
                                     ČERVENEC  2007 / XV. ročník 
 

POZVÁ NKY  

 

30. června RANČERSKÝ  DEN   spojený s oslavou  DNE  DĚTÍ - program je 
uveden v barevné příloze tohoto zpravodaje. 

 
  1. července ZÁJEZD  NA  FESTIVAL  DECHOVÉ  HUDBY  do Lidečka.     

Odjezd autobusem od Fojtství a horní autobusové zastávky bude v 11:30 hod. 
(začátek koncertu je ve 14:00 hod.). Návrat okolo 19:30 hod. Dopravu hradí 
obecní úřad. Vstupné si hradí účastníci sami. 

 
28. července OSLAVY  60. VÝROČÍ  FOTBALOVÉHO  ODDÍLU proběhnou                 

na fotbalovém hřišti – program je uveden v barevné příloze tohoto zpravodaje. 
 
28. července „Hospůdka u Milana“  zve milovníky dobrého jídla na tradiční  

ZVĚŘINOVÉ  HODY. Začátek od 12:00 hod. 
  Zároveň oznamuje, že v sobotu 21. července bude hospůdka zavřena. 
 
PŘIPRAVUJEME: 

Všechny občany, kteří se do naší obce přistěhovali (není omezeno věkem 
občana ani datem přistěhování), srdečně zveme na recesní akci                   
VÍTÁNÍ  RYBJANA, kterou bude obec pořádat na Rybskou pouť 
(pravděpodobně v neděli 16. září). Zájemci mají možnost se přihlásit                  
na obecním úřadu (tel. 556 760 181) nebo u předsedkyně kulturní komise 
paní Ludmily Krausové (tel. 606 893 211) nebo e-mail na obec@rybi.cz,  
ludmila.krausova@seznam.cz (ve tvaru: příjmení, jméno, bydliště). 

  

OZNÁ ME NÍ  ŘE DIT ELKY  MA T EŘS KÉ  Š KOLY 

 
Ředitelka MŠ Rybí paní Miroslava Gilarová oznamuje rodičům, že mateřská škola bude 
z důvodu čerpání řádné dovolené uzavřena v době  od  16. července do 19. srpna. 
 
 

OZNÁ ME NÍ  DĚT SK É  LÉ KAŘKY 

 
MUDr. Jana Machovská oznamuje rodičům termíny poradny v Rybí v době letních  
prázdnin: 26. července  a  23. srpna  vždy v době od 13:15 – 14:15 hod. 
Dovolenou bude čerpat v době od 2. – 13. července a od 30. července – 10. srpna                            
- zástup v Novém Jičíně zajištěn. 
 



  

   

OBEC NÍ  K NI HOVNA  A  INTE RNE T 

 
V měsíci červenci a srpnu bude obecní knihovna a internet zpřístupněn  
pouze v pondělí v době od 16:00 do 19:00 hod. 
 
   

R Ů  Z N É 

 
 
ZAPISOVÁNÍ  LÉKŮ   se  bude  konat  v  pondělí  2. července  v  přísálí  Besedy  v  době  
                                             od   9:30 – 10:00 hod. 
 

ZAPISOVÁNÍ  LÉKŮ  A  MĚŘENÍ  TLAKU  se  bude  konat  v pondělí 16. července . 
 
 

B L A H O P Ř  E  J E M E  
 

Všem spoluobčanům, kteří v tomto měsíci oslaví svá významná životní 
jubilea, přejeme do dalších let především dobré zdraví, mnoho pohody                    
a radosti.  

 
Paní K v i t o v á Jindřiška 86   let 
paní P a v e l k o v á Marie 81   let 
paní G a w l o w s k á Jiřina 70 let 
paní P a v l i s k o v á Ludmila 65 let 
pan S t u c h l í k Libor 65 let 
paní P u r m e n s k á Pavla 60 let. 
 

 
  

ZPR ÁVY  ZE  SP ORTU 
 
Informace z odboru TJ Sokol Rybí - „Sport pro všechny“: 
 
1/ Naše dívčí hlídka dorostenek Barča Mužíková a Martina Šimíčková   postoupila  
 do republikového kola „Medvědí stezkou“, které se konalo 1. – 3. června v Malém Ratmírově 

v jižních Čechách. Svou účastí dopomohly Moravskoslezskému kraji k celkovému 
republikovému vítězství. Zasloužily se o hlavní cenu - plyšového medvěda a putovní pohár.  

2/ Taky v republikovém atletickém čtyřboji jsme měli želízko v ohni. Do republikového kola  
15. – 17. června ve Staré Boleslavi postoupila Adéla Šenková. I ona bojovala                               
za Moravskoslezský kraj a přispěla svými výkony k celkovému třetímu místu. 

 
Děvčatům gratulujeme. 

Za  SPV  Mužíková Liba 
 



  

I  N Z E R C E 

 
Prodám plechovou boudu o rozměrech 3 x 3 m. Vhodná např. na stavbu. Mobil: 731 065 646. 
  
 
 
 
  

PROG RA M  K INA  VE  ŠT RA MBERK U  
 

Neděle 1.7.2007 v 18.30                                                                                     vst. 49,- 
GOYOVY  PŘÍZRAKY 

Drama, 114min, titulky, od 15 let 
Příběh se odehrává v roce 1792, kdy Goya nastoupil na španělský královský dvůr jako dvorní malíř.Je založen na vztahu 
Goyi a jeho můzy Ines. Nejnovější film Miloše Formana držitele dvou Oscarů. Do hlavní role svého filmu obsadil Javiera 
Bardema a Natalii Portman. 
 
Neděle 8.7.2007 v 18.30                                                           vst. 49,- 

BESTIÁŘ 
Romantický, 100min, od 15 let 
Bestiář je příběhem mladé ženy, jejíž život pronikavým způsobem změní vztah se záhadným mužem. 
Nový film režisérky Ireny Pavláskové natočený dle předlohy Barbory Nesvatbové.V hlavních rolích hrají: Danica 
Jurčová, Karel Roden, Marek Vašut a další. 
 
Neděle 15.7.2007 v 18.30                                                         vst. 49,- 

OBSLUHOVAL JSEM ANGLICKÉHO KRÁLE 
Komedie, 102min, přístupný 
Repríza velmi úspěšného filmu podle scénáře Bohumila Hrabala a v režii Jiřího Menzla. 
 
 
Neděle 22.7.2007  v 18.30                                                                                  vst. 49,- 

GHOST  RIDER 
Akční, dobrodružný,105min,titulky, přístupný 
Nicolas Cage v roli ohnivého motorkáře! 
Je tomu už dávno, co hvězdný motocyklový kaskadér Johny Blaze uzavřel smlouvu s ďáblem. 
Film nabízí skvělou podívanou na umění motocyklových kaskadérů. 
 
 
Neděle 29.7.2007  v 18.30                                                                                  vst. 49,- 

DIVOČÁCI 
Dobrodružná komedie, 99min, titulky, přístupný 
Komedie o čtyřech spořádaných kamarádech, kteří se vydají na výlet a zažijí nespoutané dobrodružství. V hlavních rolích 
Tim Allen a John Travolta. 
 
 

NA MĚSÍC SRPEN  PŘIPRAVUJEME: 
 

ROBINSNOVI              SPIDER MAN III                KVASKA  NEZNÁMÝ  SVŮDCE 
 



  

Informace pro občany  

Novojičínska 
                                   

Tragické havárie cyklistů 
 

Novojičínští policisté v těchto dnech šetřili dva případy havárie cyklistů, kteří při nich zemřeli.  
První případ se stal dne 28. května 2007 před osmou hodinou večerní v Suchdole nad Odrou. 

Cyklista patrně nezvládl řízení jízdního kola Superior, sjel do příkopu, kde narazil do betonové 
obruby. Místního 57letého muže nalezl náhodný kolemjdoucí v korytě místního potoka bez známek 
života. Přivolaný lékař po ohledání těla konstatoval smrt z možného utonutí, pádem z kola nebo 
opilosti. Muž v restauraci, kde sledoval fotbalové utkání konzumoval alkohol, a pak zřejmě usedl na 
kolo a jel domů. Přesnou příčinu úmrtí určí soudní pitva.  

Další případ policisté zaznamenali ve Frenštátě pod Radhoštěm v úterý 29. května letošního 
roku. V odpoledních hodinách telefonicky na linku 158 oznámil 41letý muž, že v místním potůčku ve 
Frenštátě pod Radhoštěm, poblíž restaurace Žuchov, leží osoba, která nejeví známky života. 
Policisté zjistili, že se jedná o 52letého muže z Frenštátu pod Radhoštěm. Muž byl naposledy viděn 
v neděli 27. května kolem 22.30 hodin, kdy odjížděl na svém horském jízdním kole od nedaleké 
restaurace. Přivolaným lékařem byla konstatována smrt v důsledku zranění břišní krajiny, hlavy a 
končetin, které byly neslučitelné s životem. I v tomto případě pravděpodobně cyklista před jízdou 
požil alkoholické nápoje a byla nařízena soudní pitva.  

Novojičínští policisté v letošním roce zaznamenali již třetí případ cyklisty, který skončil tragicky. 
 

Cyklisté, žádný alkohol ! 
  
Nová silniční pravidla zakazují cyklistům pod hrozbou velkých pokut pít alkohol!!! 
  

Je třeba mít neustále na paměti, že i cyklista je účastníkem provozu na pozemních  
komunikacích, a proto se i na něj vztahují právní předpisy, které regulují chování na silnici a mezi 
účastníky silničního provozu navzájem.  

Základním právním předpisem, upravujícím práva a povinnosti účastníka silničního provozu,                 
je zákon číslo 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích, tedy právní předpis, který je 
znám každému motoristovi jako „Pravidla silničního provozu“. Tato právní norma v § 2 pod písm. d) 
stanoví, že  řidič, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo, je účastník provozu na pozemních 
komunikacích. Nemotorové vozidlo definuje zákon jako vozidlo pohybující se pomocí lidské nebo 
zvířecí síly, např. jízdní kolo, ruční vozík  nebo  potahové vozidlo (§ 2 písm. h). 

Cyklista je tedy z pohledu zákona účastníkem provozu na pozemních komunikacích, který se 
tohoto provozu účastní přímým, aktivním způsobem a je v pozici řidiče nemotorového vozidla. 
Z tohoto postavení vyplývají cyklistovi povinnosti srovnatelné s postavením „klasického“ řidiče 
motorového vozidla. I jemu mohou vzniknout velké problémy související s požitím alkoholu 
před jízdou na kole, případně při konzumaci alkoholu během  jízdy. 
Cyklista, jako každý jiný řidič, nesmí požít alkoholický nápoj nebo užít návykovou  látku během 

jízdy, nesmí řídit bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo užití návykové látky nebo                      
v takové  době po požití alkoholického nápoje nebo užití návykové látky, kdy by mohl být ještě pod 
jejich vlivem (§ 5  odst.  2 písm. a, b zák. č. 361/2000 Sb.).  



  

S alkoholem na silnici bojuje také i zákon o přestupcích (§ 30 odst. 1 písm. g – i), který 
stanoví, že se přestupku dopustí ten, kdo požije alkoholický nápoj nebo užije jinou návykovou látku, 
ačkoliv ví, že bude vykonávat zaměstnání nebo  jinou činnost, při níž by mohl ohrozit zdraví lidí nebo 
poškodit majetek. Toto ustanovení se nejčastěji aplikuje na řízení motorových vozidel, ale i jízda na 
jízdním kole je zcela jistě činností  ve smyslu ust. § 30 zákona o přestupcích,  protože se jedná                    
o činnost, jejíž bezpečný výkon vyžaduje pohotovost a  soustředěnou  pozornost.  

Je zřejmé, že cyklista jako řidič, účastník  provozu na pozemní komunikaci, který řídí jízdní 
kolo pod vlivem alkoholu, uvedenou právní normu porušuje, a tedy jednoznačně  vykonává činnost, 
při níž by mohl ohrozit zdraví lidí nebo poškodit majetek, což výše uvedený zákon zakazuje.                      
Za takový přestupek mu může být uložena pokuta až do výše 10.000,-Kč. 
Zdroj : cyklista a právo¨ 
 

I když počet nehod klesl, zraněných je stále víc než loni 
 
 

Naopak potěšitelný je pokles u smrtelných následků. Zatímco loni zemřelo na následky nehod 
dvanáct osob, letos jich bylo o šest osob méně.  
  Za pět měsíců letošního roku zaznamenali policisté na silnicích novojičínského okresu 958 
dopravním nehodám, při nichž šest osob zahynulo, 25 osob utrpělo těžká zranění a 116 dalších bylo 
zraněno lehce.   
  Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku  je počet dopravních nehod nižší o 172, což 
vyjádřeno procenty činí patnácti procentní pokles. Policisté zaznamenali také pokles u smrtelných 
úrazů, a to o šest úmrtí. Naopak u těžkých zranění vzrostl počet těžkých zranění o 92 a u lehkých                 
o dvanáct procent.   
   

Přehled nejčastějších příčin dopravních nehod do konce května letošního roku: 
    

 příčina   2007 2006 +/-  %  
 nedání přednosti  104 97    7  7 
 nesprávné předjíždění  24  31  -7  -23 
 rychlost  158  251  -93  -37 
 nesprávný způsob jízdy  580  669  -89  -13 

  
Během května letošního roku došlo k sedmnácti dopravním nehodám, které byly způsobeny 

pod vlivem alkoholu. Za pět měsíců letošního roku zaevidovali novojičínští policisté 68 dopravních 
nehod, ve kterých hrál roli alkohol. Ve stejném období minulého roku jich bylo o jedenáct méně, což 
činí nárůst o devatenáct procent! 
  

Dopravní nehodovost za pět měsíců letošního roku na silnici I/48 
- průtah okresem Nový Jičín:   

Do konce května letošního roku došlo na silnici I/48 k 94 dopravním nehodám, při kterých bylo 
dvanáct osob zraněno lehce a dvě těžce. Ve srovnáním s minulým rokem policisté zaznamenali                     
o 74 dopravních nehod méně, což činí pokles o 44 %. Za měsíc květen 2007 došlo na silnici "smrti" 
ke čtrnácti dopravním nehodám, při kterých nebylo zaznamenáno úmrtí či zranění. 
 

Den dětí bez úrazu 
 

Děti se seznamovaly na stanovištích s různými situacemi a nástrahami, které je potkávají                   
v běžném životě a které pro ně mohou být nebezpečné.  
  
  

Dne  30. května 2007 proběhl v Domě dětí a mládeže FOKUS v Novém Jičíně „Den dětí bez 
úrazů“. V prostorách DDM se sešla více jak stovka dětí z pěti základních škol z Novojičínska a 
společně plnily úkoly na pěti stanovištích.  



  

Cílem této akce je prevence dětských úrazů  tzn. výrazně snížit počet a závažnost dětských 
úrazů v České republice. Úrazy dětí jsou nejčastější příčinou dětských úmrtí. Ročně v České 
republice na následky úrazů umírá přes 300 dětí, dalších 3000 dětí je následkem úrazu trvale 
postiženo. 

 
  Nejčastějšími úrazy jsou:  

• poranění hlavy a lebky při pádu z kola nebo výšky  
• popáleniny a opařeniny  
• vícečetná poranění při dopravních nehodách  
• poleptání žíravinami a otravy  jedy a léky  
• tonutí (každé druhé končí smrtí)  
• poranění smyslových orgánů 

  
Úrazům lze předcházet kombinací metod aktivní a pasivní prevence. 
    
AKTIVNÍ: 
Dítě rozezná nebezpečnou situaci a umí úrazu předejít - zná dopravní předpisy a umí řešit dopravní situace  
- používá ochranné pomůcky - rozezná a zvládne rizikové místo, situaci. 
PASIVNÍ: 
Prostředí, v němž se dítě pohybuje je bezpečné - zábrany schodů, jištění oken, dveří a skříněk, chrániče 
ostrých rohů, kryty elektrických zásuvek, protiskluzové povrchy  - řešení dopravní situace v okolí hřišť, škol, 
frekventovaných komunikací a  křižovatek - bezpečná dětská hřiště, zajištěné  rizikové prostory a další. 
   

Prevence dětských úrazů není jen výukou dopravní výchovy a první pomoci, ale  je zapotřebí naučit 
děti rozpoznávat nebezpečné předměty a místa doma, ve škole, venku, používat ochranné pomůcky                         
a předvídat, co se může stát. 

 
Neusnadňujte práci zlodějům  

 
Téměř denně dochází k případům, kdy nic netušící lidé zjistí, že byli okradeni. Nejenom před 

vánocemi přibývá počet okradených lidí, kteří chtějí svým blízkým udělat radost vánočními dárky. 
Kapsáři a zloději využívají zejména situace, kde je velký počet lidí a spoléhají na anonymitu, 
šikovnost a hbitost svých prstů. Mám na mysli zejména krádeže v hromadných dopravních 
prostředcích, na tržištích, ulicích a v nákupních centrech obchodních domů.  

Minimalizujte čas strávený v tlačenici lidí. V plně obsazených dopravních prostředcích 
maximálně zvyšte svoji opatrnost. Věnujte pozornost svému bezprostřednímu okolí. Nenechávejte 
peněženku navrchu kabelky nebo nákupní tašky, nenoste ji v průhledných taškách nebo síťovkách. 
Kontrolujte si, zda máte kabelku stále  zapnutou. Peníze nepatří ani do zadní kapsy kalhot. Nenoste  
peníze, doklady či jiné cennosti v batohu na zádech, kam si  nevidíte. Nenechávejte kabelku nebo 
peněženku při nakupování bez dozoru, nesete-li balíčky, mějte kabelku mezi tělem a těmito 
předměty. Kabelku nikdy nenechávejte v nákupním vozíku. Stačí se otočit k regálu se zbožím. 
Šikovný zloděj za pár  sekund dokáže kabelku vykrást, nebo ji vzít celou. Šekovou knížku a kreditní 
kartu nikdy nenoste společně. Zloději postačí údaje v vaší karty, aby si mohl vypsat šek. Při  opuštění 
svého vozidla, byť na krátkou dobu, nenechávejte na sedadlech  tašky, kabelky, mobilní telefony, 
cenné předměty, panel od autorádia. Přesvěčte  se, že jste vozidlo uzamkli.  

Jste-li okradeni, ohlaste to policii ihned. Každá ztracená minuta dopadení pachatele ztěžuje. 
Policisté Preventivně informační skupiny Okresního ředitelství Policie ČR v Novém Jičíně i 

v letošním roce provádí besedy se seniory. V průběhu dvou hodin je seniorům, kteří budou mít zájem 
o uskutečnění besedy, prezentovány rady jak ochránit své cennosti, jak se bezpečně chovat na ulici, 
když už se něco přihodí – jak postupovat, sám(a) doma nebo senioři,  
můžete pomoci nám všem. Seniory upozorňujeme na případy 
 „Podomních obchodníků“, kteří navštěvují nejen na vesnicích  
osaměle žijící starší osoby, nebo nemohoucí důchodce a nabízejí  
jim k prodeji různé zboží (nádobí, deky, příbory, porcelán), nebo  
se představují jako pracovníci různých firem a úřadů.  

 



  

Pár důležitých rad před odjezdem na dovolenou 
 
Svůj odjezd zbytečně nezveřejňujte! 

Cenné věci a doklady uschovejte do bezpečnostní schránky nebo do domácího trezorku, 
nejlépe pevně zabudovaného ve zdi. 

Přerušte  před odjezdem na dovolenou dodávku zboží a tiskovin do bytu či domu! Nic není lepším 
vodítkem pro pachatele, než přeplněná  poštovní  schránka. 

Pečlivě zkontrolujte  okna a dveře, zda jsou uzavřená! 
Nezatahujte rolety a žaluzie! 

Uložte žebříky a jiné nástroje, kterých by pachatel mohl využít při  vloupání do vašeho 
rodinného domku nebo rekreačního objektu! 

Klíč od bytu svěřte spolehlivému sousedovi nebo příbuznému, který bude váš byt pravidelně 
kontrolovat! 

Nechlubte se svými majetkovými poměry! 
Můžete-li, vytvořte zdání, že je v bytě někdo přítomen. Např. využijte elektronické spínací zařízení, 
které podle nastavení rozsvítí světla,  zapne  rozhlasový přijímač, televizi apod. 

Zdokumentujte své cenné věci, případně sepište výrobní čísla přístrojů ve vašem bytě! Právě 
tyto informace pomohou policii v pátrání  a pojišťovně při  likvidaci pojistné události. 

 
 
Pár důležitých rad pro chataře, stanaře a výletníky! 
Svá  vozidla zásadně neparkujte na odlehlých místech, kde je jen  minimální  pohyb lidí! 

Cenné věci, mnohdy doslova vystavené, nenechávejte ve svých vozidlech - automobil  
skutečně není výkladní skříň ani trezor! 

Stejně  tak ve stanech si cenné věci nenechávejte v předsíňkách! Na noc je nutné si cenné věci 
umístit co nejblíže k sobě! 
 Samozřejmě  pokud stan opouštíte, vezměte všechny cenné věci a doklady sebou! 
Nedejte zlodějům v žádném případě šanci! 
 V případě, že je vaše chalupa, stan či vozidlo vykradeno, okamžitě  informujte Policii ČR! 
Snažte se ovládnout své pocity a neznehodnocujte stopy na místě činu! 
 
 
Pár důležitých rad jak zamezit vloupání do bytu nebo rodinného domku 
Prevence proti vloupání do bytu začíná u řádně uzamčených vstupních dveří. Nejrizikovější  
přístupová místa vašeho bytu nebo rodinného domku zajistěte zabezpečovací technikou! Vhodně 
zvolené technické zabezpečení  odradí, zpomalí  nebo alespoň ztíží cestu pachatelů. 
 

Vyměňte ihned zámky u dveří, pokud se přestěhujete do nového bytu! 
Trvejte na tom, aby společné prostory vašeho domu byly dobře osvětleny  a  klíče od nich měli pouze 
nájemníci! 

Zabraňte  tomu, aby skrze "kukátko" nebo poštovní schránku bylo vidět  do  bytu! 
Na zvonky, schránky a dveře do bytu  uvádějte své příjmení v množném čísle, raději bez titulů! 

Vždy,  než otevřete dveře bytu, se přesvědčte, kdo je za dveřmi! 
Maximální  pozornost věnujte lidem, kteří chodí ode dveří ke dveřím  a  nabízejí různé služby nebo 
prodej zboží! Může to být  jen trik, jak se dostat do  vašeho bytu nebo byt otipovat! 

Ze zkušeností bohužel vyplývá, že ke krádežím vloupáním dochází nejčastěji v dopoledních 
hodinách a o víkendech! 

V případě, že přijdete domů, naleznete dveře pootevřené a vše nasvědčuje tomu, že váš byt byl 
vykraden, ihned zavolejte  Policii ČR! Ničeho se nedotýkejte a hlavně nic neuklízejte! 

Zdroj www.mvcr.cz 
 
Přejeme Vám krásnou a ničím nerušenou dovolenou! 

 
Zpracoval: nprap. Zbyněk Tomšík, vrchní inspektor OŘ PČR Nový Jičín 

 
 



  

 

                                                                                                                

   

  
 

 
  FOTBALOVÉ  VÝSLEDKY 
 

  3.6. žáci Mořkov - Rybí 3 : 1  
 dorost Rybí - Jistebník n.O.  1 : 7 
 muži Rybí - Trojanovice-Bystré  0 : 2 
  9.6. benjamínci Rybí - Fulnek  1 : 6 
10.6. žáci Rybí - Sedlnice  0 : 4 
 dorost Tichá  - Rybí  1 : 1 
 muži Nový Jičín -  Rybí  11:1 
16.6. muži Kunín - Rybí  0 : 3 
17.6. žáci Libhošť - Rybí  1 : 2 
24.6. žáci Rybí - Kateřinice  1 : 0 
 dorost Rybí - Studénka  0 : 2 
 muži Rybí - Studénka  2 : 2    
 
 

VÝSLEDNÉ   TABULKY  SOUTĚŽÍ 
MUŽI 
Pořadí  Družstvo  Zápasů  Výher  Remíz  Proher        Body  Body pravdy    

1.  Fulnek B  26  24  1  1  132  :  15  73  ( 34 )     
2.  Nový Jičín   26  24  0  2  109  :  17  72  ( 33 )     
3.  Starý Jičín   26  16  2  8  81  :  54  50  ( 11 )     
4.  Zbyslavice   26  13  4  9  55  :  59  43  ( 4 )     
5.  Stachovice   26  13  3  10  56  :  59  42  ( 3 )     
6.  Kopřivnice   26  11  5  10  38  :  55  38  ( -1 )     
7.  Kunín   26  9  8  9  45  :  51  35  ( -4 )     
8.  Veřovice   26  9  7  10  35  :  48  34  ( -5 )     
9.  Jeseník n.O.   26  9  2  15  46  :  61  29  ( -10 )     

10.  Troj.-Bystré   26  8  4  14  44  :  63  28  ( -11 )     
11.  Rybí   26  6  6  14  49  :  81  24  ( -15 )     
12.  Štramberk   26  7  3  16  58  :  91  24  ( -15 )     
13.  Studénka   26  6  3  17  34  :  67  21  ( -18 )     
14.  Žilina   26  0  6  20  23  :  84  6  ( -33 )     

 

 
DOROST 
Pořadí  Družstvo  Zápasů  Výher  Remíz  Proher        Body  Body pravdy    

1.  Odry   26  21  2  3  79  :  25  65  ( 26 )     
2.  Jeseník n.O.   26  19  3  4  103  :  27  60  ( 21 )     
3.  Starý Jičín   26  18  4  4  99  :  35  58  ( 19 )     
4.  Příbor   26  17  3  6  92  :  51  54  ( 15 )     
5.  Vlčovice-Mniší   26  13  5  8  62  :  46  44  ( 5 )     



  

6.  Suchdol n.O.   26  12  3  11  79  :  53  39  ( 0 )     
7.  Jakubčovice B  26  12  3  11  61  :  48  39  ( 0 )     
8.  Tichá   26  11  4  11  50  :  68  37  ( -2 )     
9.  Studénka   26  11  1  14  50  :  59  34  ( -5 )     
10.  Sedlnice   26  10  1  15  51  :  72  31  ( -8 )     
11.  Jistebník n.O.   26  6  4  16  58  :  94  22  ( -17 )     
12.  Rybí   26  4  6  16  35  :  79  18  ( -21 )     
13.  Bartošovice   26  3  4  19  29  :  89  13  ( -26 )     
14.  Lubina   26  3  1  22  26  :  128  10  ( -29 )     

 

ŽÁCI 
Pořadí  Družstvo  Zápasů  Výher  Remíz  Proher        Body  Body pravdy    

1.  Lichnov   22  20  0  2  97  :  18  60  ( 27 )     
2.  Mořkov   22  16  4  2  68  :  18  52  ( 19 )     
3.  Sedlnice   22  13  3  6  54  :  38  42  ( 9 )     
4.  Kateřinice   22  12  2  8  48  :  23  38  ( 5 )     
5.  Straník   22  11  5  6  57  :  43  38  ( 5 )     
6.  Rybí   22  11  2  9  44  :  38  35  ( 2 )     
7.  Trojanovice I   22  10  2  10  66  :  52  32  ( -1 )     
8.  Troj.-Bystré   22  7  5  10  33  :  42  26  ( -7 )     
9.  Libhošť   22  5  6  11  37  :  50  21  ( -12 )     

10.  Kopřivnice B  22  5  3  14  45  :  89  18  ( -15 )     
11.  Vlčovice-Mniší   22  5  0  17  15  :  55  15  ( -18 )     
12.  Hostašovice   22  1  0  21  10  :  108  3  ( -30 )     

 

BENJAMÍNCI 
Pořadí  Družstvo  Zápasů  Výher  Remíz  Proher        Body  Body pravdy    

1.  Nový Jičín   18  16  1  1  124  :  17  49  ( 22 )     
2.  Kopřivnice   18  15  1  2  112  :  21  46  ( 19 )     
3.  Odry   18  12  5  1  119  :  26  41  ( 14 )     
4.  Studénka   18  10  1  7  72  :  42  31  ( 4 )     
5.  ŠSK Bílovec   18  9  3  6  69  :  35  30  ( 3 )     
6.  Fulnek   18  6  1  11  37  :  57  19  ( -8 )     
7.  Suchdol n.O.   17  6  1  10  36  :  61  19  ( -8 )     
8.  Štramberk   17  6  0  11  45  :  64  18  ( -6 )     
9.  Rybí   18  2  1  15  36  :  136  7  ( -20 )     

10.  Pustějov   18  0  0  18  5  :  196  0  ( -27 )     
 

Naši benjamínci po skončení základní části sehráli dvouzápas o umístění s 9. celkem ze skupiny 
„A“ – Kateřinicemi. Oba zápasy vyhráli v poměru 3:1 a 4:2. 
 
 

Starosta obce pan Petr Skalka děkuje všem fotbalistům za reprezentaci obce 
a trenérům za jejich obětavost a čas věnovaný fotbalovému sportu. 

 
PRVNÍ  VYSTOUPENÍ 

 
 CHEERLEADERS Fotbalového oddílu při TJ Sokol Rybí poprvé vystoupily v neděli 10. června na utkání 
žáků. Vystoupení mělo velký ohlas. S potěšením jsme zaslechly např. „Tak to jsme nečekali,“ nebo „Těšíme se 
na další.“  Děkujeme přítomným divákům za jejich potlesk, který nám velmi pomohl. 



  

 Hlavní náplní roztleskávaček je podpora našich mladých fotbalistů při jejich utkáních. Dalším cílem je naučit 
děvčata správnému držení těla, tanečním a gymnastickým sestavám, získání zdravého sebevědomí a radosti 
z pohybu. Pompony (barevné bambule) jsme získali od Cheerleaders Sportovního klubu Nový Jičín (jsou to 
originály vyrobené v Kalifornii, USA). Podle jejich barev jsme museli vybrat barvy kostýmů, které nám                  
za velmi krátkou dobu ušila šikovná švadlenka paní Vojkovská z Kunčiček u Bašky. 
 DĚKUJI Pavlínce Havrlantové, Marti Bilové, Marušce Tománkové, Johance Purmenské, Aničce 
Hanzelkové, Adélce Kučerové, Terezce Kvitové a Vendulce Pustějovské  za jejich odvahu a za to,                        
že tuto tanečně sportovní činnost neberou jako „ztrapňování se před klukama“, ale jako jednu z příležitostí                
ve svém životě. Je velkou radostí s nimi pracovat.  
 Čeká nás mnoho práce, držte nám palce a hlavně – SPOLEČNĚ S NÁMI PODPORUJTE  NAŠE                
MLADÉ  FOTBALISTY  PŘI  JEJICH  UTKÁNÍCH.  Další fotbalová sezóna se blíží!!! 
 O prázdninách nás můžete vidět v sobotu 28. července na oslavách založení fotbalového oddílu                              
(ve 13:00 hod.). Již nyní se na vás těšíme.     Dagmar Honešová 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SUPER  PRÁZDNINY 

A  SKVĚLOU  DOVOLENOU 
   
 

 RYBSKÝ   ZPRAVODAJ   č. 7/2007 vydal Obecní úřad Rybí, Rybí č. p. 127, 742 65  Rybí,                  
 dne  28.6.2007  v  počtu 315 výtisků.  Připravila:  Dagmar Honešová. Telefon / fax: 556 760 181.                            
 E-mail adresa: obec@rybi.cz. Webové stránky obce:  www.rybi.cz.  IČ: 00600741.  Evidenční číslo  
 zpravodaje:  MK  ČR  E 10143.  Roční předplatné zpravodaje 60 Kč nebo 5 Kč za jeden výtisk.                 
 Tisk: OÚ Rybí.                               Uzávěrka každého čísla: 27. den v měsíci. 


