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Turistický oddíl Rybí upozorňuje, ţe jsou ještě volná místa na třídenní    

turistický zájezd do oblasti Králického Sněžníku ve dnech 26. - 28.8.2011. 

 
Bliţší informace a přihlášky u Jiřího Honeše u fotbalového hřiště, tel. 607 727 579 

Milí spoluobčané, 
o prázdninách, jiţ tradičně vyrá-

ţíme na cesty do cizích krajů, objevu-
jeme krásy naší vlasti a samozřejmě 
máme i více času na vycházky po  
okolí naší vesnice. Ale i obyčejná     
vycházka po kopečcích okolo Rybí se 
můţe stát docela velkým dobrodruţ-
stvím plným překáţek znemoţňující 
volný pohyb krajinou. Samozřejmě, ţe 
mám na mysli ohrady pro pastvu    
hospodářských zvířat. 

Na katastru naší obce pasou 
svá stáda dva zemědělští podnikatelé 
a to AGPK Sedlnice, které má ohradní-
ky umístěny na pastvinách dočasně a 
Karel Honeš, který má svoji pastvinu ohrazenou trvale.  A protoţe právě s protrţenými ohradami a 
zvířaty potulujícími se mimo ně a způsobující škody na sousedních parcelách máme v naší obci 
dlouhotrvající problémy, zúčastnila jsem se s panem Karlem Honešem, zástupci mysliveckého 
sdruţení a zástupci Policie ČR prohlídky oplocení. 

Cílem této prohlídky bylo zjistit stav elektrických ohradníků a stanovit pravidla pro pohyb 
chodců, případně řidičů okolo a uvnitř ohrad. 

Při prohlídce (dne 19.7.) všichni účastníci konstatovali, ţe elektrické ohradníky jsou funkční, 
i kdyţ ve své spodní části od hřbitova a na straně od Libhošťské hůrky jsou sloupky ohrazení na 
mnoha místech volně ustavené. Dohodli jsme se proto, ţe tyto strany majitel do konce srpna   
opraví. 

Dále jsme řešili pohyb chodců a motoristů v místě ohrad. Ohrady mají místa určená pro   
jejich průchod. V případě, ţe se rozhodnete je pouţít, procházíte pouze na vlastní nebezpečí. 
Dbejte proto své osobní bezpečnosti, ke zvířatům se nepřibliţujte, i kdyţ působí klidným dojmem, 
ani je nekrmte. Jestliţe s sebou vedete psa, mějte jej vţdy uvázaného. Můţe zvířata plašit nebo 
jim způsobit zranění. 

 Průjezd motoristů přes ohrady je zakázán. Pouze po domluvě a za podmínek stanovených 
majitelem panem Karlem Honešem můţou ohrady vyuţívat majitelé pozemků, pro které je průjezd 
ohradami jedinou přístupovou cestou k jejich parcelám. 

Doufáme, ţe dodrţování těchto jednoduchých pravidel povede k rozumnému vyuţívání   
krajiny okolo obce. 

Slunečný srpen Vám přeje Marie Janečková 
PS: 

O prázdninách obec zakoupila přístroj (cca 39.000 Kč), který by měl vyřešit odvlhčení zdiva 
v budově našeho kulturního domu – Besedy.  Tento přístroj funguje na principu elektroosmózy, při 
které se kladně nabitá voda ve zdivu stahuje do záporně nabité země. O výsledcích funkčnosti  
tohoto přístroje vás budeme i nadále informovat. 
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Hodně zdraví, štěstí, mnoho radosti a dobré nálady do každého 
dne přejeme občanům, kteří v tomto měsíci oslaví životní jubilea 

 Marie  Kocková      88  let 

 Jarmila  Rýdlová  85  let 

 Karel  Drozd   83  let 

 Marie  Šimíčková  82  let 

 Alţběta Kvitová   80  let 

 Marie  Havrlantová 80  let 

 Ladislav   Vašenka  80  let 

 Alois  Rohel   80  let 

 Emil    Urban   65  let 

 Eduard  Kvita   60  let 

 Lubomír   Michálek  60  let 

ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ   se bude konat v pondělí 8. srpna 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  22. srpna  
          ve stejnou dobu.      
 

KLUB ŽEN – zve své členky v úterý 2. srpna  do přísálí Besedy v 18. hod.  
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Sándor Mester's Repertoir  

 - Augustín Barrios Mangoré (1885-1944):  

Öt darab (El sueño de la muñeca, Minueto en Do, Minueto en La, Gavota al estilo antiguo, 

Mabelita) 

- J.S. Bach (1685 – 1750):  

D-minor Praeludium BWV 999. A-mol Fúga (orig. G-minor) BWV 1000 és E-dúr Suite BWV 1006 

- Bálint Bakfark (1506 – 1576): 

5 Songs  

- Béla Bartók (1881 – 1945): 

20 Mouvements from „For Children” 

Sándor Mester, klasický kytarový virtuos již několik let 

koncertuje po celém světě. Od roku 2005 vystoupil na více 

než pěti stech koncertech v jedenácti zemích. Koncertuje 

nejenom ve velkých koncertních sálech a velkých        

městech, ale také v  obcích, malých městech, ve školách a 

v hudebních školách. Hrál na mnoha koncertech 

v Maďarsku, po dobu 1 roku koncertoval v Portugalsku, 

vystoupil také v USA, Izraeli, Itálii, Maroku, Bulharsku, na 

Slovensku, na Ukrajině, v Rumunsku a v Srbsku. V tomto 

roce uskutečnil v Maďarsku pod názvem Concert for Roma 

sérii více než třiceti koncertů v sociálně vyloučených    

obcích s převážně romským obyvatelstvem a také sérii 

koncertů nazvanou Bakfark-Bartók ve čtyřech zemích na 

takových místech, kde žije maďarská menšina.  

 

Letos v létě se na tři měsíce odstěhuje do Čech: 

v Kopřivnici a v okolních obcích a městech odehraje za 

podpory fondu International Visegrad Fund padesát      

koncertů v rámci programu VARP (Visegrad Artist Residen-

cy Program). Hostitelskou institucí, centrem a organizační 

základnou série akcí pro klasickou kytaru je Kulturní dům 

Kopřivnice. 

V pátek dne 5. srpna v 19:00 vystoupí v kostele v Rybí kytarista 

Sándor Mester. Jste všichni srdečně zváni.  

Dobrovolné vstupné bude věnováno na opravu kostela. 
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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 

 

VYHLAŠUJE 

SBÍRKU  POUŢITÉHO  OŠACENÍ 
 

 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 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: čtvrtek   8. září 2011 
 

čas:  od  9:00  do  18:00 hodin 
 

místo: v chodbě před bývalou obecní knihovnou (Beseda) 
 

 

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,  

aby se nepoškodily transportem 
 

Děkujeme za Vaši pomoc. 
 

Bližší informace Vám rádi sdělíme: 

tel. : 224 316 800, 224 317 203 
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     UPOZORNĚNÍ !     O letních prázdninách bude knihovna otevřena  
pouze v pondělí od 16:00 do 19:00 hod. 

 
 
     Právě začíná druhá polovina prázdnin, ale já se chci vrátit ještě do období konce 
školního roku. 28. června totiţ proběhla v prostorách Městské knihovny Nový Jičín 
soutěţ školních druţin „Namaluj pohádku.― Mezi 247 „kreslířů― patřily i děti z Rybí a 
vytvořily krásné, velké leporelo ―Dlouhý, Široký a Bystrozraký.― A protoţe máme ve 
škole šikovné paní učitelky i děti, jejich leporelo zvítězilo. Můţete si jej všichni        
prohlédnout, jelikoţ je umístěno v knihovně a já děkuji malým umělcům zdejší školy 
za hezký dar. 
 
 
Tento měsíc něco o časopise Bravo GIRL 
 
     - časopis je čtrnáctideník a je určen pro -náctileté dívky, které se chtějí smát, bavit 
a hlavně líbit. Ve svých poradnách pomáhá vyřešit dívkám jejich problémy, které je 
trápí a nevědí na koho se obrátit o radu. Do kaţdého čísla přispívají i samy čtenářky 
svými proţitými příběhy. Dočtou se také něco o svých idolech ze světa hudby a filmu. 
Někdy si rádi tento časopis přečtou i kluci. 
 
 

Nové knihy 
 
 
Největší kniha hlavolamů 
 
     - pro děti od 9 let a všechny, kdo si rádi lámou hlavu 
 
 
To nejlepší z večerníčků 
 
     - kniha, která vyšla u příleţitosti 40. výročí vzniku televizního Večerníčku. Připome-
neme si některé z nich, například Macha a Šebestovou, Pohádky ovčí babičky, Říkání 
o víle Amálce, Rumcajse a další známé příběhy. 
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Jeff Kinney                     Deník malého poseroutky 1. 
                                       Deník malého poseroutky 2. 
 
     Tyto knihy jsou psány tak, aby zaujaly kluky a holky ve věku 10 – 13 let.  Greg 
Heffley si zapisuje vše co proţívá a čmárá k tomu i obrázky. Autor knihy Jeff Kinney 
vytvořil hrdinu, který sice vypadá trochu neobvykle, ale je to úplně normální           
puberťák. 
 
 
Norah McClintocková               Přes okraj propasti 
 
     Tato detektivka pro mládeţ řeší okolnosti smrti mladého Petra. Jeho spoluţačka 
Chloe nevěří oficiální verzi o sebevraţdě a snaţí se odhalit záhady a tajemství, která 
by si někteří  její spoluţáci raději nechali pro sebe.                                                
 
 
Johan Fabricius                        Plavčíci kapitána Bontekoea 
 
     Je to kniha o napínavých dobrodruţstvích a úsměvných příhodách chlapců, kteří 
se v 17. století jako plavčíci vydali do oblasti východoindického souostroví. 
 
 
J. Cimický-Z. Volný                          Dívka z přehrady 
 
     Nález neznámé mrtvé dívky v přehradě rozčeří poklidný ţivot okresního města. 
Do pátrání se zapojuje mladý novinář, který však naráţí na zištnost a strach lidí. 
 
 
Cathy Hapka                                  Ztraceni – boj o přežití 
 
     Mladá bioloţka Faith se probudí z bezvědomí na opuštěném ostrově uprostřed  
Tichého oceánu. Čeká ji nebezpečí a proţívá neuvěřitelné příhody. 
 
 
Vlastimil Vondruška                       Dýka s hadem 
 
     Úvodní díl historických detektivních románů o Oldřichovi z Chlumu a jeho panošo-
vi Otovi. 
 
 
Kresley Coleová                              Cena za rozkoš 
 
     Romantický příběh ztracené dívky, kterou po deseti letech najde námořní kapitán 
v Oceánii.   
 

  Věrka  Šustalová—knihovnice 
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Ze zasedání rady obce  

Rada obce na svém 17. zasedání dne 27.6.2011 
projednala a při jala toto usnesení:  

bere na vědomí  výsledek znaleckého    
posudku na budovu sokolovny a         
přilehlého  pozemku;  

   
schvaluje  zakoupení 1 ks přístroje na vy-

soušení vlhkého zdiva na principu digi-
tální elektroosmózy od firmy Elektrofyzi-
ka –    Michal Macháč, Brno; 

 

schvaluje  provedení digitální pasportizace  
veřejného osvětlení v programu Digis;  

 

souhlasí  s vyhlášením veřejné zakázky na 
zpracování projektové dokumentace i 
s podmínkami výzvy na rekonstrukci       
veřejného osvětlení; 

 

schvaluje  smlouvu o reklamě a propagaci 
se společností Čepro, a.s., Praha.  
 

schvaluje  uzavření smlouvy s RWE 
Transgas na odběr plynu pro obecní 
budovy za lepší cenu pro období 
8.2011 – 31.12.2012; 

 

schvaluje  uhrazení faktury za knihy pro 
ţáky 1. třídy ZŠ; 

 

schvaluje  poskytnutí finančního příspěvku 
na skautský tábor; 

 

schvaluje  dodatek ke smlouvě o výpůjčce 
místnosti s paní Ninou Kocurkovou; 

 
pověřuje  starostku vyřízením ţádosti pana 

Pavla Lichnovského o poskytnutí infor-
mací týkající se projektu „kanál Marko-
vá―; 

 

bere na vědomí  informaci o projektu 
„Šance― a souhlasí se zveřejněním 
ve zpravodaji; 

 

vybrala  firmu Slumeko, s.r.o. Kopřivnice 
na opravu místních komunikací; 

 

vybrala  firmu Energie EZE, institut pro 
hospodaření energií s.r.o., Nejedlého 
1049/1, Slezská Ostrava na zpraco-
vání energetického auditu budovy 
Besedy; 

 

schvaluje  nabídku firmy V+V SAVEKO 
Kopřivnice na opravu propustku a 
opravu kanalizační šachty na místní 
komunikaci; 

 

stanovuje   termín 5. zasedání zastupitel-
stva obce dne 26.7.2011 v 18:00 hod. 
v Besedě.   

  Program zastupitelstva: 
Schválení hospodářského výsledku ZŠ 
Adolfa Zábranského 
Zpráva o kontrole hospodaření v ZŠ Rybí 
Schválení úvěrové smlouvy s Českou 
spořitelnou 
Závěrečný účet DSO Sdruţení povodí Se-
dlnice 
Schválení veřejné zakázky DSO Sdruţení 
povodí Sedlnice 
Projednání zateplení pláště Besedy  
Majetkoprávní záleţitosti 
Projednání věci zakoupení budovy soko-
lovny a pozemku od Obce Sokolské 
Změna regulativu v ÚPD 
Informace starostky  
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Ze zasedání  

 zastupitelstva obce 

V úterý 26. července 2011 se v sále Besedy konalo 5. zasedání zastupitelstva obce, 
kterého se zúčastnilo 9 členů zastupitelstva a 18 občanů. 
 
Zastupitelstvo na zasedání projednalo a přijalo toto usnesení: 

schvaluje  smlouvu o smlouvě budoucí 
z věcného břemene k přípojce NN pro 
nový RD pana Radima Maloty na           
pozemku parcelní číslo 928/6 přes     
pozemky ve vlastnictví obce – tj. 
196/2,1729/7 a 4/5 1729/6 a pověřuje  
starostku podpisem smlouvy; 

 
schvaluje  zúčastnit se XXVIII. výzvy   

OPŢP na zateplení budovy Besedy a    
pověřuje  starostku zajištěním veřejné 
zakázky na zpracovatele projektové  
dokumentace k výzvě a zpracovatele 
ţádosti; 

pověřuje starostku jednáním s Ing.    
Buzkem, podnikatelem v oboru výko-
pových a melioračních prací, aby byl 
nad místní komunikací č. 35c na     
pozemcích 887/4 a 887/3 proveden 
svod vody drenáţním porubím do 
šachtice umístěné na křiţovatce      
komunikací 33c a 35c; 

 
bere na vědomí  informace starostky o 

montáţi přístroje na odvlhčení zdí v 
„Besedě―, o pokračování k výsledku 
auditu v ZŠ Adolfa Zábranského, o  
podání ţádosti na SFŢP na pořízení 
mobilní kompostárny. 

Rada obce na svém 18. zasedání dne 11.7.2011 
projednala a při jala toto usnesení:  

schvaluje   doplnění programu o bod: rozpočtové opatření č. 5;          (9-0-0) 

 
bere  na  vědomí plnění usnesení přijatých na 4. zasedání Zastupitelstva obce Rybí  

dne 5. 5. 2011;           (9-0-0) 
 

bere na vědomí  zprávu o provedené kontrole v ZŠ Adolfa Zábranského Rybí a 
schvaluje postoupení případu právnímu zástupci, zda se jedná o porušení Školského 

zákona § 166 odstavce 5 písmena a);       (9-0-0) 
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schvaluje v souladu § 30 zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů (ve znění pozdějších předpisů) výsledek hospodaření Základní školy 
Adolfa Zábranského Rybí, příspěvková organizace za rok 2010 a souhlasí  
s převodem finančních prostředků do rezervního fondu ve výši 52.195 Kč a o vrá-
cení částky 30.000 Kč na účet obce na úhradu nákladů spojených s veřejnoprávní 
kontrolou a právním poradenstvím;       (9-0-0) 

 
schvaluje Smlouvu o úvěru č. 0322817419 mezi obcí Rybí a Českou spořitelnou a.s. o 

 poskytnutí úvěru  do výše 3.000.000 Kč a pověřuje starostku podpisem této 
 smlouvy;            (9-0-0) 

 

bere na vědomí  v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a 
v souladu s § 39 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů (vše ve znění pozdějších předpisů) závěrečný účet Sdruţení povodí   
Sedlnice za rok 2010;          (9-0-0) 

  
schvaluje  vítěze výběrového řízení, která DSO Sdruţení povodí Sedlnice vypracuje 
 ţádost pro XXV. výzvu OPŢP, podoblast 2.1.3. – Sníţení imisní zátěţe omezením 
 prašnosti z plošných zdrojů, a to firmu CTS corp., s.r.o. Nad Košířem 8, 101 00 
 Praha 10 
a doporučuje  uzavření smlouvy o dílo mezi DSO Sdruţení povodí Sedlnice a firmou 

 CTS corp., s.r.o. Nad Košířem 8, 101 00 Praha 10;     (9-0-0) 
 
schvaluje  účast obce Rybí na XXVIII. výzvě ministerstva ŢP k podání ţádosti o        

 poskytnutí podpory v rámci programu OPŢP oblasti podpory 3.2.1. na projekt        
 zateplení pláště kulturního domu č.p. 127 (obecní Beseda) a průběţné               
financování projektu z rozpočtu obce na rok 2012;     (9-0-0) 

 
schvaluje  odkoupení pozemku parc.č. 1717/6 za odhadní cenu s tím, ţe náklady    
 spojené se znaleckým posudkem, zaměřením pozemku a návrhem na vklad do 
 katastru nemovitostí uhradí kupující a pověřuje starostku podpisem kupní smlouvy; 
               (9-0-0) 
 

schvaluje  odkoupení pozemku parc.č. 1823/1 (ost. plocha, ost. komunikace) o výměře 
 15 m

2
 za cenu stanovenou znaleckým posudkem, s tím ţe náklady spojené se 

 znaleckým posudkem a návrhem na vklad do katastru nemovitostí hradí kupující a 
  pověřuje starostku podpisem kupní smlouvy;      (9-0-0) 
 
pověřuje  starostku a místostarostu jednáním s Českou obcí sokolskou o odkoupení 

 budovy sokolovny a přilehlých pozemků;       (9-0-0) 
 
bere na vědomí  informace starostky o úpravě regulativu UPD spočívající ve vymezení 

míst se zákazem umístění mobilních domů v obci Rybí;    (9-0-0) 
 
schvaluje  rozpočtové opatření č. 5;       (9-0-0) 
 
bere na vědomí  informace starostky;        (9-0-0) 
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Váţení rodiče, chtěli bychom Vám touto cestou podat základní informace o naší škole. 

Rádi Vám jakékoliv dotazy zodpovíme osobně. 

 

Máte Vy nebo Vaši přátelé dítě v páté třídě a přemýšlíte, kterou základní školu pro něj vybrat? 

Máte Vy nebo Vaši přátelé dítě na prvním nebo druhém stupni a chcete změnit školu? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zde je několik informací o tom, co nabízí naše škola, které by mohly Vašemu rozhodování pomoci: 

 

 Ve třídách máme menší počty žáků, což nám umožňuje pracovat s dětmi individuálně. 

 Anglický jazyk vyučujeme od 1. třídy a informatiku od 3. třídy. Počítačovou učebnu velmi 

často využíváme ve všech předmětech.  

 Učebny máme vybaveny data-projektory a připojením k internetu. Při výuce v mnoha 

předmětech využíváme multimediální učebnice. 

 Ve škole pracují kvalifikované speciální pedagožky, které se věnují dětem s poruchami 

učení.  

 Informace o školním prospěchu, chování i průběžnou klasifikaci mají rodiče žáků k dispozici 

také prostřednictvím internetové aplikace Bakaláři.  

 Dlouhodobě spolupracujeme se Soukromou základní uměleckou školou MIS music 

z Kopřivnice. Výuka hry na hudební nástroje probíhá ve škole ihned po skončení vyučování.  

 Po vyučování mohou děti navštěvovat sportovní, počítačové, výtvarné kroužky a 

náboženství, nemusí tedy dojíždět odpoledne do města. 

  Pravidelně organizujeme školu v přírodě, lyžařský kurz, plavecké kurzy, turistický a branný 

den, sportovně branné plavání, sportovní turnaje, dopravní soutěž, divadelní vystoupení, 

přírodovědné akce, školní akademii….  

 Spolupracujeme s Policií ČR, Hasiči a Mysliveckým sdružením. 

 Navázali jsme mezinárodní spolupráci s polskými školami. 

  Rada rodičů pořádá maškarní ples a dětský den s letním večerem pro rodiče. 

 Kvalitu naší výuky dokládají úspěchy žáků v okresních kolech soutěží a úspěšné přijetí žáků 

na střední školy. 

 
Adresa:       Školní 20, Šenov u Nového Jičína, 742 42 

Ředitelka:    PaedDr. Jana Bělůnková, Zástupkyně: Mgr. Dagmar Lupačová 

Telefon:       556  707 857, 556 720 144 

 e-mail: senov@zssenov.cz; www: http://www.zssenov.cz/ 
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PLOTY, PLETIVA, GARÁŽOVÁ VRATA 

Garáţová vrata od 9.999 Kč. Výklopná, dvoukřídlá, sekční, 

rolovací.  
Otevírání ruční nebo s pohonem na dálkové ovládání. Typizovaná i na míru. 

Standartní barvy i imitace dřeva. Doplňková výbava. 

Provádíme i montáţe. 
 

PLOTY - PLETIVO  

Prodej a výstavba oplocení. Poplastovaná nebo pozinkovaná pletiva, kované 

ploty, průmyslové, mobilní. Stavby plotu ze svařovaných pletiv, svařovaných 

panelů, pletivové branky a brány nebo svařovaná výplň. Při objednávce montáže 

sleva 30% na sortiment ze zahradnictví. 
 

THUJE NA ŢIVÝ PLOT od 10 Kč/kus. Široký výběr okrasných dřevin. 

Množstevní slevy. Koupíte u nás také stínicí tkaninu – stínovka. 

www.KANCLIR.cz 

Hrabovská 5/39, Ostrava – Nová Bělá, Mitrovice, 724 00 

Otevírací doba: Po – Pá  8:00 - 16:00, Tel.: 722 550 000, 732 650 203 

Doprava po celé ČR. ZDARMA DOPRAVA při celkovém nákupu nad 7.000 Kč. 

MUDr. Jana Machovská oznamuje rodičům: 
 
 termín dovolené:      25. července - 5. srpna.  
 
 termíny poradny v Rybí:    11. srpna  v době od 13:00 - 14:00 hod. 
          25. srpna  v době od 7:30 - 8:30 hod.  
            
  V době čerpání dovolené zajištěn zástup v ordinaci v Novém Jičíně.  

RYBSKÝ   ZPRAVODAJ   č. 8/2011  vydal  Obecní úřad Rybí,  Rybí č. p. 380  dne  29.7.2011   

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 

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

