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 Jarmila   Rýdlová  86  let 

 Marie   Šimíčková  83  let 

 Alois   Rohel     81  let 

 Alžběta Kvitová   81  let 

 Marie  Havrlantová 81  let 

 Irena   Pavelková  75  let 

 Pavel  Holub    70  let 

 Václav Skalka   65  let 

 Marta   Pavelková  65  let 

 Jaroslav Papák   60  let 

 Božena   Čípová   60  let 

Kdo je pořád veselý, ničeho se nebojí, žádný pláč a žádné stesky, vždyť je přece život hezký. 
Kdo se dívá kolem sebe, vidí lidi, kytky, nebe, koho tedy těší svět, ten tu bude do sta let. 

 

Všem jubilantům přejeme hodně zdraví a štěstí.  

 

Děkujeme za účast a květinové dary při 
posledním rozloučení s panem 

Vladimírem Pastorkem. 
 

Rodina Pastorkova 
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Váţení spoluobčané, 
 

událost, která nějakým způsobem postihla mnoho lidí v obci, je oprava silnice, kterou 
investuje Moravskoslezský kraj. Na jednu stranu jsme všichni rádi, že bude konečně 
nový povrch z Rybí do Závišic, na druhou stranu přinesla oprava do naší obce zmatek 
a nedorozumění.  
 Asi nejvíc nás všechny nemile překvapilo uzavření autobusových zastávek. Na 
obec přicházely informace, že oprava bude probíhat za plného provozu (tedy i provozu      
autobusové dopravy) a není tedy co řešit. Bohužel firma Veolia, která provozuje        
autobusovou dopravu přes obec, nebyla investorem stavby ani stavební firmou          
seznámena s průběhem opravy v obci a z důvodu bezpečného průjezdu odmítla        
zastavovat autobusy v úseku mezi semafory a to v obou směrech.  
 Špatné je na tom to, že součástí oprav komunikace je i zpevnění podložních    
vrstev, ty musí cca 10 dní zrát a teprve na takto připravené podloží se pokládá asfalto-
betonový koberec. To pro lidi žijící na horním konci znamená, že zastávka bude        
uzavřena 20 dnů tedy do 12. srpna. Posunout zastávku, tak aby to mělo smysl, nebylo 
už po vyfrézování silnice možné, takže teď nezbývá nic jiného, než využít pro dopravu 
do Nového Jičína nebo Kopřivnice zastávku na Fojtství nebo vlastních automobilů.  
 Po dokončení oprav na horním konci se přesune frézování asfaltu a zpevňování       
podloží na střed a dolní konec a od 13. srpna bude pro změnu uzavřena zastávka na 
Fojtství. Požadovali jsme, aby byla zastávka přesunuta na silnici, která vede od    
Štramberka tedy cca o 150 m dále. A dále jsme požadovali, aby oprava v obci byla     
dokončena do 3. září, kdy dětem začíná školní rok. 
 Věřme tomu, že oprava cesty už proběhne bez nějakých dalších velkých          
nepříjemností a že vydrží spoustu let ve velmi dobrém stavu. 
 
 Další novinkou, která se v obci objevila, je že při vjezdech do naší vesnice si   
můžete přečíst, že v obci je používán kamerový systém. K tomuto nepopulárnímu   
opatření jsme přistoupili hodně neradi. Ale ve chvíli, kdy někdo v průběhu 2 měsíců 
úmyslně  zapálil kontejnery a způsobil škodu za cca 100.000,- Kč, asi neexistuje jiná 
možnost jak si hlídat obecní majetek. Samozřejmě, že nyní budeme znát i lidi, kteří   
dělají nepořádek nejen u kontejnerů, ale i na jiných vytipovaných místech. Stejně tak 
umožní tento systém sledovat místa, kde občas dochází ke krádežím a výtržnostem.  
 Pevně věřím, že zavedení tohoto způsobu ochrany majetku přinese naší obci  
větší pořádek a bezpečnost pro nás pro všechny.  
 
A ještě jedna poznámka k pořádku okolo kontejnerů: 
 Velké papírové nebo kartonové krabice, které se nedají vložit do kontejnerů na 
tříděný odpad, ukládejte, prosím, do plechových kontejnerů před základní školou, které 
jsou určeny pro školní sběr papíru. V loňském roce si naši žáci sběrem „vydělali“ 
18.000,- Kč, které pak použili např. na úhradu autobusů na školní výlety. Pomůžete tak 
škole s přivýdělkem a u sběrných míst na tříděný odpad nebude nepořádek.  
 

Hezké prázdninové dny Vám přeje Marie Janečková 
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KLUB ŽEN   zve své členky v pondělí 6. srpna  do přísálí Besedy v 18:00 hod.   

ZAPISOVÁNÍ  LÉKŮ  se bude konat  v pondělí  6. srpna 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. srpna         
       ve stejnou dobu. 

Pohostinství Beseda si Vás dovoluje pozvat na  

„LETNÍ DISKOTÉKU“.  

v sobotu 4. srpna na sokolce.  

Začínáme ve 20:00 hodin. 

Vystupuje DJ Láďa. Občerstvení zajištěno.  

Vstupné  zdarma !!! 

Pohostinství Beseda a restaurace Na hřišti pořádá   

TRADIČNÍ TURNAJ V NOHEJBALE  TROJIC, 

který se koná v sobotu  4. srpna 2012 od 9:00 hodin  

na víceúčelovém hřišti v Klimbachu. 

Startovné 150 Kč/ tým. 

„Hospůdka u Milana“ zve milovníky dobrého jídla  

v sobotu 4. srpna 

na tradiční ZVĚŘINOVÉ HODY. 

Začátek od 12:00 hod.    

Kulturní komise a pohostinství Beseda uvádí v rámci rybského kulturního 

léta  DISKOTÉKU  v sále Besedy v sobotu 18. srpna od 19.59 hodin.  

Nejlepší věci v životě jsou zadarmo - vstupné se neplatí. 

Hraje Dýdžej Lojza z Libhoště. 
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Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje         
sociální služby pro občany z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným, 
azylové ubytování i pracovní příležitost. 

Více na  www: diakoniebroumov.org 
 
 
 
 

Letního a zimního oblečení /dámské, pánské, dětské/ 
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,  

Látky (minimálně 1m
2
, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek) 

Domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky - vše nepoškozené 
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky 

Obuv – veškerou nepoškozenou 
Hračky – nepoškozené a kompletní 

 
 

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME: 
ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce – 

z ekologických důvodů 
 

nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí 
 

znečištěný a vlhký textil 
 

 Sbírka se uskuteční : 
 

 dne:   ve čtvrtek  16. srpna 2012 
 

 čas:   od 9:00 do 18:00 hodin 
 

 místo: před skautskou klubovnou v Besedě (bývalá knihovna) 

 
 

Přivítáme finanční prostředky na náklady spojené s odvozem sbírky. 
 

 
Věci, prosíme, zabalené do igelitových pytlů či krabic,  

aby se nepoškodily transportem! 
 

Děkujeme za Vaši pomoc. 
 

Bliţší informace Vám rádi sdělíme: 
tel. : 224 316 800, 224 317 203 
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   MUDr. Jana Machovská oznamuje rodičům: 
 termíny poradny v Rybí: 23. srpna  v době od 13:00 - 14:00 hod. 
                 
  termíny své dovolené:    30 . července - 10. srpna 
       6. září - 14. září 2012. 

V době čerpání dovolené zajištěn zástup  
v ordinačních hodinách MUDr. Sýkory v Novém Jičíně.  

PO 7 - 13 hod. 
ÚT  8 - 10 a 13 - 18 
ST 7 - 12 hod. 
ČT 7 - 11 hod. 
PÁ 7 - 13 hod. 

 Od měsíce srpna začíná firma OZO Ostrava svážet biologický odpad od 
zájemců, kteří se přihlásili do nového systému sběru bioodpadu. Kontejnery,   
které jsou nyní k dispozici u nádob na tříděný odpad budou staženy a využívány 
pro potřeby obce. Informace o likvidaci bioodpadu v obci byly uvedeny 
v květnovém a červnovém zpravodaji. 

Marie Janečková 

Seizmický průzkum v obci 
 

 V průběhu měsíce srpna a září bude firma Geofyzika Krakov provádět na 

vybraných pozemcích mimo zastavěnou část obce Rybí geologické práce ve    

formě seizmického průzkumu. Tyto práce budou prováděny pro společnost RWE 

Gas Storage, s.r.o. S vlastníky pozemků, na kterých budou práce prováděny     

budou uzavřeny smlouvy o vstupech na pozemky. 

 V průběhu opravy hřbitovní zdi bylo rozhodnuto odborem životního prostředí 
MěÚ Nový Jičín, že budou pokáceny túje, které mají velký podíl na rozpadu        
kamenné zdi v její severovýchodní straně. Stejně tak bude pokácen i javor klen, 
který roste v areálu hřbitova. Strom je ve špatném zdravotním stavu, hrozí          
nebezpečí poškození staveb a zařízení, které rostou v jeho blízkosti a především 
nebezpečí úrazu procházejících osob při pádu ulomených suchých větví. 

Marie Janečková 
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Na turistický zájezd do Zlatých Hor   

24. - 26. srpna 2012 

jsou ještě volná místa.  
Zájemci ať se hlásí u Jirky Honeše  

na tel. 607 727 579. 

Cena zájezdu 850 Kč. 

 

Navštívíme: 
 

 
Kulturní program s moravskou a českou dechovkou 

V pořadu uslyšíte, zazpíváte si a zatancujete na nejen známé a populární 
písně české a moravské dechovky, ale i písně z let šedesátých, které Vám 

zahrají a zazpívají členové světově známé Mistříňanky 

MISTŘÍNSKÁ PĚTKA 
pod vedením kapelníka Antonína Pavluše z Jižní Moravy 

To vše za cenu pouhých 99 Kč. 
 

V ceně zájezdu: 
odjezd a příjezd přistaveným autobusem 

zábavná GASTRO SHOW plná ochutnávek, receptů a kulinářských rad 
večeře 

zábava, hudba, tanec, zpěv až do konce 
prodej koření a kořenících směsí ( i pro diabetiky) 

dárek pro každého 
 

Zájezd se koná   v úterý 7. srpna 2012  v  místě: Těrlicko 
Autobus bude přistaven:  u Fojtství   v 13:50 hodin. 
Předpokládaný návrat v 21:00 hodin. 

 

Informace a vstupenky jsou u paní H. Kalíškové, Rybí 122 

Lázně Jeseník 

rezervaci Rejvíz 

Zlaté Hory 

zlatorudné mlýny 

hornickou naučnou stezku 

poutní místo Panny Marie pomocné 

úzkokolejnou železnici  

Třemešná - Osoblaha 
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Škola o prázdninách 

Prázdniny jsou v plném proudu, ale v naší škole se pořád něco děje. Je to   

totiž  nejvhodnější období, kdy lze provádět různé opravy a úpravy.  

 

V červenci proběhlo vystěhování neupotřebitelného majetku školy, který byl 

nabídnut občanům obce pro jiná využití. Občané  tuto příležitost využili a odnesli si 

to, co doma ještě využijí. Ostatní věci byly zlikvidovány. Všechny tyto věci byly    

uloženy na půdě, která však musela být vyklizena z důvodu provedení tlakové      

impregnace nosných trámů střechy, které byly napadeny. Také budou opravována 

sociální zařízení, která budou doplněna dalšími umyvadly tak, aby vyhovovala      

hygienickým normám. 

 

Mnohým z Vás neunikla ani oprava schodiště, které minulou zimu dost        

utrpělo, a stávalo se postupně velmi nebezpečným. 

 

Dále bude v měsíci srpnu provedena výmalba vstupní chodby, školní jídelny a 

části schodiště. V průběhu prázdnin se provádí i velký úklid všech prostor,           

především školní družiny.  

 

Pro budoucí prvňáčky bude zřízena nová šatna a jejich třída bude vybavena 

novými lavicemi a židlemi. 

 

Učitelé se na nový školní rok začnou připravovat nejpozději od 27. srpna, kdy 

začíná přípravný týden.  

 

No a s dětmi se setkáme v pondělí 3. září 2012 v  8:00 hod., kdy bude       

zahájen nový školní rok.  

Přeji všem krásné prožití zbývajících prázdninových dnů a na všechny se    

budu začátkem září moc těšit. 

             Mgr. Hana Frydrychová 
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Ze zasedání rady obce  

Rada obce na svém 43. zasedání dne 25.6.2012 
projednala a při jala toto usnesení:  

schvaluje  dodavatele veřejné zakázky 
Dětské hřiště – areál MŠ firmu Ger-
lich Odry s.r.o., a  pověřuje  starost-
ku podpisem smlouvy o dílo; 

 

souhlasí  s prodloužením doby trvání 
pracovního poměru paní Miroslavy 
Gilarové ve   funkci ředitelky Mateř-
ské školy Rybí, příspěvková organi-
zace o dalších 6 let a to s účinností 
od 1.8.2012; 

 

bere na vědomí  sdělení ředitelky MŠ  
Miroslavy   Gilarové o úpravě školné-
ho v MŠ od 1.9.2012 na 300 Kč/
měsíc; 

 

schvalují  poskytnutí finanční částky 100 
Kč/žáka 1. třídy na pořízení školních 
potřeb; 

 

bere na vědomí  usnesení Rady obce 
Šenov u     Nového Jičína, ve kterém 
schvaluje výší roční platby neinves-
tičních nákladů na žáka navštěvující-
ho základní školu v obci Šenov a to 
ve výši 8.203,- Kč; 

 

schvaluje  rozpočtové opatření č. 3/2012; 

souhlasí  s přemístěním kontejnerů na tří-
děný odpad z pozemku parc.č. 1454/2 
na pozemky u fotbalového hřiště; 

 

neschvaluje  poskytnutí finanční částky 
Fondu pro opuštěné a handicapované 
děti na podporu 4. setkání dětí a     
mládeže z Moravskoslezského kraje; 

 

schvaluje  poskytnutí finančního příspěvku 
na zakoupení cen o pohár starostů na 
Rančerském dni a poskytnutí požado-
vané pomoci při organizování akce; 

 

vyhlašuje  veřejnou zakázku na provedení 
revize jednotné kanalizace a návrhu 
sanace na zajištění její průtočnosti, 

 souhlasí  se zadávacími podmínkami 
k podání nabídky a souhlasí se        
seznamem navržených firem:  

 Slumeko s.r.o. Kopřivnice,  
SEZAKO Prostějov s.r.o.,  
EKOAQUA ochrana vod s.r.o., Aleš 
Carbol, Ostrava - Hrabová  
BMH spol. s.r.o., Miroslav Hlousek, 
Olomouc  
 

souhlasí  s likvidací neupotřebitelného  
majetku základní školy a navrhuje   
nabídnout neupotřebitelný majetek 
školy   občanům; 

Rada obce na svém 44. zasedání dne 9.7.2012 
projednala a při jala toto usnesení:  

souhlasí  s hostováním pana Františka    
Finka, Nový Jičín na pouti v roce 
2012 a  

 pověřují starostku dalším jednáním; 

bere na vědomí  nutnost úpravy hygienického   
zařízení v Základní škole Adolfa Zábranského 
Rybí;  
neschvaluje  účast na zhotovení Velké encyklo-

pedie měst a obcí ČR; 
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     P. Kosatík                       Věra Čáslavská – ţivot na Olympu 
 
     Kniha Pavla Kosatíka je autorizovaným životopisem této naší nejúspěšnější sportov-
ní gymnastky. Zachycuje uceleně a plasticky celou její dosavadní životní dráhu. 
 
 

Březinová                       Rozpustilá ozvěna 
 
     Obyvatelé městečka v údolí mezi horami se snaží přijít na kloub záhadné události. 
Velkou roli v tomto příběhu hraje ozvěna. Napínavé a humorné čtení s půvabnými      
ilustracemi Heleny Zmatlíkové  určitě zaujme malé čtenáře. 
 
 

     J. Verne, O. Neff            Nový hrabě Monte Christo 
 
     Ve svém nejrozsáhlejším a nejbarvitějším románu vyjádřil J. Verne poctu a lásku 
svému učiteli a vzoru A. Dumasovi, který jako první zpracoval téma zrady a následné 
pomsty. Ale hlavní hrdina této knihy doktor Antekirt nechce dosáhnout jen pomsty, ale i 
spravedlnosti. Moderní převyprávění a množství ilustrací Zdeňka Buriana zpřístupňuje 
tento román současnému mladému čtenáři. 
 
 

     J. Šebesta                      Kdyţ se pes směje 
 
     Tomáš je patnáctiletý kluk, který se právě prokousává svým těžkým životním         
obdobím – pubertou. Za slupkou drsňáka, který pro sprosté slovo nebo nějakou jízlivost 
nejde daleko, je ale pořád jen poctivým a hodným klukem, který si chce užívat života a 
mít kolem sebe lidi, které má rád. 
   
 

Barclay                       Na loučení nebyl čas 
 
     Když se čtrnáctiletá Cythia jednoho dne ráno probudí, zjistí, že její rodiče a starší 
bratr beze stopy zmizeli. Až za pětadvacet let se začnou k ní sbíhat nitky záhadných  
indicií, zamlčených informací a zasutých vzpomínek. Vynikající thriller zaujme čtenáře 
svým strhujícím tempem, gradací děje a překvapivým závěrem. 
 
 

Harrisová                    Vraţda na apríla 
 
     Aprílový žert vyústí v opravdovou vraždu. Christine Benettová při vyšetřování         
zjišťuje, že v rodině zavražděného není všechno tak, jak se jeví na první pohled. A proto 
musí ve svém pátrání pokračovat opatrně, aby nedošlo k dalším tragédiím. 
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 P. Šabach                            Království za story 
 
     Hrdinové povídek Petra Šabacha se ocitají v nejroztodivnějších situacích, které 
jim nenávratně promění život. 
 
 
     A. Ovčačíková                         Pověsti velkomoravské 
 
     Kniha obsahuje pověsti vážící se k epoše Velkomoravské říše. Tyto pověsti jsou 
roztroušeny po mnoha starých literárních pracích a sbírkách a je jich opravdu hodně. 
Proto do této knihy vybrala autorka jen některé, díky nimž si připomeneme minulost 
moravské země v lidovém podání. 

Věrka Šustalová, knihovnice 

Senioři, přijďte si k nám uţívat   
Senioři v důchodovém věku, setkávejte se u nás na akademické 
půdě s vašimi vrstevníky. Vyuţijte moţnosti se kvalifikovaně a 
na univerzitní úrovni systematicky seznamovat s českým        
jazykem a literaturou. Univerzita třetího věku (U3V) je tu právě 
pro vás.  
 
Ve dvou semestrech v celkové délce 36 hodin se budete co 14 dní (ve čtvrtek) setkávat 
se svými vrstevníky na půdě Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě     
(PdF OU). Po absolvování získáte certifikát o absolvování kurzu.  

 
Senioři, zpestřete si život a rozšiřte své obzory. Užívejte si celé dva semestry, tj. 

jeden akademický rok, na PdF Ostravské univerzity v Ostravě. Přijďte mezi své vrstev-
níky na přednášky se zajímavými informacemi. To vše jen za symbolickou cenu osm set 
korun. (Posluchačem U3V se může stát každý občan starší 60 let.) 

Neváhejte. Podejte přihlášku na kurz U3V pod názvem „Český jazyk a literatura 
v minulosti a dnes“ právě teď. Kurz totiž začíná již v září 2012. Zavolejte nám 
(597 094 017, 734 355 862) nebo napište co nejdříve. Naše adresa: Centrum dalšího 
vzdělávání Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě, 709 00 Ostrava-
Mariánské Hory. Náš e-mail: filip.goszler@osu.cz. 
Více na: http://pdf.osu.cz/index.php?kategorie=91&id=4298&typczv=5 

 
Podrobněji o kurzu U3V: 
Kurz se věnuje místu literatury v dnešním světě, kde jí konkuruje široké spektrum dalších médií.      
Seznámíte se s velkými díly minulosti, ale i nejnovějšími tituly české i světové literatury pro dospělé a 
děti i vztahem literatury a filmu, literatury a hudby. Výklady doprovodíme četbou úryvků literárních   
textů, audio i video ukázkami, můžete diskutovat i přijít s vlastními náměty. Zvláštní pozornost budeme 
např. věnovat spisovné češtině a jazykové kultuře, výkladu českého pravopisu, kultuře řeči i různým 
typům textů (v médiích, reklamě…).   

Mgr. Hana Jenčová 

 

mailto:filip.goszler@osu.cz
http://pdf.osu.cz/index.php?kategorie=91&id=4298&typczv=5
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Měřiče rychlosti 
 
 Od dubna stahujeme data z měřičů rychlosti    

projíždějících automobilů přes naši obec. Výsledky    

těchto měření dále předáváme policii. Jsou jim tak      

dobrým podkladem pro provádění kontrol v obci.  

Jak výsledky měření vypadají si můžete přečíst 

v následujících tabulkách 

Marie Janečková 

Data z radarů jsou stažena za měsíce květen, červen a červenec.  

Celkem přes obec Rybí za toto období projelo cca  363 083 aut. 

   

Rychlost Počet  aut  

20 3 033  

30 10 247  

40 37 931  

50 103 052  

60 44 560  

70 5 905  

80 1 032  

90 249  

100 59  

110 16  

celkem  aut 206 084  

   

   

Rychlost Počet aut  

20 4 327  

30 2 532  

40 15 476  

50 73 472  

60 41 194  

70 13 258  

80 4 844  

90 1 361  

100 376  

110 127  

120 25  

130 5  

140 2  

celkem aut 156 999  

   

Data z radaru umístěného u školky Data z radaru z dolního od Závišic 
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 Gratulujeme Martině Lužné za první místo v ženské kategorii soutěže Závišický Pivoj 

konané v rámci Netradiční pouťové zábavy v Závišicích.  

V „zvonečkování“ (zvedání pětilitrového soudku ze země ke zvonečku zavěšeného v úrovni 

ramen) nenašla pokořitelku, ale pouze rovnocennou soupeřku Terezu Veřmiřovskou ze        

Závišic. Po dlouhém několikakolovém souboji drží obě rekord 25 zvednutí. Věříme, že si    

hodnotné ceny od Budějovického Budvaru dostatečně užila!  

Rybjanům pak děkujeme za hojnou účast a rybskému obecnímu úřadu za spolupráci. 

Kulturní komise obce Závišice 

OBEC ZÁVIŠICE, KDU-ČSL, SDH pořádají 
v sobotu 18. srpna 2012 

XXII. OBECNÍ DOŢÍNKY 
v Závišicích 

 

Program: 
15.00 hod. – průvod od hasičské zbrojnice 

15.30 hod. – předání dožínkového věnce starostovi obce 
16.00-24.00 hod. – zábavné odpoledne na zahradě Pohostinství U Kremlů 

hosté: STRAŇANKA 
 

Doprovodný program: 
ukázky hasičů, judistů, vystoupení žongléra, dětská školička žonglování, 

noční světelná show, fire show 
 

Občerstvení zajištěno 
Slosovatelné vstupné 60,- Kč 
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Ahoj, dobrý den, 
1.7.2012 jsem startoval z Hranic v Čechách - u Aše -  na nonstop závodě na horských kolech bez   
zabezpečení - Craft 1000miles adventure. Jel jsem krátkou trať o délce cca 500 mil. 
Na tuto akci jsem dostal ve spolupráci se sportovní komisí - P. Skalka, P. Kotek - příspěvek na        
dopravu do místa startu od obce Rybí. Chtěl bych tímto poděkovat za příspěvek a zároveň krátce   
popsat k jakým účelům byl vynaložen. 
 
Závod pořádal Jan Kopka, známý extrémní cyklista a dobrodruh. Trať vedla pohraničními horami,  
střídavě územím Česka , Německa, Polska a Slovenska a co nejvíce se vyhýbala civilizaci. Na startu 
se sešlo asi 114 cyklistů, 2 běžci a koloběžkář. Jeli jsme podle navigace, do které jsme dostali trať  
připravenou od pořadatelů a zároveň jsme zaznamenávali svoji ujetou cestu pro kontrolu. Jeli jsme 
bez zabezpečení, takže vše pro přežití jsme si vezli s sebou, kde kdo spal nebo jedl bylo jen na jeho 
rozhodnutí. Po celé trase 1000 mil byly 3 kontrolní body, které závodníci museli projet. 
Krátkou trasu dlouhou 515 mil, asi  830 km, jsem ujel za 5 dní a 22 hodin.  Dojel jsem na 24-26 místě 
absolutně a 5-7 v kategorii nad 40 let - dojeli jsme 3 současně. Cílem krátké trasy byl prostor       
Františkov v Jeseníkách. 
Hornatou trať ještě bahnem vylepšilo deštivé počasí, které bylo v Čechách. Teplota 14°C na Cínovci a 
34°C doma na Moravě. Třikrát jsem spal v lese pod smrčkem, kde mě noc zastihla a 2x jsem využil 
navečer nezištnou pomoc od fanoušků závodu a přespal v garáži a trampské boudě.  
 
Odměnou za tvrdou práci v sedle byly nezapomenutelné dojmy z pohybu nádhernými, liduprázdnými 
horami, různé setkání s ostatními závodníky, organizátory a fanoušky závodu.... 
Pokud to někoho zajímá tak více informací je na webu závodu - www.1000miles.cz  
Domů jsem dorazil po vlastní ose z cíle z Jeseníků.  
Hodně lidí se zajímalo, kde že to Rybí vlastně je. 
 
Děkuji. 
 
Zdraví Lumír Soukup 
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RYBSKÝ   ZPRAVODAJ   č. 8/2012  vydal  Obecní úřad Rybí,  Rybí č. p. 380  dne  31.7.2012   

v počtu  330 výtisků. Připravila  Jana Marková. Telefon / fax: 556 760 181. IČ: 00600741.  

E-mail adresa: obec@rybi.cz.  Webové stránky obce: www.rybi.cz.  

Evidenční číslo zpravodaje:  MK  ČR E 10143.   

Roční předplatné zpravodaje 60 Kč nebo 5 Kč za jeden výtisk.     Tisk: Obecní úřad Rybí         .       

Obecní úřad si vyhrazuje právo výběru příspěvků do zpravodaje.              Uzávěrka každého čísla: 25. den 

 
Město Štramberk vás zve na koncert 

v neděli 19. 8. 2012 od 15.30 hod. do Národního sadu 
  

Vystoupí jubilující 
Sdruţení hudebníků Dechového orchestru  

města Štramberka 
pod vedením Aloise Cigána a Aleše Kuběny 

  
Vstupné dobrovolné 

V případě deštivého počasí se koncert ruší 

Zahrádkářská organizace v Libhošti  
zve všechny milovníky květin na letní výstavu, s tematickým názvem: 

„KRÁSA  A UŢITEK NAŠICH ZAHRAD".  
Výstava se koná v Libhošti, ve dnech 25.-.26.8.2012  

v budově libhošťského Fojtství, v době od 9 - 18 hodin. 
Zveme vás všechny na mnoho estetických zážitků z vystavovaných exponátů. 

ZO ČZS Libhošť 
Rudolf Šindler 

 

OBEC ZÁVIŠICE, KDU-ČSL, SDH pořádají 

v sobotu 18. srpna 2012 

XXII. OBECNÍ DOŽÍNKY 

v Závišicích 
bližší informace na str. 13  tohoto zpravodaje 

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

