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 Vlasta   Drozdová  83  let 

 Alois   Najzar   82  let 

 Milada    Sochová  75  let 

 Růžena   Přerostová  75  let 

 David  Sova   65  let 

 Božena    Vašinová  65  let 

 Vlasta    Kohoutková 65  let 

 Irena   Šlosarová  65  let 

 Magdalena Patáková  60  let 

 Eva    Marková  60  let 

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

Obecní úřad Rybí bude dne 29., 30. a 31. prosince uzavřen. 

Vám přeje starostka  

a zaměstnanci  

Obecního úřadu Rybí 
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Milí spoluobčané, 
Na začátku listopadu proběhlo v naší obci ustavující zasedání    
zastupitelstva obce. Hlavním úkolem  jednání byla volba starosty, 
místostarosty, členů rady a členů kontrolního a finančního výboru.   
Usnesli jsme se, že i v tomto novém volebním období budu opět 
zastávat funkci starostky. Místostarostou zůstává Martin Lapčík, 
jehož velkou devizou je znalost státní správy a samosprávy obce. Radu obce tvoří    
kromě starostky a  místostarosty Pavel Kotek, Ing. Jiří Kudělka a Jaromír Marek. Tedy 
lidi s dobrými znalostmi a zkušenostmi z veřejného života v obci.  
Pro řízení obce je velmi důležitý kontrolní a finanční výbor. Předsedou kontrolního      
výboru byl volen Ing. Jiří Kudělka, členové pak Petr Skalka a Petr Pochyla. Předsedou 
finančního výboru byl zvolen Jaromír Marek, členové jsou Antonín Kudělka a              
Bc. Jaromír Havrlant.  
Jako poradní orgány zastupitelstva a rady budou pracovat tři komise. Komisi mládeže a 
sportu povede Petr Skalka, sociální komisi Eva Slováčková a kulturní komise bude   
pracovat pod vedením Ludmily Krausové.  
Volby proběhly v duchu porozumění a shody, jde tedy o dobrý start do dalších čtyř let, 
které budou jistě nabity mnoha úkoly a závažnými rozhodnutími. Budu proto velmi ráda, 
když nás podpoříte svými nápady, názory, připomínkami.  
Těším se, že se budeme častěji setkávat i na jednání zastupitelstev.  
 

Protože nastává čas adventu, přeju Vám všem klidnou přípravu na Vánoce, přeju Vám, 
abyste dlouhé večery trávili se svými blízkými, abyste konec roku prožili v klidu a dobré 
náladě. 

Marie Janečková 

Zvu Vás ve středu 10. prosince 2014 v 18
00 

hodin do sálu kulturního domu 
Beseda na zasedání zastupitelstva obce.  
 
Budeme projednávat: 
1. schválení žádostí o poskytnutí účelově vázané dotace z rozpočtu obce 
2. schválení směnné smlouvy a smlouvy o služebnosti 
3. veřejnoprávní smlouva 
4. rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – rekonstrukce budovy          

sokolovny včetně úpravy přilehlého areálu 
5. převedení pravomocí provádět rozpočtová opatření 
6. projednání a schválení odměn zastupitelům 
7. schválení rozpočtového provizoria na rok 2015  
8. usnesení, závěr 

Marie Janečková, starostka obce 
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V čtvrtek   4. 12. 2014  od  15.30 hodin  

se koná v MŠ Rybí 

„VÁNOČNÍ BESÍDKA S MIKULÁŠSKOU NADÍLKOU“. 

Srdečně zveme. 

            ZUŠ Zdeňka Buriana Kopřivnice, pobočka Rybí  

Vás co nejsrdečněji zve na 

ADVENTNÍ KONCERT, 

který se uskuteční  

  v neděli 14. prosince v 15:00 hod. v sále Besedy. 

Část výtěžku dobrovolného vstupného bude odeslán  

                         na konto Adventních koncertů. 
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Zveme všechny občany na prohlídku  

VÁNOČNĚ VYZDOBENÉHO KOSTELA S BETLÉMEM  

na Štědrý den od 13:00 do 16:00 hodin. 

Při prohlídce budete mít možnost si domů odnést betlémské 

světlo, proto si nezapomeňte s sebou vzít lampičky. 

S rokem 2014 se rozloučíme tak jako už s mnoha předcházejícími   

tradiční VYCHÁZKOU NA SVINEC. 

31. 12. 2014, sraz v 9:00 hod. vedle Jahnů. 

 
Na shledanou s Vámi na všech uvedených akcích se těší výbor oddílu turistiky. 

POZVÁNKA NA VÁNOČNÍ KOLEDOVÁNÍ 

Kulturní komise Vás všechny zve v sobotu 27. 12. 2014 ve 14:30  

do našeho kostela na společné zpívání koled u jesliček.  

A samozřejmě zveme i ty, kteří zpívají neradi, přijďte si prohlédnout 

vánočně vyzdobený kostel s betlémem. 

V sobotu 13. prosince od 18:00 hodin zveme do hospody na fotbalovém hřišti 

všechny účastníky našich zájezdů, a nejen je, 

 NA PROMÍTÁNÍ FOTOGRAFIÍ  

z turistických akcí letošního roku, popřípadě i dřívějších akcí.  

Své fotografie nám může představit každý, kdo bude mít zájem.  

Je potřeba si je donést stažené na „flešku“. 

Konec vánočnímu lenošení uděláme v sobotu 27. prosince, kdy Vás zveme na 

VYCHÁZKU NA  HUKVALDY,    

KOZLOVSKÝ  MLÝN,   PALKOVSKÉ HŮRKY 

Přihlásit se můžete a bližší informace obdržíte u Jiřího Honeše.  

tel. 607 727 579. 
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ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ A MĚŘENÍ TLAKU  se bude konat v pondělí 8. prosince        
  v konzultační místnosti lékaře na obecním úřadě v době od 9:30 - 10:00.
            

ZAPISOVÁNÍ  LÉKŮ  se bude konat  v pondělí 22. prosince  ve stejnou dobu.; 

VÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU 

Zveme Vás 1. ledna 2015 v 16:30 k obecnímu úřadu na  

vítání nového roku 2015.  

Uskuteční se i tradiční ohňostroj.  

Nezapomeňte si vzít hrníčky na novoroční přípitek. 

   

              MUDr. Jana Machovská oznamuje rodičům: 
 

termíny poradny v Rybí:  11. prosince 2014  od 7:30 h. 
 
          8. ledna 2015       od 7:30 h. 
 

     a poté každý sudý týden ve čtvrtek.   

Jako už několik let, tak i letos Vám nabízíme možnost koupit si točenou 
zmrzlinu do kelímků - vanilka, čokoláda, karamel a pomeranč. 

Tři porce  45 Kč. 
Zmrzlinu je nutné objednat osobně v cukrárně nebo  

telefonicky na č. 732 844 013 do 17.12.2014. 
Výdej zmrzliny bude v sobotu 20.prosince od 14 do 16 hod.  
                        nebo v neděli 21. prosince od 16 do 19 hod.  

 

V tuto zlatou neděli 21.12. Vás zveme také na pokec u ohně.  
Připraven bude svařák, grog, bombardíno a jiné chuťovky.  

 

Kdo byl vloni, ví jak to tu chodí. Ze zkušenosti z loňska, přineste si špekáčky.  

KLUB ŽEN   zve své členky v úterý 2. prosince do přísálí Besedy v 17:00 hod.   
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Přehled mší svatých přes VÁNOČNÍ SVÁTKY v kostele v Rybím,  
na které jste srdečně zváni: 

 
24. 12.    Středa  – Štědrý den (betlémské světlo)       20:30  hod. 
25. 12.    Čtvrtek – Slavnost Narození Páně            8:00  hod. 
26. 12.    Pátek    – Svátek sv. Štěpána             8:00  hod. 
28. 12.    Neděle – Svátek Svaté rodiny (obnova manželských slibů)  8:00  hod. 
31. 12.    Středa  – sv. Silvestr (konec občanského roku)     17:30  hod. 
1. 1.       Čtvrtek  – Slavnost Matky Boží Panny Marie           8:00  hod. 
       (žehnání koledníkům) 

10. ledna 2015 pořádá TJ Sokol Rybí  
tradiční KLOBOUKOVÝ TURNAJ v Sokolovně. 

Od pátku 16. ledna 2015 začíná v sále Besedy opět po čase  
KURZ SPOLEČENSKÉHO TANCE,  

který povedou naší dobří známi učitelé tance manželé Taťána a Zdeněk Syrkovi. 
Kurz proběhne v 6ti lekcích.  

Cena kurzu za jeden pár činí 1600,- Kč.  

Máte-li zájem, hlaste se na tel. 556 760 031 nebo 606 127 321,  

nebo zašlete svoji přihlášku na starosta@rybi.cz. 

Středoškolský pěvecký sbor PUELLAE ET PUERI z Nového Jičína  
vás srdečně zve na novoroční koncert, který se uskuteční  

v neděli 4.ledna 2015 v 17.hodin v místním kostele Nalezení Sv. Kříže v Rybí. 
 

Na programu zazní výběr ze sborového repertoiru: 
Missa brevis Jiřího Pavlicy, skladby J. Leavitta, M. Duruflého, B. Chilcotta, 
nebudou chybět tradiční vánoční koledy nebo vánoční skladby v úpravě Spirituál Kvintetu. 
 

Na novoroční hudební setkání se těší             PUELLAE ET PUERI se svými sólisty 
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Děsí vás "šmejdi"? 

A co podomní prodejci? 

Jak se účinně bránit? 

Nákupy přes internet, že nejsou pro vás? 

Jaká jsou vaše práva? 

  

Právě pro vás jsme připravili sérii kurzů s tématikou spotřebitelské 

gramotnosti, kde vám srozumitelnou a jednoduchou formou 

podáme potřebné informace z spotřebitelské gramotnosti. 

 

 

Kurzy na téma spotřebitelské 
gramotnosti  

ve Vaší obci Rybí 
 

Termíny kurzů s lektorkou Mgr. Renatou Horákovou (Sdružení obrany 

spotřebitelů): 

 
Čt  27.11.2014 Prodejní manipulace 14 – 18 hod 
Po 12.01.2015 Vím o svých právech  1. 14 – 18 hod 
Út 27.01.2015 Vím o svých právech  2.  14 – 18 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. 

 

Místo konání – obecní dům Beseda Rybí. 

 

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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Rada obce na svém 1. zasedání dne 10.11.2014 
projednala a při jala toto usnesení:  

doporučuje zastupitelstvu schválit panu E.U. 
bytem Rybí přidělení účelově vázané dotace 
ve výši 24.840,00 Kč z rozpočtu obce Rybí na 
stavbu domovní ČOV. 

 

schvaluje smlouvu o služebnosti mezi společ-
ností ČEZ distribuce se sídlem Děčín IV – 
Podmokly,   Teplická 878/8 a obcí Rybí pro 
stavbu elektrické přípojky NN umístěné na  
pozemku parcelní číslo 1740/1. 

 

schvaluje  nabídku společnosti ČEZ na dodávku 
elektřiny na období od 1.1.2015 do 31.12.2016 
a pověřuje starostku podpisem; 

 

schvaluje  doložení výsledků hospodaření      
základní školy, na jejímž základě bude schvá-
leno navýšení neinvestiční dotace základní 
škole. 

 

schvaluje  zařazení investice na výměnu WC        
kabinek v základní škole do rozpočtu obce na 
rok 2015. 

 

bere na vědomí  informaci o zabezpečení      
základní a mateřské školy.  

 

schvaluje snížení nájmu za sál při pořádání   
kulturně – sportovní akce „Mistrovství ve volu“ 
pořádané dne 29. 11. 2014. Bude uhrazen   
poplatek za úklid sálu ve výši 300,- Kč. 

 
schvaluje  v souladu s § 122 zákona 128/2000 
Sb., komise – poradní orgány rady: 
kulturní komise předseda: Ludmila Krausová 
 členové: Eva Müllerová, Marie Janečková,   
         Zdeněk  Heralt 

 

sportovní komise   předseda: Petr Skalka 
 členové: Petr Pochyla, Pavel Kotek 

 

sociální komise předseda: Eva Slováčková 
 členové: Eva Křížková, Jaroslav Kocián 
 

schvaluje  návrh ceníku nájemného z nebytových 
prostor:  
nebytové plochy restaurační: 360,- Kč/m

2
/rok 

nebytové plochy k podnikání: 320,-Kč/m
2
/rok 

ostatní nebytové plochy: 210,- Kč/m
2
/rok 

Ceny nájemného z nebytových prostor jsou 
cenami obvyklými. 
Ceny nájemného z nebytových prostor mohou 
být ve zvláštních případech změněny, tj.     
zvýšeny nebo sníženy. 
zvýšení nebo snížení ceny nájemného 
z nebytových prostor oproti ceníku rozhoduje 
rada obce. 

V případě podání nabídky více zájemců o uzavření   
nájemní smlouvy k nebytovému prostoru bude 
nájemné draženo formou obálkové metody.    
Cena nájmu podle ceníku bude nejnižší možnou. 

Pronajímatel – obec Rybí je oprávněna nájemné      
každoročně zvýšit o míru roční inflace za minulý 
rok. Cena bude nájemci písemně oznámena o 
zvýšený koeficient inflace k 1. 6. probíhajícího 
roku. 

 

schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi obcí 
Rybí a panem Martinem Matoušem, jejímž       
předmětem je pronájem nebytových prostor 
v pohostinství Beseda v budově čp. 127 na dobu 
od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2025 a to za účelem 
provozování restauračního zařízení a pověřuje 
starostku jejím podpisem. 

 

schvaluje  uzavření  smlouvy o nájmu  nebytových 
prostor v budově čp. 261 mezi obcí Rybí a Ing 
Jiřím Bartoněm, jejímž předmětem bude         
prodloužení doby nájmu od 1. 1. 2015 do 31. 12. 
2025. 

 

schvaluje nabídku projekční činnosti pana         
Romana Michoňka z Nového Jičína na          
zpracování projektu vzduchotechniky 
v restauraci Beseda.  

 

bere na vědomí dopis účastníků 30. valné        
hromady České unie sportu obcí a měst, jehož          
obsahem je podpora sportu ze strany              
samospráv; 

 

Ze zasedání rady obce  
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Rada obce na svém 2. zasedání dne 24.11.2014 
projednala a při jala toto usnesení:  

doporučuje zastupitelstvu ke schválení účelově 

vázanou dotaci ve výši 25.116,- Kč z rozpočtu 

obce Rybí na rok 2014 pro H. P. bytem Rybí; 
 

doporučuje zastupitelstvu schválení účelově    

vázané dotace ve výši 18.256,50,-Kč 

z rozpočtu obce Rybí na rok 2014 pro J.V.   

bytem Rybí; 
 

schvaluje poskytnutí sponzorského daru při      

pořádání sportovní akce – Memoriálu Jaroslava 

Kvity ve  výši 3.000 Kč; 
 

doporučuje  zastupitelstvu ke schválení výběr 

nejvhodnější nabídky podlimitní veřejné zakáz-

ky na stavební práce „Rekonstrukce budovy 

sokolovny včetně úpravy přilehlého areálu“ tj. 

společnost Stamont – pozemní stavitelství 

s.r.o. se sídlem Mostárenská 1140/48, 706 02 

Ostrava Vítkovice, IČ 64617874; 

schvaluje  účast Pavla Kotka a Marie Janečko-

vé při inventarizacích příspěvkových organiza-

cí obce; 
 

schvaluje  tisk 520 ks kalendářů 2015 firmou 

 „Tisk do 1000“ za cenovou nabídku 21.228,- 

 Kč;  
 

schvaluje vítání nového roku u budovy obecní-

ho úřadu, ohňostroj v ceně cca 6.000,- Kč,  

novoroční přípitek – svařené víno, čaj; 
 

bere na vědomí  informaci o dílčím přezkoumá-

ní hospodaření obce Rybí; 
 

schvaluje  termín konání 2. zasedání Zastupi-

telstva obce Rybí dne 10.12.2014 v Besedě a 

program. 



12 Věrka Šustalová, knihovnice 

     Knihovna bude v prosinci naposled otevřena ve středu 22. 12. 2014. 
                 V novém roce se poprvé setkáme v pondělí 5. 1. 2015. 
 

     Z. Miler – H. Doskočilová                                       Krtek a Vánoce 
     Na vánoční svátky se netěší jen děti, ale i zvířátka. Nevěříte? Tak si přečtěte, jaké vánoční  překvapení 
pro své kamarády chystá krtek. 
                                                           Nejkrásnější pohádky bratří  Grimmů 
     Jeníček a Mařenka, Vlk a sedm kůzlátek, Brémští muzikanti a dalších deset pohádek najdou děti v této 
knížce. Jsou vytištěny velkým písmem a doprovází je spousta barevných ilustrací, aby se do  čtení 
s potěšením pustili i malí začátečníci. 
 

     E. Blytonová Tajemná loď 
     Plavit se na lodi kolem řeckých ostrovů , to jsou určitě báječné prázdniny. Ale když se zjistí, že na ostro-
vě je ukryt poklad nastane velké pátrání, které je ztížené bojem se zločinci. Je to šestý detektivní příběh 
s hrdiny Filipem, Dinou, Jackem a Luckou. 
 

     R. R. Russellová                     Deník mimoňky – Příběh neohrabaný krasobruslařky 
     Nikki je stále tajně zamilovaná do Brandona a snaží se být mu stále nablízku. Proto se chce také       
zúčastnit charitativní lední revue. Ale je tu jeden problém – Nikki má totiž k ladné krasobruslařské          
princezně pěkně daleko. Navíc všechno pořádně zkomplikuje  její rivalka Mackenzie. 
 

     K. Gierová Zelená jako smaragd 
     Gwendolyn se zdá, že Gideonovo vyznání lásky byla pouze fraška. Ale pak se stane něco nepochopitel-
ného a její svět je vzhůru nohama. V tomto třetím dílu románku pro děvčata se pomalu nitky osudu sbíhají, 
ale není jasné, jestli láska bude stačit k překonání všech nástrah a odvrácení katastrofy. 
 

 A. Brodeková – S. Voigtová Papírové tvoření 
     Papír je snad nejlevnější a nejdostupnější materiál, jaký si na výrobu nejrůznějších ozdob, ale i praktic-
kých předmětů můžeme zvolit. V této knize se naučíte hned třem úžasným technikám práce s papírem – 
quillingu, zvanému též papírový filigrán, origami a kirigami – a ještě k tomu získáte   spoustu inspirace. 
 

 A. Doležalová Cukroví – podle vyzkoušených receptů 
     Kuchařka obsahuje léty vyzkoušené recepty po prababičkách, babičkách, maminkách, každá  generace 
je vyzkoušela, mnohdy i vylepšila a v této podobě nám je předala. K jejich šíření a uchování má přispět i 
tato kniha. Nejedná se pouze o recepty na vánoční cukroví, podle těchto receptů můžete péci k jakékoliv  
příležitosti nebo jen tak, když máte chuť na něco dobrého. 
 

     K. Janečková Temnota 
     V amsterdamském parku je nalezena těžce zraněná žena. V nemocnici se sice probere k životu, ale nic 
si nepamatuje. Případu se ujímá detektiv Jan Hertog a rozjede rozsáhlou pátrací akci aby zjistil ženinu 
identitu a objevil pachatele. Román pro ženy plný napětí a nečekaných objevů. 
 

B. Woodová  Panenky z ráje 
     Příběh dívek z bohaté egyptské rodiny, které v poutech islámu a rodových tradic bojují za své právo na 
štěstí a vlastní životní cestu. Přes dobrodružství a tragédie následující po jejich útěku od rodiny, se jim    
podaří najít vlastní identitu v práci a lásce. 
 

     L. Harrisová  Vražda v Hell´s Kitchen 
     Tato spisovatelka je známá svou sérií detektivek, kde je hlavní postavou bývalá jeptiška Christine.     
Začala však psát další detektivky, kde se setkáváme s Jane Bauerovou. Ta se po dvaceti letech věrné 
služby u newyorské policie těší na rutinní práci v kanceláři. Ale musí vyřešit ještě svůj poslední případ – 
objasnit smrt muže, který byl nalezen mrtvý ve vestibulu činžovního domu.  
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Zprávičky ze školičky 
Co podnikneme v prosinci? 
 

Konec roku je za dveřmi, 
ve škole se již připravuje    
tradiční akce: Mikulášská   
besídka s jarmarkem.  

Ta proběhne v pátek 
5.12.2014 od 16:00 hod.   
Děti si pro všechny připravují 
krátká vystoupení a výrobky, 
které si budete moci zakoupit. 
Letos jsme jako novinku     
vyhlásili i soutěž pro pekaře a 
pekařky  „O nejhezčího čerta“ 
z vánočkového těsta. Věřím, 
že se čertíci sejdou a že     
budeme moci i ochutnat. 

To ale není všechno.     
I letos se školní družina zapo-
jila do projektu MěKS Nový  
Jičín a zúčastní se výstavy 
„Ozdob vánoční strom“ ve 
Výstavní síni na Staré poště, 
kde budou zdobit svůj 
„Andělský strom“. Ten můžete 
vidět od 1.12.2014 (zahájení 
výstavy slavnostní vernisáží) 
až do 2.1.2015. Za odměnu 
pojedou děti z ŠD do Nového 
Jičína, kde je pro ně připrave-
no zábavné odpoledne 
„Vánoční stromořadí“. 

 A i letos budou děti ŠD 
reprezentovat naši školu i obec na Vánočním jarmarku pro děti, který se uskuteční 
v nových prostorách pod střechou, v prostorách  BAŠTY (což je městské opevnění) ne-
daleko od Masarykova náměstí. Tento Dětský jarmark  proběhne v pondělí 15.12.2014. 

V neposlední řadě jsou pro děti připravena dvě divadelní představení. 10.12.2014 
pojedou děti 1. a 2. ročníku spolu s dětmi z Mateřské školy do divadla loutek v Ostravě 
na představení „Kocourek Modroočko“ a ve středu 17.12.2014 by měla dorazit divadelní 
společnost do naší obce a předvést představení s vánoční tematikou v místní Besedě, 
kam mohou přijít i ostatní občané. Podrobnosti budou včas upřesněny. 

Chtěla bych touto cestou popřát všem dětem i dospělým klidné prožití času         
adventního a šťastné a veselé svátky vánoční. 

        Mgr. Hana Frydrychová 
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Oslava 105. výročí narození Adolfa Zábranského  
 

 Dne 29.11.2014 jsme si připomněli 105. výročí narození malíře, grafika a ilustráto-
ra pana Adolfa Zábranského – slavného rodáka obce Rybí.   

U této příležitosti vyhlásila Základní  
škola Adolfa Zábranského v Rybí    
výtvarnou soutěž na téma „Je nám 
dobře na světě“. Oslovili jsme okolní 
školy a z obrázků, které děti vytvořily, 
jsme uspořádali výstavu. Výstava se 
uskutečnila ve škole a byla zahájena 
vernisáží ve čtvrtek 20.11.2014.  
V pátek pak proběhlo předávání cen 
všem šestnácti výhercům ze 4 katego-
rií.  Předávání cen navštívili i klienti 
denního stacionáře EDEN v Žilině u 
Nového Jičína se svými asistentkami, 
kterým se u nás moc líbilo. 

 
Oba dny mohli všichni    

přítomní zhlédnout velmi pěkné 
pěvecké a recitační vystoupení 
dětí naší školy. 

Myslím si, že se akce 
opravdu vydařila, o čemž svědčí 
i vysoká účast návštěvníků. 
Všechny práce budou dále      
vystaveny v obecní knihovně, 
kde si je můžete prohlédnout 
nejméně do konce roku. 

 
Chtěla bych touto cestou poděkovat 
všem pracovníkům školy za přípravu 
a  realizaci naší soutěže a výstavy a 
také obecnímu úřadu, který tuto   
akci podpořil. 

      

 Mgr. Hana Frydrychová 
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RYBSKÝ   ZPRAVODAJ   č. 12/2014  vydal  Obecní úřad Rybí,  Rybí č. p. 380  dne  28.11.2014   

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. 
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