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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.
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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.

Všem dětem, studentům, pedagogům i rodičům
děkujeme za zvládnutí všech překážek, které
jim tento školní rok připravil.
Blahopřejeme k výsledkům, kterých se Vám
všem ve školách podařilo dosáhnout.
Gratulujeme maturantům i vysokoškolákům
k úspěšnému ukončení studia.
Přejeme slunečné prázdniny i dovolenou.
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Velká voda v Rybí a odkládání odpadu k břehům potoka
Pátek 19. i pátek 26. června se do historie naší obce zapíší jako dny, kdy se přes nás
prohnala velká voda. Po půlnoci 19.6. bylo v jednom okamžiku na srážkoměru
naměřeno množství 62,4 mm srážek na metr čtvereční. Voda se pak z přilehlých kopců
valila do zabydlené části obce, zahltily se propustky i kanály. Před křižovatkou u fojtství
se rozlila voda z Klimbachu a voda zaplavila sklepy domů a zahrady.
Velká voda v tocích brala také velké množství nezpevněného materiálu. Proto Vás
znovu upozorňuji (stejně jako každý rok), abyste nenaváželi k tokům žádné zbytky ze
zahrad, žádné sutě. Je to materiál, který se při větší vodě valí korytem, zanáší
propustky a kanály a způsobuje škody lidem bydlícím podél potoka.
Přece dobře víte, že bioodpad patří do kompostérů, nebo také již několik let můžete
využívat služby společnosti OZO, která bioodpad z naší obce odváží.
Nepotřebné sutě odvážejte na skládku do Životic.
Snažme se, aby břehy okolo toků byly porostlé travnatým drnem, ten koryta zpevňuje
nejlépe.
Marie Janečková
Psí mazlíčci
Opětovně připomínáme povinnost všech majitelů psů, aby při vycházce drželi svého
mazlíčka na vodítku a také aby vždy odstranili výkaly, které pejsek po sobě zanechává.
Ani v zabydlené části obce, ani v okrajových částech (i když se zdá, že je to jen
obyčejná louka), není žádný vlastník pozemků nadšený z odklízení exkrementů, které
zůstanou po vycházce vašeho čtyřnohého kamaráda.
Investiční plán obce Rybí na období 2020 - 2030
Ve sdělovacích prostředcích proběhla před časem zpráva o národním plánu
investičních akcí zpracovaným vládou premiéra Andreje Babiše. Tento plán bude
vodítkem pro vyhlašování dotačních titulů v naší zemi v budoucích deseti letech. Je
proto velmi potřebné, aby v něm byly obsaženy projekty, které bychom rádi uskutečnili i
v naší obci. Nejedná se pouze o investice, které chce realizovat obec, ale také projekty
spolků, sdružení a nejrůznějších zájmových skupin. Proto Vás všechny vyzývám k
zaslání návrhů, které byste rádi v Rybí v následujících letech uskutečnili. Tyto náměty
zasílejte do 10. srpna 2020 na emailovou adresu starosta@rybi.cz. Budou zapracovány
do investičního plánu obce Rybí, jehož návrh bude předložen ke schválení
zastupitelstvu v měsíci září. Po jeho schválení bude zaslán na zapracování do
národního programu. Projekty v tomto programu obsažené by měly mít vyšší bodové
hodnocení a tím i větší šanci na získání dotační podpory.
I když je tento plánovací akt ohrožen mnoha neznámými faktory, bylo by škoda nechat
si tuto příležitost proplout mezi prsty.
Kromě názvu projektu popište také cíl projektu, předpokládané náklady a také dobu
realizace.
Za spolupráci děkuje Marie Janečková
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Zájezd do Jeseníků
Praděd – lázně Karlova Studánka
Obec Rybí společně s klubem seniorů pořádá
zájezd do Jeseníků.
Odjíždíme v úterý 4. srpna v 6.30 hod. od Fojtství
s možností nástupu i Rybí - horní
Vyvezeme se na Ovčárnu. Navštívíme také Karlovou
Studánku, kde pro nás bude rezervováno místo v hotelu
Džbán na oběd.
Cena zájezdu 150,- Kč.
Cena zahrnuje: autobusovou dopravu, výjezd na Praděd, lázně Karlová Studánka
s obědem v hotelu Džbán.
Předpokládaný návrat domů v 19:00 hodin
Tato akce je podpořena z rozpočtu Moravskoslezského kraje.
V případě zájmu se hlaste na obecním úřadě a tel. čísle 556 760 181.

Od pátku 3. července bude opět pravidelně otevřeno „Občerstvení na hřišti“
Po zavřeno
Út
16 - 22
St
16 - 22
Čt
16 - 22
Pá 16 - 24
So 13 - 24
Ne
9 - 21

KLUB ŽEN

zve své členky ve středu 1. července do přísálí Besedy v 17:00 hod.

ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ se bude konat v úterý 7. července v konzultační místnosti
lékaře na obecním úřadě v době od 9:30 - 10:00.
ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ A MĚŘENÍ TLAKU se bude konat v pondělí 20. července
ve stejnou dobu.
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Dne 1. srpna 2020 bude u nás uvedena nejhranější autorská komedie současnosti

DON QUIOTE DE LA ANCHA
Představení, které prodlužuje život
Didaktická klaunikyáda na motivy románu Miguela Cervantese Saavedry uchopená
dle vzoru velkého českého emigranta Jana Ámose Komenského a režírována pod
vedením Bolka Polívky.
Místo a začátek představení upřesníme na plakátech.
Srdečně zve Kulturní komise

Slavnostní otevření Věžičky
V neděli 9. srpna od 15:00 do 19:00 hodin
Vás všechny zveme na slavnostní otevření nově zrekonstruované Věžičky.
A protože k oslavě patří dobré jídlo a pití,
chceme toto otevření spojit s naší tradiční akcí Restaurant Day.
Zveme tedy všechny kuchaře, aby si ve Věžičce neváhali otevřít své "restaurace" a
připravili pro všechny příchozí oblíbená jídla ze své domácí kuchyně.
Přihlaste se na info@vezickarybi.cz, FB stránkách společenského centra Věžička nebo
jednoduše zavolejte na telefon 606 127 321
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STŘÍPKY Z MATEŘINKY
ČERVEN

MŠ

Měsíc červen se překulil velice rychle. Dokud nám nezačalo pršet,
hojně jsme využívali naši školní zahradu – ještě že ji máme!
Pozorovali jsme na ní hmyz a také naši minizahrádku, co nám tam všechno roste. A
těšili se na třešně, které se už pomalu začaly červenat. Náš vrbový domeček se zase
zelená a až se pořádně rozroste, tak to bude parádní schovávačka.
V pergole si zase hrajeme, povídáme nebo malujeme a počítáme nové trsy hroznového
vína. Oba naše dřevěné domečky byly v obložení a patřičně zabydlené panenkami a
nádobíčkem.
V rámci projektového dne „Pod rozkvetlým vřesem“ u nás byla hezká beseda z Hájenky
– zase jsme se dozvěděli něco nového o přírodě a jak to v ní chodí. Je dobré vědět, že
se příroda má chránit a i my ve školce už to víme moc dobře. Ve třídách byli s námi
opravdoví pulci a jenom je škoda, že jsem je pustili do potoka dříve, než se z nich staly
žáby...To by bylo panečku něco, žáby ve školce!
Když konečně počasí dovolilo, my předškoláci jsme vyrazili do Štramberku do Minizoo
pana Jeřábka a to teda byl zážitek! Ryby, hadi, pavouci, opičky, želvičky a různí ještěři
byli príma zpestřením našeho výletu. Také tam byly pro nás i soutěže a někteří z nás
vyhráli třeba hadí kůži! My statečnější jsme se mohli vyfotit i s hadem kolem krku – no
tolik zájemců o fotku had ještě v životě neviděl….Výborné byly i štramberské uši jako
odměna pro všechny výletníky.
Tradiční rozloučení s našimi předškoláky se letos
uskutečnilo tak trochu jinak. Domluvili jsme si veselý
program s tancováním a soutěžemi s myškou Klárkou a
veverkou Terkou. Rozdělili jsme akci na venkovní prostory
v Sokolovně a na naši zahradu. Připraveno bylo i opékání
na našem ohništi a buřty všem hrozně chutnaly. Zpívalo
se a soutěžilo ostošest. Předali jsme dárky našim
předškolákům, kterých je letos 16, popřáli jim ve škole
samé jedničky, hodně štěstí a úspěchů.
Přejeme všem dětem, aby si ve zdraví užili hezké a
pohodové prázdniny, krásné léto plné sluníčka a dospělákům klidnou zaslouženou
dovolenou.
S některými se uvidíme i o prázdninách, protože naše MŠ je uzavřena pouze poslední
týden v červenci a první dva týdny v srpnu.
Mějte se všichni moc a moc krásně a užijte si léta!!!
Ředitelka místní MŠ zve nově přijaté děti a jejich
rodiče na prohlídku mateřské školy, která se koná v
pondělí 27. 7. 2020 v 10.00 hodin.
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Zprávičky ze školičky
Školní rok 2019/2020 končí. Pro všechny děti, rodiče i ostatní bude
díky uplynulým událostem nezapomenutelný. Poděkování za
zvládnutí situace během mimořádných opatření patří dětem a jejich rodičům, kteří se
velmi hezky k domácí výuce postavili. Děti se v květnu vrátily, jakoby škola zavřená ani
nebyla. Poděkování patří i vyučujícím, kteří se dle mého názoru s výukou na dálku
dobře vypořádali.
Díky tomu si děti odnesly pěkná vysvědčení a prázdniny můžou začít. Chtěla
bych všem tímto popřát jejich klidné prožití, hodně zážitků a slunečných dní tak, aby
načerpali sílu do dalšího školního roku.
Během měsíce července a srpna bude ve škole probíhat rekonstrukce dvou tříd,
ve kterých se budou opravovat vnitřní omítky a bude se obnovovat vybavení tříd.
Mgr. Hana Frydrychová
Výlet páťáků do Prahy
Ve čtvrtek 18. června jsme jeli do Prahy. Vyjeli jsme v 5:30 od školy a v 6:15 nám jel
vlak z Hranic na Moravě. Cesta vlakem byla zábavná, teda jenom pro nás. ☺
Přijeli jsme tam kolem deváté
hodiny. Když jsme vystoupili,
sestoupili jsme do Metra a dojeli
na stanici Hradčanská, odkud
jsme vyšli na hrad. Po prohlídce
hradu jsme sešli po Pražských
schodech na Karlův most. Bylo
to neuvěřitelné, ale byl úplně
prázdný. Z Karlova Mostu jsme
se
dostali
na
Václavské
Náměstí, kde jsme dostali jednu
hodinu rozchod na různé
nákupy. Někteří se šli najíst a jiní třeba koupit oblečení. Každý měl jiné plány. Po
Václavském náměstí následovala prohlídka Staromáku. Viděli jsme zvonit Orloj, sochu
Jana Husa, jedli trdelník, pili kofolu, no mňam. Potom jsme šli zpět na Hlavní Nádraží.
Cestou byla velká sranda. Znovu jsme měli hodinu na nákupy, ale většina z nás seděla
v restauraci, protože nás bolely nohy. Domů jsme přijeli kolem osmé hodiny. Děkujeme
tatínkům, kteří nás odvezli na nádraží i zpět. Byl to super výlet.
(V.Pustějovský, O.Bogár)
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Pražský kvíz
1. V Praze je přibližně:
a) 500 tis obyvatel
b) 1 milion obyvatel
c) 10 miliónů obyvatel
2. Praze se říká, že je:
a) kamenná
b) stověžatá
c) rozrostlá
3. Karlovu mostu se také říká:
a) Pražský most
b) Vltavský most
c) Vajíčkový most
4. Náměstí, na kterém je pražský orloj, je:
a) Staroměstské
b) Václavské
c) Pražské
5. Socha sv. Václava na koni je na:
a) Pražském náměstí
b) Hlavním nádraží
c) Václavském náměstí

(1b, 2b, 3a, 4a, 5c)

Turistický oddíl TJ Rybí má ještě volná místa na
cyklozájezd do východních Čech ve dnech 4-6.září 2020
Cyklotrasy povedou údolím řek Tichá a Divoká Orlice a údolím Moravské Sázavy.
Délky tras denně asi 50 km.
Ubytování s polopenzí v chatkách v kempu v Kostelci nad Orlicí.
Cena zájezdu je1450 Kč pro členy TJ Rybí –
1500 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 červnu rada obce
schválila:

uzavření smlouvy o dílo č. 09-0565a/20 mezi obcí Rybí a stavební společností
PORR a.s. se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10 (na stavbu
cyklostezky)


uzavření smlouvy mezi obcí Rybí a Martinem Lapčíkem na výkon funkce
technického dozoru pro stavbu cyklostezky



uzavření smlouvy mezi obcí Rybí a společností INNOVA Int. s.r.o. se sídlem Rudná
847/10, Ostrava Vítkovice na zajištění projektového managmentu na projekt
„Cyklostezka Rybí“.



uzavření objednávky na opravu místních komunikací s firmou Lesostavby Frýdek –
Místek a.s. se sídlem firmy Slezská 2766, Frýdek – Místek



uzavření objednávky se společnosti WORKOUT CLUB PARKS s.r.o. se sídlem
Ludvíková 1351/16, 716 00, Ostrava - Radvanice na stavbu workoutového hřiště
v areálu Klimbach.



uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o reklamě mezi obcí Rybí a společností
Commodum, spol. s r.o. se sídlem Valašská Bystřice čp. 225 (příspěvek na
pořádání dne obce)



uzavření smlouvy mezi obcí Rybí a hudební skupinou Fleret se sídlem Lhotsko 24,
Vizovice na vystoupení skupiny dne 11.9.2020 v obci Rybí.



uzavření objednávky na dodávku propagačního materiálu obce – kuličkového pera
a to z chráněné dílny EMIT-CZ sociální podnik, s. r. o. obchodního střediska
Kroměříž, Malý Val č. 1552/9, Kroměříž, e-mail: Jarsky@obchodnidumemit.cz.



zakoupení 1 ks solárního veřejného osvětlení k lávce do Klimbachu a to od
společnosti LEDEOS JD ROZHLASY s.r.o., Vigantice 196, 756 61 Vigantice.



podání žádosti Městskému úřadu Nový Jičín Odboru územního plánování a
stavebního řádu se sídlem Masarykovo nám. 1, Nový Jičín na pořízení územní
studie SÚ 2 Územního plánu Rybí.



vypořádání dotace Městu Nový Jičín na podporu v sociální oblasti v roce 2020 –
preventivní a poradenské služby, které využívají občané obce Rybí



prominutí nájmu nebytových prostor v majetku obce Rybí (pohostinství Beseda,
kadeřnictví na OÚ)
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V červenci a srpnu bude knihovna otevřena
jen v pondělí od 16°° do 19°° hod.
J. Žáček – A. Born
Ezopovy bajky
Svět se od Ezopových časů změnil od základu, lidé létají do vesmíru a dorozumívají se
přes celou zeměkouli. Ale ovládají je tytéž radosti, vášně a zlozvyky jako Ezopovy současníky.
Přečíst si Ezopovy bajky v novém převyprávění Jiřího Žáčka bude určitě bavit děti i jejich
rodiče.
J. Foglar
Dobrodružství v Zemi nikoho
Na počátku tohoto dobrodružství stojí odpozorovaný večerní rozhovor morseovkou
z jednoho okna do druhého. Zprvu útržkovitá zpráva se začne vyjasňovat a Vláďovi s Vinckem
se podaří vystopovat, kam ti dva neznámí kluci chodí. Země nikoho, jak rozervaný kraj za
městem pojmenují, skrývá mnoho tajemství. Chlapci se pustí dopátrání, ale na každém kroku
narážejí na překážky.
A. Palán
Jako v nebi, jenže jinak
Samotáři nežijí jen na Šumavě. Aleš Palán, autor knihy Raději zešílet v divočině, přináší
setkání s lidmi žijícími stranou civilizace. Rok a půl za nimi jezdil do odlehlých oblastí od
Chodska po Bílé Karpaty, od Jizerských hor po Beskydy. Setkání s těmito samotáři opět
přináší vyhraněné postoje, neopakovatelné životní příběhy a notnou dávku mystiky.
D. Steel
Modrooký chlapec
Ginny Carterová vede s manželem a tříletým synkem spokojený život v Beverly Hills.
Osudová nehoda ji připraví o všechno a ona se snaží najít nový smysl života v humanitární
práci v nejchudších částech světa. Setká se s opuštěným chlapcem a rozvine se mezi nimi
zvláštní pouto, ale objeví se nečekané problémy.
I. Devátá
Džungle v kuchyni
Jestliže očekáváte, že se dozvíte omračující recepty z neslýchaných a cizokrajných
ingrediencí, budete zklamáni. Autorka ve dvaceti letech neuměla uvařit ani kafe. Ale brzy
přišla na to, že ji vaření baví a stále sbírala nové recepty. Byla třikrát vdaná a nikdo se s ní
nechtěl rozvést. A proč? Protože úžasně vařila. Je to opět kniha, která srší humorem a láskou.
D. Gabaldon
Paměť kostí
Tato autorka si díky svým úžasným vypravěčským schopnostem získala miliony čtenářů.
V sedmém díle knižní série Cizinka, pokračuje v neobyčejném příběhu Skota Jamieho Frasera
z osmnáctého stoleté a jeho manželky Claire Randallové, která přicestovala časem
z dvacátého století.
R. Bryndza
Smrtící tajnosti
Jednoho mrazivého rána nalezne matka svou dceru v kaluži krve a zmrzlou na malé
předzahrádce. Po posledním, velmi bolestném případu se Erika Fosterová cítí zranitelná, ale
nakonec se ujme i tohoto vyšetřování. Brzy zjistí, že podobné útoky byly i v jiných částech
Londýna. A všechny spojuje jeden detail – oběti byly napadeny černě oblečenou postavou
s nasazenou plynovou maskou.

Věrka Šustalová, knihovnice
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Jak se vyrovnat se ztrátou zaměstnání

Práce je součástí vaší identity, ať už ji považujete za své poslání,
nebo nutné zlo, které je potřeba pro to, abyste si mohli udržet
určitou životní úroveň a každý měsíc poctivě platit účty. Pracovní
trh je ovšem nevyzpytatelný, každému tak může ze dne na den
přistát na stole výpověď. Je to rána, kterou jste nejspíš nečekali.
Zejména když na dané pozici trávíte většinu svého pracovního
života. Co teď? Co s vámi bude?
Konec, ne bo nový začátek?
Je přirozené, že se vám hlavou honí spousty otázek. Že
uvažujete o tom, jak zaplatíte účty, z čeho budete žít, co budete
dělat. Nové pracovní nabídky se také nehrnou, budete tak muset
navštívit Úřad práce, požádat o dávky podpory v nezaměstnanosti. Už jen to může být
pro mnohé velice stresující. K tomu máte najednou spoustu času, se kterým nevíte, jak
naložit.
Jakmile vyřídíte všechny povinné pochůzky na úřadech, dovolte si pár dní klidu, nikam
nespěchejte. Využijte tento čas k relaxaci a přemýšlení o tom, kam chcete svůj život
dále směřovat. Chcete opět pracovat na pozici podobné té minulé? Nebo se vydáte
úplně novým směrem? Vytvořte si například seznam, ve kterém si srovnáte své
požadavky. Poté s rozvahou vypracujte životopis. Jestli nevíte, jak na to, požádejte o
pomoc někoho zkušeného. Ať už z rodiny, nebo pracovnici Úřadu práce.
Připravte se na to, že hledání nové práce není jednoduché a zabere to více času.
Poohlížejte se po různých nabídkách, které jsou dostupné na internetu, rozesílejte
životopis, upravujte jej dle potřeby a trénujte pracovní pohovory. Pokud nevíte, jakým
směrem se chcete ubírat, nebojte se poradit s rodinou, manželkou/manželem, dětmi,
pracovnicemi úřadu nebo formou kariérního poradenství u psychologa. Možností je
opravdu hodně.
Nedovolte si doma zlenivět a raději si dopředu naplánujte, co budete každý další den
dělat, čemu se chcete věnovat. Je to pro vás zcela nová situace, nejste zatím zvyklí mít
takovou spoustu volného času. Nenechte však míjet dny jeden za druhým a raději je
nějak smysluplně využijte. Nuda a smutek jsou častou příčinou depresí, nenechte se
jimi ovládnout.
Pokud toužíte po něčem novém, zkuste se poohlédnout po různých rekvalifikačních
kurzech. Samozřejmě si říkáte, že nemáte peníze na rozhazování, ale zde opět pomůže
porada na Úřadu práce. Ten totiž nabízí různé kurzy zdarma a pracovnice vám rády
sdělí všechny podmínky a možnosti.
A rada na závěr? Změňte úhel pohledu. Neberte ztrátu zaměstnání jako konec, ale jako
příležitost začít znovu, zapracovat na sobě a dělat třeba právě to, k čemu jste před léty
nesebrali odvahu.
PhDr. Michaela Miechová
Psycholožka a majitelka poradny Mojra.cz
www.mojra.cz
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Evropský den proti vloupání
MS kraj – zabezpečení bytů, domů či chat…nejen před dovolenou
S blížícím se obdobím prázdnin a u příležitosti Evropského dne
proti vloupání, který letos připadá na 17. června, chtějí moravskoslezští
policisté připomenout důležitost zabezpečení bytů, rodinných domů, ale i
rekreačních chat před vloupáním. Preventivní rady je žádoucí aplikovat
během celého roku, byť období dovolených je z pohledu uvedené kriminality
„rizikovější“. Více k Evropskému dni proti vloupání zde: https://
www.policie.cz/clanek/evropsky-den-proti-vloupani-roku-2020.aspx.
…v době, kdy poškozená spala, měl pachatel upraveným předmětem otevřít neuzamčené vstupní
dveře bytu nacházejícím se v panelovém domě na Ostravsku a z předsíně odcizit kabelku. V té se
nacházela peněženka s osobními doklady, platebními kartami, finanční hotovostí a dalšími osobními
věcmi. Poškozená vyčíslila škodu na odcizených věcech na téměř dvanáct tisíc korun…
Za prvních pět měsíců letošního roku policisté v Moravskoslezském kraji registrovali okolo dvou
stovek případů vloupání do bytů, rodinných domů a víkendových chat. V porovnání se stejným
obdobím roku 2018 a 2019 jsou údaje obdobné. Rovněž předmět zájmů ze strany pachatelů se za
poslední dobu nemění. Převládá finanční hotovost, šperky z drahých kovů či menší spotřební
elektronika (notebooky, mobilní telefony, tablety či fotoaparáty).
Moravskoslezští policisté různorodou formou působí na širokou veřejnost při osvětě a předávání
preventivních rad a informací v souvislosti s předcházením uvedené trestné činnosti. Zmínit lze
kontrolu chatových oblastí, dohled při běžném výkonu služby či realizaci přednášek nebo mediální
výstupy. I přes uvedené nelze vloupání zcela vyloučit. Avšak existuje několik možností preventivního
charakteru, kterými ho lze ztížit či od něj zcela odradit.
Jedním z nástrojů prevence majetkové trestné činnosti uvedeného charakteru je projekt Policie
České republiky a Ministerstva vnitra České republiky s názvem „Zabezpečte se! Chraňte majetek
sobě i svým sousedům“ představený veřejnosti již v roce 2018, který byl
v dalších letech aktualizován. V rámci něj mohou občané využít mobilní
aplikaci
s názvem
„Zabezpečte
se“,
která
rovněž
prošla
„vylepšením“ (více na: https://www.policie.cz/clanek/novy-preventivniprojekt-na-ochranu-majetku.aspx).
Závěrem moravskoslezští policisté uvádějí některá preventivní doporučení:

Při zabezpečení objektu je vhodné kombinovat mechanické a elektronické prvky.








Neupozorňujte na svou nepřítomnost, například na sociálních sítích.
Při odchodu objekt řádně zajistěte (uzavřít okna, uzamknout dveře, použít mechanické prvky,
případně zapnout alarm), rovněž i při krátkodobém opuštění objektu (například při práci na
zahradě apod.).
Uklízejte na pozemku a udržujte přehledný prostor před objektem.
Cennosti nedávejte na odiv, chraňte je, pořiďte si jejich soupis, fotografie, myslete na pojištění.
Určitou výhodou mohou být dobré sousedské vztahy. Je důležité nebýt lhostejní k ostatním,
pomáhat si, a také všímat si podezřelých osob či vozidel.
Další hodnotné informace mohou občané získat na internetových stránkách
www.stopvloupani.cz
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Informace o výskytu zákonem, přísně chráněném Hřibu královském na území
Libhošťské hůrky. Žádáme všechny, aby netrhali tento vzácný kousek do košíku ke
konzumaci. ( jsou za to vysoké pokuty. Byla by i škoda jej natrhat a sníst).
Soňa Bartošová
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Osvědčení o úspoře emisí
V roce 2019 bylo díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla, kovů, nápojových kartonů
a dalších komodit v rámci tříděného sběru a využití odpadů v systému EKO-KOM
uspořeno 21,6 mil. GJ energie, tedy zhruba tolik, kolik v průměru spotřebuje za rok více
než 332 tisíc domácností. V případě tolik diskutovaného globálního oteplování přispěl
systém tříděného sběru a využití odpadů EKO-KOM ke snížení emisí o 922 540 tun
CO2 ekvivalentu.
Na přiloženém Osvědčení jsou uvedeny výsledky za rok 2019, kterých jste dosáhli ve
Vaší obci, a tím přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové stopy.
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Vyčistím koberce,
sedačky,
interiéry automobilů.
Dezinfekce místností, bytů,
automobilů
ozónovým generátorem
(ničí plísně, viry, bakterie,
roztoče a eliminuje zápach)
Jiří Marek, Rybí 371
tel. 739 640 626
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