
                                     LISTOPAD  2006 / XIV. ročník 
 
 

Demokracie  je  podle filosofa Erazima Koháka 
„… v dějinách lidstva řídký a přechodný jev,  

který především představuje pokus o přijetí osobní odpovědnosti za věci obecné.  
Fungující demokracie předpokládá vyšší občanské vědomí: 

ochotu a schopnost všech občanů vzít v potaz nejen svá vlastní přání, 
nýbrž i potřeby a dobro celku.“ 

 

V Ý S L E D K Y   V O L E B  D O  Z A S TU P I T E L S T V A   O B C E  R Y B Í  
 
Počet oprávněných voličů…………………………………….. 902 
Počet odevzdaných úředních obálek………………………… 627  =  69,51 % 
Jména členů Zastupitelstva obce Rybí zvolených pro volební období 2006 – 2010: 
 
 jméno a příjmení bytem volební strana počet hlasů 
  1. Jiří Honeš  Rybí  304 SNK 400  
  2. Jaromír Marek Rybí  266 KDU-ČSL 386 
  3. Marie Janečková Rybí  350 KDU-ČSL 361 
  4. Miroslav Krpec Rybí  228 SNK 340 
  5. Petr Skalka Rybí  289 SNK 339 
  6. Petr Purmenský Rybí    70 SNK 329 
  7. Ing. Radomíra Marešová Rybí  324 KDU-ČSL 323 
  8. Zdenka Kvitová Rybí  294 SNK 320 
  9. Pavla Šimíčková Rybí  338 SNK 310 
 10. Josef Kudělka Rybí  312 KDU-ČSL 286 
 11. Pavlína Havrlantová Rybí    16 SNK 261 
 12. Antonín Kudělka Rybí    40 KDU-ČSL 257 
 13. Ludmila Krausová Rybí  288 KDU-ČSL 243 
 14. Pavel Bradáč Rybí    64 KUD-ČSL 234 
 15. Jiří Kelnar Rybí  133 SNK 202 
 

U S T A VUJ Í C Í   Z A S E D Á N Í   Z A S T U P I T E L S T V A   O BC E  
 
 Starosta obce Rybí pan Václav Pavelka zve občany na ustavující zasedání Zastupitelstva obce 
Rybí, které se uskuteční v sále pohostinství Beseda, a to v pondělí 6. listopadu 2006 od 18:00 hod. 
 

P  O D  Ě  K  O  V  Á  N  Í  
 
 Vážení občané. 
Od změn v naší republice se uskutečnily již 4x volby do samosprávných orgánů obcí – 1991, 1994, 
1998, 2002. Páté proběhly ve dnech 20. a 21. října 2006 a právo volit v naší obci využilo 69,51 % 
oprávněných voličů. V průměru je to slušný výsledek, což dokazuje, že v komunálních volbách mají 
občané zájem o to, kdo je bude zastupovat a kdo bude obec řídit. 
 Ze tří kandidátek, na kterých byla uvedena jména 31 kandidátů, voliči  vybrali 15 zastupitelů        
a v pondělí 6. listopadu 2006 na ustavujícím zasedání proběhne další fáze voleb – volba starosty, 
místostarosty a členů rady obce. Do tohoto aktu již voliči nevstupují, dle volebního zákona toto 
přináleží již zvoleným 15 zastupitelům, kteří výše uvedené volí ze svého středu. 



 

 Chtěl bych tímto poděkovat všem občanům, kteří se vší vážností přistoupili k volební urně        
a odevzdali hlas svým kandidátům, a nově zvoleným zastupitelům a představitelům obce přeji hodně 
zdaru v práci při rozvoji naší obce. 

Václav Pavelka, starosta obce 
 
 Předseda Místní organizace KDU-ČSL Rybí pan Josef Kudělka  děkuje všem voličům,         
kteří přišli k volbám do Zastupitelstva obce Rybí a dali své hlasy našim kandidátům. 
 
 Vážení spoluobčané, 
chci Vám touto cestou poděkovat za Vaši důvěru v komunálních volbách.  
356 Vašich hlasů si velice vážím a upřímně za ně děkuji. Vzhledem k tomu, že jsem kandidoval jako 
nezávislý kandidát a díky volebnímu systému jsem přesto nedosáhl na mandát do zastupitelstva 
obce. I tak mně dění v obci nezůstává lhostejné a budu se snažit jako řadový občan přispívat        
ke zvelebování naší obce. 
 Všem nově zvoleným zastupitelům srdečně gratuluji k jejich zvolení, přeji jim i novému vedení 
hodně úspěchů.          Pavel Lichnovský 
 

P  O  Z  V Á  N  K  Y  
 
  8. listopadu Klub žen Rybí zve všechny své členky na TRADIČNÍ  SETKÁNÍ, které se      
 uskuteční v přísálí Besedy. Začátek je v 17:00 hod. 
 
11. a 12. listopadu Klub žen Rybí pořádá v těchto dnech v sále pohostinství Beseda         
  VÝSTAVU  RUČNÍCH  PRACÍ . Otevřena bude v sobotu od 14:00 – 20:00 hod.         
  a v neděli od 9:00 – 18:00 hod. Těšíme se na Vaši návštěvu. 
 
18. listopadu  Oddíl vlekařů TJ Sokol Rybí zve své členy na ŠKOLENÍ  VLEKAŘŮ, které se        
  uskuteční v KALIMERU sokolovny. Začátek je v 18:00hod. Účast nutná! 
 
23. listopadu  Výbor SDH Rybí oznamuje svým členům konání VALNÉ  HROMADY  v sále         
  pohostinství Beseda. Začátek je v 17:30 hod. 
 
20. a 26. listopadu Turistický oddíl TJ Sokol Rybí nabízí pobyt na oblíbené turistické chatě         
 SKUREČENÁ (Podolánky). Zájemci se mohou přihlásit u předsedy turistů pana         
 Josefa Havrlanta, Rybí 16.     
 
ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ  se bude konat v pondělí 6. listopadu v přísálí Besedy v době od 9:30 - 10:00. 
ZAPISOVÁNÍ  LÉKŮ  A  MĚŘENÍ  TLAKU  se bude konat v pondělí 20. listopadu  ve stejnou dobu. 
 
Poděkování  
Výbor SDH Rybí děkuje všem, kteří se podíleli na přípravě a zdárném průběhu        
KRMÁŠOVÉ  ZÁBAVY. Zvláště děkuje všem sponzorům za věcné a finanční dary. Těší se na další 
setkání na našem tradičním Končinovém plese. 
 

B L A H OPŘE J E M E  
 
Mnoho zdraví, elánu, pohody a radosti v kruhu rodinném přejeme občanům, kteří v tomto měsíci 
oslaví životní jubilea: 
 paní Š i m í č k o v á Anděla  88  let 
 paní T i l l o v á  Oldřiška  75  let  
 paní H o n e š o v á Marie   70  let 
 paní L i c h n o v s k á Josefa  60  let. 



 

Z E   Z A S E D Á N Í   R A D Y   O B C E  
 
Na 73. zasedání konaném dne 30.8.2006: 
jmenovala novou kronikářku obce paní Zdeňku Kohoutkovou, bytem Rybí 327; schválila uzavření 
„Smluv o budoucích kupních smlouvách“ na odkup částí pozemků dotčených stavbou „Chodníkové 
těleso Rybí, podél státní silnice II/482 včetně účelového odvodnění“ a pověřila starostu jejich 
podpisem; schválila smlouvu o budoucí smlouvě o věcném břemeni mezi Obcí Rybí a manžely Jiřím 
a Dagmar Honešovými a pověřila starostu jejím podpisem; doporučila zastupitelstvu prodej obecních 
pozemků parc.č. 268/1 a  parc.č. 245/26, a to  za  cenu stanovenou   znaleckým posudkem        
a v souladu s ustanoveními zákona o  obcích vyhlásila  záměr  obce o prodeji   těchto  obecních  
pozemků; doporučila zastupitelstvu obce vykoupit pozemky: a) místní komunikace parc.č. 1706,        
b) parc.č. 199/4, část pozemku parc.č. 159, pod kterou se nachází podzemní požární nádrží – tato 
část se určí geometrickým zaměřením a  to za cenu stanovenou znaleckým posudkem; vzala  na  
vědomí   informace starosty k volbám do Zastupitelstva obce Rybí, které se budou v naší obci konat 
ve dnech 20. a 21. 10. 2006; vzala  na  vědomí  informace z „Výroční zprávy o stavu a rozvoji 
vzdělávací soustavy v Moravskoslezském kraji za školní rok 2004/2005“. 
Na 74. zasedání konaném dne 6. 9. 2006:  
vzala  na  vědomí  dopis Kooperativy pojišťovny, a.s. ve věci oznámení o výši náhrady škody 
z pojistné události č. 4063011091- pád sněhu ze střechy mateřské školy na osobní vozidlo ředitelky; 
schválila  zakoupení počítačového programu „Aktualizace parcel zjednodušené evidence se        
současným vytvořením parcelních dílů  k.ú. Rybí“ od společnosti DIGIS spol. s.r.o.; vzala  na  
vědomí oznámení Městského úřadu Kopřivnice o zahájení projednávání „Návrhu zadání změny č. 3 
Územního plánu města Štramberk“; souhlasí  s bezúplatným zveřejněním informací v  Rybském 
zpravodaji týkající se praktických rad a informací zaměřených na bezpečné užívání zemního plynu, 
vypnutí elektrického proudu dne 3. 10. 2006 v obci Rybí (oznámení ČEZ Distribuce,         
a.s. Ostrava) z důvodu prací na vedení vysokého napětí a oznámení Městského úřadu Nový Jičín        
o uzavření stavebního úřadu ve dnech od 4. – 6. 10. 2006 z důvodu školení pracovníků k novému 
stavebnímu zákonu. 
Na 75. zasedání konaném dne 20. 9. 2006: 
vzala  na  vědomí  žádosti o další změnu Územního plánu obce Rybí - zařazení pozemků parc.č. 
1404/1, 1405/1, 1405/2 a 307/3 do zóny individuálního bydlení pro výstavbu rodinných domů; vzala        
na  vědomí  složení okrskové volební komise pro volby do zastupitelstva obce; schválila  v souladu 
s ustanoveními Občanského zákoníku „Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku“ uzavřené mezi 
obcí Šenov u Nového Jičína a obci Rybí na dopravu a nákup učebních pomůcek pro žáky s trvalým 
pobytem v obci Rybí docházejících do Základní školy v Šenově u Nového Jičína ve školním roce 
2005/2006; vzala  na  vědomí  dopis Lesní správy Frenštát pod Radhoště, ve kterém vyzývá 
k těžbě a odvozu kůrovcového dřeva z části obecního lesa;  vzala  na  vědomí  dopis regionálního 
centra SmP, a.s., ve kterém oznamuje provádění nárazové odorizace plynu v obci Rybí během 
měsíce září; schválila zakoupení nové digitální laserové kopírky a  prodej  staré  kopírky  společnosti  
SHARP  CENTRUM  OSTRAVA; vzala  na  vědomí  zprávu místostarosty o činnosti komise životního 
prostředí v obci Rybí za období 2002-2006. 
Na 76. zasedání konaném dne 4. 10. 2006: 
vzala  na  vědomí  informace starosty k plnění úkolů usnesení 19. zasedání zastupitelstva obce 
Rybí konaného dne 21. 9. 2006; schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy        
o zřízení věcného břemene se SmVaK Ostrava, a.s. pro stavbu „ATS Rybí“ (podzemní šachtice        
a trubní propojení včetně ochranného pásma a přípojky NN na sloupu na obecním pozemku parc.č.      
1732  a 199/1 – pod rodinným domem č.p. 128 manželů Melčákových) a pověřuje starostu jejím 
podpisem; souhlasí s uzavřením „Smlouvy o nájmu plynárenských a plynových zařízení se 
společností Severomoravská, a.s. se sídlem v Ostravě (nájem 7 ks STL plynovodních přípojek na 
obecních pozemcích v oblasti „Jaškův kopec“) a pověřuje starostu  jejím  podpisem; souhlasí 
s uzavíráním smluv s dopravci na zajištění ostatní dopravní obslužnosti v roce 2007 stejným 
způsobem jako v roce 2006 a zplnomocňuje Město Nový Jičín k jednání o smlouvě a k uzavření 
smlouvy na zajištění  ostatní dopravní obslužnosti v roce 2007 s příslušnými dopravci; vzala  na  
vědomí oznámení společnosti EKO-KOM, a.s. o změnách Přílohy č. 3 ke „Smlouvě o zajištění 



 

zpětného odběru z využití odpadů z obalů“ s účinností  od  1. 7. 2006; pověřuje  sociální komisi 
předložením návrhu na poskytnutí sociálního příspěvku na základě podané žádosti; schválila   
úhradu nákladů na prodloužení hlavního STL plynového řádu (30 m) pro výstavbu nových rodinných 
domů v lokalitě u obecního rybníku; souhlasí s umístění naučné tabule  o památném tisu, který roste 
na pozemku  parc.č.  187/1  (majitel p.Bohuslav Křížek, Rybí 281) a  s  úhradou nákladů spojených 
s převozem a instalací naučné tabule; schválila  finanční příspěvek Klubu stomiků okresu Nový Jičín 
na humanitní činnost klubu  v  roce  2006 a pověřuje starostu podpisem „Smlouvy o poskytnutí 
neinvestiční dotace rozpočtu obce Rybí“; vzala  na  vědomí vyúčtování dotace obce poskytnuté 
hlavnímu organizátorovi akce motoristické setkání „Pod Trúbou“ v srpnu tohoto roku; schválila  
rozpočtové opatření č. 8/2006. 
Na 77. zasedání konaném dne 18. 10. 2006: 
schválila aktualizaci povodňového plánu obce Rybí; schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi 
Obcí Rybí a Městem Nový Jičín o výkonu přenesené působnosti podle zákona č. 200/1990 Sb.,         
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, pro správní obvod obce Rybí; schválila návrh likvidační 
komise o vyřazení majetku obce; schválila rozpočtové opatření č. 9/2006; souhlasí s uzavřením 
smlouvy mezi Obcí Rybí a společností SLUMEKO, s.r.o. Kopřivnice na dodávku a instalaci nového 
dopravního značení na místních komunikacích dle schváleného „Paspartu místních komunikací“         
a pověřuje starostu podpisem této smlouvy; schválila  žádosti o poskytnutí jednorázové sociální 
dávky a finančních příspěvků; pověřila pana Pavla Lichnovského, Rybí 227, vykonávat funkci 
předsedy stavební komise obce Rybí do 31.12.2006 (po tomto datu přechází výkon „stavební 
komise“ na základě nového stavebního zákona plně do kompetence pověřeného úřadu - tedy 
Stavebního úřadu Městského úřadu v Novém Jičíně). 
 

O Z N Á M E N Í   O BE C N Í   K N I H O V N Y   
 
 Milí čtenáři, 
kteří jste již hodně dlouhou dobu nenavštívili obecní knihovnu a naleznete doma vypůjčené knihy, 
přineste je do knihovny do konce roku 2006. Nebudete platit žádný poplatek.  
 Děkuji.              Věra Šustalová, knihovnice 
 

P O DĚK O V Á N Í  
 
 Dne 10. října 2006 vznikl na katastrálním území obce Rybí (v prostoru „Březová“) lesní požár, 
který při zaměřování soukromého pozemku zpozorovali v blízkosti pracující geodeti ing. Jiří Bartoň        
a paní Irena Šimíčková. Tito provedli první lokalizaci požáru a zajistili pomoc. 
 Ostatní už byla otázka profesionálních hasičů Hasičského záchranného sboru, územního 
pracoviště v Novém Jičíně, kteří díky včasnému ohlášení a správné navigaci hasičských vozidel        
na místo provedli rychlou likvidaci všech ložisek požáru. 
 Chci prostřednictvím zpravodaje poděkovat nejen osádkám hasičských vozů HZS územního 
pracoviště Nový Jičín, ale především ing.Bartoňovi a paní Šimíčkové, kteří svou duchapřítomností, 
rozvahou a odvahou se pustili do nerovného boje s plameny a hlavně správně odhadli své síly        
a možnosti a zajistili včasnou pomoc. 
 Požáry lesa jsou vždy náročné na hašení a záleží vždy na správném chování a postupu        
při zajištění pomoci. Toto provedli výše jmenovaní na jedničku.  

 Za všechny majitele lesa v ohrožené oblasti děkuje starosta obce pan Václav Pavelka. 
  

Z   ČI N NO S T I   M L A DÝ CH   H A S IČŮ  
 
 Letošní podzim se stal pro družstvo mladých hasičů SDH Rybí velmi úspěšným. Zúčastnili jsme 
se totiž dvou soutěží v závodech všestrannosti (střelba,orientace v terénu, zdravověda, uzlování 
atd.), na kterých jsme obsadili nádherné 2. místo. Velkým úspěchem je pro nás i rozrůstající se počet 
našich členů, máme z nich velkou radost. A už teď se těšíme na další soutěže, ve kterých si změříme 
síly s hasiči jiných obcí a měst.      Majka Janečková a Tonda Kudělka, vedoucí družstva mladých hasičů 



 

V Í T Á N Í   O BČÁ NKŮ  
 
 V neděli 22. října 2006 se v sále Besedy pořádala jedna z nejmilejších akcí roku         
– Vítání občánků. Starosta obce pan Václav Pavelka společně s předsedkyní komise kultury         
a školství Mgr. Magdalenou Patákovou přivítali tyto naše malé spoluobčánky: 
Kateřinu Bajerovou, Štěpána Bajera, Vendulu Hanzelkovou, Patricii Kvitovou, Lukáše Majera,        
Anetu Markovou, Jakuba Melnara, Marka Písteckého, Patrika Pochylu, Josefa Polčáka, Terezu 
Pšenicovou, Davida Purmenského, Filia Pustějovského a Simonu Šenkeříkovou. 
 
 

 Oznamuje rodičům, že si mohou na obecním úřadu vyzvednout  
popř. přiobjednat fotografie z „Vítání občánků“. 

 
 Milí rodiče, 
v příloze tohoto zpravodaje uvádíme informace z letáčku společnosti Rosa, o.p.s. – společnost pro 
ekologické informace a aktivity, České Budějovice (www.rosa.ecn.cz) PLENY, DĚTI A MY         
– OBJEVTE MODERNÍ PLENY! 
 Snad Vám tyto informace poslouží jako vodítko, co všechno vzít v úvahu, když se rozhodujete,        
do čeho zabalit miminko. I když jednorázové plenky zatěžují prostředí mnohonásobně víc než plenky 
látkové, řada maminek je volí z důvodu ušetření času, který chtějí věnovat dítěti jinak. Ale všechno je 
relativní – upustíme-li od přehnaných nároků na zářivou bělost a nažehlenost, lze i praní a sušení 
plen obstarat ze 2-3 hodiny týdně – možná právě tolik času je třeba na vydělání peněz, které pokryjí 
zvýšené náklady na nákup jednorázových plenek. Spokojený úsměv děťátka z reklam        
na jednorázové plenky nenaznačuje, že by jejich používání mohlo mít i své stinné stránky. 
Zodpovědní rodiče by na to ale úplně zapomínat neměli.                 (Uvedeno v úvodu letáčku) 
 

Omluvte sníženou kvalitu tisku (originál je vytištěn na tmavším recyklovaném papíru).   
 

Z D R A VOT N Í   CV IČE N Í   DĚT Í  

 
 Oznamuji všem rodičům, že zdravotní cvičení dětí (do věku 8 let) bude pod odborným vedením 
cvičitelky Lidky Krpcové probíhat každé ÚTERÝ  V  TĚLOCVIČNĚ   ZÁKLADNÍ  ŠKOLY  v době        
od 16:00 – 17:00 hod.   
 Děkuji ředitelce ZŠ Rybí Mgr. Magdaléně Turkové za poskytnutí tělocvičny pro cvičení.  
                      Dagmar Honešová, předsedkyně SPV Rybí 
 

P R O G RA M   K I NA   V E   Š T R A M B E R K U 
 
Hraje se vždy v neděli od 18:30 hod. Vstupné jednotné: 49 Kč. 
 
  5. listopadu AUTA rodinný, animovaný, český dabing 
12. listopadu PIRÁTI Z KARIBIKU-TRUHLA MRTVÉHO MUŽE  dobrodružný, 151min, titulky 
19. listopadu RYCHLE A ZBĚSILE:TOKIJSKÁ JÍZDA   akční thriller, 104 min, titulky, od 12 let 
26. listopadu PÉČKO PRO ZAČÁTEČNÍKY  komedie, 95 min, titulky, od 15 let. 
 
Na prosinec se připravuje: LET ČÍSLO 93 – VĚJÍŘ LADY WIND – ROZCHOD 
 
AKCE  VE  ŠTRAMBERKU 
  3. 11. POSEZENÍ  U  CIMBÁLU, v sále KD na Náměstí od 18:00 do 23:00 hod. 
  4. 11. ČAROVNÝ BÁL - pohádka v podání Dětského divadelního souboru Štramberk v KD od 16:00  
11. 11. KONCERT populárních salónových skladeb minulého století v KD od 17:00 
18. 11.PODZIMNÍ KONCERT Sdružení hudebníků dechového orchestru města Štramberka v KD od 17:00 



 

11. listopadu III. ROČNÍK SLAVNOSTÍ MLADÝCH VÍN v restauraci Městského pivovaru a v Gotickém      
  sklepě, od cca 11:00 do 17:00 na náměstí vystoupí country skupina Cizinci, poté Cimbálová        
  muzika primáše Milana Mlčáka 
17. listopadu II. ROČNÍK KARETNÍHO TURNAJE „ŠTRAMBERSKÝ VŮL“ v Restauraci na koupališti          
  Libotín od 10:00, přihlášky přijímá Věra Marková na tel. 732 733 565 do 16.11.2006 do 18:00,  
  startovné 100 Kč na osobu, 1. cena  - pečené sele 
23. listopadu KONCERT HUDEBNÍ SKUPINY  POUTNÍCI v KD od 19:00 hod. včetně křestu nového CD          
  Poutníci 2006, vstupné 60 Kč, předprodej od 16.11.2006 v Městském informačních centru          
  Štramberk denně mimo pondělí v době od 9:00 do 12:00 a od 12:30 do 16:00 hod. 
19. 11. – 18.12. ŠTRAMBERSKÉ VÁNOCE – 12. ročník výstavy betlémů v Muzeu Zdeňka Buriana, zahájení         
  vernisáží v 15:00 hod., vystoupí OGAŘI. Otvírací doba – denně kromě pondělí. 
***************************************************************************************** 
                      

 
 
FOTBALOVÉ  VÝSLEDKY 
 

Okresní přebor MUŽI 
   1.10. Rybí - Štramberk 5  :  3 
   8.10. Jeseník n.O. - Rybí 3  :  1 
 15.10. Žilina - Rybí 2  :  2 
 22.10. Rybí - Starý Jičín 3  :  5 
29.10. Troj.Bystré - Rybí 2  :  3 

Okresní přebor DOROST 
  3.9. Rybí - Starý Jičín 1  :  4 
10.9. Sedlnice - Rybí 1  :  1 
17.9. Rybí - Příbor 1  :  9 
24.9. Odry - Rybí 3  :  0 
28.9. Rybí - Lubina 2  :  3 

Okresní soutěž ŽÁCI sk. A 
  3.9. Rybí - Libhošť 1  :  0 
10.9. Sedlnice - Rybí 4  :  0 
24.9. Trojanovice I - Rybí 3  :  1 
28.9. Lichnov - Rybí 7  :  2 

Okresní přebor sk. B STARŠÍ  PŘÍPRAVKA 
  2.9. Rybí - Suchdol n.O. 3  :  3 
  9.9. Rybí - ŠSK Bílovec 1  :  9 
12.9. Kopřivnice B - Rybí  13  :  0 
16.9. Rybí - Studénka 4  :  7 
22.9. Fulnek - Rybí 3  :  1 
27.9. Rybí - Štramberk 3  :  5 

 
FOTBALOVÁ  UTKÁNÍ 
NE   5.11. 11:15 dorost Rybí - Tichá 
  13:30 muži Rybí - Nový Jičín 
SO 11.11. 13:30 dorost Bartošovice - Rybí 
  13:30 muži Zbyslavice - Rybí 
PÁ 17.11. 13:30 muži Kopřivnice - Rybí   
     

 RYBSKÝ   ZPRAVODAJ   č. 11/2006 vydal Obecní úřad Rybí, Rybí č. p. 127, 742 65  Rybí,        
 dne  31. 10. 2006  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: 25. den v měsíci. 


