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Milí spoluobčané, 
 
před 3 lety jsme společnými silami zpracovali 
„Plán rozvoje obce Rybí“. Všichni, kteří jste    
tenkrát měli 15 a více let, jste obdrţeli „Dotazník 
k čajíčku a ke kafíčku“ a zhodnotili jste technickou, 
občanskou vybavenost, pracovní příleţitosti a 
moţnosti kulturního a společenského vyţití v obci.  
 Poté následovala veřejná schůzka se všemi 
zájemci z řad obyvatel a společně jsme zpracovali 
analýzu silných a slabých stránek obce, které    
můţeme ovlivnit sami, ale také příleţitostí a    
ohroţení, na které jiţ obec nemá ţádný vliv. Z celé 
té docela náročné práce vzešel „Plán rozvoje obce 
Rybí na období roku 2008 – 2013 s výhledem do 
roku 2020“, podle něj se odvíjejí současné          
aktivity obce. 
 Pro léta 2008 - 2010 jsme si tenkrát stanovili, 
ţe budeme pracovat na aktivitách, které jsou vypsány v přiloţené anketě. 
 
 Prosím, udělejte si opět čas, třeba zase u kafíčka nebo u čajíčku a napište 
svůj komentář k jednotlivým bodům ankety, tu pak vraťte zpět na úřad nebo ji 
taky můžete odevzdat v základní škole, ve školce, v našich dvou obchodech 
nebo taky ve všech rybských hospodách. 
 
Výsledky dotazníku pak pouţijeme k přípravě aktualizace plánu na léta 2012 – 2014. 
Po novém roce (předpokládám, ţe v lednu nebo únoru) si naplánujeme schůzku 
v sále Besedy, abychom plán pro příští 2 roky společně zpracovali. 

 

Na spolupráci se těší Marie Janečková 

V místní knihovně byly nalezeny dioptrické brýle. 
Bliţší informace na obecním úřadu. 

Zveme všechny občany  
v úterý 25. října od 8:00 do 18:00 hod. 

na den otevřených dveří  
do nově zrekonstruované mateřské školy v Rybí.  
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 Alţběta  Skalková  93  let 

 Zdeňka  Kalvodová  87  let 

 Aneţka  Purmenská  85  let 

 Milada Kudělková  84  let 

 Zdenka Holubová  84  let 

 Emil   Matějek  83  let 

 Jindřiška Havrlantová 82  let 

 Marie  Geryková  82  let 

 Jindřiška   Horutová  80  let 

 Jindřiška Heraltová  75  let 

 Milada  Kudělková  65  let 

 Jaromír Michálek  60  let 

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

 Zveme rodiče a prarodiče k slavnostnímu zápisu dětí 

do pamětní knihy obce v neděli 9. října 2011 od 10:00 hodin 

v sále Besedy. 

 

Uvítáme tyto děti:  

 Horuta Ondřej   Bárová Eliška 
 Kelnar Mikuláš   Marková Julie 
 Kramoliš Michael   Pístecká Bára 
 Olajoš Matěj   Pěnkavová Barbora 
 Ondračka Matěj   Ševčíková Nikol  
         Pecha Jiří    
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KLUB ŢEN    zve své členky v úterý 4. října   do přísálí Besedy v 16:30 hod. na 

předváděcí akci firmy JUST. 

 Poté od 18:00 hod. bude pokračovat schůze.   

ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ   se bude konat v pondělí 3. října   a   v pondělí 31. října 
v konzultační místnosti lékaře na novém obecním úřadě v době od 9:30 - 10:00. 
 

ZAPISOVÁNÍ  LÉKŮ A MĚŘENÍ TLAKU  se bude konat  v pondělí  17. října
           ve stejnou dobu.   
   

Kulturní komise zve všechny občany na LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD,  
který se uskuteční v pondělí 31. října.  

Průvod vyjde v 19. hodin od Besedy k pomníku obětem světových válek 
před obchodem COOP, kde proběhne vzpomínkový akt.  

Sbor dobrovolných hasičů Rybí  
zve všechny milovníky dobré zábavy a jídla na tradiční  

KRMÁŠOVOU ZÁBAVU,   
která se koná v sobotu 22. října 2011 od 19:00 hodin v sále Besedy.  

Vstupné 60,- Kč.  
K tanci a příjemné náladě hraje LP.  

Nebudou chybět chutné domácí speciality, občerstvení   
a bohatá tombola. 

V úterý 18. října v 18:00 hod.  
 pořádá firma ORIFLAME za podpory obecního úřadu  

BEZPLATNÉ PORADENSTVÍ V PÉČI O PLEŤ  
(bliţší informace na str. 5) 
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PozvánkaPozvánka 
 

Srdečně zveme všechny ženy, dívky a slečny 

do klubovny v multifunkční budově 

Rybí 
 

v ÚTERÝ 18.10.2011 v 18 hod 
 

na bezplatné poradenství na bezplatné poradenství   

vv  péči o pleťpéči o pleť  
 

Nabízíme snadné a příjemné řešení pro krásnou pleť 

 

Součástí akce: 

 

Tombola + dáreček 
     

- profesionální líčení 
- určení typu pleti 
- rady v péči o tělo 

- poradenství v péči o pleť 
- široká škála výrobků pro celou rodinu 

 

 

 
Kontakt pro bližší informace : 

Bc. Lenka Palacká 

Email:   lpaukova@email.cz, Mobil:   603 723 498 

www:    http://my.oriflame.cz/lenka-palacka  

 

mailto:LPAUKOVA@EMAIL.CZ
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Sběr nebezpečného odpadu: o sobotách 15. října a 22. října u obecního 

    skladu a to vţdy v době od 8:00
 
 do 9:00 hod.  

 
                 Občané mohou odkládat nebezpečný odpad  BEZPLATNĚ. 
Můţete zde uloţit:  
 -  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   

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        
rozloţitelný odpad (např. nevyuţitelné ovoce, zelenina, větve apod.), obalový   
materiál (např. kartónové krabice), pneumatiky. 

Ukládání objemného odpadu z domácností do velkoobjemových kontejnerů  
se uskuteční: 
 

   pro horní část obce       u Besedy            středa 12. a  čtvrtek 13. října 

   pro dolní část obce       u Fojtství    středa 19. a  čtvrtek 20. října 
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Srdečně Vás zveme na akci 

zimní „Bazárek“ 
 

Protože zima se nám blíží a děti nám rostou, uspořádaly jsme  pro vás zimní bazárek 

dětského oblečení, obuvi, lyží, helm, fusaků, kombinéz …. 

 

Máte – li doma věci které jsou vašim dětem malé, nebo sháníte větší, podzimní a zimní 

modely, určitě se přijďte podívat do multifunkční budovy (do klubovny) ve dnech: 

 

21,22,23. října 2011 

 
Pá 21.10 – příjem věcí    17-19 hod.  

So 22.10 -  prodej věcí    14-18 hod.  

Ne 23.10 -  výdej věcí      9-11 hod.  

 

 

Přijímáme ale jen vyprané a zachovalé kousky! 

 
Bližší informace na tel: 731584460  
                        email: BajerovaMichaela@seznam.cz 

 

nebo 12.10. od 16-18 hod. v multifunkční budově, v kroužku pletení košíků. 

 

 

K připraveným věcem si napište seznam oblečení a ceny. 
 

Těší se na vás klub aktivních maminek.          
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DRAKIÁDA 
  

 Srdečně zveme všechny děti s rodiči, babičky, dědečky, no prostě všechny, kterým je slovo 

nuda cizí, aby přišli změřit síly ve zručnosti a kreativitě na letošní ročník "DRAKIÁDY". 

 

Akce se koná v neděli 30. října 2011 na Kocmínku. 

 

PROGRAM: 
14:00 - 14:30     Prezentace 

15:30                 Vyhlášení výsledků 

 

Soutěţit se bude v těchto kategoriích: 

Vyrábění draci    NEJLÉPE LÉTAJÍCÍ 

    NEJORIGINÁLNĚJŠÍ 

    NEJVĚTŠÍ 

    NEJHEZČÍ 

 

Kupování draci   NEJLÉPE LÉTAJÍCÍ 
 

Za nepříznivého počasí se akce ruší! (déšť, sníh) 

 

Občerstvení zajištěno. 

Těší se na Vás  SKAUTI RYBÍ 
                                                    www.skauti.rybi.cz 

    Skauti, skautky, vlčata, světlušky a nováčci, opět je tu zahájení skautského roku. 

ROZPIS SCHŮZEK 
 

 

 

 

 

 

 

 
Přijďte se naučit skautským dovednostem a zahrát si s námi:-) 
                         Těší se na Vás skauti 

ÚTERÝ SKAUTKY  ( 6. - 9. třída) 18:00 - 19:30 - Barča Mužíková 

STŘEDA SKAUTI A VLČATA (1. - 9. třídy) 16:00 - 18:00 - Radek Najzar, Honza Musil 

PÁTEK 
SVĚTLUŠKY ( 1. - 2. třída) 16:30 - 17:30 - Martina Najzarová 

ŢABIČKY ( 3. - 5. třída) 17:30 - 19:00 - Magda Hanzelková 
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Milé maminky, babičky, tatínci, dědečkové. 

Přijďte si se svými dětmi (vnoučaty) zacvičit do „Ţelviček“. 

(cvičení dětí od 1 - 3 let a dětí nechodících do školky) 

Kaţdé úterý v 9:30 hod. v sokolovně. 

Začínáme 4. října.  

S sebou si vezměte přezůvky, pití a dobrou náladu.  

Těší se na Vás Soňa s Evou 

Keramický krouţek zahajuje činnost v pondělí dne 3. října 2011  
od 17:00 hod. v Základní škole AZ Rybí.  

Těší se na Vás Petra Chytílková 

Na vědomí všem rodičům dáváme, 

ţe cvičit s dětmi od 3 let opět začínáme  

v pondělí od 16:00 hod. v sokolovně. 

Pavla a Lucka 
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Ze zasedání rady obce  

Rada obce na svém 22. zasedání dne 5.9.2011 
projednala a při jala toto usnesení:  

schvaluje  doplnění značky „Zákaz odbočení   
vpravo“ o dodatkovou tabuli „1,5 t“ na silnici 
I/48 před odpočívadlem „U Zajíčků“ a         
pověřuje  starostku dalším jednáním; 

 

souhlasí  s doplněním veřejného osvětlení na   
stávající sloup NN na komunikaci 34c a za-
pracováním do projektové   dokumentace VO; 

bere na vědomí  řešení problému s průsakem 
vody na pozemku parc. č. 188 a pověřuje 
starostku objednáním hydrogeologického 
rozboru, tak aby byla zjištěna příčina      
průsaku. 

  

Rada obce na svém 23. zasedání dne 7.9.2011 
projednala a při jala toto usnesení:  

jmenuje   v souladu s Vyhláškou 54/2005 Sb., o 
náleţitostech konkursního řízení a konkurs-
ních komisí  § 1 odst. 1 tyto členy konkurzní 
komise na místo ředitele základní školy: 

Mgr. Michaela Burdková, michaela.burdkova@kr-
moravskoslezsky.cz za Krajský úřad MSK; 

Mgr. Jiří Crhonek, Štefánikova 9, Nový Jičín za 
Českou školní inspekci  

Kateřina Červenková, Rybí za školskou radu  
Petra Chytílková ZŠ Adolfa Zábranského Rybí, p. 

o., Rybí  za pedagogickou radu  
Mgr. Ivana Zdarsová, Mniší, Kopřivnice ředitelka    

malotřídní ZŠ Mniší jako odborník v oblasti 

státní správy, organizace a řízení v oblasti 
školství podle druhu a tytu příslušné školy 
a školského zařízení; 

 
schvaluje v souladu s § 1 odst. 2 zákona 

54/2005 Sb., o náleţitostech konkurzního 
řízení a  konkurzních komisí  paní Janu 
Markovou do funkce tajemnice komise; 

 
schvaluje  finanční příspěvek ve výši 1.000 Kč 

Diakonii Broumov na náklady spojené 
s odvozem humanitární sbírky. 

 

Rada obce na svém 24. zasedání dne 19.9.2011 
projednala a při jala toto usnesení:  

schvaluje  přizvání Ing. Oldřišky Navrátilové 
(případně náhradnice Ing. Michaely Bluchové) 
za Městský úřad Nový Jičín na místo poradní-
ho hlasu do konkursní komise na obsazení 
pracovního místa ředitele Základní školy     
Adolfa Zábranského Rybí, příspěvková org.; 

 

doporučuje předloţit zastupitelstvu ke schválení 
umístění zákazové značky – zákaz vjezdu ná-
kladních aut – na silnici II/482 ve směru na 
Rybí od křiţovatky v Sirkových lázních přes 
Závišice do Kopřivnice; 

schvaluje  umístění zákazové značky – zákaz 
vjezdu všech motorových vozidel s dodatkovou 
tabulkou - pouze se souhlasem OÚ Rybí na  
pozemku parc.č. 304/1 a parc.č. 1657/2 a        
pověřuje  starostku dalším jednáním; 

 

schvaluje  rozpočtové opatření č. 7/2011; 
 

bere na vědomí  informace starostky o zprávě 
z dílčího přezkoumání hospodaření obce 
k 31.8.2011. 



11 

V Brně - Husovicích si pietním aktem připomněli 50 let od smrti zdejšího katechety a rodáka z Rybího 
Albína Jaroslava Kvity.  
 
Kvita po svém kněţském vysvěcení v       
Pasově v roce 1938 vstoupil do řádů salva-
toriánů a o rok později začal slouţit právě ve 
farnosti v Brně - Husovicích. Aţ do roku 
1950, kdy komunistický reţim zrušil kláštery. 
Kvita je společně s dalšími bratřími interno-
ván nejdříve v táboře v Oseku u Duchcova, 
později v Ţelivi. V roce 1956 byl z tábora 
propuštěn a protoţe dostal zákaz kněţské 
činnosti, vrací se do Mankovic, kde pracuje 
na hospodářství svých rodičů. Zde tajně   
organizuje schůzky místních dětí a mládeţe, 
vyučuje je náboţenství, zpěv, pořádá výlety, 
sportuje s nimi. Přes veškerou opatrnost  
neuniká pozornosti Státní bezpečnosti a    
28. června 1961 je zatčen a obviněn z       
ilegální činnosti. Při vyšetřování je            
podrobován mnohahodinovým výslechům. 
Nelidské podmínky a praktiky Stb zhoršují jeho zdravotní stav a Albín Kvita 10. září 1961 umírá v   
nemocnici svaté Anny v Brně.  
 
Při příleţitosti 50. výročí smrti Albína Jaroslava Kvity se před husovickou farou uskutečnil pietní akt, 
kterého se zúčastnili příbuzní z Rybího a zhruba sedmdesát dalších účastníků, především pamětníků.  
 
PS: pozdrav jednoho z pamětníků: "Pozdravujte tam všechny u vás v Rybím a vzkaţte jim, jak      
skvělého člověka nám sem "poslali".  

Pavel Lichnovský 
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     PRAKTICKÁ MODERNÍ ŢENA 
 
     Tento časopis se dříve jmenoval Praktická ţena a letos vychází jiţ jeho 62. ročník. 
Kaţdý měsíc přináší ţenám nápady jak upravit byt, zahradu, vyrobit si něco pro       
radost i uţitek. Na své si přijdou i ty, které rády pletou, šijí a zabývají se dalšími       
ručními pracemi. Redakce časopisu nezapomíná ani na děti a přináší návrhy výrobků, 
které hravě zvládnou. V tomto časopise najdeme také recepty, které potěší celou     
rodinu. 
 
 
A. L. Moyano              Sekty - skrytá hrozba současnosti 
     Jiţ z historie víme, ţe se vţdy utvářela různá uskupení, která se vyčleňovala ze 
společnosti. 
Dnešní uspěchaná doba nahrává vzniku těchto sekt, které vyuţívají touhy člověka po 
úspěchu a lidské potřeby někam patřit. Tato kniha nabízí pohled na různé sekty, roze-
bírá jejich praktiky a cíle. 
 
 
Z. Pavlis                      Králové fotbalu 
     Vyprávění o kariéře, ţivotě fotbalovém i nefotbalovém třiceti vítězů ankety o nejlep-
šího fotbalistu roku Československa a České republiky. Kniha obsahuje i rozhovory s 
těmito slavnými hráči - např. s Josefem Masopustem, Ivo Viktorem, Janem Kolerem - 
a také fotografie, které fanouškům připomenou okamţiky z historie našeho fotbalu. 
 
 
J. Poborák, H. a J. Lamkovi            Tančící voda 
     Tentokrát se kamarádi Myšpulín, Pinďa, Bobík a Fifinka nejdříve vydají hledat zlato 
Apačů. Další jejich příběh nás zavede na hvězdnou oblohu. 
 
 
A. Jirásek                         Staré pověsti české 
     Nové vydání známých příběhů z naší historie. Mnohé z nich se staly inspirací pro 
vznik symfonických básní, oper, filmů nebo obrazů a soch. 
 
 
P. Zannonerová                  Dance! 
     Tato kniha pro dospívající mládeţ nás přivádí do taneční školy. Dvanáctiletá Robin 
vyrůstá sama s tátou a dědou, kamarádí s kluky a tančí ráda hip-hop. Setkání s Qui-
dem, který chodí na balet ji zavádí do úplně jiného prostředí neţ v kterém vyrostla.   
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 Z. Jirotka                     Saturnin 
     Tato humoristická kniha pobavila jiţ několik generací čtenářů. Vţdyť dobrodruţství a 
trampoty, které proţívají hrdinové této knihy jsou ukázkou humoru, který lidsky pohladí 
a ukáţe ţivot z té veselejší stránky. 
 
 
K. Legátová                    Želary 
     Námětem těchto devíti povídek, vzájemně propojených jednotlivými postavami, jsou 
osudy lidí z beskydské vesnice v době první republiky. K. Legátová své povídky napsala 
aţ v 90. létech, tedy po své sedmdesátce. 
 
 
E. M. Remarque              Tři kamarádi 
     Robby, Otto a Gottfried se stali přáteli na ţivot a na smrt za první světové války,    
kterou sice přeţili, ale na bojištích přišli o všechny iluze svého mladého věku. Ţivot v 
poválečném Německu není lehký, ale oni si navzájem pomáhají i v těch nejtragičtějších 
situacích. 
 
 
L. Klíma                         Utrpení knížete Sternehocha 
     Tato kniha je fiktivním deníkem jednoho z předních velmoţů říše německé na        
počátku tohoto století. 
 
 
D. Francis                       Reflex 
     Ţokej Filip Nore neměl lehké dětství a dobře ví, co znamená ţivot bez rodinného   
zázemí a závislost na rozhodování jiných lidí. Dostává se však do situace, kdy si musí 
poradit sám, coţ pro něj není vůbec jednoduché. 
 
 
M. Blažková                   Helenino manželství 
     Autorka byla učitelkou, která působila na školách v Polance n. Odrou, v Táboře a v 
Opavě. Hrdinkami jejich příběhů jsou proto většinou učitelky a úřednice. Kdo si přečetl 
knihu Helenin osud, můţe dál sledovat ţivot učitelky Heleny a proţívat její štěstí i     
zklamání. 

 
 
     Z městské knihovny Nový Jičín přivezli 50 knih z Regionálního     
kniţního fondu.  
V naší knihovně je budeme mít po dobu 1,5 roku.  
 

 
Věrka  Šustalová—knihovnice 
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       Topná sezóna neúprosně klepe na dveře a majitelé nemovitostí by se na toto období 

měli náleţitě připravit. Hasiči v Moravskoslezském kraji stále častěji vyjíţdějí k poţárům sazí 

a dehtových usazenin ve špatně udrţovaných komínech. Ţe nejde o plané varování, potvr-

zuje i statistika Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, územní odbor No-

vý Jičín, kdy od komínů vzniklo v 1. pololetí 2011 jiţ 17 poţárů. 

 Hlavní příčinou bývá zanedbaná údrţba komínového tělesa. Pravidelné čistění komínů a 

vybírání sazí z komínových sběračů by mělo být samozřejmostí, stejně jako kontrola tech-

nického stavu komína odborníky - kominíky.   

 I sebemenší nečistoty v komíně totiţ mohou snadno způsobit velké nepříjemnosti, ať jiţ 

dlouhodobé ţhnutí a následný otevřený poţár nebo otravu osob jedovatým oxidem uhelna-

tým. 

 Mnozí občané jiţ zaregistrovali v médiích informaci, ţe od 1. ledna 2011 nabylo účinnosti  

nové Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. ze dne 1. 3. 2010 o podmínkách poţární bezpečnosti při 

provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Co se oproti minulosti nezmění, je povinnost 

nechat si pravidelně komín vyčistit a zkontrolovat jeho technický stav. 

Povinností majitele nemovitosti je zajistit vyčištění spalinové cesty při celoročním provozu 

spotřebičů na pevná paliva o výkonu do 50 kW třikrát ročně, a při sezónním provozu dva-

krát ročně, tedy nejlépe před začátkem a po skončení topné sezóny.  

Kontrola spalinové cesty se pak u spotřebičů na pevná paliva o výkonu do 50 kW provádí 

jedenkrát ročně. U spotřebičů na plynná paliva stačí kontrola a čištění jednou ročně.  

Ačkoli čištění komínů u spotřebičů do zmíněných 50 kW včetně lze provádět svépomocí, 

lepší je se spolehnout na odborníky – kominíky. Ti by měli provést i kontrolu komínu a nebo 

revizi komínu  v případě, ţe se chystáte připojit nový spotřebič nebo hodláte změnit druh pa-

liva.  

O provedeném čištění vydá kominík doklad nebo revizní zprávu, která je důleţitá nejen pro 

uplatnění případných nároků vůči pojišťovně.  

 V případě vzniku poţáru sazí v komíně je dobré jednat v klidu, s rozvahou a bez paniky.  

Poţár nikdy nehasit vodou. Komín by mohl popraskat nebo by dokonce mohlo dojít k vý-

buchu.  

Do příjezdu hasičů je moţné zkusit hasit plameny pomocí vhazování suchého písku vymeta-

cími dvířky nebo ze střechy do komína. Ale to pouze v případě, ţe by nemohlo dojít 

k ohroţení zdraví nebo ţivota zasahující osoby. 

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 
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PRODEJ JABLEK 

odrůd MELODIE a ROSANA 

Cena 10 Kč / kg 

Dušan Olajoš, Rybí 303 

tel. 556 760 118 

 

DARUJI 

hluboký kočárek zn. Takko 

 trojkombinace s taškou. 
 Barva oranţovo-ţlutá olemovaná černým krajem. 

Je po 2 dětech, vhodný třeba na zahradu. 
Nenáročná maminka uvítá. 

V případě zájmu volejte: 731 110 623 
  

INFORMACE PRO RODIČE OD DĚTÍ, 
KTERÉ LETOS BYLY NA SKAUTSKÉM 

TÁBOŘE 
 

Z tábora se našly ještě nějaké věci od dětí. Našly 

se trička, kraťasy atd. Taška s věcmi bude na 

obecním úřadě, takţe jestli něco nemáte, tak se 

zkuste podívat tam. 

Skauti Rybí 
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RYBSKÝ   ZPRAVODAJ   č. 10/2011  vydal  Obecní úřad Rybí,  Rybí č. p. 380  dne  30.9.2011   

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 kaţdého čísla: 25. den 

  3.9.  muţi  Pustějov : Rybí   0   : 3 
  4.9.  ţáci  Lichnov : Rybí   2   : 1 
  dorost Mořkov : Rybí   3   : 0 
  11.9. ţáci  Rybí  : Sedlnice  4   : 1 
  dorost Rybí  : Kunín  1   :   1 
  muţi  Rybí  : Bravinné  1   :   4 
  17.9. ţáci  Petřvald n.M.: Rybí   3   : 1 
  dorost Starý Jičín : Rybí   6   :   1 
  muţi  Rybí  : Studénka  2   :   1     
  25.9. ţáci  Ženklava : Rybí   7   : 1 
  dorost Rybí  : Spálov  2   : 7 
  muţi  Rybí  : Spálov  1   :   2 
  28.9. ţáci  Straník : Rybí   1   :   2 
  dorost Trojanovice I : Rybí   3   :   1 
  muţi  Rybí  : Vraţné  3   :   0 

SO 1.10.   13:00  dorost Pustějov      : Rybí 
    15:30  muţi  Petřvald n.M. B : Rybí 
 

NE 2.10.   10:00  ţáci  Rybí  : Vlčovice - Mniší 
     

NE 9.10.   10:00  ţáci  Rybí     : Mořkov 
    12:45  dorost Rybí  : Lichnov 
    15:00  muţi  Rybí  : Fulnek 
 

SO 15.10.   12:30  dorost Tichá  : Rybí 
    12:45  ţáci  Troj.-Bystré : Rybí 
     

NE 16.10.   15:00  muţi  Tísek  : Rybí 
   
SO 22.10.   14:30  muţi  Vraţné : Rybí 
    
NE 23.10.  10:00  ţáci  Rybí  : Tichá 
    12:15  dorost Rybí  : Vraţné 
 

NE 30.10.   11:30  dorost Libhošť : Rybí 

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

