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Čím topíte, to dýcháme 
 
Znečištěné ovzduší je problém, který trápí mnoho měst i obcí 
na území celé naší republiky. Mnozí z Vás také víte, že 
ovzduší v našem kraji patří dokonce k nejvíce znečištěnému 
ovzduší v celé Evropě. Říkáme si, že je to hrozné, ale že 
s tím nic nenaděláme. Ale vězte, že skoro 1/3 vypouštěného 
prachu a dalších škodlivých látek (rakovinotvorných,         
karcinogenních, alergenů) mají na svědomí topeniště 
v našich rodinných domech. Dejme si proto v letošní topné 
sezóně závazek, že budeme topit co nejšetrněji k životnímu 
prostředí. 
 A jak to udělat? Pokud nemáme dům vybavený rekuperací, tepelným čerpa-
dlem nebo solárním vytápěním, je nejekologičtějším topením zemní plyn. Ale protože 
jeho cena je vysoká, hledáme jiná levnější řešení. Nejčastěji se vracíme zpět 
k topení pevnými palivy. V tomto případě je důležité si připomenout, co nám ukládá 
zákon na ochranu ovzduší, tj. topit takovým palivem a takovým způsobem, jako je 
popsán v návodu na obsluhu používaného kotle. Určitě nejsou v návodu uvedeny  
jako topivo plasty, dřevotřísky, domovní odpad nebo uhelné kaly. 
 
      Hodně z nás využívá k topení dřevo, protože je považujeme za nejlevnější a 
zároveň ekologický zdroj topení. Proto připomínám, že dřevo musí být suché (mělo 
by schnout alespoň 2 roky). Při přikládání mokrým dřevem totiž vypouštíme do 
ovzduší přibližně stejné množství prachu jako bychom topili nekvalitním uhlím nebo 

kaly. Taky nezapomeňte, že pro 
účinnější hoření je dobré přiklá-
dat menší množství  topiva, tak 
aby se plamen zbytečně nedusil 
a tím se opět nezvyšovalo 
množství vypouštěných škodlivin 
v ovzduší. 
 
 Takže čím topíte, to dýchá-
me (bohužel) všichni, zvláště 
obyvatelé dolního   konce  mají 
v topném období namíchaný 
imisní vzdušný koktejl ze všech 
kouřících komínů z obce. 

 

Teplo u Vašeho rodinného krbu 

Vám přeje Marie Janečková  
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 Emil   Purmenský  83  let 

 Oldřiška  Tillová   80  let 

 Marie  Honešová  75  let 

 Josefa Lichnovská  65  let 

 Anna  Holková  60  let 

 Marie   Kelnarová  60  let 

Všem našim jubilantům přejeme k životnímu jubileu především 
dobré zdraví, hodně elánu, spokojenosti a radosti 
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Myslivecké sdružení Rybí, výbor honebního společenstva  

a kulturní komise zvou občany na 

 „HUBERTSKOU MŠI“ 

konanou v  sobotu 5. listopadu v 15:00 hod.  

v kostele Povýšení sv. Kříže v Rybí. 

Slavnostní mši doprovodí Trubači z Přerova. 

Od 14:30 hod. si budete moct poslechnout trubače před kostelem. 

Kulturní komise Vás zve na  

VERNISÁŢ VÝSTAVY BETLÉMŮ,  

která se uskuteční  

na první adventní neděli  27. listopadu od 15. hodin.  

v prostorech místní knihovny. 

V prodeji budou také výrobky z keramiky místních žen.  

 

Výstavu betlémů si budete moci letos prohlédnout po celý adventní čas  

v otevírací hodiny knihovny (pondělí a středa 16-19 hodin) 

  a také o adventních nedělích - časy budou zveřejněny v prosincovém zpravodaji.  

Srdečně Vás zveme na  

VÁNOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVU, 

kterou pořádá kroužek pletení z papíru 

první adventní neděli 27.listopadu  od   9 - 11 hod. 

                                                 od 14 - 17 hod. 

v prostorech klubovny obecního úřadu. 

K vidění i prodeji budou adventní věnce, zvonečky, stromečky, 

šperky, košíky a další výrobky nejen z papíru 

Martina Hejnová 
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Upozornění k podání přiznání k dani z nemovitostí  
na rok 2012 

 

Upozorňujeme, že pokud došlo v roce 2011 ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně, mají 
vlastníci nemovitostí povinnost podat do 31. ledna 2012 daňové přiznání k dani z nemovitostí na rok 
2012 ( §13a zákona č.338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů). Změna okolností 
v tomto případě znamená, že v průběhu roku 2011 došlo například  ke koupi, prodeji, darování nemovitostí 
(nebo jen jejich části), změna v osobě poplatníka, vydání stavebního povolení či kolaudačního rozhodnutí. 
 
Podnikatelé POZOR !!! 
Dne 1.1.2012 nabývá účinností zákon č. 212/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani 
z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z nemovitostí“). Zákon nově upravuje 
zdanění zpevněných ploch sloužících k podnikání, které jsou zpevněny stavbou podle stavebního      
zákona bez svislé nosné konstrukce, nejsou však stavbou podle zákona o dani z nemovitostí. Zdanění se 
týká zpevněných ploch sloužících k podnikání na pozemcích nebo jeho částech, které jsou 
v katastru nemovitostí evidovány s druhem pozemku ostatní plocha nebo zastavěná plocha a nádvo-
ří.  
 
Dne 1. 1. 2011 vstoupil v platnost zákon č.280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„daňový řád“). Na základě § 250 daňového řádu vzniká daňovému subjektu povinnost uhradit pokutu, 
nepodá-li daňové přiznání do 31. ledna aktuálního roku. Minimální výše pokuty činí  500,- Kč. 

Finanční úřad v Novém Jičíně 

 
Úřední hodiny finančního úřadu:   pondělí, středa    8:00 – 17:00  hod.      

RESTAURACE NA FOJTSTVÍ 

pořádá od   čtvrtku 17.11.  do neděle   20. 11. 

ZVĚŘINOVÉ HODY 
v sobotu 19.11. k poslechu živá hudba 

                      hrají „MATULOVCI“ 

V pátek 25.11 v 18:00 v Besedě se koná VALNÁ HROMADA  

Sboru dobrovolných hasičů Rybí. 

ZAPISOVÁNÍ  LÉKŮ A MĚŘENÍ TLAKU  se bude konat  v pondělí  14. listopadu
 v konzultační místnosti lékaře na obecním úřadě v době od 9:30 - 10:00. 
           
ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ se bude konat v pondělí 28. listopadu ve stejnou dobu. 
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Ze zasedání rady obce  

Rada obce na svém 25. zasedání dne 3.10.2011 
projednala a při jala toto usnesení:  

schvaluje  použití obecního znaku na   
fotografiích žáků 1. třídy; 

 

schvaluje  realizaci výroby leteckých 
snímků obce v roce 2012; 

 

schvaluje  povolení hostování lunaparku 
pana Františka Finka o rybské pouti 
v roce 2012; 

 

navrhuje  termín 6. zasedání Zastupitel-
stva obce Rybí na čtvrtek 20.10 2011 
od 18:00 hod. v Besedě.   

 Program zastupitelstva:  
1.Projednání omezení průjezdnosti obce 
2.Příprava investičních akcí  
3.Majetkoprávní záležitosti  
4.Vyrozumění k případu Private Investors 

a.s. 
5.Projednání návrhu na vybudování vítací 

cedule 
6.Projednání návrhu na zakoupení měřiče     

rychlosti 
7.Projednání návrhu úpravy veřejné vyhláš-

ky 
8.Informace starostky 

 
Rada obce na svém 26. zasedání dne 17.10.2011 
projednala a při jala toto usnesení:  

vyhlašuje  záměr obce Rybí o pronájmu   
nebytových prostor ZŠ Adolfa        
Zábranského pro výuku hry dětí na 
hudební  nástroje; 

 
vyhlašuje  záměr obce Rybí o výpůjčce    

nebytových prostor v ZŠ Adolfa     
Zábranského pro volnočasové aktivi-
ty dětí; 

 
vyhlašuje  záměr obce Rybí o výpůjčce  

konzultační místnosti pro lékaře a      
čekárny v multifunkční budově; 

 
vyhlašuje  záměr obce Rybí o pronájmu 

sálu Besedy v pondělí od 19:30 do 
20:30  hodin na cvičení zumby; 

 
bere na vědomí,  že v souladu s § 178 

odst. 6 zákona 561/2004 Sb. o před-
školním, základním, středním, vyš-
ším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů předložila obec Šenov u   
Nového Jičína k úhradě schválenou 
roční platbu neinvestičních nákladů ve 
výši 6.000 Kč za žáka a rok; 

 
bere na vědomí  usnesení státního        

zástupce Okresního státního zastupitel-
ství v Novém Jičíně o zamítnutí stížnosti  
poškozené obce Rybí proti usnesení  
policejního orgánu Policie ČR ze dne 
14. 7. 2011 ve věci trestního oznámení 
obce Rybí na Mgr. Magdalenu Turkovou 
pro podezření ze spáchání přečinu zpro-
nevěry podle § 206 odst. 1 trestního   
zákoníku. V odůvodnění se uvádí, že  
napadené usnesení bylo shledáno 
správným a zákonným, neboť bylo vy-
dáno v souladu se zjištěným skutkovým 
a důkazním stavem a v souladu se     
zákonem. Proti tomuto rozhodnutí není 
stížnost přípustná. 
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Ze zasedání  

 zastupitelstva obce 

 Ve čtvrtek 20. října 2011 se v sále Besedy konalo 6. zasedání zastupitelstva obce, 
kterého se zúčastnilo 12 členů zastupitelstva a 4 občané. 
 
Zastupitelstvo na zasedání projednalo a přijalo toto usnesení: 

souhlasí s podáním žádosti pro omezení průjezdnosti nákladních automobilů nad 12 t po     
silnici II/482 od křižovatky v Sirkových lázních ve směru na Rybí, Závišice a Kopřivnici  

a pověřuje  radu obce dalším jednáním s obcí Závišice, městem Kopřivnice a Nový Jičín a        
Moravskoslezským krajem;                              (11-0-0) 

 

schvaluje  přípravu a realizaci projektu „Pasivní bezpečnost na silnicích obce Rybí“;       (11-0-0) 

   
schvaluje  přípravu projektové dokumentace a realizace „zahrada MŠ“;         (11-0-0) 

 
schvaluje  přípravu projektové dokumentace na opravu propustků přes Rybský potok;         (11-0-0) 

 
schvaluje darovací smlouvu č. NJ/472/j/2011/Ja uzavřenou mezi obcí Rybí a Moravskoslez-

ským krajem a  
pověřuje  starostku podpisem této smlouvy;                         (12-0-0) 

 
schvaluje  darovací smlouvu č. NJ/473/j/2011/Ja uzavřenou mezi obcí Rybí a Moravskoslezským 

krajem a  
pověřuje  starostku podpisem této smlouvy;                           (12-0-0) 

 
schvaluje  záměr zakoupení budovy sokolovny č.p. 176 na zastavěné ploše a nádvoří p.č. 208 

k.ú. Rybí včetně přilehlých pozemků ostatní plocha/sportoviště p.č. 906/2 o velikosti 2063 
m

2
 a zahrada p.č. 906/7 o velikosti 776 m

2
 od České obce sokolské, Újezd 40/450, 118 01 

Praha a to maximálně za odhadní cenu stanovenou odhadcem Ing. Miroslavem Matúšem ve 
znaleckém posudku č. 70/2011 a to za předpokladu přímého prodeje;        (12-0-0) 

 
bere na vědomí  vyrozumění k případu Private Investors a.s.;           (12-0-0) 

 
neschvaluje  záměr vybudovat při vjezdech do obce „vítací cedule“;           (3-4-5) 

 

schvaluje  zakoupení 2 ks měřičů rychlosti                               (12-0-0) 

 

neschvaluje  doplnění obecně závazné vyhlášky č. 1/2010 o ochraně nočního klidu a regulaci 
 hlučných činností o omezení činností i na státem uznané svátky;           (1-10-1) 

 
schvaluje  přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2011 na zabezpečení akce
 schopnosti jednotky SDH v celkové výši 4.100 Kč  a  
pověřuje starostku podpisem Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace;             (12-0-0) 

 
bere na vědomí  informace starostky;                           (12-0-0) 
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Sdružení dárců krve 
463 48 Hlavice 54 
e-mail: sdruzeni.darcu.krve@seznam.cz 
zaregistrováno dne 15.3.2001 
u MV ČR, č.j. VS/1-1/46 435/01-R 

 

Vážení spoluobčané, 
 
republiková rada Sdružení dárců krve (dále jen RR SDK) projednala již schválené a předložené zákony vlád-
ní koalicí ODS, TOP 09 (koalice TOP 09, starostové a nezávislí) a VV týkající se v prvé řadě středně a nízko 
příjmové skupiny občanů a konstatuje, 
 

Zvýšení DPH z 10% na 14% v r. 2012 a následně pak v r. 2013 na 17,5% nebo až na 19% 
bude mít velmi nepříznivý dopad na životní úroveň téměř 90%  procent obyvatelstva. 

 
NESOUHLASÍME 

1. Se zvýšením DPH hlavně v oblastech potravin, léčiv, lázeňské péče, knih, vzdělávacích učebnic a 
      tiskovin. 
 
2. S neustálým zvyšováním cen el. energie a plynu 
 
Tyto schválené a další předložené zákony budou mít za následek snížení koupěschopnosti obyvatel, tím 
snižování výroby a zákonitě zvyšování nezaměstnanosti. 
Zdroje je třeba hledat v korupci téměř ve všech odvětvích. 
Výsměchem je ustavení vládní pro(ti) korupční komise. 
 
Dárci krve ročně darují krev a plazmu v přepočtu za 9,12 miliardy Kč. Navrhujeme osvobodit je od zdra-
votnických poplatků. Stát by tímto přišel jen o cca 6,8 miliónu Kč. 
 
RR SDK nemá jinou možnost než vyhlásit tuto 
 

P E T I C I. 
A. Jsme proti: 
1. Zvýšení DPH z 10% u potravin, léků, lázeňské péče, knih, vzdělávacích učebnic a tisku. 
2. Neustálému zvyšování cen el. energie a plynu. 
 
B.  Souhlasíme: 
S osvobozením od zdravotnických poplatků pro dárce krve tak, jak novelu předložila RR SDK. 
 

Žádáme občany, kteří s tímto souhlasí, aby vyjádřili podporu svými 
podpisy. 
 
Petiční listiny lze podepisovat na místě, které je určeno příslušnou samosprávou, či jiným subjektem a to 
do 10. listopadu 2011. Podepsat mohou občané starší 18 let. 

 
           Za vyhlašovatele 
         Jaroslav Kotrman,předseda RR SDK 
 

Jestli se chcete připojit k této petici, můžete přijít 
podepsat petiční listinu v úředních hodinách  
do 10. listopadu 2011 na obecní úřad Rybí . 

 

mailto:sdruzeni.darcu.krve@seznam.cz
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Cvičební hodiny v sokolovně  2011-2012 

 
                     

DEN OD – DO CVIČENÍ CVIČITEL 

  

  

 

Pondělí 

16.00-17.00 

  

 

17.00-18.00 

  
 

19.00-20.30 

Veverky 3-6 let  
 

 

Fotbal – školka 

  

 

Muţi-kondiční cvičení 
 

Lucie Bajerová 

Pavla Klugová 

 

Adéla Šenková 

Jiřka Winterová  
 

Ludmila Krpcová 

          

  

  

 

Úterý 

  9.30-11.00 

  

 

16.00-17.00 

17.00-18.00 

  

18.00-19.30 

  

19.30-21.00 

Děti od 1-3 let 

(Ţelvičky) 

 

Mladší ţáci 

Starší ţáci 

  

Fotbal - muţi 

  

Volejbal  

Eva Kelnarová a 

Soňa Kociánová 

 

Zdeněk Heralt a 

Václav Honeš 

  

  
  

Lenka Skalková 

  

  

Středa 

17.00-18.30 

  

18.30-19.30 

  

19.30-20.30 

Fotbal - dorost 

  

Ţeny-zdravotní cvičení 

  

Ţeny-kondiční cvičení    

  

  

Ludmila Krpcová 

  

Barbora Muţíková 

Jarka Pochylová 

  

 

Čtvrtek 

  

17.30-18.30 
  

 
19.00-20.30 

  

St. ţákyně 
  

 
Muţi-malá kopaná 

Iva Nováková  

Barbora Muţíková 

Katka Červenková 
 

Radek Najzar  
 

 
Pátek 

 
 19.00-20.30 

 
Irské tance  

  

  

 Magda Hanzelková 

Jana Michálková 
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         Burda 
 
 Tento časopis o módě existuje na evropském trhu již 50 let. U nás začal          
vycházet v roce 1991 a každý měsíc přináší nejen novinky ze světa módy, ale      
věnuje se také zdraví, kosmetice a vaření. 
Důležitou součástí tohoto časopisu jsou střihy, podle kterých šikovné ženy ušijí     
oblečení pro celou rodinu. 
 
 
      J. Hanzelka, M. Zikmund                   Velké vody Iguazú 
 
     Jedna z cest známé dvojice vedla i Jižní Amerikou. V této knize se seznámíme s 
argentinskou pampou, osudy krajanů v daleké zemi, nejúžasnějšími vodopády a  
zažijeme i jeden z nejkritičtějších dnů známých cestovatelů. 
 
 
      B. Spisarová, V. Vydra                       Vaše Dana Medřická 
 
     Tato kniha nám přiblíží život herečky, kterou obecenstvo milovalo. Začíná      
vlastním vyprávěním Dany Medřické, které psala jako úvodní kapitoly své chystané 
knihy, již však nedokončila. Dále poznáme tuto herečku jako matku a milující ženu, 
to vše ve vyprávění jejího syna Václava Vydry. 
 
 
      Ezopovy bajky 
 
     Tyto poučné příběhy o zvířátkách jsou vyprávěny jednoduchým a srozumitelným 
stylem, takže jim porozumí i ty nejmenší děti. 
 
 
      I. Březinová                                       Kluk a pes 
 
     Kniha pro děti, která přiblíží svět postiženého chlapce a jeho asistenčního psa. 
Jsou nejlepší přátelé a společně zvládnou úplně všechno. 
 
 
 V. Javořická                                  Nezhyne rod 
 
Další román oblíbené autorky, jehož děj se odehrává v období nacistické okupace. 
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         K. Erlhoff                                    Smrtící led 
 
     Během nejobtížnějších závodů psích spřežení na světě dojde k vážné nehodě. 
Jsou u toho i kluci z detektivního klubu Trojka na stopě a pouštějí se do nebezpečné-
ho dobrodružství. 
 
       
 Z. Francková                               Síla lásky 
 
     V tomto románu oblíbená autorka rozvíjí příběh patnáctileté dívky, která je v       
situaci, kdy musí volit mezi dvěma matkami. 
 
 
      J. R. Tolkien                                Pán prstenů - Dvě věže 
 
     Druhá část Pána prstenů vypráví, jak se vedlo každému členu Společenstva    
Prstenu od jeho rozbití až do příchodu Velké tmy. 
 
 
 J. R. Tolkien                                 Pán prstenů - Návrat krále 
 
     V této třetí knize vrcholí příběh kouzelného  prstenu, který hraje klíčovou roli v boji 
dobra a zla v dávné Středozemi. 
 
 
      M. Bardová                                   Buď sama sebou 
 
     Otázku jak vyřešit touhu svých dětí chodit do skautského oddílu, když ten je     
beznadějně plný a chybí další vedoucí, řeší nezdolná Mary Bardová v tomto svém  
románu. S nenapodobitelným humorem vypráví, jak se s tímto problémem              
vypořádala. 
 
 
      Ed McBain                                     Vdovy 
 
     V této knize o 87. revíru řeší Steve Carella opět několik vražd a prožívá přitom i 
velké drama ve svém soukromí. 
 
 
 

 
Věrka  Šustalová—knihovnice 

 



12 



13 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ee/P%C4%8CR_seal.png
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Digitalizace televizního vysílání pokračuje územní oblastí Ostrava. K ukončení zemského analogového 

televizního vysílání zde dojde nejpozději za tři měsíce, tedy 30. listopadu 2011. Česká televize vypne své vysílání 

již 31. 10. 2011 a ostatní televize během listopadu, pravděpodobně již 11. 11. 2011.  „Analogové vysílání bude na 

Ostravsku vypnuto za 3 měsíce, ale doporučuji těm, kteří ještě na digitální vysílání nepřešli, aby to nenechávali 

na poslední chvíli,“ apeluje na občany v regionu národní koordinátor Zdeněk Duspiva. Vypnutí se týká všech, kdo 

přijímají zemské analogové televizní vysílání z vysílačů velkého výkonu Ostrava Hošťálkovice, Frýdek-Místek – 

Lysá hora, Nový Jičín – Veselský kopec a všech na ně napojených menších vysílačů, dokrývačů a opakovačů 

signálu. 

Na územní oblast Ostrava se proto v této době zaměřuje i dlouhodobá informační kampaň. Jejím cílem je 

seznámit občany s nadcházejícími změnami v televizním vysílání. Pilíři kampaně zůstávají speciální webové 

stránky www.digitalne.tv a bezplatná infolinka 800 90 60 30. 

Informační kampaň k přechodu na digitální televizní vysílání probíhá již od konce roku 2008. Její celostátní 

podoba vždy graduje tři měsíce před ukončením zemského analogového televizního vysílání z konkrétního 

vysílače v daném regionu, který pokrývá.  

Protože bude nejpozději v listopadu ukončeno zemské analogové televizní vysílání z vysílačů velkého výkonu 

Ostrava Hošťálkovice,  Frýdek-Místek – Lysá hora a Nový Jičín – Veselský kopec, cílí kampaň nyní právě na 

tento region. „Regionální část kampaně bude vycházet z konceptu, který jsme úspěšně využili už v dříve 

vypínaných územních oblastech. Informačními pilíři zůstávají webové stránky www.digitalne.tv a bezplatná 

infolinka 800 90 60 30, probíhat bude samozřejmě i cílená mediální a PR kampaň, využijeme osvědčené 

digihlídky, diginoviny i další prvky kampaně,“ upřesnil tiskový mluvčí projektu digitalizace TV vysílání Tadeáš 

Novák. 

Přechod na digitální televizní vysílání se netýká těch, kteří přijímají televizní signál přes kabel, satelit nebo 

internet, ale pouze těch, kteří přijímají zemské analogové televizní vysílání (tzn. „přes anténu“).  

Přechod na digitální televizní vysílání je možné vyřešit buď využitím nabídky kabelové, satelitní nebo IPTV 

televize, nebo zakoupením set-top-boxu či nového televizoru s vestavěným digitálním tunerem. Zapojení set-top-

boxu zvládne i amatér, poradí mu případně v obchodě nebo stačí využít 

přibalený návod, případně obrázkové návody na www.digitalne.tv. V případě 

společných televizních antén neboli STA, je třeba nechat provést úpravu 

antény specializovanou firmou. „S úpravou STA je třeba začít co nejdříve. 

Kapacity specializovaných firem jsou zcela dostatečné, ale pokud je třeba 

vyměnit i anténní rozvody, zabere úprava delší čas a opozdilci tak mohou 

dočasně přijít o možnost sledovat televizní vysílání,“ upozorňuje Tadeáš 

Novák. 

Digitální vysílání bylo v územní oblasti Ostrava spuštěno s předstihem, lidem 

tedy nic nebrání přechod včas vyřešit. Vysílač Ostrava – Hošťálkovice spustil 

digitální vysílání multiplexu 1 již v říjnu 2009, multiplex 2 a 3 pak v dubnu 

2011. Ostrava – Hladnov vysílá digitálně dokonce již od podzimu 2008. 

Frýdek-Místek Lysá hora vysílá digitální multiplex 1 od června 2010 a 

multiplex 2 od dubna 2011. Na konci května 2011 spustili digitální vysílání i 

vysílače Valašské Meziříčí – Radhošť a Velké Karlovice – Na Kyčerce. 

V Ostravě je možné od konce roku 2008 digitálně přijímat i televizní vysílání 

ve vysokém rozlišení v rámci 4 multiplexu z vysílače Ostrava – 1. máje.  

Veškeré důležité informace o digitalizaci televizního vysílání je možné nalézt 

na webových stránkách www.digitalne.tv nebo na bezplatné infolince 800 90 

60 30, která je v provozu v pracovní dny od 8 do 19 hodin.  
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PRODEJ JABLEK 

odrůd MELODIE a ROSANA 

Cena 10 Kč / kg 

Dušan Olajoš, Rybí 303 

tel. 556 760 118 

 
Marcela Valušková, DiS. 

 
vedení účetnictví a daňové evidence,  

daňová přiznání. 
 

Provozovna: Rybí 6  (COOP Jednota) 
Tel.  737 926 875 
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RYBSKÝ   ZPRAVODAJ   č. 11/2011  vydal  Obecní úřad Rybí,  Rybí č. p. 380  dne  31.10.2011   

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 každého čísla: 25. den 

  1.10. dorost Pustějov : Rybí   0   : 3 
    muži  Petřvald n.M.B: Rybí   1   : 1 
   
  2.10. žáci  Rybí  : Vlčovice-Mniší 0   : 6 
   
  9.10. žáci  Rybí  : Mořkov  0   : 6 
  dorost Rybí  : Lichnov  1   :   3 
  muži  Rybí  : Fulnek  0   :   6 
     
  15.10. dorost Tichá : Rybí   6   : 1 
   
  16.10. muži  Tísek  : Rybí   2   :   0 
   
  22.10. muži  Vražné : Rybí   0   :   6 
 
  23.10. žáci  Rybí  : Tichá  2   :   8 
  dorost Rybí  : Vražné  2   :   1 

   
NE 6.11.  11:45  dorost Rybí  : Trojanovice I 
     
 

SO 12.11.   11:00  dorost Studénka : Rybí 

Sbor dobrovolných hasičů děkuje všem  za účast na letošním  

tradičním „krmáši“  

a  děkuje občanům a sponzorům za dary do bohaté tomboly . 

Těšíme se  opět na setkání  příští rok ! 

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

