
  

SRPEN 2013 

XXI. ročník  

Hasičská soutěž  

„Spáleniště 2013“,  

která se konala 6. července u 

nás v Rybí.  

Prvá dvě místa na 
této netradiční 

hasičské soutěži 
obsadila čtyřčlenná 

družstva z Rybí.  
Letos poprvé si    
trasu závodu        
vyzkoušelo i      
družstvo žen. 
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 Jarmila Rýdlová  87  let 

 Marie  Šimíčková  84  let 

 Alois  Rohel   82  let 

 Alžběta Kvitová   82  let 

 Marie  Havrlantová 82  let 

 Josef  Krpec   80  let 

 Anna  Červencová 80  let 

 Ludmila Pšenicová  65  let 

 Jiřina  Tillová   60  let 

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

Od 1.8.2013 bude upravena otevírací doba poštovní provozovny následovně: 
 

Otevřeno: 
 

pondělí     13:30 - 16:30 

úterý  8:00 - 11:00 

středa      13:30 - 16:30 

čtvrtek  8:00 - 11:00 

pátek     13:30 - 16:30 

 

 Změna otevírací doby je na zkušební lhůtu 2 měsíců a po vyhodnocení 

účinnosti, resp. vhodnosti této změny, Česká poště rozhodne, zda tuto      

změněnou otevírací dobu bude realizovat i dále, případně navrhne jinou její 

úpravu. 

Za Českou poštu Ing. Petra Vlachová 
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Úvodník na měsíc srpen 

Na konci června jsme po dlouhém jednání uzavřeli kupní smlouvu s realitní kanceláří 

RK reality a koupili domek č.p. 103, který sousedí s obecním úřadem. Už dlouho se  

ozývají po vsi hlasy „kupte to a zbořte to, dělá to dědině jenom ostudu“. Kupovat a   

bourat baráky jenom proto, že dělají v obci ostudu, opravdu nejde, ale sami dobře víte, 

že zbouráním tohoto domku se zvýší bezpečnost lidí, kteří z této ulice vycházejí a     

především vyjíždějí a není jich zrovna málo. Zastupitelstvo tedy v rozpočtu schválilo 

v letošním roce 200.000,- Kč na koupení a likvidaci stavby. 

Zatím se uskutečnila prvá fáze, chalupu i s pozemkem jsme koupili za 155.000,- Kč.      

I taková zbořenina má zkrátka cenu, když stojí na stavebním pozemku. 

Nyní započala druhá fáze a tou je vyklizení stavby a její demolice. Snažíme se ji provést 

vlastními silami, aby byla samozřejmě co nejlevnější. Roztříděný stavební materiál     

dáme na recyklaci do Nového Jičína. Spoustu věcí, které byly uvnitř stavby, odvážíme 

na skládku. Budeme se snažit 200.000,- Kč nepřekročit. 

 

 
 PS: Nakonec přikládám ještě jednu důležitou připomínku jednoho z našich       
spoluobčanů. Pokud si pořizujete psa, myslete na to, že to bude i nový soused pro vaše 
okolí. Neberte proto na lehkou váhu připomínky sousedů související s chovem vašeho 
domácího mazlíčka. 

Hezké srpnové dny Vám přeje Marie Janečková 

Zvu Vás v pondělí 5. 8. 2013 v 18 hodin  

do pohostinství na fotbalovém hřišti.  

Rádi bychom Vám představili návrh  

na rekonstrukci budovy sokolovny  

včetně venkovního areálu. 

Marie Janečková 

Účastníci jednodenního zájezdu na Velehrad a hezkých míst v okolí  
děkují paní Marii Bradáčové za krásný prožitý den. 

Klub žen 
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LETNÍ BIJÁK NEJEN PRO ZALÁSKOVANÉ + NIGHT DISCO SHOW 
  

V pátek 9. srpna od 20:57:41 hodin se v areálu sokolovny koná  

PROMÍTÁNÍ POD ŠIRÝM NEBEM.  

Bavit Vás bude muzikál "MAMMA MIA!"  
 

 Idylický řecký ostrov, holka na vdávání, jedna potrhlá matka, tři  

potenciální otcové a nesmrtelná ABBA. Jak se to rýmuje? Náramně.   

Divadelní muzikálovou show Mamma Mia! obsahující všechny zmíněné 

ingredience vidělo v osmi různých jazykových verzích přes 30 miliónů 

lidí. Jejich řady teď geometricky narostou, protože tvůrci původního   

muzikálu se „své dítě“ rozhodli pojmout jako celovečerní film. A aby 

Mamma Mia! na stříbrném plátně dostala punc mimořádnosti, obsadili 

do hlavních rolí Meryl Streep a Pierce Brosnana.  

Vstup volný. 

 Akce se koná jen za příznivého počasí.   

  

Po skončení filmu NIGHT DISCO SHOW. Světelné efekty, lasery.  

O půlnoci miniohňostroj.  

Na obě akce zajištěno občerstvení.  

Akce se koná jen za příznivého počasí. 

Bublinohrátky 
 

V sobotu 17. srpna od  16. hodin v parku Na 

Fojtství „BUBLINOHRÁTKY" pro malé bublinky i 

velké bubliňáky.  

Pan Bublina Nafouknutý předvede dětem svá 

mýdlová kouzla. Nechá je nahlédnout i do své 

kuchyně. Děti si zařádí v záplavě pestrobarev-

ných bublin. Kdo by tomu odolal..... 

Vstup volný. 

  

 
Uvedené akce se konají v rámci Rybského kulturního léta. 
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KLUB ŽEN – zve své členky v úterý  6. srpna do přísálí Besedy v 18:00 hod.  

 
ZAPISOVÁNÍ  LÉKŮ   se bude konat  v pondělí  5. 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 19. srpna 
             ve stejnou dobu.      

Zprávičky z naší školičky 

 

MUDr. Jana Machovská oznamuje rodičům: 
 termín poradny v Rybí:    22. srpna  v době od 13:00 - 14:00 hod. 
                 
  termíny své dovolené:      5. srpna - 9. srpna 

V době čerpání dovolené zajištěn zástup  
v ordinačních hodinách MUDr. Sýkory v Novém Jičíně. tel. 556 711 093 

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

Škola o prázdninách 
 

Prázdniny jsou obdobím, kdy se ve škole provádějí potřebné opravy. 
Letos jsme v prostřední třídě p. uč. Sopuchové odstranili obložení, opravili jsme      

hygienický kout (nové obklady, nová umyvadla, baterie) a celou třídu vymalovali.        
Výmalba proběhla i v jiných prostorách školy, např. v nářaďovně, chlapecké šatně, na 
chodbách. 

V srpnu by měla přijít na řadu oprava druhého venkovního schodiště a výstavba 
oplocení. 

Školní rok zahájíme s dětmi v pondělí 2. září, kdy už bude škola na nový školní 
rok připravena. 

        Mgr. Hana Frydrychová 
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 Obyvatelé Závišic, kteří bydlí ve směru na Rybí, čekalo na druhý den po pouti   
nepříjemné překvapení. Před svými domy našli vyvrácené popelnice, vytrhané domovní 
zvonky, poničené poštovní schránky polámané květiny. Podobná lumpárna se v         
Závišicích zopakovala asi po 14 dnech a opět směrem na Rybí. Podezření tedy padá na 
nás – obyvatele z Rybí. Je to velmi nepříjemná situace i pro nás i pro Závišice. Ať už je 
tedy viníkem kdokoli, ať sebere odvahu a jde do Závišic vzniklou škodu uhradit a jestliže 
má potřebu i nadále něco ničit, ať tak činí ve svém vlastním domě. 
V souvislosti s touto věcí nám přišla na obec prosba od místostarosty Závišic 
s uveřejněním tohoto dopisu: 

PODĚKOVÁNÍ 
 

Chtěl bych touto cestou poděkovat za sebe i za občany Závišic, kteří mi 

dali sami podnět k tomu, abych napsal tento článek. Jsem moc rád, že 

se námi uspořádána pouťová zábava líbila a že se každý mohl odreago-

vat od všedních starostí a různých problému. Snažíme se pořádat akce 

pro „LIDI“, ale po poslední zábavě jsem nabyl dojmu, že si někteří 

trošku pletou co je zábava a co demolování všeho, co jim přijde pod   

ruku. Budeme i nadále rádi, pokud k nám zavítají naší sousedé 

z Rybího, ale zároveň bychom byli rádi, kdyby po skončení zábavy ne-

chali na pokoji „DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, DOMOVNÍ SCHRÁNKY, 

TRUHLÍKY, KONTEJNERY, DOMOVNÍ ZVONKY“ atd. To, co jste nám 

ukázali teď naposledy, bohatě stačí. Samozřejmě nebudeme házet všech-

ny do jednoho koše, ale vy, co jste se vyřádili, děláte jméno celé obci 

Rybí. Takže závěrem bych chtěl jen říci, že budeme rádi, pokud opět při-

jdete, ale zároveň odejdete jako „LIDÉ“.    

Ladislav Lípový 

místostarosta obce Závišice 

K A M E N I C T V Í  
  
NABÍZ ÍME:  
 -  výroba a  montáž pomníků pouze  z  kva l i tn ích žu lových mater iá lů  
 -  renovace stáva j íc ích pomníků  
 -  broušení  rámů,soklů ,krycích  desek ,  impregnace p rot i  vodě , mechu  
 -  kopání  a  be tonování  základů ,  pok ládání  d lažby  
 -  sekán í ,  p ískován í  a  montáž p ísma  (z lacení ,  s t ř íbřen í ,  barvení )    
 -  prode j  a  výměna lamp,  váz,  v i t r ín  z  nerezu,  bronzu i  žu ly  
 
 -  zakázku  p ři jedeme s jednat  do  místa  Vašeho bydl iš tě  zdarma !  
 -  odvádíme profesioná ln í  p rác i  j i ž  v íc  než 12  le t  ! ! !  
 
 OBJEDNÁVKY  u :  Pet r  Janek ,Máchova 61, Nový J ič ín , te l . :777 223  171  
                           e -mai l :  kamenictv i janek@seznam.cz ,  IČ:  64973182  
 

Nejlepší ceny kamenických prací i žulového materiálu! 
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Ze zasedání rady obce  

Rada obce na svém 67. zasedání dne 24.6.2013 
projednala a při jala toto usnesení:  

bere na vědomí stížnost občanů týkající se hluku 
při pořádání rodinných oslav na zahradě a   
přeposlání k projednání na Městský úřad 
v Novém Jičíně na odbor správních deliktů; 

schvaluje částku ve výši 1.500,- Kč na         
zakoupení odměn pro účastníky fotbalového 
turnaje benjamínků; 

 

schvaluje  rozpočtové opatření č. 7. 

schvaluje uzavření smlouvy budoucí o zřízení 
věcného břemene a smlouvy o právu stavby    
č. IV-12- 8008442/VB1, Rybí, Korf, p.č. 
1514/12 2RD, pro zřízení přípojky NN pro 
stavbu rodinného domu a pověřuje starost-
ku jejím podpisem; 

  

souhlasí  s bezplatným umístěním kontejneru na 
textil, obuv, hračky v obci Rybí a pověřuje 
starostku jednáním s firmou WTORPOL se 
sídlem v Třinci; 

 

navrhuje všem zastupitelům, v druhé polovině 
měsíce srpna, prohlídku nově nainstalované-
ho veřejného osvětlení z LED svítidel v ulici 
Květná v obci Mořkov; 

bere na vědomí nabídku fa Extéria – bezpeč-
nost práce, požární ochrana se sídlem firmy 
Na Burni 1497/39, 710 00 Ostrava – Slezská 
Ostrava a  

  doporučuje zůstat u stávajícího poskytovatele 
služby v oblasti bezpečnosti práce; 

    
neschvaluje nabídku pojišťovny DAS na uzavře-

ní pojistky, která by kryla škody způsobené 
v souvislosti s činností zastupitelů obce, protože 
má již obec uzavřenou pojistku s Českou        
pojišťovnou a.s.; 

 

schvaluje  rozpočtové opatření č. 8; 

schvaluje podání žádosti na Českou školní  
inspekci, krajský inspektorát o provedení    
veřejnosprávní kontroly využívání finančních 
p r o s t ř e d k ů  s t á t n í h o  r o z p o č t u 
v příspěvkových  organizacích - Mateřské 
škole Rybí a Základní škole Adolfa Zábran-
ského v souladu s § 174 odst. 2 písm. e) zá-
kona 561/2004 Sb. o předškolním, základ-
ním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání; 

 

souhlasí s převedením výtěžku ze vstupného 
na Letním večeru ve výši 9 550,- Kč do   
kapitoly určené sportovní komisi. 

Rada obce na svém 68. zasedání dne 8.7.2013 
projednala a při jala toto usnesení:  

Rada obce na svém 69. zasedání dne 18.7.2013 
projednala a při jala toto usnesení:  

doporučuje zastupitelstvu schválit darovací 
smlouvu mezi obcí Rybí a Moravskoslezským  
krajem na darování pozemků pod silnicí 
III/4821 kromě pozemků parc.č. 1707/5 a 
1707/6, které mají být součástí chodníkového 
tělesa; 

 

bere na vědomí  vyúčtování finanční podpory  
poskytnuté ČSOP – záchranné stanice      
Bartošovice v roce 2013; 

 

 

bere na vědomí  informaci starostky o výsledku 
jednání s občany na místních komunikacích a 
pověřuje starostku jednáním s dopravní     
policií o možných řešeních dopravních úprav 
na místních komunikacích. 
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V rámci charitativní sbírky "Kola pro Afriku" se už sešlo skoro 20 kol. 

Všem dárcům patří srdečné díky! Pro ty z Vás, kteří by chtěli tuto 

sbírku podpořit darováním jakéhokoli kola (vyjma kola mlýnského), 

sděluji, že tak mohou učinit do 31.8.2013. Poté budou kola odvezena 

na sběrné místo do Nového Jičína. Pro letošek tak 2. ročník této  

sbírkové akce posledním prázdninovým týdnem skončí. Kola můžete 

dovézt přímo ke mně domů, nebo zavolejte na 725 903 976 a já už to 

zařídím. 

Pavel Lichnovský 

 

Firma Dřevo-uhlí oznamuje,  

že v období od 1.8. do 31.8. probíhají letní slevy tuhých paliv.  

Kupte si včas hnědé uhlí, černé uhlí, koks, brikety a palivové dřevo za letní ceny.  

Uhlí je skladováno v kryté hale. Zvýhodněná doprava zajištěna.  

Vážíme na digitální váze.  

Těšíme se na vaše zavolání po-pá od 8 do 16 hod. tel 737 089 812. 

Pro všechny přiblížení, jakým způsobem jsou sesbíraná kola využita. 
  
1.  Kola, která nevyhovují parametrům, ale jsou pojízdná, se upravují a prodávají.  
 Výtěžek je použit na přepravy kol v rámci ČR, Gambie a do Gambie. 
  
2.   Kola, která nevyhovují požadovaným parametrům, se šrotují. Výtěžek ze          
 šrotovného je použit na přepravy kol v rámci ČR, Gambie a do Gambie. 
  
3.  Kola, která potřebují opravit, se opravují buď v centrálním skladu nebo ve         
 spolupráci se školami či bike shopy. 
  
I když na Vašem kole děti v Gambii jezdit nebudou, budou jezdit na jiném díky   
tomu Vašemu! 
  

Gambie je přímořský stát v západní Africe, rozlohou nejmenší na africkém 
kontinentu. Leží při pobřeží Atlantského oceánu. V Gambii žije skoro        
1,6 mil. obyvatel. Hlavním městem je Banjul. Gambie je mladá republika, 
vznikla teprve v roce 1965 vyhlášením nezávislosti na Velké Británii. 
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Vzhledem k neustále se zvyšujícímu výskytu neukázněných cyklistů v našich lesích, 
nezbývá než alespoň touto formou si připomenout jak se v lese chovat. Jízda na kole je 
stále oblíbenější sportovní aktivitou, pro ní jsou však budovány značené cyklostezky. 
Budování umělých a nových stezek bez souhlasu majitelů a orgánů státní správy je pro-
tizákonné. Navíc užívání těchto nezákonných tras významně narušuje klid a přirozené 
prostředí zvěře, nemluvě omezování přístupu zvěře k vodě zejména v těchto letních 
měsících. Opravdu se voda z našich potoků a říček ztrácí a zvěř s k těmto přirozeným 
napájecím zařízením stahuje. 

Tímto apeluji na Vaši ohleduplnost k zvěři a zároveň respektování platných právních 
předpisů. 

Zákon 289/1995 Sb. zákon o lesích 

 

OBECNÉ UŽÍVÁNÍ LESŮ 

§ 19  
Užívání lesů 

Každý má právo vstupovat do lesa na vlastní nebezpečí, sbírat tam pro vlastní potřebu lesní plody a 
suchou na zemi ležící klest. Při tom je povinen les nepoškozovat, nenarušovat lesní prostředí a dbát 
pokynů vlastníka, popřípadě nájemce lesa a jeho zaměstnanců. 

§ 20  
Zákaz některých činností v lesích 

V lesích je zakázáno: 
a) rušit klid a ticho, 
b) provádět terénní úpravy, narušovat půdní kryt, budovat chodníky, stavět oplocení a jiné ob-
jekty, 
c) vyzvedávat semenáčky a sazenice stromů a keřů lesních dřevin, 
d) těžit stromy a keře nebo je poškozovat, 
e) sbírat semena lesních dřevin, jmelí a ochmet, 
f) sbírat lesní plody způsobem, který poškozuje les, 
g) jezdit a stát s motorovými vozidly, 
h) vstupovat do míst oplocených nebo označených zákazem vstupu, 
i) vstupovat do porostů, kde se provádí těžba, manipulace nebo doprava dříví, 
j) mimo lesní cesty a vyznačené trasy jezdit na kole, na koni, na lyžích nebo na saních 
k) kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně a tábořit mimo vyhrazená místa, 
l) odhazovat hořící nebo doutnající předměty, 
m) narušovat vodní režim a hrabat stelivo, 
n) pást dobytek, umožňovat výběh hospodářským zvířatům a průhon dobytka lesními porosty, 
o) znečišťovat les odpady a odpadky. 
Rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně je zakázáno také do vzdálenosti 50 m od okraje lesa. 
 
Zákaz jezdit a stát v lese s motorovými vozidly neplatí pro zaměstnance orgánu státní správy lesů v 
obvodu jejich působnosti při výkonu činnosti podle tohoto zákona a pro osoby, které vykonávají čin-
nosti povolené zvláštními předpisy. 16) 
 
Zákazy uvedené v odstavci 1 pod písmeny a), h) a j) a se souhlasem vlastníka lesa také pod písmeny 
b) a g) se nevztahují na výkon práva myslivosti podle zvláštních předpisů. 6) 

 

Myslivecké sdružení Rybí 
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     O. Syrovátka                 Nejkrásnější bajky pro nejmenší 
   Nejkrásnější bajky seznamují děti s celou řadou špatných i dobrých lidských vlastností 
prostřednictvím zvířátek, která se chovají jako lidé. Dětem se určitě budou líbit ilustrace 
Heleny Zmatlíkové. 
 

 
     J. Campbell                   Hříbě jménem Naděje 
     Rodiče Ashley Griffenové chovali ve svých stájích koně. Ale bohužel, smrtící virus 
zahubil jejich nejcennější chovné klisny a oni museli svou farmu prodat. Našli si zajíma-
vé zaměstnání na jiné farmě, ale Ashley je nešťastná a myslí si, že si na nový domov 
nezvykne. Pak se ale narodí nemocné hříbě a ona se o něj začne usilovně starat. Co jí 
přinese tato její nová láska? 
 
 

J. Heider, V. Tkáč          Hrady, zámky, tvrze - putování po známé i neznámé historii 
     Průvodce po historických sídlech mapuje severovýchodní část Moravy a Slezska. 
Jsou zde uvedeny nejen ty, které jsou i nyní přístupné, ale i ty, které dnes již neexistují. 
 

 
     V. Marek                        Ve stínu Hindukúše 
     Tato publikace popisuje zážitky našich vojáků nasazených v misích ISAF a Enduring 
Freedom v Afgánistánu. Hovoří nejen o vojenské, ale i materiální, humanitární a vzdělá-
vací pomoci kábulské vládě. 
 
 

     V. Javořická                   Na nůž - 1. a 2. díl 
     Další román oblíbené autorky je plný zápletek mezi dvěmi znesvářenými rodinami. 
Ale jako vždy se objeví láska, a ta  může všechny problémy vyřešit. Ale stane se tak? 
 

 
     J. K. Tyl                         Tvrdohlavá žena a zamilovaný školní mládenec 
     V této báchorce z podkrkonoší se snoubí pohádkové motivy s realistickým příběhem 
o protivenstvích lásky. Zároveň je obrazem dobové reality, protože se zde promítá situa-
ce českého národa po bouřlivém roce 1848. 

Do knihovny Vás zve Věrka Šustalová 
 

V měsíci srpnu  
bude knihovna otevřena  

jen v pondělí od 16.°° do 19°° hod. 
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Motto: 

„Dílčí osobní vítězství, dosažení svého vlastního cíle, sebepřekonání, 

nabytí sebedůvěry, pocit pokory, úcta k soupeři i přírodě, poznání i  

sebepoznání, strach i euforie, radost i bolest…… a hlavně velké  

dobrodružství!„ 
 

30. června startoval další extrémní závod CRAFT 1000 MILES ADVENTURE.  
Trať vede pohraničními horami střídavě územím Slovenska, Polska, Německa a Česka 
a co nejvíce se vyhýbá civilizaci.  Jede se podle navigace a bez zabezpečení, takže vše 
pro přežití si cyklista veze s sebou. Na startu se sešlo 124 cyklistů, 4 chodci-běžci a      
1 koloběžkář. 
Tohoto závodu se již podruhé zúčastnil Lumír Soukup st.  Tentokrát vyrazil z Nové   
Sedlice na východním Slovensku a 11. července dojel do cíle – obce Skalná 
v západních Čechách, tedy za 11 dní, 4 hodiny, 5 minut. Do cíle dorazil na 26. místě  a 
ve své kategorii nad 40 let se umístil na výborném 9. místě. (www.1000miles.cz) 

Stého ročníku cyklistické 
soutěže Tour de France 
se poprvé v dějinách      
zúčastnilo 6 borců na      
koloběžkách. Základ týmu 
Kick France 2013 tvoří 4 

Češi a dále Fin a Holanďan. Celková   
trasa 3404 kilometry je rozdělena do 21 
etap, na každou z nich se koloběžkáři 
vydávají o jeden den dřív, než vyrazí  
cyklistický peloton. 
 

Náš Pepa Kvita se zúčastnil nejdelší a 
velmi náročné horské etapy, která vedla 
z Givorsu na obávanou horu Mont     
Ventoux  (1912 m.n.m), tato etapa měřila 
243 km. Strávil na stupátku neskuteč-
ných 15 hodin!  (www.kickfrance.com) 

V í c e  v  č l á n k u  n a  h t t p : / /
www.kolobehsport.cz/2013/07/dve-etapy
-s-kickfrance-2013.html  

http://www.1000miles.cz
http://www.kickfrance.com
http://www.kolobehsport.cz/2013/07/dve-etapy-s-kickfrance-2013.html
http://www.kolobehsport.cz/2013/07/dve-etapy-s-kickfrance-2013.html
http://www.kolobehsport.cz/2013/07/dve-etapy-s-kickfrance-2013.html
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RYBSKÝ   ZPRAVODAJ   č. 8/2013  vydal  Obecní úřad Rybí,  Rybí č. p. 380  dne  26.7.2013   

v počtu  340 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 v měsíci. 

Závodu Radegast Beskydský šerpa 2013, který se konal 29. června 2013, se z naší 
obce zúčastnila dvě čtyřčlenná družstva - KPNP ve složení Tomáš Musil, Honza Krpec, 
Ondřej Soukup, Petr Šimíček a dále Moravský MišMaš ve složení Dušan Olajoš, Pavel 
Skalka, René Kvita a Petr Sopuch. 
Jejich úkolem bylo vynést na dřevěném šerpském nosiči padesátilitrový sud piva o váze 
65 kg na vrchol Lysé hory, start byl na fotbalovém hřišti v Ostravici. Na trase dlouhé 9 
km je čekalo 950 m převýšení. Naši borci se v konkurenci 60 týmů umístili na úžasném 
4.  a 21. místě. 
„Beskydský šerpa“ se koná v rámci extrémního závodu štafet 
(běh,paragliding,MTB,kajak) (www.adrenalincup.cz) 
 
 

Všem našim borcům gratulujeme ke skvělým sportovním výkonům !! 

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

