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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.
Lubomír

Kocian

Jaroslav

Kocián

Karel

Honeš

Štefan

Holka

Miluše

Bartoňová

Alena

Kvitová

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.

Děkujeme, Vám všem, že i letos jste přispěli do pokladniček Tříkrálové sbírky. V
obci Rybí byly umístěny pokladničky v kostele a na obecním úřadě do 24. ledna 2021.

Vybralo se celkem 52.440 Kč.
Další možností přispívat je na stránkách charity www.trikralovasbirka.cz do online
kasičky, která bude otevřena do 30. dubna 2021.
Peněžité dary, které věnujete do sbírky, budou použity k podpoře zdravotních a
sociálních projektů.
Moc Vám děkuje Charita Kopřivnice
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Třídit odpad se opravdu vyplatí – aneb od letošního roku začíná výrazně růst
cena za uložení odpadu na skládkách komunálního odpadu
Na začátku letošního roku vstoupila v platnost velká novela zákona o odpadech. Jejím
ambiciózním cílem je výrazné snížení množství komunálního odpadu uloženého na
skládkách.
Nejúčinnější cesta povede samozřejmě přes naše peněženky. Od letošního roku tedy
budeme více platit za uložení komunálního odpadu. V tomto roce se zvyšuje cena za
uložení odpadu z 500,-Kč/t na 800,- Kč/t (a tato cena bude cena každoročně stoupat až
do roku 2029 na 1850,- Kč/t. To už bude vážně pořádný rozdíl !!).
Přesto však chtějí zákonodárci podpořit obce, jejichž systém nakládání s odpady
vykazuje dobré výsledky. V letošním roce to znamená, že pokud bude z obce uloženo
na skládce maximálně 200 kg na občana a rok, dosáhne obec na slevu a bude platit
stejně jako doposud tj. 500,- Kč/t. Dobrá zpráva je, že naše obec dle výsledků
z minulých let se stále do této slevy vejde. Podle informací však v příštích letech bude
množstevní sleva klesat a nás se zdražení odpadu výrazně dotkne také.
Je tedy nejvyšší čas, aby se každý z nás znovu zamyslel nad nakládáním se svými
odpadky. Jen tak pro informaci 40% odpadu z domácností tvoří obaly!! Pro mnoho lidí je
již samozřejmé, že si nosí na nákupy z domu sáčky na ovoce a pečivo. Naučme se to
také, naučme to i děti, které si do školy nakupují své svačinky ráno v obchodě.
Pravdou také je, že nejsme v třídění v obci moc moc důslední. Argument, že spousta
vytříděného materiálu se stejně znovu nevyužije, je sice pravdivý, ale to je především
problém výrobců těchto obalů. To musí řešit oni. Pro nás je důležité, že jsme vytvořili
podmínky pro jejich nové využití. Velkou inspirací pro nás mohou být také lidé, kteří
chtějí svůj odpad úplně minimalizovat (tzv. Zero Waste). Jde o jiný životní styl - život
bez odpadů.
Hledejme zkrátka způsoby, jak šetřit především životní prostředí a také naše peníze.
Zasněžené únorové dny přeje

Marie Janečková

Starostka Vás zve na 12. Zastupitelstva obce Rybí, které se bude konat ve
středu 17. února 2021 v 18:00 hodin v sále kulturního domu Beseda







Program jednání:
projednání rozpočtu obce Rybí na rok 2021
projednání žádosti o dotaci – TJ Rybí
projednání poskytnutí dotace z rozpočtu obce Rybí
projednání návrhu na pořízení změny Územního plánu Rybí
projednání rozpočtu DSO Sdružení povodí Sedlnice na rok 2020
zpráva revizní komise Sdružení povodí Sedlnice
Marie Janečková
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S t a t i s tik a rok u 2 02 0
muži

ženy

celkem

624

636

1260

- se narodilo

12

7

19

- zemřelo

6

7

13

- se přistěhovalo

11

12

23

- se odstěhovalo

15

8

23

Počet občanů k
31.12.2020

626

640

1266

Počet občanů k
31.12.2019
V průběhu roku 2020

Z toho

děti do 18 let: 274
starší 60 let: 339

Statistika některých údajů Obecního úřadu Rybí:


počet zakoupených visaček na popelnice:

4 111



počet psů, za které byl uhrazen poplatek:

216



počet čistíren odpadních vod ve správě obce:

190



počet čísel popisných:

422



počet obydlených domů:

374

ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ A MĚŘENÍ TLAKU se bude konat v pondělí 1. února
v konzultační místnosti lékaře na obecním úřadě v době od 9:30 - 10:00.
ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ se bude konat v pondělí 15. února ve stejnou dobu.
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Z e z a se d á n í r a d y o b c e
V měsíci lednu rada obce
schválila:

smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-8026069 Rybí, parc.
č. 850/9,NNk (na uložení elektropřípojky na pozemku obce)

uzavření smlouvy o dílo č. 2021 – 008 mezi obcí Rybí a společností Kocman
envimonitoring s.r.o. se sídlem Lišejníková 1034/1 Žebětín na zajištění funkční
způsobilosti a provozu automatického měřícího systému na objektu lokálního
výstražného systému (srážkoměru v MŠ, který je propojen s obcí Závišice)

poskytnutí dotace ZO ČSOP Nový Jičín Záchranná stanice a Dům přírody Poodří
se sídlem Bartošovice čp. 146 na rok 2021 .

poskytnutí dotace Mysliveckému spolku Rybí z.s. pro rok 2021

vyúčtování dotace společnosti Andělé stromu života p.s. se sídlem Kostelní 71/37,
Nový Jičín za rok 2020.

vyúčtování dotace poskytnuté Mysliveckému spolku Rybí z.s. v roce 2020.

vyúčtování dotace poskytnuté TJ Rybí z.s. se sídlem Rybí čp. 362 v roce 2020

Sazebník
úhrad
za
poskytování
informací
na
účetní období 2021.
zamítla: vyvěšení záměru prodeje
části pozemku parc. č. 8 (u
rybského potoka)
vzala na vědomí:

informaci o uplatnění nároku
na
zahrnutí
komunálního
odpadu obce do dílčího
základu poplatku za ukládání
komunálního
odpadu
pro
období
kalendářního
roku
2021

zprávu
o
konečné
výši
poskytnutých
finančních
prostředků
ze
státního
rozpočtu pro oblast školství
v roce 2020.

podání žádostí o změnu ÚP
Rybí na pozemcích parc. č.
1592/11, 1592/20, 1592/7 a
1592/19 k.ú Rybí.
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VEŘEJNÁ SBÍRKA „ŠIMONEK Hanzelka“
Obec Skotnice na základě žádosti rodičů našeho osmnáctiměsíčního občánka
Šimonka Hanzelky a po schválení zastupitelstvem obce vyhlašuje od 1. ledna 2021
na dobu neurčitou veřejnou sbírku, která byla osvědčena (povolena) Krajským úřadem
Moravskoslezského kraje dne 10. prosince 2020 č. j. MSK/144624/2020.
Sbírka je určena na rehabilitaci, léčebné pobyty, nákup kompenzačních a zdravotních
pomůcek a potřeb pro těžce nemocného Šimonka, kterému byl diagnostikován
Lesch-Nyhanův syndrom. Jedná se o vzácné geneticky podmíněné onemocnění,
které způsobuje velmi vážné postižení řady orgánů. Lesch-Nyhanův syndrom má
velice těžké projevy, které souvisí s vážným narušením mozkových funkcí, postupně
dochází k poruchám hybnosti a celkové psychomotorické retardaci.
Prosíme, pomozte svými příspěvky na obcí zřízený
transparentní účet u České spořitelny č. 5919916359/0800
zlepšit životní možnosti a kvalitu života malého Šimonka.
Děkujeme všem, kteří přispějí jakoukoli částkou a zároveň předají informaci o konání
veřejné sbírky svým přátelům a známým.
Mgr. Anna Mužná, starostka obce Skotnice
Maminka Lucie vypráví příběh Šimonka
Šimonek je komunikativní, veselý, bezprostřední chlapeček, který má rád lidi, hudbu
ale největším hnacím motorem je pro něj starší bratr Adámek. Šimonek trpí vzácným
metabolickým onemocněním, které se jmenuje Lesch Nyhanův syndrom. Momentálně
neexistuje pro Šimonka účinná
léčba. Naší jedinou možností je
transplantace kmenových buněk.
S
výzkumem
léčby
tohoto
onemocnění jsou nejdále ve
Francii, kde jsme ve spojení s
asociací Lesch Nyhan Action,
která zaštiťuje výzkum. Pevně
doufáme, že po úspěšném
absolvování testů transplantace
IPs kmenových buněk, které
proběhly na zvířatech, budou
povoleny klinické studie. Existují
pouze udržovací léky, které
potlačující nežádoucí účinky tohoto syndromu. Šimonkovi se ještě mění léky, protože
výsledky odběrů nebyly v mezích normy. Z tohoto důvodu musíme dojíždět na odběry
do Prahy.
Náš největší problém je psychomotorický vývoj, kde je ve značném opoždění (což je
důsledek onemocnění). V současné době podstupujeme rehabilitace ve Fakultní
nemocnici Ostrava, dojíždíme na alternativní léčbu čínské medicíny do Prahy, zároveň
dojíždíme do Bratislavy za MUDr. Mrázovou (homeopatka), dále podstupujeme
Kraniosakrální biodynamiku v Ostravě.
Péče je to velmi nákladná a finančně to vše sotva zvládáme. Budeme moc vděční za
všechny příspěvky.
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Šimonek a jeho novinky
v boji s Lesch Nyhanovým
syndromem (dále jen ,,LNS“).
Neustále se snažíme hledat nové
informace, jak ve světe pokračuje
vývoj léčby LNS.
Francouzi komunikují či spíše
nekomunikují,
naše
pátrání
pokračuje. Budeme se snažit
vypátrat nové informace, jak to s
vývojem léčby LNS ve Francii
vypadá a jestli není náhodou něco
nového o čem nevíme.
Další novinkou je, že jsme díky Doc.
Stibůrkové dostali informace o
provedené studii na zvířatech v
USA. Ba co více…...Pokud projde velmi náročný proces papírového schválení na
úřadech v USA, tak se možná LNS dočká genové terapie. Je to však otázkou času.
Bohužel celý svět zasáhl Covid 19 a tak nyní nevíme jak moc blízko resp. daleko je
klinická studie genové terapie pro LNS. Jsme v kontaktu s ředitelkou Michell Miller pro
genovou terapii, která o nás ví avšak to, co
neví je, jakým způsobem se bude vše
ohledně genové terapie vyvíjet-časový
horizont.
Jen díky velmi dobrým přátelům, kteří
nedaleko kliniky bydlí jsme schopni mít
aktuální
informace.
Jak už to bývá…...musíme počkat :(
Další možností je genetická laboratoř v
Rakouském Innsbrucku, kde by jsme mohli
absolvovat další testy. Vše záleží na
vyjádření tamních lékařů, kde se kvůli
Šimonka má konat konzilium. Díky Covidu
musíme opět čekat :-(
Jinak stále absolvujeme terapie na Klinice
čínské medicíny INSPIRITA v Praze,
rehabilitace ve Fakultní nemocnici OstravaPoruba a zároveň intenzivní rehabilitace na
Arcada NeuroMedical center- Ostrava.
O dalších nových informacích v boji s LNS
Vás budeme rádi nadále informovat.
Hanzelkovi
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„Být

vidět se vyplatí“

Se stávajícím zimním obdobím je
stále aktuální téma viditelnost
v provozu. Co je třeba si
připomenout a jak se bezpečně
pohybovat na vozovkách?
Každé město nebo obec má svá
tmavá místa, kam nedosáhne
pouliční osvětlení. Zákon ukládá
chodci povinnost užití reflexních
prvků mimo obec či město. Aby
mohl řidič včas reagovat, měl by
Vás vidět z dálky. Reakční doba řidiče se odhaduje na dvě sekundy, přičemž vozidlo
ujede ještě poměrně dlouho vzdálenost. Velkou roli v tomto hraje jednak oblečení
chodce, stejně tak počasí. Obecně se da říci, že osobu v bílém oblečení můžete vidět
na vzdálenost 55 m, ve žlutém oblečení na vzdálenost 37 m, v červeném oblečení na
vzdálenost 18 m. V případě užití reflexních prvků lze chodce spatřit až na vzdálenost
200 m, což je adekvátní doba na včasnou reakci řidiče vozidla.
Kam umístit reflexní prvky? Ideální místem je pohybující se část těla blíže ke středu
vozovky. Čím více prvků chodec má, tím více je pro řidiče vozidla viditelnější. Dnes se
již vyrábí oděvy s všitými reflexními prvky, které ovšem ne vždy pokryjí dostatečnou
plochu a jsou dobře vidět.
Viditelnost se netýká pouze chodců nebo cyklistů, je třeba také apelovat na řidiče. Ze
stejného důvodu, muže právě chodec přehlédnout vozidlo, jelikož má řidič za
nepříznivého počasí neočištěné mlhovky.
Moravskoslezští preventisté ostatně tuto klíčovou skutečnost užití reflexních prvků za
snížené viditelnosti připomínají chodcům pravidelně v rámci kampaně
„ Nebuďte neviditelní“.
Nový spot k problematice najdete zde:
https://m.facebook.com/PolicieCZ/videos/432708704539753/?refsrc=https%3A%2F%
2Fm.facebook.com%2FPolicieCZ%2F&_rdr
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
por. Bc. Martina Jablońská
komisař oddělení prevence
9

V. Socha
Pravěcí vládci Evropy
Dinosaury si obvykle spojujeme s odlehlými exotickými oblastmi, ale přitom vládli
více než 130 milionů let také evropské suchozemské fauně. Vydejte se po stopách
těchto gigantů i tam, kde byste je nečekali.
L. Horová
Pohádkové přátelství
Vodník Eda je nejzvědavějším obyvatelem třeboňského rybníka Svět. Jednoho dne
se vydá na cestu do okolí svého rybníku, ale zapomene, že se blíží zima. Rybník mu
zamrzne a on se nemůže dostat domů. A tak hledá štěstí ve světě lidí a seznámí se
s hodnou fenkou Betynkou.
K. Santiago
Fotbaláci – Záhada fantoma v bráně
Po prázdninách se všichni vracejí do školy i na hřiště. Fotbaláky čeká důležitý zápas,
který musejí vyhrát, aby se udrželi v lize. Pomůže jim v této situaci jejich nový spolužák
a zároveň spoluhráč, který prý umí číst myšlenky?
R. Lepšová
Výtvarné techniky a nápady pro celý rok
Každé roční období má své kouzlo. A také ke každému ročnímu období můžeme
vyrábět jiné výrobky a ozdoby. V této knize najdete desítky nápadů na ruční výrobu
užitečných a okrasných předmětů těmito technikami“ drhání, pedig, patchwork,
háčkování, pletení.
T. Keleová-Vasilková
Sítě z pavučin
Blanka je mladá a úspěšná herečka, ale její osobní život je jen bolest a zklamání.
Své soukromí si úzkostlivě chrání, a tak ani její nejlepší přítelkyně Zoja netuší, jaké
tajemství skrývá. Jejím jediným světýlkem v životě je dcera, která potřebuje hodně péče
a lásky.
T. Greenwoodová
Zůstat s Lucy
Ginny Richardsonové se narodí dcera, která má Downův syndrom. Její manžel Ab se
pod tlakem svých rodičů rozhodl, že malá Lucy musí být umístěna ve speciálním
ústavu. Celá rodina předstírá, že malá Lucy zemřela. Za dva roky se Ginny dočte
v novinách, že v ústavu, kde je její dcera se nestarají o své pacienty a týrají je. Proti
vůli svého muže se rozhodne, že malá Lucy musí odtamtud okamžitě pryč…
M. Klevisová
Sněžný měsíc
Realitní agentka Olga byla zavražděna na odlehlém místě v Beskydech před
roubenkou, kterou nabízela k prodeji. Stalo se to jen několik měsíců po zavraždění jiné
makléřky. Kriminalista Josef Bergman pátrá mezi místními obyvateli a zjišťuje, že oba
případy mohou spolu souviset.
Věrka Šustalová, knihovnice
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PROBLÉM JMÉNEM HOME OFFICE

Práce z domova si v posledních letech
získala docela velkou popularitu. Mnoho
firem nabízelo tuto možnost jako jeden ze
svých benefitů. Pandemie koronaviru, ale
donutila
spoustu
zaměstnavatelů
i
zaměstnanců vůbec poprvé přistoupit
k tomuto druhu práce. Zaměstnanci tak
neměli na výběr, a ať jim to vyhovovalo nebo
ne, museli se přizpůsobit. Práce na home
office ale zdaleka není pro každého. Pro
akční a náročné lidi, kteří potřebují sociální
kontakt a kolektiv lidí kolem sebe, bude
práce tohoto druhu nevyhovující. Bude to
náročné i pro rodiče, zvlášť v téhle době, kdy
jsou spolu s nimi doma i jejich děti. Skloubit
tak rodinný i pracovní život, vyžaduje mnohem větší úsilí než kdy jindy. Je na nás vyvíjen velký tlak ze
všech stran, jsme ve stresu, máme kolem sebe spoustu rušivých vlivů, přesto všechno se snažíme
dobře a včas odvést svou práci, ale zároveň nezanedbávat své rodinné a partnerské povinnosti.
Někdo to zvládá lépe, někdo hůř. Neblahé dopady to v tomto případě může mít nejen na naši
psychickou stránku, ale i na naše fyzické zdraví, např. bolesti hlavy, žaludku, problémy se spánkem,
atd. Není nic snadného balancovat mezi prací, rodinou, svým osobním časem a koníčky. Je třeba najít
tu vyváženost, nejde to ale hned, naučit se to je proces, trvající delší dobu a vyžadující naše umění
organizace času.
Ja k sk loubi t home offi ce s rodinným ži votem
Samotný home office by neměl být synonymem pro práci nonstop, ale ani by se nemělo jednat o
přebíhání od jedné činnosti k druhé. Při práci z domova je nejdůležitější náš přístup k samotné práci,
který se odvíjí od naší osobnosti, motivace a vůle. Můžeme mít na jednu stranu pocit, že najednou
máme menší kontrolu našeho šéfa nebo ostatních kolegů, ale na druhou stranu spoustu rušivých
elementů navíc a práci musíme odvést stejně tak kvalitně. Existují i určitá pravidla, kterými by se
člověk pracující z domova měl řídit. V první řadě je potřeba mít vyčleněné vhodné pracovní místo, to
by mělo být dobře osvětlené, vyvětrané a měli byste se tam cítit pohodlně. Také je zapotřebí striktně
oddělit pracovní a soukromý čas. Ustálit si, a pak i samozřejmě dodržovat nějaké hranice. Zvlášť
tehdy, když máme doma děti, které neustále vyžadují nějakým způsobem naší pozornost, a tak se
vám může stát, že během důležitého hovoru, nebo v čase, kdy máte nejvíc práce, vás děti vyruší.
Abychom takovým situacím předešli, je dobré nastavit si doma harmonogram, seznámit rodinu
s novými pravidly a trvat na tom, aby je každý z členů dodržoval. Můžete si vyznačit během pracovní
doby určitý signál, dávající najevo, kdy za vámi můžou přijít, a kdy mají počkat např. zavřené a
otevřené dveře, nebo nalepený barevný papírek na vašem notebooku. Neméně důležitá je i celková
duševní hygiena, zdravý životní styl, pravidelný pitný režim a dostatek kvalitního spánku. I takovéto
maličkosti vám můžou pomoci k lepšímu psychickému zdraví. Snažte se také neskrývat vaše emoce.
Všichni jste ve stejné situaci. Děti nemůžou do školy, vy nemůžete do práce a nevíte, kdy tento stav
skončí. Mezi členy domácnosti se může objevit i tzv. ponorková nemoc. Vznikají zbytečné konflikty
nebo hádky. Snažte se nevyhrocovat zbytečně své emoce. Dejte si čas, situaci vstřebejte, promyslete
ji, a až poté přejděte k jejímu řešení. Komunikujte se svými blízkými, naslouchejte jim a nepřenášejte
negativní emoce na své děti. Jste jedna rodina, měli byste táhnout všichni za jeden provaz. Důležité je
i zaměřovat se v tomto emočně nabitém období na to hezké. Naučte se vnímat ty pozitivní maličkosti
každého dne, i kdyby to měla být jedna jediná věc, co vás během toho dne potěšila. Posilujte emoce
mezi sebou navzájem, nezapomeňte sdílet vzájemně ty hezké momenty, ale naučte se najít i čas jen
sami pro sebe a relaxovat. To se týká i práce, prokládejte ji relaxem, může to být ve formě pouhého
protažení se, obyčejného dechového cvičení či dobré kávy. Rad, jak úspěšně zvládnout home office je
spousty, ale jelikož se každý lišíme, je potřeba si vyzkoušet, co z toho nám bude sedět nejlépe. Pokud
pociťujeme, že ani výše zmíněná pravidla nepomáhají, a danou situaci nezvládáme, není žádnou
ostudou vyhledat pomoc odborníka. Je naše odpovědnost hýčkat si svoje duševní zdraví, uvědomit si,
kdy už ta míra překročila pomyslnou mez a postarat se o sebe.
PhDr. Michaela Miechová
Psycholožka a majitelka poradny Mojra.cz
www.mojra.cz
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Zprávičky ze školičky
Nový rok začal opět tím, že školu navštěvují jen žáci 1., 2. a 4.
ročníku. Třeťáci a páťáci se opět učí z domova prostřednictvím
online výuky. Přestože tento způsob výuky není zrovna ideální, musím říci, že se nám ji
daří zvládat. O tom svědčí i pololetní vysvědčení, která děti dostanou zatím elektronicky
a až se budou moci vrátit do školy i na papíře.
Jsme na prahu druhého pololetí a já dětem přeji, aby se co nejdříve vrátily do
školy všechny, abychom se mohli potkávat a abychom mohli uspořádat nějakou akci pro
ně i jejich rodiče. No a hlavně aby jim šlo učení pěkně od ruky a na konci školního roku
si odnesli zase jen pěkná vysvědčení.
Mgr. Hana Frydrychová

MŠ

STŘÍPKY Z MATEŘINKY
LEDEN

Tak tenhle měsíc mají děti rády hned z několika důvodů – mohou
se kamarádům i dospělákům ve školce pochlubit dárky a zážitky z Vánoc, většinou
napadne sníh a mohou provětrat boby nebo jezdící lopaty.
A tak jsme se i toho sněhu také dočkali. Jezdíme v „Potůčkách“
u vrbiček a ti menší zase brázdí svah u školky. Postavili jsme si všichni
společně sněhuláky ( do dvou dnů roztáli ), chodili krmit zvířátka do našeho
krmelečku a poctivě sypeme ptáčkům nejen do krmítka na naší zahradě, ale i v
přírodě. Sledujeme stopy zvěře a poznáváme jejich trasy směrem k Puntíku. Také
využíváme možnosti k procházce po cyklostezce, která se teprve staví. Tak máme i my
možnost sledovat stavební práce a děti se diví, kde se v potoku vzalo tolik nepořádku…
Protože známe pověst o třech králích, šli jsme si s písničkou „na koledu“ do kuchyně
zazpívat našim milým kuchařkám. A samozřejmě jsme, jak jinak, dostali i odměnu!
Vyrábíme keramické kachle se zimní tématikou, nástěnky jsou plné výkresů s
malůvkami o zimě a okna zdobí sněhové vločky, které děti samy vystřihly. Ještě
nesmíme zapomenout na krásné rukavice a čepice vytvořené z papíru a malované
voskovkami, barvami a s velkou chutí do práce.
Pro nemoc paní učitelky jsme vynechali angličtinku, ale to vůbec nevadí, protože jsme
šikovní a určitě všechno doženeme.
Přijelo za námi „DIVADLO V BATOHU“ s pohádkou „O líném Kubovi“.
Nasmáli jsme se a poučili, že být líný se nevyplácí a člověk se nemá práce
bát. Myška Kubu i kocoura dostala z peřin ven…
Moc bychom si přáli, aby sníh a mrazík vydrželi ještě jeden celý měsíc, protože nás
hodně baví dovádět ve sněhu. Taková zimní koulovačka a bobovačka je prostě úžasné
vzrůšo! Dospěláci, jestlipak si na to ještě pamatujete?
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Davy turistů mohou na horách třídit
odpady do speciálních třikošů
České a moravské hory v posledních týdnech
zaplavily davy návštěvníků a turistů. Bohužel například v Krkonoších a Beskydech po
některých zůstává velké množství odpadu odhozené mimo kontejnery a koše. To i
přesto, že lidé mohou v mnoha horských střediscích odpady nově třídit do speciálních
třikošů přistavených u parkovišť, výchozích míst na túry nebo u výdejních okének.

Foto: Třikoše, Autor: Třídíme na sněhu
Sedm desítek designových „třikošů“ doplnilo v horských resortech od loňského roku síť
tradičních velkých barevných kontejnerů na třídění odpadů. Menší speciální koše na
plasty, papír a směsný odpad jsou díky projektu společnosti EKO-KOM s názvem
Třídíme na sněhu umístěny přesně tam, kde vzniká odpad z obalů, ale kam se zároveň
nedostanou těžká svozová auta. Tříděný odpad z třikošů je tak svážen ve spolupráci
s lyžařskými areály například skútry nebo rolbami.
Třikoše mají samy o sobě motivovat ke třídění odpadů, protože jsou téměř celé včetně
výplňových pytlů vyrobeny z recyklovaných plastů. Jejich patentovaná konstrukce je
navíc vyrobena tak, aby odolala náročným zimním horským klimatickým podmínkám.
Před uvedením do provozu byly pilotně testovány například na krkonošské Černé hoře
nebo na hoře Slamník v resortu Dolní Morava. V současnosti mohou návštěvníci
využívat třikoše kromě Krkonoš a Králického Sněžníku také v Krušných horách,
Orlických horách, Jeseníkách, Beskydech, Javornících, ale také v Novém Městě na
Moravě.
Ředitel komunikace Autorizované obalové společnosti EKO-KOM si chování
zodpovědných třídících návštěvníků hor zatím pochvaluje: „Přestože síť třikošů
v českých a moravských horách stále ještě rozšiřujeme, od uvedení do provozu již do
nich lidé vytřídili přes dvacet dva tun plastů a papíru. Očekáváme však ještě větší
zájem, protože jakmile to epidemiologická situace dovolí, podpoříme třídění v zimních
areálech promo akcemi a brožurkami v infocentrech a pokladnách. Zájemci již nyní
najdou informace o třídění na horách na Facebooku, Instagramu a webu
tridimenasnehu.cz.“
Lucie Müllerová: tisková mluvčí EKO-KOM, a.s.,
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Hledáme prodejce/fakturant
do skladu klempířských prvků a střešních doplňků
v Novém Jičíně.
Praxe v oboru výhodou.
Nutná znalost na PC.
Tel. 777 580 429
lukacovic@klempos.cz
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