněním by měli dodržovat
pravidla respirační hygieny – tj.
při kýchání a kašlání řádně užívat,
nejlépe jednorázové, kapesníky,
při kašlání a kýchání si zakrývat
ústa paží/rukávem, nikoliv rukou!
(kapénky se pak mohou přenést
dál)
samozřejmě i zdravotníci sami by se měli chránit, jelikož jsou to právě oni, kteří přicházejí s
pacienty nejvíce do styku
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Pohostinství Beseda Rybí pořádá
v sobotu 7. 3. 2020
TRADIČNÍ MISTROVSTVÍ VE VOLU
Prezentace od 8:00
Startovné 200 Kč dvojice, v ceně startovného je oběd.
START TURNAJE v 9:00
TJ Rybí, z.s. zve všechny členy na výroční schůze jednotlivých oddílů, které se konají
v restauraci Na hřišti v následujících termínech:
Vlekařský oddíl – sobota 7.3.2020 v 18.00 hodin.
Fotbalový oddíl – úterý 10.3.2020 v 18.30 hodin
Výbor TJ Rybí, z.s. zve všechny své členy na valnou hromadu celé TJ, která se bude
konat v restauraci Na hřišti v pátek 13.3.2020 v 18.00 hodin.

TJ Rybí, z.s. informuje, že letošní 45. ročník turistického pochodu
Za pohledy z Rybí se bude konat v pátek 1. května 2020.

Hospůdka u Milana pořádá v sobotu 14. března tradiční
TURNAJ V KARETNÍ HŘE „VŮL“ o „PUTOVNÍHO VOLA“
Prezentace do 9:00 hod. Občerstvení zajištěno.
Na hojnou účast se těší Milan

Sportovní komise pořádá v sobotu 21.3.2020
jednodenní lyžařsko-turistický ZÁJEZD NA PRADĚD
Cena 150 Kč.
Přihlášky (včetně uhrazení ceny) do pátku 13.3.2020
na obecním úřadě.
Bližší informace o zájezdu u Petra Pochyly na tel. č. 603 888 426.
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Pozvánka na jarní vycházku
Turisté zvou nejen své členy, ale všechny, kdo mají rádi pohyb na čerstvém vzduchu a
zajímají se o přírodní zajímavosti v našem okolí, na vycházku s geologem po
pozoruhodných geologických útvarech v okolí naší obce. Tentokrát se vypravíme na
Libhošťskou hůrku.
Vycházka se uskuteční v neděli 22. března 2020. Sraz je ve 14 hodin u Sokolovny.

ve farním kostele Rybí
v neděli 22. března v 15 00 hodin.
Sejdeme se s Kristem ukřižovaným, s farním sborem,
komorním orchestrem a sólisty.
Těšíme se také na setkání s Vámi
Kulturní komise zve občany na tradiční
„VYNÁŠENÍ ZIMY ZE VSI",
které se uskuteční v neděli 28. března.
Průvod vyjde ve 14.30 hodin od Fojtství a zakončí se krátkým
kulturním vystoupením na Polďáku.
Pro děti připraveno sladké překvapení.

KLUB ŽEN

zve své členky ve středu 4. března do přísálí Besedy v 17:00 hod.

ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ A MĚŘENÍ TLAKU se bude konat v pondělí 2. března a
také v pondělí 30. března v konzultační místnosti lékaře na obecním úřadě v
době od 9:30 - 10:00.
ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ se bude konat v pondělí 16. března. ve stejnou dobu.
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V letošním roce se můžete zúčastnit těchto turistických zájezdů :
13.6. 2020 -

zájezd na Malou Fatru
Pěší túra v okolí Vrátné doliny, s možností využít lanovky.
Délka trasy 17 km
Cena zájezdu je 250 Kč pro členy TJ Rybí – 270 Kč pro ostatní

4. – 6. 9. 2020 – cyklozájezd do východních Čech
Cyklotrasy povedou údolím řek Tichá a Divoká Orlice
a údolím Moravské Sázavy. Ubytování v kempu
v Kostelci nad Orlicí
Cena zájezdu je 1450 Kč pro členy TJ Rybí – 1500 Kč pro ostatní

28. 10. 2020 –

zájezd na Chřiby
Pěší túra v pohoří Chřiby u Uherského Hradiště
Délka trasy 15 km
Cena zájezdu je 250 Kč pro členy TJ Rybí – 270 Kč pro ostatní

Bližší informace a přihlášky u Jiřího Honeše tel. 607 727 579, j.hones@seznam.cz
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Z e z a se d á n í r a d y o b c e
V měsíci únoru rada obce
schválila:

smlouvu o bezúplatném převodu majetku mezi obcí Rybí a DSO Sdružení povodí
Sedlnice se sídlem Závišice 115 a pověřili místostarostu Petra Skalku jejím
podpisem (převod bezdrátového rozhlasu do majetku obce Rybí)

smlouvu o reklamě mezi obcí Rybí a stavební společností Commodum, spol s.r.o.
se sídlem Valašská Bystřice čp. 225 (finanční podpora Dne obce)

Smlouvu o reklamě mezi obcí Rybí a společností SAFETY PRO s.r.o. se sídlem
Rudná 1117/30a, 703 00 Ostrava-Vítkovice (finanční podpora Dne obce)

poskytnutí dotace Junáku – českého skautu, středisko Štramberk z.s. se sídlem
Nádražní 450 Štramberk na podporu činnosti 5. chlapeckého a 9. dívčího oddílu
(podpory skautského oddílu v Rybí).

uzavření objednávky se společností ITM, institut pro vzdělávání a poradenství,
s.r.o. se sídlem Junácká 1077/110, Ostrava na provedení veřejné zakázky na
stavbu cyklostezky Rybí.
vzala na vědomí:

informaci o uzavření objednávky na provedení odvětrání sklepních prostor
sokolovny

zprávu o koncertním vystoupení Pěveckého sdruženi ECHO a japonské klavíristky
Yukiko Sawa.

zprávu společnosti Eko-kom o současné situaci na trhu se sběrným papírem.

Z e z a se d á n í
z a stu p ite ls tv a o b c e
Ve středu 19. února 2020 se v sále Besedy konalo 8. zasedání zastupitelstva obce,
kterého se zúčastnilo 14 členů zastupitelstva a 7 občanů.
Zastupitelstvo na zasedání projednalo a přijalo tato usnesení:
schvaluje


doplnění programu o bod
Projednání střednědobého rozpočtového výhledu obce Rybí

schvaluje

program 8. zasedání Zastupitelstva obce Rybí;

schvaluje,

aby diskuse probíhala ke každému bodu programu zvlášť;

schvaluje

návrhovou komisi ve složení - předseda Jiří Kudělka
další členové - Martin Lapčík a Petr Pochyla
ověřovatelé zápisu – Jana Purmenská a Pavel Kotek
zapisovatelka - Jana Marková
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bere na vědomí usnesení přijaté na 7. zasedání Zastupitelstva obce Rybí dne 11.12.2019.
schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní
zřízení) ve znění pozdějších předpisů rozpočet obce Rybí pro rok 2020 dle předloženého
materiálu
schvaluje poskytnutí dotace Společenskému centru Věžička z.s. se sídlem Rybí čp. 102 ve výši
150.000,- Kč na spolufinancování probíhající rekonstrukce budovy čp. 102 Komunitního centra
Věžička.
schvaluje poskytnutí dotace TJ Rybí z.s. se sídlem Rybí čp. 362 ve výši 150.000,- Kč na podporu
sportovního vyžití v rámci TJ Rybí na místních sportovištích pro všechny věkové skupiny obyvatel
obce, na zajištění financování akcí pořádaných TJ Rybí pro veřejnost a zajištění provozu a údržby
majetku TJ Rybí.
schvaluje poskytnutí účelově vázané dotace z rozpočtu obce Rybí na stavbu domovní čistírny
odpadních vod k rodinnému domu Ing. M.V., bytem Rybí a to ve výši 21.189,-Kč.
schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 10058/17/LCD ze dne 9. 5. 2017 mezi obcí
Rybí a Českou spořitelnou a.s. se sídlem Praha 4, Olbrachtova.
schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Rybí č. 1/2020 o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství.
schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Rybí č. 2/2020 o místním poplatku ze psů
schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Rybí č. 3/2020 o místním poplatku ze vstupného
schvaluje Pravidla pro udělení čestného občanství obce Rybí.
schvaluje udělení čestného občanství Mgr. Vladimíru Válkovi
bere na vědomí posouzení a stanovisko pořizovatele dle ustanovení § 46 odst. 2 a 3 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „stavební zákon“) ve věci návrhu na pořízení změny územního plánu fyzické
osoby.
schvaluje ve smyslu § 84 odst. 2 písm. y) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění
pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. a) stavebního zákona a také
v návaznosti na § 44 písm. d) stavebního zákona pořízení změny územního plánu na změnu způsobu
využití na pozemcích parc. č. st. 164/1, 164/2 a 166 v k.ú Rybí a dále pozemcích parc. č. 1778 a 730
v k.ú Rybí na plochu OM – občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední.
Náklady na pořízení změny územního plánu bude hradit obec.
schvaluje odkoupení pozemku pod místní komunikací 33c a to parcely č. 1731 (ostatní plocha,
ostatní komunikace) o velikosti 410 m2 od pana J.C., bytem Rybí. Cena pozemku je zpracována dle
znaleckého posudku paní Taťánou Kvapilovou se sídlem firmy Kunčice pod Ondřejníkem. Cena
obvyklá je stanovena ve výši 24.600,- Kč. Obec uhradí náklady spojené s vyhotovením znaleckého
posudku a náklady s návrhem na vklad do katastru nemovitosti
schvaluje odkoupení pozemku pod místní komunikací 33c a to parcely č. 1691/2 (ostatní plocha,
ostatní komunikace) o velikosti 302 m2 od pana J.B. a paní A.B., bytem Nový Jičín a pana M.D. bytem
Rybí. Cena pozemku je zpracována dle znaleckého posudku paní Taťánou Kvapilovou se sídlem
firmy Kunčice pod Ondřejníkem. Cena obvyklá je stanovena ve výši 18.120,- Kč. Obec uhradí náklady
spojené s vyhotovením znaleckého posudku a náklady s návrhem na vklad do katastru nemovitosti.
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schvaluje odkoupení pozemku pod chodníkem Rybí - dolní a to parcely č. 43/2 (ost. plocha, ostatní
komunikace) o velikosti 4 m2 a parcely č. 43/3 (ost. plocha, silnice) o velikosti 4 m 2 od P. P. a Z. P.
bytem Rybí. Cena pozemku je zpracována dle znaleckého posudku paní Taťánou Kvapilovou se
sídlem firmy Kunčice pod Ondřejníkem. Cena obvyklá je stanovena ve výši 60,- Kč/m2. Obec uhradí
náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku, geometrickým plánem a náklady s návrhem na
vklad do katastru nemovitosti.
schvaluje odkoupení pozemku pod chodníkem Rybí - dolní a to parcely č. 44/2 (ost. plocha, ostatní
komunikace) o velikosti 71 m2 a parcely č. 44/3 (ost. plocha, silnice) o velikosti 29 m 2 od
Římskokatolické farnosti Rybí se sídlem Rybí čp. 100. Cena pozemku je zpracována dle znaleckého
posudku paní Taťánou Kvapilovou se sídlem firmy Kunčice pod Ondřejníkem. Cena obvyklá je
stanovena ve výši 6.000,- Kč. Obec uhradí náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku,
geometrickým plánem a náklady s návrhem na vklad do katastru nemovitosti.
schvaluje odkoupení pozemku pod chodníkem Rybí - dolní a to parcely 1717/6 (ostatní plocha) o
velikosti 132 m2 od pana P.P., bytem Rybí. Cena pozemku je zpracována dle znaleckého posudku
paní Taťánou Kvapilovou se sídlem firmy Kunčice pod Ondřejníkem. Cena obvyklá je stanovena ve
výši 7.920,- Kč. Obec uhradí náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku a náklady
s návrhem na vklad do katastru nemovitosti.
schvaluje odkoupení pozemku pod chodníkem Rybí - dolní a to parcely 1707/8 (ostatní plocha) o
velikosti 83 m2 od pana J.Š. bytem Rybí. Cena pozemku je zpracována dle znaleckého posudku paní
Taťánou Kvapilovou se sídlem firmy Kunčice pod Ondřejníkem. Cena obvyklá je stanovena ve výši
4.980,- Kč. Obec uhradí náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku a náklady s návrhem na
vklad do katastru nemovitosti.
bere na vědomí rozpočet DSO Sdružení povodí Sedlnice na rok 2020 dle přílohy podkladového
materiálu.
bere na vědomí Zprávu revizní komise DSO Sdružení povodí Sedlnice ze dne 19.12.2019 dle přílohy
podkladového materiálu.
schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Rybí.
bere na vědomí informace starostky.

Zprávičky ze školičky
Informace rodičům předškoláků
Zápis do 1. třídy proběhne 7. dubna od 13:00- 15:30
v Základní škole Adolfa Zábranského Rybí.
Mgr. Hana Frydrychová
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Divadlo
V pondělí 18.2. jsme jeli do Beskydského divadla v Novém Jičíně na pohádku Princ
Bajaja. Jeli jsme asi dvacet minut autobusem, v šatně odevzdali své bundy, čepice a
někdo i rukavice a šli dovnitř. Představení bylo o dvou královských bratrech, kteří se ve
svém království hádali o trůn. Jeden z bratrů se vydá do sousedního království, kde
začíná pracovat v zámku a předstírá, že je němý. Ale němý ve skutečnosti nebyl.
Dozvěděl se, že tři princezny si mají odnést tři strašní draci, proto se rozhodl, že je
porazí a jednu z princezen si vezme za ženu. Po těžkém boji jí dal růži a odjel do temné
jeskyně, kde usekl svému koni hlavu. Tím vysvobodil zakletého prince. Poté se dal
princezně poznat a hned se konala veliká svatba. Představení bylo velice hezké a moc
nás bavilo.
Jakub Špila
Plavání
V polovině února jsme začali jezdit se školou na plavání. Když jsme poprvé přišli
dovnitř, rozdělili nás do tří družstev. V družstvě číslo jedna jsou nejlepší plavci, ve
druhém jsou ti kteří plavat umí, ale ne dostatečně dobře a ve třetím jsou ti, co plavat
neumí, ale určitě se to v budoucnu naučí. Každé družstvo má svou plaveckou trenérku.
Na plavání jezdíme každé pondělí. Celkem budeme mít 10 lekcí. Všechny nás to moc
baví.
(V. Pustějovský)
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MŠ

STŘÍPKY Z MATEŘINKY
ÚNOR

Ani v únoru ve školce nezahálíme.
Konečně nám vyšlo počasí - nebyl sice sníh, ale půda
byla zmrzlá a tak jsme vyrazili odlévat sádrové odlitky stop
srnčí zvěře. U „našeho krmelce“ jich bylo požehnaně a z
toho máme radost, protože vidíme, že krmelec je věc
užitečná. Druhý den jsme odlitky vydloubli a dali na výstavku ve vestibulu. A povedly se!
Děti ze třídy Sluníček poctivě krmí ptáčky zpěváčky. Máme u školky krmítka – jedno z
nich jsme si i sami vyrobili.
I když i u nás ve školce řádila chřipka a neštovice, přece jenom jsme si našli čas i na
kulturu – děti ze třídy Rybiček navštívily divadelní představení v Novém Jičíně o
maxipsu Fíkovi známého z Večerníčků a moc se jim líbilo.
Další keramické tvoření už mělo jarní nádech, znovu nám pomáhala paní Horecká ze
Štramberka. V její dílně naše výtvory i vypalujeme a moc jí děkujeme za její ochotu a
pomoc.
Začali jsme také jezdit na plavecký výcvik na krytý bazén do Kopřivnice.
Jsou z nás velice šikovní Plaváčci a už dokonce trénujeme ve velkém bazénu!
Také máme za sebou tradiční školkový maškarní ples. Rej plný masek,
tancování, muziky, veselí a soutěží byl prostě úžasný. Také jsme měli parádní
tombolu a užili jsme si hodně legrace s nafouknutými balonky. Budeme
mít hodně krásných fotek. A naše hodné paní kuchařky nám nasmažily
masopustní koblížky – to byla bašta! Olizovali jsme se až za ušima… A
dvě Karkulky se s námi podělily o pečené dobroty od svých babiček.
Nebo to mělo být pro babičky…?
Zdraví Vás školkoví kamarádi

Prosba paní Aleny Klímkové o spolupráci:

Propadla jsem sběratelské vášni a začala sbírat místní recepty ze všech našich měst,
obcí i městských čtvrtí, buď historické nebo mnohokrát využívané na nějakých akcích.
Najdete je na stránkách https://www.kopra.cz/ pod rubrikou Recepty z ranečku. Ráda
bych, pokud se to podaří, je časem vydala i knižně.
Chtěla jsem Vás proto moc poprosit, zda by bylo možné mi na můj e-mail
alena.klimkova@kopra.cz poslat místní recept z Vaší obce. A pokud by to bylo možné
i s fotografií hotového pokrmu.
Předem Vám moc děkuji

Alena Klímková, tel. 607 635 565
Speciálka na koření, bylinky a čaje KOPRA Praha

Kdo tedy máte ve svých kuchařských knihách ukrytý recept, který se vařil či pekl
především u nás v Rybí, prosím, neváhejte a zašlete jej do připravované kuchařky paní
Klímkové. A budeme rádi, pokud jej zašlete i na obec. (obec@rybi.cz)
15

Statistika z obecní knihovny za rok 2019
K 31. 12. 2019 bylo v knihovně
3.229 knih počet registrovaných čtenářů
Z toho naučná literatura
689
z toho do 15-ti let
Beletrie
2.540

137
36

Časopisy: Čtyřlístek, Mateřídouška, ABC, Junior-Věda+Příroda, Květy, Burda,
Rozmarýna, dTest, Zázraky medicíny
A. Eme
Vše o hasičích
Co všechno musí znát hasič? Co se děje na požární stanici a kde všude hasiči pomáhají? V této
chytré knížce se dítě dozví nejen odpovědi na řadu otázek, ale také získá návod, jak se chovat
v nebezpečné situaci.
N. Ščerba
Časodějové – Koruna času
Před Vasilisou se navršilo mnoho záhadných otázek. Jaký osud čeká jejího otce Severina
Ohnivého? Jaká tajemství ještě skrývá Rozeklaný zámek? Sága o kouzelnících, kteří umí čarovat
s časem, se uzavírá. Konečně se dozvíme, na čí straně je sám Čas.
A. Rooney
Příběh Astronomie
Kniha mapuje oblast, o kterou se zajímali lidé od pradávna a zahrnuje velmi široké období – od
neolitu až k NASA. Postupně se lidé naučili astronomické jevy popisovat, předpovídat a využívat
například k tvorbě kalendářů. Kniha je celobarevná, doplněná krásnými ilustracemi a fotografiemi.
K. Gillerová
Miluj mě navždy
Ema se na plese nečekaně setká se svou bývalou velkou láskou – Markem. On se ale oženil s jinou
ženou a Eva je nyní také šťastně vdaná a čeká dítě. Jenže toto setkání v ní probouzí dávno pohřbené
city. Když se na druhý den dozví, že Marek spáchal sebevraždu je to pro ni obrovský šok a má pocit,
že je nějakým způsobem odpovědná za jeho smrt…
J. Picoultová
Je to i můj život
Když u Kate ve dvou letech propukla leukémie, její rodiče se rozhodli pro další dítě, aby pro
nemocnou dceru získali dárce kostní dřeně. A tak má Anna ve třinácti letech za sebou nespočet
chirurgických operací, transfuzí a injekcí jen proto, aby její starší sestra mohla žít. Celá rodina je
soustředěna na nemocné dítě a Anna se jednoho dne rozhodne, že má také nárok být vnímána jako
lidská bytost a ne jenom jako dárce.
V. Erben
3x kapitán Exner
Osamělý mrtvý muž, Efektivně mrtvá žena, Pastvina zmizelých – tři kriminální případy, které
populární detektiv se svými spolupracovníky musí vyšetřit. Čtenář se může těšit na spletité a napínavé
příběhy a na Exnerův nevšední způsob uvažování.
D. Francis
Za trest
Benedikt je amatérský jezdec, který sní o kariéře profesionála. Jednoho dne jej ale trenér vyhodí ze
stáje, údajně prý není dobrý jezdec. Se svým otcem si moc nerozumí, ale když je požádán, aby mu
pomohl ve volební kampani, podřídí se. Politika jej nebaví, ale předvolební kampaň nabere dramatický
spád – tajemný noční výstřel, poškozený vůz, požár. Je mu jasné, že to nejsou jen náhody, které spolu
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Stavba domu: Nápor na psychiku i vztahy
Spousta lidí touží po vlastní střeše nad hlavou. A tak se jednoho dne odhodlají a začnou si
plnit sen o krásném domečku, se zahrádkou a třeba i bazénem. Jenže stavba domu není
jen o snění, ale provází ji bezpočet starostí. Dennodenně budete vynakládat spoustu
energie, ať už se samotným plánováním, nebo realizací. Projekty, povolení, výběr firmy,
finance… Všechna ta byrokracie vám poleze na nervy a co si budeme povídat i do peněz.
Hodně silnou zkouškou je stavba také pro vztah. Výběr kachliček, podlah, barev, nenadálé
výdaje, nedostatek času… Situace, které se mohou zdát banální naberou ve víru všech
okolností na síle a partnerská krize je na spadnutí. Nezoufejte však, podle dostupných
studií nadpoloviční většina párů celou stavbu i přes krizi ustojí a jejich vztah se o to víc
posílí.
Buďte realisté!
Stavbě i finančnímu rozpočtu rozhodně prospěje,
když se budete držet při zemi. Určitě jste už o svém
domu snů uvažovali, ale skutečně potřebujete tak
obrovské místnosti, 4 koupelny a obklady, které
stavbu o tolik prodraží? Myslete dopředu také na
terénní úpravu pozemku, oplocení, zahradu i
vybavení. To také něco stojí. Proto uberte na tom,
co není tolik potřeba a přidejte tam, kde je to nutné.
Vytvořte
si
také
podrobný
rozpočet
a
nezapomínejte na možné navýšení nákladů.
Mějte plán
Kdo je připraven, není překvapen. To platí i u stavby domu. Vše si plánujte dopředu, krok
po kroku, rozdělte si práci. Udělejte si průzkum, proberte se stavební firmou plán stavby.
Když budete vědět, co a kdy se bude budovat, můžete se na to (nejen) psychicky připravit.
Dělejte kompromisy
Komunikujte s partnerem o tom, co si v domě přejete mít. Věřte mi, ale i taková maličkost,
jako je barva v obýváku se promění v obrovský problém. Předcházejte hádkám, například si
každý den vymezte hodinu na to, abyste společně zhodnotili, co je nového, probrali další
kroky atd. A když se nebudete umět shodnout, jestli do koupelny světlé nebo tmavé
obklady? Udělejte jednoduše kompromis. Dům bude vás obou, a tak byste se tam oba měli
cítit dobře.
Požádejte o pomoc
Budu se opakovat – stavba je náročná. Není proto ostudou, požádat o pomoc. Ať už
partnera/ku, přátele, rodinu, nebo odborníka. Nikdo není nadčlověk, kterému nedojdou síly.
Pokud se rozhodnete dům postavit svépomocí a s něčím si nevíte rady, v okolí jistě bude
šikovný řemeslník, který vám pomůže, a přitom vás finančně nezruinuje.
A rada na závěr? Myslete na to, že i když je momentálně stavba číslo jedna na seznamu
priorit, nesmíte zapomínat na sebe, najít si čas pro partnera i rodinu. I kdyby se stavba o
něco protáhla, v konečném důsledku to nebude hrát významnou roli. Dopřejte si pauzu,
odpočiňte si, protože tělo i psychika relax potřebují. Je potřeba energii také někde brát, a ne
se pouze vyčerpávat. Každý dům se jednou dostaví.
PhDr. Michaela Miechová
Psycholožka a majitelka
poradny Mojra.cz
www.mojra.cz
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Vyčistím koberce,
čalouněný nábytek
i interiéry aut.
Jiří Marek, Rybí 371
tel. 739 640 626
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