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 Emil    Purmenský  86  let 

 Oldřiška Tillová   83  let 

 Karla  Šodková  80  let

 Josef  Raška   70  let 

 Josef  Havrlant  65  let 

 Marie   Hanzelková 65  let 

 Zdeňka Křížková  60  let 

Všem našim jubilantům přejeme k životnímu jubileu především 
dobré zdraví, hodně elánu, spokojenosti a radosti 

 Na webových stránkách naší obce v levém sloupečku mezi důležitými 

odkazy je umístěn Katalog sociálních a souvisejících služeb, pomocí    

něhož najdete v případě potřeby pro Vás nejvýhodnější sociální službu.     

Věříme, že se katalog stane dobrým pomocníkem při řešení všech sociálních 

problémů, které nás mohou v životě potkat. 

 Katalog je umístěn také na http://www.novyjicin.cz/ - titulní stránka    

pravý sloupec - Katalog sociálních a souvisejících služeb 

http://www.novyjicin.cz/
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Vážení spoluobčané, 
 

jako zástupce „Sdružení nezávislých kandidátů Rybí“ bych rád poděkoval 

za Vaší účast v letošních komunálních volbách a za důvěru, kterou jste 

nám projevili prostřednictvím svých hlasů, díky kterým část našich       

kandidátů byla zvolena do zastupitelstva obce. 

Chtěl bych Vás touto cestou ujistit, že naši kandidaturu nebereme na    

lehkou váhu a po celé volební období se budeme snažit v co největší   

míře naplňovat náš volební program. Doufáme, že naše činnost bude  

přínosem a povede k rozvoji a prosperitě naší obce. 

Do nového volebního období přeji Všem zvoleným kandidátům hodně sil 

a úspěchů při práci v zastupitelstvu obce a těším se na dobrou            

spolupráci.  

 

Za Sdružení nezávislých kandidátů  Rybí               

Pavel Kotek 

 

Vážení spoluobčané, 
 

 dovolte mi, abych Vám voličům, kteří jste se aktivně zapojili do    

rozhodování o budoucnosti obce, poděkovala za účast v komunálních 

volbách.  

Jako zástupce kandidátky KDU-ČSL děkuji za všechny hlasy, kterými jste 

naše kandidáty podpořili. Vaší důvěry si velice vážíme a budeme se   

snažit Vás nezklamat a i v tomto novém volebním období budeme        

usilovat o další rozvoj naší obce a spokojený život obyvatel. 

Všem nově zvoleným zastupitelům přeji, aby všechna jednání probíhala 

v duchu pracovní soudržné atmosféry, která povede k jednomu cíli a to 

spokojenosti občanů obce. 

Marie Janečková 
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Komorní orchestr Kopřivnice pořádá  

u příležitosti 105. výročí narození akademického malíře Adolfa Zábranského  

tradiční podzimní koncert pod názvem: 

„Hudba starých mistrů“, 

který se koná v pátek 21.11.2014 v 18:00 v sále Besedy. 
 

Na programu jsou skladby Josefa Haydna, Jiřího Antonína Bendy,  

Antonia Vivaldiho a Edvarda Griega. Jako sólisté se představí  

Tomáš Socha (violoncello), Dennis Schneiderka (housle)  

a tentokrát i pozvaní hosté s dechovými nástroji. 

Diriguje: Petr Lichnovský 
Vstupné dobrovolné 

Těšíme se na Vaši účast. 

KLUB ŽEN   zve své členky v úterý 4. listopadu do přísálí Besedy v 18:00 hod.   

ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ A MĚŘENÍ TLAKU  se bude konat v pondělí  10. listopadu        
  v konzultační místnosti lékaře na obecním úřadě v době od 9:30 - 10:00.
            
ZAPISOVÁNÍ  LÉKŮ  se bude konat  v pondělí 24. listopadu ve stejnou dobu.; 

Kudy povede cyklostezka od Závišic do Nového Jičína?  
 

Zveme Vás na představení návrhu cyklostezky,  

která bude propojovat Nový Jičín s obcí Rybí, Závišicemi a Kopřivnicí.  

Přijďte si o navržené trase podiskutovat  

ve středu 12. listopadu 2014 v 18. hodin do pohostinství Na Hřišti. 

Marie Janečková a Martin Lapčík 

Základní škola Adolfa Zábranského Rybí 
zve všechny občany  

na vernisáž výstavy „Je nám dobře na světě“ 
 

která se koná ve čtvrtek 20.11.2014 v 16:00 hod. v prostorách školy. 
Výstava bude otevřena ve čtvrtek 16:00 - 18:00 a v pátek od 10:00 do 16:00 h. 
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Nedaří se vám najít práci, protože neovládáte počítač? 

Děti se odstěhovaly do  ciziny a vy  se s  nimi neumíte  spojit, protože  si s 

moderními technologiemi netykáte? 

Nebo tohle vše máte v malíčku a chcete se vrhnout na zpracování fotek? 

Nebaví vás na vše přicházet metodou pokus-omyl? 

Děti nebo partner nemají trpělivost vám vše v klidu vysvětlit? 

  

Právě pro vás jsme připravili sérii kurzů s PC tématikou, kde vám 

srozumitelnou   a   jednoduchou   formou  podáme   potřebné  informace  z 

oblasti počítačové gramotnosti. 

 

Kurzy na téma počítačová 
gramotnost  

ve Vaší obci Rybí 
 

Kurzy proběhnou v sále Besedy 
 

Termíny kurzů s lektorkou PaedDr. Jaroslavou Chodurovou: 
 

   
   
05.11.2014 Práce s tabulkami  Excel   8 – 12 hod 
12.11.2014 Internet 14 – 18 hod 
19.11.2014 Elektronická komunikace 8 – 12 hod 

 
Přihlášení na martina@rodinne-centrum.cz, tel. 725 210 050 

nebo 725 210 052 a více informací o projektu na 
www.znamsvujsvet.cz 

 
Kurzy i následné individuální konzultace jsou zcela ZDARMA  

a navíc pro vás bude připraveno občerstvení. 

Kurzy jsou financované z finančních prostředků Evropské unie, 
projekt Znám svůj svět, reg. č. CZ.1.07/3.1.00/50.0187 
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Starostka obce Rybí paní Marie Janečková v souladu s § 91 zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích  

zve občany na 

USTAVUJÍCÍ   ZASEDÁNÍ    

ZASTUPITELSTVA    OBCE     

ve středu    5. listopadu 2014  

v  18:00  hod.  v  sále  pohostinství  Beseda. 
 

NÁVRH PROGRAMU : 
- zahájení, hymna 
- složení slibu členů zastupitelstva obce 
- schválení programu ustavujícího zasedání: 
 

1.  určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 
2.  schválení jednacího řádu ustavujícího zasedání, schválení volebního řádu  
3.  volba volební komise pro volbu starosty, místostarosty a dalších členů rady  

obce 
4.  volba členů návrhové komise pro přípravu návrhu usnesení z ustavujícího    

zasedání  
5.  volba starosty, místostarosty a dalších členů rady 

a) určení počtu místostarostů 
b) určení počtu členů rady obce 
c) určení funkce, které budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodo-

bě uvolnění (§71 zákona o obcích) 
d) určení způsobu volby starosty, místostarosty, členů rady, kontrolního a fi-

nančního výboru 
e) volba starosty 
f)  volba místostarosty 
g) volba dalších členů rady obce 

6.  zřízení finančního a kontrolního výboru 
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 
b) volba předsedy finančního výboru a dalších členů 
c) volba předsedy kontrolního výboru a dalších členů 

7.  závěr 
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Počet  voličů  zapsaných  do  seznamu  voličů …………………………  991 
 

Počet  zúčastněných  voličů  ………………………………….……..  631      

                  =   63,67 % 

 

Počet platných  hlasů    …………………………………………………….  625 
 

 

Počet    získaných     platných       hlasů  

 

ZVOLENÍ OBČANÉ DO NOVÉHO ZASTUPITELSTVA OBCE RYBÍ 
 

 

Marie Janečková KDU - ČSL 506  

Bc. Jaromír Havrlant KDU - ČSL 399  

Antonín Kudělka KDU - ČSL 373  

Martin Lapčík KDU - ČSL 371  

Pavel Kotek Sdružení nez. kandidátů 334  

Jaromír Marek Sdružení nez. kandidátů 334  

Jiří Kudělka KDU - ČSL 334  

Petr Skalka Sdružení nez. kandidátů 327  

Ludmila Krausová KDU - ČSL 306  

Zdeněk Heralt KDU - ČSL 287  

Josef Kudělka KDU - ČSL 279  

Miroslav Šimíček KDU - ČSL 250  

Eva Slováčková Sdružení nez. kandidátů 219  

Petr Pochyla Sdružení nez. kandidátů 192  

Bc. Eva Křížková Sdružení nez. kandidátů 192  
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Rada obce na svém 101. zasedání dne 29.9.2014 
projednala a při jala toto usnesení:  

Ze zasedání rady obce  

RNDr. Alena Kvitová KDU - ČSL 344 

Jaroslav Kocián KDU - ČSL 320 

Jakub Cochlar KDU - ČSL 308 

Margita Tobolová KDU - ČSL 256 

Martin Kramoliš KDU - ČSL 253 

Mojmír Kvita SNK 246 

David Bajer KDU - ČSL 237 

Libor Sopuch SNK 237 

Jiří Honeš SNK 233 

Jiří Kelnar SNK 212 

Zdenka Tillová SNK 209 

Jaroslav Kelnar SNK 194 

Kateřina Honešová SNK 160 

Pavlína Rybová SNK 156 

Jana Pístecká SNK 147 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

NEZVOLENÍ ZASTUPITELÉ - POŘADÍ PODLE ZÍSKANÉHO POČTU HLASŮ 

schvaluje  poskytnutí finančního daru ve výši 2.000 
Kč Novojičínskému sboru Ondrášek na hrazení 
nákladů spojených s účastí Komorního sboru na 
mezinárodním festivalu v Irsku, 

souhlasí  s uzavřením darovací smlouvy mezi  Obcí 
Rybí a Sdružením přátel DPS Ondrášek a pověřuje  
starostku jejím podpisem; 

 
schvaluje poskytnutí finančního příspěvku         

Mysliveckému sdružení Rybí na zakoupení       
krmení pro lesní zvěř v roce 2014, 

souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí         
neinvestiční dotace z rozpočtu obce Rybí a 

pověřuje starostku jejím podpisem; 

schvaluje smlouvu o poskytnutí neinvestiční  
dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje 
na podporu zabezpečení akceschopnosti    
jednotky SDH ve výši 8.400 Kč; 

 

schvaluje  Smlouvu o věcném břemeni mezi 
společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem  
Děčín 4 – Podmokly, Teplická 878/8 PSČ 
405 02 a obcí Rybí. Předmětem smlouvy je 
zřízení a vymezení věcného břemene -   
osobní služebnosti – zřízení a provozování 
zařízení distribuční soustavy na pozemku 
parc.č. 1705/1 k.ú Rybí   a  

pověřuje starostku jejím podpisem; 
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vyhlašuje  v souladu s § 39 zákona 128/2000 
Sb. o obcích obecní zřízení záměr pronájmu 
nebytových prostor Pohostinství Beseda 
v budově čp. 127 a to na dobu od 1. 1. 2015 
do 31. 12. 2025 a to za účelem provozování 
restauračního zařízení. Předmětem pronájmu 
budou tyto prostory:  

Pohostinství Beseda 
výčep…   7,25 x 5,25 a 2,70 x 2,55 = 44,94 m

2 

kuchyně… 2,53 x 4,55                     = 11,51 m
2 

pivnice…   3,27 x 5,95                     = 19,45 m
2 

sklad……… 2,0 x 3,5                       =  7,00 m
2  

Společné užívání s obcí Rybí 
přísálí 60%................... .18,00 m

2 
 

chodba sklep 50%.......... 2,03 m
2
 

schodiště 50% ………….4,67 m
2
 

chodba WC 50%............ 4,29 m
2
 

chodba vstupní 50% …...8,56 m
2
 

chodba spojovací 50% ...3,50 m
2
 

WC ženy 50% …………..4,80 m
2
 

WC muži 50%................  4,66 m
2 

Ceny služeb spojených s užíváním daného ob-
jektu budou nájemci fakturovány podle jeho spo-
třeby v průběhu trvání nájemného prostoru takto: 

                     nájemce        pronajímatel 
voda                 75%                 25% 
elektřina            70%                30% 
teplo otopované m

2
 

septik                 65%               35% 

a schvaluje, aby zájemce společné se žádosti 
předložil příslušné živnostenské oprávnění a  
výpis z trestního rejstříku; 

 
vyhlašuje  záměr o prodloužení smlouvy o nájmu 

nebytových prostor v budově č.p. 261 a to na 
dobu od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2025; 

  
schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o 

věcném břemeni - mezi společností ČEZ Distri-
buce, a.s. se sídlem Děčín 4 – Podmokly,      
Teplická 878/8 PSČ 405 02 a obcí Rybí.      
Předmětem smlouvy je provedení stavby        
distribuční soustavy a po jejím zkolaudování 
uzavření vlastní smlouvy o věcném břemeni a  

pověřuje starostku jejím podpisem; 
 
bere na vědomí  dopis města Swietochlowice 

s tím, že předají nabídku ke spolupráci spolkům 
a organizacím obce Rybí; 

 
schvaluje  provedení servisu na protipovodňovém 

opatření v obci firmou Kocman monitoring se  
sídlem Teyschlova 30, 635 00 Brno za cenu 
4.300 Kč; 

 

schvaluje  rozpočtové opatření č. 6. 

Rada obce na svém 102. zasedání dne 15.9.2014 
projednala a při jala toto usnesení:  

schvaluje  podání výzvy žadateli Ing. J.V.     
bytem Rybí ke splnění bodu 4) dotačního 
programu Obce Rybí „Domovní ČOV“; 

 
schvaluje  předání žádosti pana P. K., Rybí o 

rozšíření stavební plochy územního plánu 
obce Rybí na pozemku 1287/12, tak, aby 
zde byla umožněna výstavba cca 6 rodin-
ných domů pořizovateli územního plánu tj. 
MěÚ Nový Jičín, Odboru územního plánová-
ní a stavebního řádu; 

 
schvaluje  rozpočtové opatření č. 7; 
 

neschvaluje  zakoupení omalovánek k první        
pomoci, kterou nabízí IV – Nakladatelství s.r.o. 
se sídlem Koněvova 2660/141 Praha 3; 

 
bere na vědomí  informaci o prodeji majetku   

České republiky ve výběrovém řízení -          
pozemek parc.č. 730 k.ú. Rybí za minimální 
kupní cenu 466.000 Kč; 

 
bere na vědomí  Výroční zprávu Základní školy 

Adolfa Zábranského Rybí o činnosti a hospoda-
ření školy za školní rok 2013/2014. 
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14 Věrka Šustalová, knihovnice 

       Vlaštovky – skládačky z papíru 
   Skládání vlaštovek známe většinou ze svých dětských let. A že i dnes může být skládání vlašto-
vek a letadýlek zajímavé,  se mohou děti přesvědčit v této knize. Krok za krokem si mohou složit 
63 různých modelů a pak jen zkoušet jak létají. 
 

     Kamov, Kurliandskij, Chajt                          Jen počkej! – Hokus , pokus 
     Další příhody vlka a zajíce. Tentokrát se vlk snaží si z kouzelnického klobouku vyčarovat zajíce. 
Ale zjistí, že to není tak jednoduché a trošku se mu ten hokus –pokus nepodaří. 
 

     J. Žáček                                                         Čertovská pohádka 
     Záchrana princezny přece stojí za cestu do pekla. O tom, co všechno na své cestě zažil      
Kašpárek s Honzou, si mohou děti přečíst v této knize. Dozvíte se, jaké je to v pekle a co všechno 
čerti dovedou. 
 

     Z. Bezděková                                                 Říkali mi Leni 
     Křehké a působivé vyprávění malé Leni Freiwald z městečka Herrnstadt v Německu získalo po 
svém prvním vydání popularitu nejen u nás, ale i v zahraničí. Je to příběh děvčátka, které zjišťuje, 
že rodina v níž vyrůstá není její vlastní. Začíná opatrně pátrat po svém původu a odkrývá tragedii, 
která se před lety odehrála. 
 

     D. H. Muellerová                                            Upíří internát – Pozor, přilétá Molly! 
     Molly je malá upírka, která ale ve škole získává samé špatné známky. Rodiče ji proto pošlou do 
proslulého tradičního internátu pro upírky – na zámek Strašidelná skála. Mezi všemi těmi šikovnými 
upířími školačkami to pro Molly nebude nic snadného. Ale postupně se jí začíná dařit a odhalí 
v sobě dosud netušené schopnosti. 
 

     V. Matysová                                                    Míša v síti 
     Míša Marešová je dvanáctiletá dívka, jejíž vášní jsou počítače a většinu svého času tráví na  
sociálních sítích. Je to pro ni zábava, ale také únik z reality. Chybí ji máma, která zemřela při       
porodu, a také táta, který je věčně na služebních cestách. Život se jí obrátí vzhůru nohama, když 
k nim do školy vstoupí  nová učitelka... 
 

     V. Toegel                                                        Drahokamy kolem nás 
     Kniha je určena jak začínajícím a pokročilejším sběratelům minerálů, tak dobrodružnějším     
milovníkům přírody. Je zde návod, kde a jak najít reálné drahokamy naší neživé přírody, které jsou 
někdy neuvěřitelně krásné. Nechybí ani bohatá fotografická dokumentace. 
 

     Z. Frýbová                                                      Robin 
     Robin je hrdina jedné z nejúspěšnějších knih Zdeny Frýbové – a je to hrubosrstý foxteriér. Toto 
nevinně vyhlížející štěně má přinést do rodiny radost, ale vše se vyvine trochu jinak. A tak          
Robinova rodina začne proti své vůli žít úplně nový, nevšední život. 
 

     I.Devátá                                                          Jak jsem se zbláznila 
     Další kniha, ve které s nadhledem herečka a spisovatelka líčí část svého života. Tentokrát 
z období, kdy si svou daň vybral životní stres a ona se ocitla v blázinci. A že ani tam není nouze o 
humorné situace, si můžete přečíst v této knize. 
 

 J. Cimický                                                        Maigretovo pařížské léto 
     Budoucí ředitel psychiatrického ústavu odhalí v suterénu domu kde se nastěhoval podivnou, 

čerstvou stavbu a v ní se najde mrtvý muž.Vyšetřování  se ujímá mladý pařížský kriminalista Paul 
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Malé ohlédnutí za 2. ročníkem běhu „Rybský trhák“ 

 V sobotu 11. října proběhl v naší obci 

2. ročník běžeckého závodu Rybský trhák, 

kterého se zúčastnilo cca 120 dětí a 30   

dospělých závodníků. I přesto, že úroveň 

závodníků byla vysoká – mezi účastníky   

bylo mnoho běžců z atletických oddílů -   

závodníci z Rybí se probojovali na přední 

místa a někteří z nich se umístili i na      

medailových pozicích. Blahopřejeme tedy 

Mikulášovi Kelnarovi, Julince Markové,    

Lucii Šenkeříkové, Dankovi Jahnovi, Tomáši Petrovi, Slávkovi Krausovi a Matěji Rýdlovi 

k získání medailí a přejeme, aby se jim v běžeckém sportu dařilo i na dalších závodech. 

Mezi dospělými, které čekala náročná sedm kilometrů dlouhá trať, jsme měli z naší    

obce pouze jednoho zástupce a to Svaťku Kudělkovou, která se umístila ve své          

kategorii na krásném 3. místě. Gratulujeme ke krásnému        

výsledku!! 

O tom, že běh není jen disciplína pro mladé lidi, přesvědčil    

nejstarší účastník závodu pan Jaroslav Gaman z Havířova (rok 

narození 1935), který na závod do Rybí přišel pěšky ze       

štramberského vlakového nádraží a náročnou trasu proběhl i se 

svým psem a zpátky se vydal opět pěšky na vlak.  

Medaili si ovšem zaslouží i pořadatelé závodu, kteří vše zvládli 

s přehledem a 

bez problémů.  

 

Za sportovní komisi Petr Skalka 

PS: oficiální výsledky najdete na 

stránkách Atletického klubu Kopřivni-

ce, který je spolupořadatelem tohoto 

závodu. 
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Charita Kopřivnice přijme zdravotní sestru  

do domácí péče.  

Podmínky – registrace + řidičský průkaz sk. B.  

Nástup možný ihned.  

Bližší informace na tel. 556 813 637,  

nebo 731 625 701. 



17 



18 

Zprávičky ze školičky 

Zprávy ze školy 
 Největší říjnovou akcí byla exkurze dětí 3. – 5. ročníku v Praze, o které si můžete     
přečíst v samostatném článku. V tomto měsíci jsme také začali připravovat akci u      
příležitosti oslav 105. výročí narození Adolfa Zábranského. Škola vyhlásila výtvarnou 
soutěž pro děti okolních škol ve čtyřech kategoriích. Veškeré informace naleznete 
v letáčku a na stránkách naší školy. 
  
 
Kromě výstavy proběhnou 
v měsíci listopadu i další  
aktivity: 
      Ve čtvrtek 6.11. jsou 

pro  děti připraveny besedy 
na téma Dopravní výchovy. 
  

      Také se uskuteční   
čtvrtletní třídní schůzky a to 
ve čtvrtek 13.11. od 15:30, 
kde se rodiče mohou         
informovat o chování a    
prospěchu svých ratolestí.  
 

      V pátek 14.11. pojedou 
děti 2. – 5. ročníku do        
Divadla loutek v Ostravě na 
představení „Královna      
Koloběžka I.“ 
  

      A závěr měsíce již bude 
ve znamení vzpomínek na 
slavného rodáka obce -   
pana Adolfa Zábranského. 
 

      Také již připravujeme       
Mikulášskou besídku 
s jarmarkem, která bude    
v pátek 5.12. Všechny     
podrobnosti postupně       
naleznete na stránkách   
školy a v příštím vydání 
zpravodaje. 
 

Mgr. Hana Frydrychová 
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EXKURZE DO PRAHY 
V úterý jsme se s žáky 3. až 5. ročníku vydali na exkurzi do Prahy. Na nádraží jsme si 
nasadili červené čepičky a společně s paní průvodkyní jsme vyšli směrem na Václavské 
náměstí k soše sv. Václava. Pak následovala cesta metrem, mnozí tímto dopravním 
prostředkem jeli poprvé a docela si to užili. Vystoupili jsme na stanici Hradčanská a  
pěšky se vydali k Pražskému hradu. Prošli jsme areálem hradu, zastavili jsme se 
v Katedrále sv. Víta a seznámili se s jeho bohatou historií. Z hradu jsme sešli             
Nerudovou ulicí a Malostranským náměstím ke Karlovu mostu. Paní průvodkyně dětem 
vyprávěla o všech významných místech, která jsme navštívili.  Na Staroměstské        
náměstí a k orloji jsme se dostali právě včas. Viděli jsme odbíjení hodin a poslechli si 
pověst o mistru Hanušovi, který orloj sestrojil. Spletitými cestičkami jsme došli až 
k Prašné bráně, kde se s námi paní průvodkyně rozloučila. Její výklad o historii Prahy 
byl vyčerpávající a velmi příjemný. Věnovala se nám mnohem déle, než bylo její         
povinností. Doufám, že se dětem v Praze líbilo a že si odnesly mnoho hezkých zážitků. 
Nezapomněli jsme se zastavit také v rychlém občerstvení Mc.Donald’s. Škoda, že pro 
některé děti to byl jediný cíl výletu. Pro cestu do Prahy a zpět do Hranic jsme využili  
služeb společnosti RegioJet. Byli jsme velice spokojeni s úrovní cestování a 
s poskytovanými službami. Smutné bylo, že za nevhodné chování některých dětí jsme 
se museli stevardce omluvit. Přesto se těšíme na další společné cesty za krásami naší 
vlasti. 

Mgr. Hana Sopuchová 
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RYBSKÝ   ZPRAVODAJ   č. 11/2014  vydal  Obecní úřad Rybí,  Rybí č. p. 380  dne  31.10.2014   

v počtu  395 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.   

Pro Rybjany zdarma jinak 5 Kč za jeden výtisk.     Tisk: Obecní úřad Rybí             

Obecní úřad si vyhrazuje právo výběru příspěvků do zpravodaje.    

           Uzávěrka každého čísla: 25. den v měsíci. 

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