
  Foto: Petra Heraltová 
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KLUB ŽEN    zve své členky ve středu 6. října do přísálí Besedy v 17:00 hod.   

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

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. 

 Vlasta   Valchářová   

 Jaroslava  Janáčková  

 Václav Valůšek 

 Jindřiška  Heraltová 

 Josef  Horuta   

 Marie  Šenková 

 Milada Kudělková 

 Jaromír Michálek 

 Jindřich Horuta   

 Alena  Pavlíčková 

 Eva  Valchářová 

 Karel  Křížek 

 Tijan Maxwell   N´jai   
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Vyzkoušíme koberečky z triček nebo bambulek, kamínkování, batiku, vyrobíme si 

tematické dekorace apod. Budu ráda i za vaše nápady.  

Těší se na vás Martina Hejnová 

 

Každou středu  

od 17 do 19. hod. 

v klubovně na obecním úřadě 

Systém centrálního monitoringu domovních čistíren odpadních vod 
získal cenu Magalhãesůvova  průlivu 

U příležitosti 500. výročí prvního obeplutí zeměkoule portugalským mořeplavcem 

Fernão de Magalhãesem se rozhodla Chilská republika ocenit inovativní objevy se 

světovým dopadem.  

Mezi tyto inovativní objevy byl zařazen projekt centrálního monitoringu systému 

domovních čistíren odpadních vod společnosti Satturn Holešov, který funguje i u nás 

v Rybí. Vynález této holešovské společnosti byl oceněn za projekt s potenciálním 

pozitivním globálním dopadem. Dle nadace Fundación Imagen de Chile, která tuto cenu 

udělila, se jedná o ukázku stejné průzkumné a inovační síly, která inspirovala 

Magalhãesovu výpravu před 500 lety. 

Jsem velmi ráda, že naše obec mohla být u tohoto projektu. 

Hezké podzimní dny Vám přeje Marie Janečková 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Fernão_de_Magalhães
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Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se 
uskuteční ve dnech  

 
   v pátek   8. října 2021    od  14:00 hod.  do  22:00 hod.   a 
   v sobotu 9. října 2021    od    8:00 hod.  do  14:00 hod.   

 
Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 v obci Rybí je volební místnost v sále 

kulturního domu Beseda, Rybí č. p. 127. 
 
Každému voliči budou dodány hlasovací lístky nejpozději 3 dny přede dnem voleb.                      

Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky také ve volební místnosti. 
Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 

nejméně 18 let. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a 
státní občanství České republiky platným občanským průkazem, cestovním, 
diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem.  

 Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu 
hlasování umožněno. Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. 

Volič s trvalým pobytem v obci Rybí, který chce volit v jiném volebním okrsku, může 
podat na Obecním úřadu Rybí žádost o vydání voličského průkazu, a to těmito 
způsoby: 

a/ písemně (v listinné podobě) s doručením na obecní úřad nejpozději do pátku     
1. října 2021 (podpis voliče musí být úředně ověřen) 

b/ v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky s doručením 
na obecní úřad nejpozději do pátku 1. října 2021 

c/ osobně na obecním úřadu nejpozději do středy 6. října 2021 do 16:00 hod.              
Obecní úřad Rybí vydá voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže 
plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, 
anebo jej voliči zašle do vlastních rukou. Voličské průkazy se vydávají od čtvrtku 
23. září 2021.  

Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento 
průkaz odevzdat okrskové volební komisi, ta jej přiloží k výpisu ze stálého seznamu 
voličů. 

Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu 
hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní.  

Starostka obce určuje 2 zvláštní prostory pro úpravu hlasovacích lístků, odděleny tak, 
aby byla zajištěna tajnost hlasování. 

K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý 
povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.  

  
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve 
dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost – 
prostřednictvím přenosné volební schránky, a to pouze v územním obvodu volebního 
okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.  
 

Telefonní spojení do volební místnosti: 725 410 413 
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Sportovní komise ve spolupráci s TJ Rybí a   
Atletickým klubem E. Zátopka Kopřivnice 

pořádá v sobotu 9. října 
běžecký závod - RYBSKÝ TRHÁK v rámci „Lašské běžecké ligy“ 

na který jste všichni zváni 
ať už jako závodníci nebo diváci. 

Bližší informace najdete v přiložených propozicích 

Sbor dobrovolných hasičů Rybí pořádá  

v sobotu 16.10.2021 v sále Besedy  

KRMÁŠOVOU ZÁBAVU.  

Hudba: CACTUS 

Vstupné 100,- Kč.  

Začátek v 19.00 hod.,  

ale na večeři či jen chuťovku si můžete zajít již od  16. hodiny. 

Nabízíme: přírodní řízek, brambor, obloha - jitrnicový, jelitový prejt,       
brambor, zelí - smažený vepřový řízek, brambor, okurek - vepřo,knedlo,zelo - 

studený zabijačkový talíř, chléb - prdelanka 
 

Občerstvení - bohatá tombola - hudba, tanec. 
 

Nedělní prodej zabijačkových specialit začíná tradičně v 9 hodin v hasičárně.  
 

Srdečně zvou a těší se na Vás hasiči. 

 

(V PŘÍPADĚ , ŽE BUDE MUSET BÝT KRMÁŠOVÁ ZÁBAVA ZRUŠENA Z DŮVODU VLÁDNÍCH 

PROTICOVIDOVÝCH OPATŘENÍ,  

NEDĚLNÍ PRODEJ VÝROBKŮ V HASIČÁRNĚ URČITĚ BUDE) 

Od úterý 5. října 2021 začíná v sokolovně cvičení žáků.  
 

17:00 - 18:30     Starší a mladší žáci               Václav Honeš 
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Zájezd do zámku v Miloticích  
s návštěvou sklípku v Kobylí  
 
Obec Rybí ve spolupráci s klubem seniorů, 
pořádá ve čtvrtek 21. října 2021 zájezd do 
jihovýchodní části Moravy do barokního 
zámku v Miloticích. 

V odpoledních hodinách pak navštívíme 
sklípek v obci Kobylí, kde je pro návštěvníky 
připravena ochutnávka vín s občerstvením.  

Zde můžete navštívit i zajímavou rozhlednu 
„Stezku nad Vinohrady“. 

 

Odjezd v 7.00 hod. od Fojtství s možností nástupu i Rybí-horní. 

Cena zájezdu 400,- Kč (úhrada ochutnávky vín a občerstvení) 

 
Přihlásit se můžete na obecním úřadě nebo na tel. č. 725 410 413  



9 

 

PRODÁM JABLKA 

na uskladnění 

Cena 15 Kč / kg 

Dušan Olajoš, Rybí 303 

tel. 728 995 110 
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Ukládání objemného odpadu z domácnosti a železného šrotu do 
velkoobjemových kontejnerů: 
 

 pro horní část obce   5. a   6. října     u Besedy 
 pro dolní část obce  12. a 13. října     u Fojtství  

Ve dnech svozu velkoobjemového odpadu můžete dovést ke 

sběrným místům  železný a hliníkový šrot. 

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. října a 16. října u obecního 
skladu a to vždy 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.)  
 Můžete zde uložit:  
  -  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  

Znovu upozorňujeme, že na obecním úřadě jsou po celý rok umístěny kontejnery na: 
  

 sběr malých elektrospotřebičů, baterií, zářivek a úsporných žárovek  
 vyřazené tonery a cartridge z tiskáren.  
 

A dále také po obci jsou umístěny kontejnery na: 
 ošacení  - u sokolovny, za zastávkou Rybí-Fojtství, u Hanzelků (směr na 

Štramberk) 
 papír a kartony - u sokolovny 
 olej z domácností - před sokolovnou a u kovárny 
 plechovky - na sedmi místech po obci (červený kontejner) 
 tetrapackové obaly - (od mléka apod.) vhazujte do modrých kontejnerů na 

papír 
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Upozorňujeme vás všechny, kdo máte napojenou splaškovou kanalizaci z vašeho domu 
na kanalizační řad v majetku obce a doposud jste nezaplatili stočné pro letošní rok, 
abyste tak učinili do konce října.  
 

Pro rok 2021 je stanovena cena stočného ve výši 5 Kč/m
3
. V obci stanovujeme  

množství spotřebované vody podle směrných čísel roční spotřeby vody, kde je uvedeno, 

že na jednoho obyvatele bytu s tekoucí teplou vodou připadá 35 m
3
/rok.  

Cena stočného na jednoho obyvatele domu je tedy stanovena ve výši 175 Kč.  

Dle smlouvy můžete uhradit stočné na účet obce č. 1766493309/0800, jako variabilní 

symbol uveďte číslo smlouvy, nebo platbu můžete provést v hotovosti nebo platební 

kartou do pokladny na obecním úřadě. 

Marie Janečková 

sázení stromů okolo cyklostezky 
 

Zveme Vás 6. listopadu od 10:00 hodin na sázení stromků okolo cyklostezky. Budeme 

sázet švestky, jabloně, třešně, ale také duby a jilmy (podle doporučení odboru ochrany 

přírody Měst. úřadu v Novém Jičíně).  

Pokud chcete zanechat vzkaz okolojdoucím i okolojedoucím, budeme rádi, když zašlete 

návrh textu, abychom jej mohli nechat vytisknout na tabulku, kterou připevníte na 

ochranný kůl k vysázenému stromku. 

Stromky i potřebný materiál k upevnění stromků zajistíme. Vezměte si s sebou rýč na 

sázení a chuť do práce. 

Sejdeme se u regulační stanice plynu u cedule obce Rybí. 

 

Výzva k ořezu stromů a keřů okolo místních komunikací 
 

Prosíme Vás, všechny vlastníky stromů a keřů vysázených okolo místních komunikací, 

abyste provedli podzimní ořezy všech větví stromů a keřů. Překážejí bezpečnému 

průjezdu všech automobilů (především nákladním).  

Pokud nebude ořez stromu proveden dostatečně, nebudeme v těchto místech provádět 

zimní údržbu komunikací. 

Marie Janečková 
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Ze zasedání rady obce  

V měsíci září rada obce  

schválila: 

 uzavření smlouvy o reklamě mezi obcí Rybí a fa Machula s.r.o. se sídlem Vidče 

369 (sponzorský dar na běžecký závod Rybský trhák) 

 uzavření dodatku č. 3 smlouvy mezi obcí Rybí a společnosti TextilEco a.s. se 

sídlem Palackého 715/15 Nové Město – Praha (vývoz textilu z kontejnerů na textil) 

 uzavření objednávky s Ing. Janou Mikulkovou, ekonomické a dotační poradenství 

IČ: 636 83 326 na vyřízení žádosti o dotaci k projektu „Rozšíření služeb pro cyklisty 

na trase 502“ (solární sloupek na cyklostezce) 

 nabídku Rosco Sport s.r.o., Bělčická 2820/1, Praha 4, IČ:256 82 105 za celkovou 

nabídkovou cenu 60.755,- Kč včetně DPH a uzavření objednávky s touto 

společností na dodávku mobilního mantinelu na míčové hry. 

 povolení průjezdu motoristického podniku Valašská rally Valmez 2022 a to dne 9. 4. 

2022 od 9 do 17 hodin po místních komunikacích obce (viz žádost)  

 uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu mezi 

obci Rybí a společnosti ČEZ Distribuce se sídlem Děčín, Děčín IV- Podmokly 

Teplická 874/8.  

 podání žádosti na umístění dopravního zrcadla naproti výjezdu z vedlejší ulice na 

pozemku parc. č. 1688/1 k.ú Rybí. 
  

doporučila zastupitelstvu ke schválení: 

 žádost F.Š. bytem Rybí o poskytnutí účelově vázané dotace z rozpočtu obce Rybí 

na stavbu domovní čistírny odpadních vod ve výši 21.741,- Kč 

 žádost pana M.M. bytem Rybí o poskytnutí účelově vázané dotace z rozpočtu obce 

Rybí na stavbu domovní čistírny odpadních vod ve výši 21.200,- Kč 
 

zamítla: 

 poskytnutí daru spolku Naše odpady, z. s. se sídlem 691 62 Uherčice 339 

vzala na vědomí: 

 žádost pana P.G. bytem Nový Jičín o změnu územního plánu na pozemku parc. č. 

937/7 k.ú Rybí 

 žádost pana P.G. bytem Rybí o změnu územního plánu na pozemku parc. č. 937/4 

k.ú Rybí 

 žádost uživatelů tělocvičny v budově sokolovny na úpravu vstupu do budovy 

sokolovny 
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 schvaluje  program  15. zasedání Zastupitelstva obce Rybí; 
 
 schvaluje, aby diskuse probíhala ke každému bodu programu zvlášť; 
 
 bere  na  vědomí usnesení přijaté na 14. zasedání Zastupitelstva obce Rybí dne 

9.6.2021 
 schvaluje návrhovou komisi ve složení    -  předseda -  Pavel Kotek 
         další členové  -  Jaromír Marek a Petr Pochyla 
  ověřovatelé zápisu – Andrea Tománková a Jiří Kudělka 
    zapisovatelka -  Jana Marková     
   
 bere na vědomí zprávu o čerpání rozpočtu v roce 2021.  
 
 bere na vědomí zprávu o projednaných rozpočtových opatřeních přijatých radou 

obce v roce 2021 
 
 bere na vědomí  zprávu finančního výboru za rok 2021. 
 
 bere na vědomí  zprávu kontrolního výboru za rok 2021.    
 
 schvaluje dodatek č. 4 Dotačního programu obce Rybí „Domovní ČOV“ 

Bod 3) Vymezení okruhu příjemců. Žadatelem a příjemcem dotace může být 
fyzická osoba s trvalým pobytem v obci Rybí. 
Bod 4) Lokalizace programu. Příjemce dotace musí ČOV realizovat na území 
obce Rybí pro budovu, která je nebo bude určena k bydlení 
O sporných případech rozhodne zastupitelstvo. 

 
 schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce Rybí na stavbu domovní čistírny 

odpadních vod panu D.K., bytem Rybí a to ve výši 23.517,- Kč a schvaluje 
uzavření smlouvy.  

 
 schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce Rybí na stavbu domovní čistírny 

odpadních vod panu A.R., bytem Rybí a to ve výši 24.926,- Kč a schvaluje 
uzavření smlouvy.  

 
 schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce Rybí na stavbu domovní čistírny 

odpadních vod panu F.Š., bytem Rybí a to ve výši 21.741,- Kč a schvaluje 
uzavření smlouvy.  

Ze zasedání  

 zastupitelstva obce 

Ve středu 22. září 2021 se v sále Besedy konalo 15. zasedání zastupitelstva obce, 
kterého se zúčastnilo 8 členů zastupitelstva a 5 občanů. 
 

Zastupitelstvo na zasedání projednalo a přijalo toto usnesení: 
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 schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce Rybí na stavbu domovní čistírny 

odpadních vod panu M.M., bytem Rybí a to ve výši 21.200,- Kč a schvaluje 
uzavření smlouvy.  

 
 schvaluje  podání návrhu na přísedícího u Okresního soudu v Novém Jičíně na 

období 2022 až 2026 a to Ing. R.M., bytem Rybí. 
 
 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 
stavebního zákona a také v návaznosti na § 44 písm. d) stavebního zákona o 
pořízení změny územního plánu - vymezit na pozemcích parc. č. 1132/1 a 
1132/2 k.ú Rybí plochu ZS – zeleň soukromá a vyhrazená  

 Náklady na pořízení změny hradí obec. 
 
 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 
stavebního zákona a také v návaznosti na § 44 písm. d) stavebního zákona o 
pořízení změny územního plánu - vymezit na pozemku parc. č. 937/7 k.ú. Rybí 
zastavitelnou plochu k výstavbě rodinného domu pouze na části předmětného 
pozemku o velikosti cca 1500 m

2
. Na zbývající části pozemku změnou ÚP vymezit 

plochu ZS - zeleň soukromá a vyhrazená 
 Náklady na pořízení změny hradí obec. 
 
 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 
stavebního zákona a také v návaznosti na § 44 písm. d) stavebního zákona o 
pořízení změny územního plánu - vymezit na vyznačené části pozemku parc. č. 
937/4 k.ú. Rybí plochu ZS – zeleň soukromá a vyhrazená  

 Náklady na pořízení změny hradí obec. 
 
 bere na vědomí informace starostky. 
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Věrka Šustalová, knihovnice 

     A. Frith     Co se děje s odpadem 
     Co se děje s odpadem potom, co jej vyhodíš? To se děti dozví, když otevřou tuto knihu 
a odklopí okénka. Sledují odpad na jeho cestě přes třídící stroje a všechny druhy 
recyklačních procesů až po přeměnu v nové funkční věci.  
 

     P. H. Šlik    Olinka a kouzelná truhla 
     Šestiletá Olinka jede na prázdniny k dědečkovi na vesnici, ale vůbec se netěší. Děda je 
mrzout a nejraději by jen chodil na ryby, díval se na televizi a jedl párky. Jednoho dne se 
ale vše změní. Na půdě Olinka objeví tajemnou truhlu a díky ní zažívá nejen napínavé 
příběhy, ale i pořádnou dávku nebezpečí. 
 

     D. J. Žák    Žeberův odkaz 
     Po zmizení jedenáctiletého Edwina je jeho kamarádům jasné, že to nějak souvisí 
s profesorem Žeberou a jeho tajným zápisníkem. Parta kamarádů se pustí do pátrání na 
vlastní pěst, ale nebude hledat jenom Edwina, ale i průchody do tajemného světa Trombů. 
 

     P. Taylor    Doktore, čas to zahojí 
     V této knize se vrátíme v čase o několik let zpátky do doby, kdy mladý Barry Laverty 
nastupuje v nemocnici povinnou roční praxi. Poznává jednotlivá oddělení, zažívá vděčnost 
pacientů a nové lásky. O šest let později je lékařem v Ballybucklebu a spolu se starším 
kolegou Fingalem , prožívají pestrý život s obyvateli tohoto malého městečka. 
 

     L. Riley     Motýlí pokoj 
     Posy Montagueová je posledním potomkem starého anglického rodu, blíží se jí 
sedmdesátka, ale duši má stále mladou. Žije v nádherném venkovském sídle svých 
předků, kde prožila idylické dětství. Později zde vychovala jako mladá vdova dva syny. 
Historické sídlo chátrá a Posy ač nerada se jej rozhodne prodat. Netuší, že tímto 
rozhodnutím uvolní lavinu událostí, které hrozí zničit nejen ji, ale i její dva dospělé syny a 
rodinami… 
 

     M. Harasimová   Smrtelný hřích 
     Erika vede úplně normální život, vše se změní, když oslaví jedenácté narozeniny. Otec 
se začíná k ní chovat jinak než dosud a začne ji sexuálně zneužívat. Erika si neví rady, co 
má dělat, a tak se svěří matce. Ale ta ji nevěří, a tak se snaží co nejdříve odejít z domu. 
Studuje a chce, aby s rodiči neměla již nic společného. Ale když se dozví, že její matka je 
těhotná, přeje se, aby se narodil kluk. Bohužel, narodí se Nikola, a protože Erika zjistí, že 
její rodiče vlastně nikdy děti mít nechtěli, stará se o svou malou sestru. A jen se bojí, aby 
nezažila to, co ona. 
 

     T. Bryndza    Mlha nad Shadow Sands 
     Když Kate Marshallová objeví ve vodní nádrži mrtvé tělo mladého muže, policie jeho 

smrt považuje za tragickou nehodu. Ona má ale podezření, že je to úplně jinak. Spolu se 

svým asistentem Tristanem se pouští do pátrání, které odhalí, že před sebou mají výsledek 

řádění sériového vraha. 
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ŽIVOT S  PUBERŤÁKEM  
Jízda na horské dráze. Přesně takhle by se dal popsat 
život s puberťákem. Pokud máte právě vy tu výsadu 
sdílet domácnost s dospívajícím dítětem, jistě nám 
dáte za pravdu. Někdy se váš náctiletý celé dny 
směje, povídá si s vámi, vtipkuje, jindy téměř nevyjde 
z pokoje a na jakoukoli snahu o komunikaci reaguje 
protočením očí a hlasitým teatrálním povzdechem. 
Vyznat se v puberťácích je náročné, často se stává, 
že se v rozhovoru s nimi míjíte, obě strany se cítí 
nepochopeny a hádky na sebe nenechají dlouho 
čekat. 
Jak zvládnout život s puberťákem bez vrásek? Jak 
své dospívající děti lépe pochopit a komunikovat 
s nimi? 
 

Puberta je náročná  
Puberta je náročným obdobím nejen pro vás rodiče, 
ale také pro děti samotné. Emoce jsou v průběhu 
dospívání velmi intenzivní a mají tendenci se rychle měnit. Dospívající si postupně začínají 
budovat vlastní názory a představy o světě a často narážejí na nepochopení nebo rozpory 
s rodiči. Jsou ve zvláštním období, kdy se tvoří podstata jejich identity, objevují, kým 
vlastně jsou, blíží se dospělosti, ale přitom narážejí na to, že jsou stále dětmi. Obrovský 
význam v pubertě mají vrstevnické vztahy, dospívající mají často tendenci se navzájem 
porovnávat, což může vést k různým úzkostem či problémům se sebevědomím.  
 

Joo, to když já jsem byl ve tvém věku…  
Pozor na srovnávání! Dospělí mají často tendence srovnávat dospívání dětí 
s  vlastní zkušeností a obvykle docházejí k  jedinému: Ta dnešní mládež, to 
je hrůza! Je třeba pamatovat na to, že podobně se pravděpodobně 
vyjadřovali  o vaší generaci zase vaši rodiče a ještě předtím ti  jej ich. 
Porovnávat dospívání napříč generacemi je poměrně odvážné. Každá 
generace totiž čelí novým výzvám, adaptuje se na nové překážky a změny 
ve společnosti. Současní dospívající se například musí vyrovnávat 
s  nástrahami online světa, v  reakci na stále se zrychlující svět jsou nuceni 
rychlej i  dospět a svůj vl iv na mnohé mají také současné globální problémy.  
 

Čtyři zlatá pravidla života s  puberťákem  
Komunikace. Komunikace je základem všech vztahů, včetně těch mezi rodiči a dětmi. 
Buďte ke svým dospívajícím otevření a upřímní, mluvte s nimi jako se sobě rovnými, 
neshazujte jejich názory a postoje, nezlehčujte jejich problémy.  
Respekt a tolerance. Váš puberťák už není malým dítětem, snažte se ho jako osobnost 
respektovat, přijměte fakt, že postupně dospívá. Důležitá je zde potřeba soukromí, kterou 
je také třeba respektovat. 
Hranice. Samozřejmě, vše má své hranice a na to občas dospívající zapomínají. Je určitě 
vhodné mít nastavena jasná pravidla a hranice. Místo stručných příkazů a zákazů zkuste o 
pravidlech mluvit společně, hledejte kompromisy nebo alespoň vždy vysvětlete, proč je pro 
vás dané pravidlo důležité.  
Zájem.  Zajímejte se o to, jak se mají, co je baví, jaké mají sny. Když s vámi mluví, 
skutečně je poslouchejte. Pozor! Dospívající si někdy zájem rodičů 
vykládají jako vyzvídání, či kontrolování. Dejte jim najevo, že tomu tak 
není. Sdílejte s nimi také své pocity, přání či obavy. 
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MŠ 
STŘÍPKY Z MATEŘINKY 

 
ZÁŘÍ 

V červenci a srpnu  probíhaly v MŠ sanitační dny. Prováděly se drobné opravy na 

zahradě i uvnitř školy a samozřejmě i přípravy na nový školní rok. Naše paní kuchařky 

vařily i pro oba turnusy skautských týdnů v Sokolovně a dostaly velkou pochvalu, že jim 

chutnalo tak moc, že se i talíře vylizovaly! Takhle oceněná práce hodně potěší. 

 

Září nás zastihlo v plné polní. Po mateřské dovolené se vrátila paní učitelka Bc. Iva 

Šimíčková. Dětí bylo málo, takovou nemocnost jsme v září ještě neměli. Z některých 

„Sluníček“ se staly „Rybičky“ a z nováčků príma kamarádi. 

 

 Přálo nám počasí a tak se dala využít zahrada k různým hrám, k dovádění na 

skluzavkách a hraní minifotbálku. Při chladnějším počasí jsme se vydávali na procházky 

a učili se, jak se chodí ve dvojicích. Zopakovali jsme si pravidla při chůzi na místních 

komunikacích, využili cyklostezku z Rybí k pozorování měnící se přírody a hledali 

šípkové keře a další přírodniny pro výzdobu MŠ. Tvoříme podzimní ovoce a práce nám 

jde hezky od ruky. Moc nás potěšil opravený chodníček v Potůčkách. Chodíme tam rádi 

celý rok a v zimě se vyřádit na bobech či saních. Teď už nebudeme mít boty od bláta… 

Podzimní aktivity se odvíjejí podle počasí, ale protože nejsme z cukru ani ze soli, určitě 

si podzimu užijeme. 

 

Maskotem tohoto školního roku bude divočák Eman. Už teď se těšíme 

na Vaše výtvory, které doma s dětmi vytvoříte. 

 

22.9.2021 proběhly v MŠ třídní schůzky. Jsme rádi, že se jich rodiče účastní a že se 

mohou podílet na chodu školy a přispět svými nápady. Spolupráce s rodiči je velmi 

vítaná a prospěšná. 

Naše knihobudka je stále funkční a tak noste i Vy své knihy a půjčujte si je navzájem. 

Čtenářů není nikdy dost… 

 

V tomto školním roce plánujeme divadla - v MŠ i zájezdové, tradiční Lucerničkový 

pochod s opékáním buřtů na Kocmínku a další akce společně s rodiči, projektové dny, 

výlety, besídky...Vše se samozřejmě bude odvíjet dle aktuální situace. Snad už bude líp 

a žádný coronavirus nám naše plány nezkazí! 
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Zprávičky ze školičky 
Září byl měsíc, kdy si děti 
opět zvykaly na školní práci. 

Ve výuce jsme především opakovali a zjišťovali, 
jak na tom se svými vědomostmi po prázdninách 
jsme. Prvňáčci si zvykají na nový režim. Ale i tak 
jsme si našli chvilku na odpočinkový den, když 
jsme vyrazili na cvičení v přírodě. Děti 4. a 5. 
ročníku k tomu ještě navštívili dopravní hřiště. 

 
 
Důležitou součástí školy jsou 
rodiče dětí, proto jsme 
uspořádali odpolední opékání 
na fotbalovém hřišti. Měli jsme 
tak možnost poznat se a 
popovídat si neformálně. 
 
 

V neposlední řadě stojí za 
zmínku, že jsme vybavili 
novými herními prvky naši 
školní družinu. Děti si novinek 
užívají a do družiny se těší.  

Také bych Vás chtěla 
informovat, že jsme přes 
prázdniny připravili nově 
webové stránky školy, které 
jsou v souladu s požadavky 
moderních technologií. 

Mgr. Hana Frydrychová 

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

