
  

      
        Hezký den a celý měsíc září, milí spoluobčané, 

 
 již na začátku prázdnin jsme psali, že letošní volné dny budou v naší obci   

rušné. Jistě Vám neuniklo pracovní nasazení okolo sálu obecní Besedy, kde        
probíhala oprava podlahy. Děkujeme studentům – brigádníkům, kteří se nezalekli  
toho velkého množství prachu při odstraňování staré krytiny a pomohli při pokládání 
nového parketu. Nyní ještě zbývá položit nové linoleum na „jeviště“, protože to, které 
jsme vybrali, nebylo na skladě a tak dokončíme první velmi důležitou část oprav   
našeho kulturního zařízení. Možná si vzpomenete, že oprava obecní Besedy je   
součástí „Plánu rozvoje obce Rybí“, na jehož tvorbě jste se v loňském roce mnozí 
podíleli. 

 
Dalším úkolem, který vyplývá z Plánu rozvoje je i oprava základní školy. Na  

jaře jsme díky grantu z RWE Transgas provedli výměnu oken a nyní o velkých 
prázdninách firma Gedos z Nového Jičína provedla opravu elektroinstalací, stropů a 
omítek v prvním patře. Pan Hanzelka vyměnil radiátory ústředního topení v celé 
školní budově. V příštím roce plánujeme dokončení oprav i v přízemí. 

 
Tak to se nám podařilo. Co ale nevyšlo, je dokončení chodníku směrem na  

Závišice. Bohužel firma Lexus Centrum Jeseník nad Odrou byla postižena povodně-
mi a tak měla co dělat s vlastními problémy. Chodník je však již před dokončením, 
zbývají poslední metry před budovou fary. 

 
Bohužel se nezdařil ani prodej budovy kina. Kupující, který měl o kino vážný 

zájem, nezaplatil v termínech požadovanou částku. Obec z důvodu nedodržení   
smluvních podmínek odstupuje od Smlouvy o prodeji kina a hledá nového zájemce o 
koupi této budovy. 

                      
 

 

Petr Skalka a Marie Janečková 
 

XVII. ročník  

ZÁŘÍ 2009 

PS: to nejdůležitější nakonec 
Do nového školního roku přejeme všem žákům, studentům i 
jejich učitelům, aby do školy chodili rádi, aby se jim v jejich 
práci dařilo a aby čas strávený ve škole dobře využili 
k získávání nových vědomostí a zkušeností. 
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Ze zasedání Rady obce 

bere na v ědomí   žádost paní  Jaroslavy     
Veřmiřovské o změnu územního plánu obce 
Rybí na pozemku parc.č. 935/2 o výměře 
1.984 m2 v obci a k.ú Rybí na zónu individuál-
ního bydlení s občanskou vybaveností a     
podnikatelskými činnostmi; 

bere na v ědomí   žádost pana Bohuslava   
Křížka o změnu územního plánu obce Rybí na 
pozemku parc.č. 1044/1 o výměře 5.755 m2 
v obci a k.ú Rybí na zónu individuálního      
bydlení – výstavba rodinných domů; 

bere na v ědomí   žádost pana Jindřicha       
Havrlanta, bytem Kunčice pod Ondřejníkem o 
změnu územního plánu na pozemcích parc.č. 
297/3 o celkové výměře 3.372 m2 v obci a k.ú. 
Rybí na zónu individuálního bydlení - určené 
pro výstavbu rodinného domu; 

bere na v ědomí  žádost pana Miloslava Bajera, 
bytem Rybí 123 na odkoupení části pozemku 
parc.č. 1752 v k.ú. Rybí a pověřuje   starostu 
zjištěním situace kolem tohoto prodeje; 

schvaluje  úhradu autobusové dopravy na 
skautský tábor, který se uskuteční od 8.8.-
19.8.2009 na tábořišti Litultovice – Pilný 
Mlýn; 

navrhuje   zapracovat do rozpočtu na rok 
2010 možnost vybudovat bezdrátový  roz-
hlas v obci Rybí; 

bere na v ědomí   výsledek kontroly 
z Krajského úřadu Moravskoslezského kraje 
na výsadbu stromků v obecním lese a to bez 
závad; 

souhlasí   s kupní smlouvou mezi  Obecním 
úřadem Rybí a firmou ORC group s.r.o. se 
sídlem Ostrava-Petřkovice, provoz Šenov u 
Nového Jičína na vývoz materiálu (papír) a 
pověřuje   starostu podpisem této smlouvy; 

pověřuje  starostu výběrovým řízením na 
položení podlahové krytiny z PVC na  jevišti 
v sále Besedy.  

vybrala   na zpracování energetického auditu 
v MŠ Rybí paní Marii Kubešovou, Riegrova 
13, Nový Jičín.  

 Rada obce na svém 68. zasedání dne 21.7.2009  
projednala a p ř i ja la toto usnesení:  

Rada obce na svém 69. zasedání dne 4.8.2009 
projednala a p ř i ja la toto usnesení:  

bere na v ědomí   poskytnutí dotace na Czech 
POINT a pověřuje   starostu výběrovým řízením 
na nákup multifunkční tiskárny; 

bere na v ědomí   děkovný dopis od obce Hod-
slavice za finanční pomoc při povodních; 

vybrala   firmu Internova Morava se sídlem 
Suvorovova 928/58, Nový Jičín na pokládku 
PVC na jevišti v Besedě; 

pověřuje   starostu oslovením firem na  
zpracovatele žádosti o dotaci na zateplení 
budovy Mateřské školy v Rybí; 

rozhodla  o vyplacení částky 15.000 Kč 
z veřejné povodňové sbírky obci Šenovu u 
Nového Jičína; 

schvaluje   rozpočtové opatření č. 3 
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bere na v ědomí   žádost pana Petra Berky, 
bytem Odry a Miroslavy Váhalové bytem Hu-
kovice o změnu územního plánu na pozem-
cích parc.č. PK 637/2 o výměře 11.793 m2, 
parc.č. PK 636 o výměře 2.910 m2 a parc.č. 
PK 1670 o výměře 4.736 m2  v k.ú. Rybí na 
parcely určené pro výstavbu rodinného do-
mu; 

schvaluje   užití obecního znaku na pamět-
ním listu, pozvánce a omalovánkách vyda-
ným k příležitosti oslav 100. výročí narození 
Adolfa Zábranského; 

pověřila  ing. Miroslava Matuše, bytem       
Lichnov 264 zpracováním výběrového řízení 
na zhotovitele projektu na stavbu chodníko-
vého tělesa na horním konci v obci Rybí. 

Rada obce na svém 70. zasedání dne 18.8.2009 
projednala a p ř i ja la toto usnesení:  

odstupuje od smlouvy o prodeji budovy kina a 
přilehlých pozemků a nabízí   budovu kina č.p. 
195 a přilehlých pozemků parc.č. 908/3 a 908/4 
znovu k prodeji; 

bere na v ědomí  žádost pana Ing. Alana Holiše, 
bytem Rybí, o změnu územního plánu na       
pozemku parc.č. 1608/3 o výměře 2.648 m2 
v obci a k.ú Rybí na zónu určenou k zástavbě; 

bere na v ědomí  žádost paní Anny Soukalové, 
bytem, o změnu územního plánu na pozemcích 
parc.č. PK 608 o výměře 13.897 m2 , PK 606 o 
výměře 611 m2 , PK 1669 o výměře 3.543 m2 , 
KN 253/2 o výměře 528 m2 v obci a k.ú Rybí na  
pozemky stavební; 

bere na v ědomí   žádost manželů Kvitových a 
paní Barové Jany, o odprodej části pozemku 
parc.č. 1729/2 a části pozemku parc.č. 196 na 
kterém se nachází místní komunikace vedená 
v pasportu místních komunikací pod č. 33C; 

souhlasí   s umožněním propagace předvo-
lebních informací všem politickým stranám v 
obecním zpravodaji v souvislosti 
s nadcházejícími podzimními volbami do 
Poslanecké sněmovny PČR za poplatek 
podle podmínek rozhodnutí rady 
169/22/2003; 

předloží   zastupitelstvu obce návrh na    
rozšíření veřejných vývěsních ploch pro   
politické strany; 

vybrala  multifunkční tiskárnu od firmy 
SHARP Ostrava; 

bere na v ědomí   informaci RWE Gas Sto-
rage z druhého kola grantových žádostí o 
odmítnutí poskytnutí dotace na rekonstrukci 
podlahy v sále Kulturního domu Beseda. 

 

bere na v ědomí   žádost pana  Pavla  Šenka, 
bytem Kopřivnice, o změnu územního plánu  
obce Rybí na pozemku parc.č. 139/1 o výměře 
1.244 m2 v obci a k.ú Rybí na zónu individuál-
ního venkovského bydlení s možností postavit 
na pozemku rekreační chatu i rodinný domek; 

bere na v ědomí   žádost manželů Radima a 
Boženy Minaříkových o změnu územního plá-
nu obce Rybí na pozemku parc.č. 993 o výmě-
ře 787 m2 a parc.č. 994/1 o výměře 1.471 m2 
v obci a k.ú Rybí na zónu individuálního bydle-
ní – výstavba rodinných domů; 

bere na v ědomí   žádost manželů Ivany a Jiří-
ho Jermářových o změnu územního   plánu na   
pozemcích parc.č. 916/2, 916/3, 916/4 o celko-
vé výměře 1.613 m2 v obci a k.ú. Rybí na zónu 
individuálního bydlení; 
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Veřejná sbírka za ú čelem zmírn ění následk ů povodní z léta 2009   
probíhá v naší obci dále a to až do 31. října 2009: 
 
Přispívat m ůžete těmito zp ůsoby:  
 
1. na obecním ú řadě v Rybím je umíst ěna pokladni čka určena k   p řijímání 

příspěvků 

2. Je zřízen zvláštní ú čet u České spo řitelny, a.s. Nový Ji čín, na který     
můžete rovn ěž přispívat: 

 - číslo ú čtu:   1861584399, kód banky 0800 

 
 Červencovou sbírku (15.000 Kč) jsme odevzdali obci Šenov u Nového Jičína. 
I v srpnu pokračovala obecní sbírka na pomoc postiženým obcím na Novojičínsku. 
Tentokrát přispěli částkou 5.000 Kč místní hasiči. Celkem se nám podařilo v tomto 
měsíci sesbírat 7.247 Kč. Všem dárcům děkujeme a opět vybereme obec, které 
peníze pošleme. 

 Rada obce 

 Prosíme majitele pozemků, kteří neodevzdali Smlouvy o   
 smlouvách budoucích na zřízení věcného břemene v rámci 
 projektu Centrální kanalizace  v obci Rybí, aby tak učinili. 
 
 V problémových místech navrhované trasy budeme hledat     

řešení ve spolupráci s projektanty, abychom mohli tento projekt, který je před 
dokončením, podat pro územní rozhodnutí o umístění stavby. 
 

Petr Skalka 
starosta obce  
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 Jan  Hanzelka     82  let 

 Zdenka  Purmenská  75  let 

 Jan  Sopuch   65  let 

 Růžena Zemanová  65  let 

 Jiřina  Holubová  65  let 

 Milada Marková  60  let 

  

Hodně zdraví, štěstí, mnoho radosti a dobré nálady do každého dne 
přejeme občanům, kteří v tomto měsíci oslaví životní jubilea. 

 
KLUB ŽEN    zve své členky v úterý 1. zá ří do přísálí Besedy v 18:00 hod. 
 
ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ    se bude konat v pondělí 7. září v přísálí  Besedy   
 v  době   od 9:30 - 10:00. 

ZAPISOVÁNÍ  LÉKŮ A MĚŘENÍ TLAKU   se bude konat v pondělí 21. září  
 ve stejnou dobu.   

Od měsíce září knihovna a internet  

opět  v pond ělí a ve st ředu  v době od 16:00  do 19:00 hod. 
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  Oslava pouti v naší obci v  ned ěli  20. září 
 

 V 1000 hodin slavnostní mše svatá v kostele Povýšení svatého Kříže. 
 
 Sváteční odpoledne v prostoru u dolní čekárny u Fojtství 
 

 V 1415 zahájí zábavný program pan Sklenovský hrou na akordeon a 
jeho umění nás bude provázet celým svátečním odpolednem 

 
 V 1430 a v 1515 vystoupí balónkový muž pan Martin Píchal 
         Vytvoření různých tvarů z balónků si budou moci vyzkoušet i děti. 
 
 V 1530 nás svým uměním budou bavit místní občané. 

 

 Protože pouť se koná k příležitosti svátku kostela, stojí jistě zato se při této 
příležitosti opět zmínit o nejznámější kulturní památce v naší obci. Následující 
úryvek je vypsán z brožurky vydané Obecním úřadem Rybí v roce 1998.  
Píše se v ní: 
 
 Dr. Adolf Hrstka míní, že „…..co do formy i půdorysu jest kostelík v Rybí 
úplně podoben kostelíku sv. Kateřiny v Tamovicích, jen historie jeho je daleko            
pohnutější a zajímavější. Založen rovněž asi jako tamovický v době předtatarské 
a posvěcen ku cti a chvále Nalezení svatého Kříže, jako skoro všechny nejstarší 
kostelíky na Moravě, byl poprvé roku 1624 s celou obcí vypálen a v letech 1642 – 
1648 opět od Švédů zpustošen. Přes všechny ty pohromy udržel dodnes svůj 
starobylý ráz. Má 8 metrů dlouhou a 7 metrů širokou loď nad níž až do poloviny 
sahá úplně dřevěná, dřevěnými sloupy nesená pavlač. Loď vybíhá ve 4 metry 
dlouhý a 5 metrů široký  presbytář. Strop nad lodí i nad presbytářem je plochý a 
jako všechny čtyři stěny omítnutý. Šindelová střecha, která překrývá loď,       
presbytář i sakristii na severní straně přistavenou, jest rovná a nese nad lodí  
zvoničku, svislými prkny ošálovanou a cibulovitou, šindelem krytou bání        
opatřenou. Na jižní straně přesahuje střecha zdivo mohutnými podpěry,            
zesílenými širokým okapem, jenž nesen je dvanácti dřevěnými pěkně vystavěný-
mi krakorci. Vysoký, štíhlý, zděný štít na straně západní nese na hrotu kamenný 
kříž v kamenném kruhu, egyptské slunce jakési, a ovrouben je ochozem. 
Z památek zde zachovalých je kamenná křtitelnice, v níž patně ještě křest        
ponořováním byl odbýván. Jak kostelíčku tak hřbitůvku kol se dodnes užívá.“ 
 

Kulturní komise 
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RESTAURACE RESTAURACE RESTAURACE RESTAURACE     NA NA NA NA     FOJTSTVFOJTSTVFOJTSTVFOJTSTVÍÍÍÍ    

ZVE VŠECHNY NAZVE VŠECHNY NAZVE VŠECHNY NAZVE VŠECHNY NA    

PŘEDPOUŤOVOU ZÁBAVU 
KTERÁ SE KONÁ V SOBOTU 19. 9. 09 V 8 HODIN 

K TANCI A POSLECHU HRAJE A ZPÍVÁ KAPELA 
Z VEŘOVIC 

VEŘOVSKÉ PROGNÓZY 
DAVID – BAS KYTARA 

PAVEL – KLÁVESY 

DOMINIK – BICÍ 

FRANTA – SAXOFÓN 

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ 

NEBUDOU CHYBĚT SPECIALITKY DOMACÍ KUCHYN Ě 
PANA MATULY A DOBRÉ PIVE ČKO K TOMU. 

SRDEČNĚ ZVEME 
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zahajuje cvičení ve čtvrtek 3.9. v 17:00 hod. v 
budově MŠ. 

 
Účast stávajících členů je důležitá.  

Noví vítáni. 

Za cvičence JDŽ – Rybí   Růžena Jarošová 

Pozvání pro všechny, kteří si potřebují a chtějí zvýšit hybnost kloubů, pružnost 
svalů a zrelaxovat. 

Zdravotní cvičení žen začíná ve středu 9.9.2009 od 19:30 hod. 
 
Kondiční cvičení žen ve středu 9.9.2009 od 20:30 hod. 
 
Ostatní cvičení začínají až v říjnu. 
Informace v příštím zpravodaji. 

Miroslav Krpec  
předseda SPV Rybí  

 

Myslivecké sdružení Rybí, výbor honebního společenstva a kulturní komise 

zve občany na „HUBERTSKOU MŠI“  
 

konanou 3. října v 16:00 hodin v  kostele Povýšení sv. Kříže v Rybí. 
Slavnostní mši doprovodí Trubači  a pěvecký soubor z Přerova. 
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 Je tady nový školní rok 2009/2010 a v úterý 1. září do školních 
lavic v naší základní škole poprvé zasednou tito prvňáčci: 

Vyučující: 
1.ročník   Mgr.  Magdaléna Turková 
2.a 3.ročník      Petra Chytílková 
4.a 5.ročník Mgr. Hana Sopuchová 
 
Školní družina – Ivana Kryšková 
Školnice – Pavla Pospěchová  

ZŠ 

MŠ 

Celkem do naší školy 
bude chodit  43 žáků :    
  
1.ročník    13 
2.ročník      7 
3.ročník    10 
4.ročník      7 
5.ročník      6 

Drozdová Eliška 
Hanzelková Natálie 
Honešová Kateřina 
Kuběna David 
Marková Daniela 
Mikurda Michal 
Petr Tomáš 
Rýdel Matěj 
Sochová Klára 
Sopuchová Nikola 
Šmiřáková Barbora 
Tománek Matěj 
Tomšíková Šarlota  

Štěpánka Bajera 
Žanetku Bradáčovou 
Dominika Jaroše  
Patričku Kvitovou 
Lukáška Majera 
Daniela Marečka 
Anetku Markovou 
Kubíka Melnara 
Matyáška Mičkala 

Kateřinku Olajošovou 
Magdalénku Pavelkovou 
Marečka Písteckého 
Patrika Pochylu 
Davida Purmenského 
Vítka Šimíčka 
Adriana Tomšíka 
Dominika Vašuta  
Kristýnku Víchovou 

I do naší Mateřské školy přivítáme 1. září nové děti: 
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 Tak jak každý rok jezdíme s našimi dětmi na tábor tak i letos jsme se vypravili pod  
stany tentokrát do LITULTOVIC – PILNÝ MLÝN poblíž Opavy. 

 
Letošního tábora se zúčastnilo 
28 dětí a prostřídalo se na 
něm 15 vedoucích. O naše 
hladové krky se staraly 3     
kuchařky Lenka Skalková, 
Eva Minaříková a Dáša      
Honešová, kterým chci tímto 
poděkovat, že se starali o   
naše krky a těším se na jejich 
další spolupráci s našimi     
oddíly. Taky bych chtěl        
poděkovat OÚ Rybí za        
finanční příspěvek na úhradu 
autobusu a TJ Sokolu Rybí za 
zapů jčení auta (NIVY). 
V neposlední řadě musím   

poděkovat všem vedoucím, bez kterých bych si tábor nemohl nikdo z nás ani představit. Chys-
tali program a hlavně se o vaše ratolesti starali. 
 
 Letos jsme se v celotáborových hrách vydali do Gálie, kde jsme byli poslední galská 
vesnice, která se statečně bránila útokům Římanů. Podnikli 
jsme hry ať už v lese na louce či na moři.  Dále jsme se         
zúčastnili Galských Olympijských her a samozřejmě jsme vařili 
s Panoramixem kouzelný lektvar síly, bez kterého by jsme se 
jen těžce ubránili Římanům. 
 
 Hráli jsme taky plno doplňujících her ať už sportovních 
baseball, lakros, svíčkový fotbal tak hry zaměřené na           
přemýšlení a tvůrčí schopnosti. 
 
 Podnikli jsme taky dvě výpravy ta první byla na historický 
větrný mlýn v Cholticích, a ta druhá do Mladecka na vojenskou 
techniku. 
 
 Při závěrečném ohni jsme jako vždy mezi sebe přivítali 
složením slibu tři vlčata Rostika Červenku, Lubu Kelnara, Patri-
ka Matzkeho a dvě světlušky Máju Červenkovou a Terezku 
Purmenskou tímto jim gratuluji k složení slibu a přeji mnoho 
dalších let strávených v našich oddílech. 

za 5. a 9. skautský oddíl Rybí Beran 



11 

Klub důchodců Závišice a Kulturní komise při ObÚ Závišice 
pořádají v pátek 18. září 2009 
v sále Pohostinství U Kremlu: 

  
v 17.00 hodin koncert 
 DECHOVÉ HUDBY 
 JAVOŘINKA 

- jako host vystoupí vypravěč a bavič Franta Uher z Lanžhota. 
  

Po koncertě bude následovat 
JIŘINKOVÁ ZÁBAVA 

- k tanci a poslechu zahraje JAVOŘINKA 
  

Občerstvení zajištěno. 
Vstupné 50 Kč. 

  
Těšíme se na Vaši účast! 
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Co najdete na úřední desce  

 
KDU-ČSL v Závišicích pořádá 

Dušičkovou pouť na Sv. Hostýn 
v neděli 11. října 2009. 

  
Odjezd autobusu: 

 6.30 hod. autobusová zastávka (Závišice -„Palička“), 
 dále u kostela v Závišicích 

a u Fojtství v Rybí. 
Cena zájezdu: 150 Kč 

Máte-li zájem, hlaste se u p. Marie Šimíčkové 

Po prázdninové přestávce vychází v neděli 6.9.2009 nové číslo RYBAK.  
Co najdete v novém čísle?  

„A nezapomeňte vzít věci z ledničky“ 
Krátce z „domova“ 
RetroRybí  
„Miluji fotbal“, říká Rafael Wala v rozhovoru pro RYBAK 
Budou čipové karty v autobusech?  
Znáte nejznámější …… v Česku?  
Rybský Rýpala glosuje  
Nové anketní otázky na www.rybak.kx.cz 
 

Neděle 6.9.2009 ráno –  na vašem emailu nebo na stažení na www.rybak.kx.cz   

K datu 31.8.2009: 
 
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání Zásad územního rozvoje MSK 
Dražební vyhláška - dražba pozemků a budov 
Dražební vyhláška - konání veřejné dražby nedobrovolné 
Nařízení Krajské veterinární správy -  varroáza včel  
Nařízení Krajské veterinární správy Moravskoslezského kraje - mor včelího plodu 
Nabídka pozemků k pronájmu uveřejněná Pozemkovým fondem ČR 
Přehled uzavřených veřejnoprávních smluv 
 
Písemnosti jsou uvedené také na elektronické úřední desce na adrese: 
www.rybi.cz 
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Prodám el. klávesy CASIO CTK 573  
 

 61 standardních  kláves 
100 zvukových rejstříků 
100 rytmů 
100 demonstračních skladeb s třístupňovým výukovým programem 
 automatický doprovod 
 možnost připojení pedálu 
 velký, podsvětlený  multifunkční LCD displej   
(+ adaptér v ceně) 
Cena:  2.000 Kč 
Kontakt: 724 827 084  (Lenka Janýšková, Rybí 259) 
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RYBSKÝ   ZPRAVODAJ    č. 9/2009  vydal  Obecní úřad Rybí,  Rybí č. p. 127  dne  31.8.2009   
v počtu  325 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 

16.8.    muži     Mořkov    : Rybí   4   : 1  
23.8.    dorost  Straník : Rybí   0   : 5 
      muži   Rybí  : Kunín   1   : 2 
30.8.    žáci    Rybí      : Straník  4   :    0 
     dorost  Rybí   : Libhošť  2   : 1 
     muži   Rybí  : Kop řivnice 0   :   1 
     

PÁ   4.9.   17:00  st. přípravka   Tichá   : Rybí 
SO   5.9.   14:30  žáci   Tichá   : Rybí  
    16:30  muži     Skotnice      : Rybí 
NE   6.9.   12:30  dorost    Žilina   : Rybí 
PÁ 11.9.   17:00  st. přípravka   Rybí       : Kateřinice 
NE 13.9.   10:00  žáci   Rybí   : Sedlnice 
    14:15  dorost  Rybí   : Štramberk 
    16:30  muži   Rybí   : Sedlnice 
PÁ 18.9.   17:00  st. přípravka   Mořkov      : Rybí 
SO 19.9.   11:15  dorost  Kunín  : Rybí 
    16:00  muži   Nový Jičín B : Rybí 
NE 20.9.   10:00  žáci     Libhošť  : Rybí 
ČT 24.9.   17:00  dorost  Rybí   : Vražné  
PÁ 25.9.   17:00  st. přípravka Rybí   : Veřovice 
NE 27.9.   10:00  žáci   Rybí   : Štramberk B 
    13:45  dorost  Rybí   : Lichnov 
    16:00  muži   Rybí   : Zbyslavice  
 


