
ÚNOR 2008 / XVI. ročník 
STATISTIKA  ROKU  2007 
 
Evidence obyvatel:          

počet narozených dětí    13  (8 žen, 5 mužů) 
počet přistěhovaných osob   33 
počet odstěhovaných osob     8 
počet úmrtí      17  (7 žen, 10 mužů) 
počet svateb     13 
počet rozvodů       3 

 
Počet obyvatel obce Rybí k 31.12.2007:   1 124 

z toho: 
počet obyvatel s českým občanstvím   1 119 
počet cizinců s trvalým pobytem v obci  5  (4 ženy, 1 muž) 
žen    572  
mužů    552 

dětí do 15 let  159  
dětí do 18 let  205 
od 18 – 59 let  549 
starší 60 let  211 

 
nejmladší občan/ka obce  Barbora Moravcová, Rybí 118 
nejstarší občan/ka obce  Josefa Trunečková,  Rybí 235 

 
Statistika některých údajů Obecního úřadu Rybí: 
 počet čísel jednacích …………………………………….    793 
 počet přijatých a odeslaných faktur …………….. ……..    257 
 počet ověřených podpisů nebo listin ……………………    427 
 počet psů, za které byl uhrazen místní poplatek………    188 
 počet zakoupených visaček na vývoz popelnic ………. 2 823 
 
Počet zasedání zastupitelstva obce:   5 (přijato 67 usnesení) 
Počet zasedání rady obce:    26 (přijato 260 usnesení) 
 
Ve školním roce 2007/2008: 
 počet dětí navštěvující MŠ …………….  28 
 počet žáků ZŠ …………………………..  36 
 počet žáků  školní družiny ZŠ …………  28 

počet všech strávníků školní jídelny ….  85. 
 
Počet registrovaných čtenářů obecní knihovny: 
 celkem   150 
 z toho do 15-ti let   42.         (DH) 
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NE NEC HTE  SI   UJÍ T  

 
  2. února KONČINOVÝ  MAŠKARNÍ  PLES  pořádá Sbor dobrovolných hasičů 

Rybí v sále Besedy. Začátek je v 19 hod. K tanci a poslechu hraje 
M.David. Vstupné: 40 Kč, masky 20 Kč. Sraz masek v 19:45 hod.                  
před knihovnou. Bude připraveno občerstvení a bohatá tombola. 

    
   5. února KLUB  ŽEN  SE  ZDRAVOTNÍ  PŘEDNÁŠKOU  v přísálí Besedy. 

Začátek je v 17 hod. 
 
  9. února VALNÁ  HROMADA  členské základny SPV Rybí se koná v 15 hod. 

v restauraci „Na hřišti“. Na programu – zpráva z činnosti SPV za rok 2007 
a zprávy cvičitelů, kteří se na vás těší. Srdečně zve výbor SPV. 

 
16. února  DĚTSKÝ  MAŠKARNÍ  BÁL     pořádá základní škola v sále Besedy. 

Začátek je ve 14 hod. Pro děti i dospělé  je  opět  připraven  bohatý  
program,  předtančení, občerstvení a tombola. Disco hudba. 

 
22. února VALNÁ  HROMADA  majitelů honebních pozemků a současně členů 

Honebního společenstva se koná v „Hospůdce u Milana“. Začátek je             
v 18 hod. K hojné účasti zve výbor.  

 
         

Myslivecké sdružení Rybí DĚKUJE  všem sponzorům za věcné dary, kterými přispěli 
do tomboly na Mysliveckém plese. 
 
 
PŘIPRAVUJE  SE: 
1. března pořádá „Hospůdka u Milana“ tradiční TURNAJ  V  KARETNÍ  HŘE „VŮL“. 
 
 
 

Sportovní komise ve spolupráci s SPV Rybí pořádá  
ve dnech 1. a 2. března 2008 

 
ZÁJEZD  DO  PRAHY 

 
Odjezd: od dubu pod kravínem ve 3:00 hod. 
Příjezd: v neděli v podvečerních hodinách. 

Cena zájezdu: 700 Kč 
(v ceně: příspěvek na dopravu, ubytování, večeře a snídaně) 

Program bude upřesněn zájemcům. 
 

Přihlášky přijímá Mirek Krpec do  10. února. 
 

(DH) 
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Z E   Z A S E D Á N Í   R A D Y  O B C E  

 
 
Rada obce na svém 30. zasedání dne 8.1.2008 projednala a přijala toto usnesení: 
rozhodla o zhotoviteli demontovatelného pódia do sálu Besedy, kterým je firma 
Truhlářství Lukáš Macíček z Mořkova; schválila  uzavření „Smlouvy o uzavření budoucí 
smlouvy o provozování vodního díla“ mezi Obcí Rybí a SmVaK Ostrava, a.s.,                        
na základě které bude společnost dodávat pitnou vodu do nového vodovodního řádu 
v oblasti „Makyti“ a pověřila   starostu jejím podpisem; schválila  uzavření „Nájemní 
smlouvy“ mezi Obcí Rybí a AGPK, a.s. Sedlnice, na základě které společnost může 
hospodařit na obecních pozemcích a pověřuje  starostu jejím podpisem; vyhlásila  
záměr obce v  souladu se zákonem o obcích - prodej části obecního pozemku                      
parc.č. 1565/1; souhlasila  s geometrickým zaměřením části obecních pozemků 
parc.č. 16/1, 1747 a 1716, které budou předmětem vyhlášení záměru obce o prodeji 
těchto částí a pověřila  starostu výběrem zpracovatele geometrického zaměření; 
schválila  finanční příspěvek ve výši do 1 000,- Kč na nákup látky na límce kostýmů                  
pro děti na „Tři krále“; schválila  zvýšení částky na dárkové balíčky pro jubilanty                
na 400,- Kč; vzala  na  vědomí  informace starosty: a) o jednání ve věci pořádání 
VALAŠSKÉ  RALLY  2008 – MEZ Mistrovství 2008 ve dnech 28.-29.3.2008  
s představiteli Mysliveckého sdružení Rybí, b) o přípravě projektové dokumentace               
na centrální kanalizaci. 
 
Rada obce na svém 31. zasedání dne 22.1.2008 projednala a přijala toto usnesení: 
určila  zpracovatele výběrového řízení na dodavatele staveb – oprava kanalizace v ulici 
naproti „Fojtství“ a prodloužení vodovodního řádu v „Makyti“ Ing. Miroslava Matúše                 
z Lichnova;  vyhlásila  záměr obce v  souladu se zákonem o obcích – prodej části 
obecního pozemku parc.č. 51/12, která bude určena geometrickým zaměřením;  vzala  
na  vědomí  žádost paní Dagmar Honešové o rozvázání pracovního poměru                  
referenta správních činností Obecního úřadu Rybí dohodou; vzala  na  vědomí  „Výroční 
zprávu za rok 2007 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím“; 
schválila uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene“ mezi obcí 
Rybí a Zdeňkem a Zdenkou Tillovými, bytem v Kopřivnici - věcné břemeno spočívá               
ve zřízení, umístění, zbudování a provozování elektrické přípojky NN na obecním 
pozemku parc.č. 1740/1, která je určena pro novostavbu rodinného domu manželů 
Tillových na pozemku parc.č. 93/12; zamítla  uzavření rámcové kupní smlouvy                  
mezi obcí Rybí a Kulturním  a informačním centrem Sněženka v Sedlnicích; souhlasila 
s návrhem společnosti Aqualia infraestructuras inženýring, se sídlem v Ostravě, 
k provedení rekonstrukce vodovodního řádu v „Potůčkách“ s tím, že nový vodovodní řád 
bude veden mimo místní komunikaci, která má nový povrch - v případě nutných zásahů 
do místní komunikace rada obce požaduje uvedení místní komunikace do původního 
stavu; vzala  na  vědomí  písemné vyúčtování provozu výherního hracího přístroje 
předložené společností TRIO-BOPP s.r.o., Staré Město, jejíž VHP byl provozován 
v restauraci „Fojtství“ v době od 1.10. – 31.12.2007;  vzala na  vědomí písemné 
vyúčtování neinvestiční  dotace, kterou  předložila  organizace  Škola života, Nový Jičín; 
vzala  na  vědomí   informace k přípravě 100. výročí narození akademického malíře 
Adolfa Zábranského.           (DH) 
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CO  NAJ DETE  NA ÚŘED NÍ  D ESCE  

 
K datu 28.1.2008: 
- Informace Finančního řadu v Novém Jičíně k sestavování a podávání daňového 

přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2007  
- Výroční zpráva za rok 2007 dle zákona o svobodném přístupu k informacím 
- Zahájení územního řízení – stavba oplocení na pozemcích parc.č. 90/9 a 90/1 

         - Záměr rady obce – prodej části obecního pozemku parc.č. 1565/1 
- Záměr rady obce – prodej části obecního pozemku parc.č. 51/12 
- Veřejná výzva k přihlášení zájemců na pracovní poměr - referent správních činností 

na Obecním úřadu Rybí 
- Přehled uzavřených veřejnoprávních smluv obce Rybí. 
 
Písemnosti jsou uvedené také na elektronické úřední desce na adrese: www.obec.cz. 
 
 

 
Veřejná výzva 

k přihlášení zájemců na pracovní poměr 
referent správních činností 

na Obecním úřadu Rybí. 
 
Podmínky a předpoklady: 
1/ pracovní poměr na dobu neurčitou 
2/ platová třída 6 – 9 
3/ nástup k 1. březnu 2008 
4/ tříměsíční zkušební lhůta (oboustranná) 
5/ předpoklady pro výkon úředníka podle § 4 zákona o úřednících 
6/ středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou 
7/ výborná znalost práce na PC a internetu 
8/ organizační a komunikační schopnosti, zodpovědnost, spolehlivost, korektní 

vystupování, ochota dále se vzdělávat 
9/ písemná přihláška obsahující: 

a) jméno, příjmení, titul 
b) datum a místo narození 
c) státní příslušnost 
d) místo trvalého pobytu 
e) číslo občanského průkazu 
f) datum a podpis 
g) přílohy : 

1) životopis, ve kterém se uvedenou údaje o dosavadních 
zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících 
se správních činností 

2) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce 
3) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 

10/ lhůta pro podání písemných přihlášek: 
 od čtvrtku 7. února do středy 13. února do 17:00 hod.; 
11/ místo podání písemných přihlášek: Obecní úřad Rybí, Rybí 127, 742 65 Rybí. 
 Výhodou: praxe v oboru administrativy, účetnictví 

   řidičský průkaz skupiny B.          
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KONEC  P LAT NOST I OBČA NS KÝCH  P RŮKA ZŮ  

 
Upozorňujeme, že nejpozději dnem 31. prosince 2008 skončí platnost občanských 
průkazů bez strojově čitelných údajů vydaných do 31. prosince 2003. Konec 
platnosti se vztahuje i na občanské průkazy s vyznačenou dobou platnosti „bez 
omezení“, s výjimkou občanských průkazů občanů narozených před 1. lednem 
1936 (pro tyto občany platí výjimka - občanské průkazy, ve kterých je vyznačena doba 
platnosti „bez omezení“ nebo „platnost prodloužena bez omezení“, zůstávají stále 
platné). 
Jedná se tedy o všechny občanské průkazy - růžové kartičky, jež mají šestimístné číslo 
se sérií (např. 125125 JP). 
Občanské průkazy se strojově čitelnými údaji - zelené kartičky s devítimístným číslem 
bez série, které se vydávají od roku 2000, jsou platné po dobu uvedenou v občanském 
průkazu. 
Doporučujeme občanům, aby o výměnu občanských průkazů žádali průběžně                        
a neponechávali ji na poslední měsíc roku 2008. Výměna občanských průkazů je 
bezplatná. 

(DH) 
 

 DAŇOVÉ  PŘI ZNÁNÍ  K DA NI  Z PŘÍJ MŮ   FYZICKÝC H  OSOB  

 
Sdělujeme občanům, že na úřední desce, elektronické úřední desce a na informačních 
vývěskách u autobusových zastávek  jsou uvedeny informace Finančního úřadu 
v Novém Jičíně k sestavování a podávání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických 
osob za rok 2007 včetně přehledu rozšířených úředních hodin na finančním úřadu. 
Tiskopisy k tomuto daňovému přiznání jsou pro občany k dispozici na Obecním úřadu 
Rybí.              (DH) 

 

 RŮZNÉ  

 
ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ  se bude konat v pondělí 11. února  v přísálí Besedy v době                
od 9:30 - 10:00. ZAPISOVÁNÍ  LÉKŮ  A  MĚŘENÍ  TLAKU  se bude konat                   
v pondělí 25. února  ve stejnou dobu. 
 
PORADNA  DĚTSKÉ  LÉKAŘKY    
MUDr. Machovská s předstihem oznamuje rodičům změny termínů poraden v Rybí:            
6.března, 13. března (včetně očkování dětské obrny) a 3. dubna.           (DH) 

 

PODĚK OVÁNÍ  ST AR OSTY  
 

Starosta obce pan Petr Skalka děkuje paní Martě Šenkové, Boženě Šimíčkové, 
Jaroslavě Tománkové a PhMr. Ireně Gerykové  za jejich čas a práci, kterou věnují 
našim starším spoluobčanům při zajišťování léků a měření tlaku. 
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BLA HOPŘE JE ME  
 

Především dobré zdraví, hodně elánu, spokojenosti a radosti do dalších let přejeme 
občanům, kteří v tomto měsíci oslaví životní jubilea. 
 Paní T r u n e č k o v á Josefa  95  let 
 pan Š i m í č e k Emil   80  let  
 pan K v i t a  Antonín  60  let. 

 (DH) 
 
 

PODĚK OVÁNÍ  
 

Rodina zemřelé paní Marie Valůškové děkuje za květinové dary                 
a vyjádření soustrasti.  
 

 

 UPOZORNĚNÍ  
 

Chtěli bychom kratičkým článkem upozornit naše občany na nešvar, který v narůstající 
míře se vyskytuje v našem regionu. 
Je to využívání naší krajiny motoristy k nelegálním jízdám mimo veřejné silnice.                 
Jedná se o automobilisty, motorkáře a v poslední době hlavně čtyřkolkáře. 
Ráz naší krajiny jim v tom záměru plně vyhovuje - louky, pastviny a snadný přístup do 
lesů. Není výjimkou kdekoliv v okolí nalézt stopy po čtyřkolkách, nevyjímaje dokonce 
hřeben Hůrky. Jezdí po loukách, lesích ve dne, ale jsou pozorováni i večer a v noci. 
Z hlediska myslivosti je to vandalismus nejen tím, že je narušován tolik potřebný klid 
zvěře, ale ročně je nalezeno několik kusů srnčí a zaječí zvěře usmrcené právě motoristy 
v místech mimo veřejné komunikace. Majitelům pozemků a hlavně lesů způsobují 
narušování půdního systému a nemalé škody na lesních porostech. Přesto že obrana 
proti nim je velmi problematická, chtěli jsme občany, majitele pozemků a lesů na 
takovéto počínání upozornit. Z naší strany jsme seznámili s tímto problémem Policii ČR  
a požádali o intenzivnější kontroly, což nám bylo přislíbeno. 
Nechtěli bychom, aby z této krásné krajiny se v budoucnu stal zábavný 
motoristický park, kde každému z nás občanů bude hrozit střet s motorovým 
vozidlem. 

Myslivecké sdružení Rybí 
 

 INZERCE  
 

PRODÁM  pozemek parc.č. 916/2 na zahradu o výměře 551 m2 (naproti restaurace 
Autobar). Cena dohodou. Václav Kvita, Nový Jičín, Máchova 53. 
 
KOUPÍM  stavební buňku, UNIMO buňku, plechovou boudu či garáž, kontejner, karavan 
nebo maringotku popřípadě jiný dočasný či mobilní objekt vhodný jako zázemí pro 
stavbu … Tel. 603 423 144. 
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R O Z H O V O R  

 
Rozhovor s Ludmilou Krausovou, předsedkyní  kulturní komise. 
1. Jaké akce letos připravuje kulturní komise? 

Na letošní rok připravuje kulturní komise 16 akcí. Některé jsou již sjednány, další se zajišťují 
v průběhu roku. Může tedy nastat, že konkrétní pořad je nahrazen jiným. Na březen jsou již 
zajištěny 2 akce: 
9. března - tradiční Vynášení zimy ze vsi – za loňskou účast občanům děkuji a  prosím 
zachovejte nám svou přízeň i v letošním roce. Chceme oslovit některou z celoplošných televizí 
o natočení reportáže z této akce. 
15. března - ve spolupráci s hudebníkem a zároveň i hudebním skladatelem panem Josefem 
Melnarem  a pod patronací pana starosty se uskuteční koncert japonské klavíristky Yukoko 
Sawa. Ta by nám měla i slavnostně pokřtít naše nové pódium.  

 
2. Vloni se zrušil zájezd do elektrárny Dlouhé stráně z důvodu rekonstrukce příjezdové cesty. 
Vyjde to tedy letos nebo chystáte jiný zájezd?  

Exkurze do Přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně je zajištěna  na sobotu 24.5.2008. 
V odpoledních hodinách navštívíme zámek Velké Losiny. 

 
3.  Lidé se ptají na vítání Rybjana - byla to vcelku povedená akce. Bude i letos?  

Děkuji za uznání. Vítání Rybjana uskutečníme znovu v příštích letech. Na poutní odpoledne 
připravíme zábavný program. 

 
4. Jste spokojena s návštěvností kulturních akcí nebo si myslíte, že by mohlo chodit více lidí       
a co by mohlo přitáhnout větší počet diváků?  

Jsem člověk, který nikdy není úplně spokojen a vím, že vždy se dá něco vylepšit. 
S návštěvností kulturních akcí je  problém. Vždy mám obavu, aby nebylo více účinkujících než 
posluchačů. Příjemně mě překvapilo konstatování vedoucího pěveckého sboru Harmonia 
z Hranic (koncert vloni v lednu v kostele), že na tak malou obec byla účast na jejich koncertu 
pěkná (cca 60 posluchačů). 
Co by mohlo přitáhnout více lidí ? O tom stále přemýšlím. 

 
5. Máte nějakou akci vyloženě pro mladé, aby si jak se říká pořádně zapařili?  

Prosím objasnit v diskusi na webových stránkách Rybí, co si pod pojmem „pořádně zapařit“ 
představujete. Přivítám vaši pomoc nejen při výběru programu ale i při organizaci.  
(Pozn. autora – to by Vám mohli mladí dát nějaký tip????) 

 
Na spolupráci se těší Ludmila Krausová. 
Děkuji za rozhovor a přeji hodně spokojených diváků.      (PL) 

 
Otázky do březnového zpravodaje budou určeny předsedovi finančního výboru panu Petru 
Purmenskému. Otázky posílejte prostřednictvím e-mailu na adresu obec@rybi.cz nebo napsané 
otázky můžete vhodit do poštovní schránky, která se nachází u hlavních dveří obecního úřadu.  

 
 

 VÝSLE DKY  TŘÍ KRÁ LOVÉ  SB ÍRKY  
 

Vážení, již poosmé proběhla počátkem tohoto roku Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou 
Česká republika. Do dnes již tradiční sbírky se zapojili i občané a 9 skupin koledníků 
z Vaší obce, kteří „vykoledovali“ celkovou částku ve výši 37.671 Kč. 
Rádi bychom Vám všem touto cestou poděkovali za dary, obětavost a úsilí. 

Miloslav Leško, ředitel Charity Kopřivnice 
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ZAJ ÍMAVOS TI  Z  HIST OR IE 
 

Poznáváte? Pokud ne, počkejte si na březnový zpravodaj, ve kterém odpověď 
uvedeme. 
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 JSOU  MALÉ,  ALE  NA ŠE !  

 

Tentokrát jsme se dětí naší mateřské školky zeptali na nejdůležitější otázku těchto dní: 
 
Koho by jste chtěli za prezidenta naší republiky a proč? 
- Václava Klause, toho bych bral. 
- Mě se líbí třeba Klaus.  
- Chtěl bych George Bushe, protože je hodný. 
- Mamku, protože se mi mamka líbí. 
- Terezku, protože je hodná a mám ji rád. 
- Dominika, protože je chytrý a skáče a jezdí na kole, dělá kliky a má psa. 
- Mého taťku, protože se se mnou dívá na pohádky. 

                         
 

ODPOVĚDI  ŘEDITELKY  MŠ RYBÍ  MIRKY  GILAROVÉ 
NA  OTÁZKY  OD  MAMINEK 

 
1/ Máte už náhradu za paní učitelku Hanku, která odchází do důchodu? 

V současné době jsem v jednání s kvalifikovanou a zkušenou učitelkou MŠ.                       
Paní učitelka Tomanová odchází koncem školního roku, nová síla nastoupí od začátku 
nového školního roku. 

 
2/ Proč není v Rybím „Den otevřených dveří“ školky? Uvažujete o tom? 

Den otevřených dveří v MŠ je v podstatě v průběhu celého školního roku, protože                
na většinu akcí, které se v MŠ pořádají, je zvána široká veřejnost. 
Vzhledem k tomu, že v letošním roce slavíme 25. výročí otevření MŠ v Rybí, uskuteční 
se oficiální „Den otevřených dveří“ v dubnu a to u příležitosti „Zápisu do mateřské 
školy“. 

 
3/ Budete otvírat ve školce II. oddělení v letošním školním roce? 
 Otevření II. oddělení závisí především na celkovém počtu přihlášených dětí                        
 a na výsledcích jednání s vedením obce.       (DH) 

 

COŽ  TAK HL E  DÁ T  S I   TE STÍ K?  

 
Správné odpovědi na test z lednového čísla: 

1. Kaplička „U Kalvodů“ znázorňuje zastavení IV. – Ježíš se setkává se svou matkou. 
2. Na erbu Makyťského království jsou mimo jiné znázorněny tři pušky a tři hrací karty. 
3. Cyklostezka přes naši obec má číselné označení 502. 
4. Kontejnery jsou uloženy v pořadí zelený, dva žluté a modrý. 
5. Jan Ámos Komenský je oním velikánem naší historie, který je citován na pomníku před 

Jednotou. 
6. Do telefonní budky na horní zastávce se dovoláte, když vytočíte číslo 556 760 121. 
7. Před kinem jsou umístěny 3 vývěsky, ve kterých byl umisťován jeho program. 
8. U rybníka je složeno 8 kusů betonových rour. Pokud tedy jedna měří 2 m, v řadě za sebou 

by vytvořily 16 m dlouhého hada. 
9. Na pozemku, kde stojí „knedlíkárna“, je složeno několik palet zámkové dlažby. 
10. Kaplička letos oslaví již 153 let od svého vzniku, protože je na ní letopočet 1855. 
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Hádanka s čísly a písmeny 
 
 Prohlédněte si následující výrazy  a zkuste ke každému najít obvyklé slovní 
spojení, které určitě znáte z běžného života. Příklad:  
3=  T..i  z….é v…y d…a V……a    -  tři zlaté vlasy děda Vševěda 
 
 
4= č….y  r….. ho  k…..e 
5= p…..ích d..ů 
7= d..ů v t….u 
8= s…n  o…..nu 
9= k…..k  v  ku……ách 
10= b….ích  p……ní 
11=  h….ů  v  k…….vě  j……e 
18= j…n za o……t a d….ý  b..z  d…u za d…..t 
30=  k…….vý  p…..ek u l…..e 
40= d..ů  p….í  d…y 
53= t….ů v l….ím r..e 
100=  s…ů C….a 
333= s…..ch  s……ek 
 
Upozornění: neplatí, že 1 tečka nahrazuje 1 písmeno. Tečky vyplňují libovolný počet 
písmen v jednom výrazu. 
Odpovědi v březnovém zpravodaji.        (PL) 
 

 

  G A S T R O   O K É N K O  

 
Na sportovní akci žen v sokolovně ve čtvrtek 27. prosince chutnaly přítomným saláty, 
které připravil náš mistr kuchař Jirka Kelnar. Slíbili jsme, že recepty na tyto zdravé 
dobroty zveřejníme.  
Takže tady jsou (rozpis pro 4 osoby): 
 
    Osvěžující zeleninový salát s kuřecími nudličkami 

Nakrájíme 1 čínské zelí nebo ricolu, špenátové listy, 1 kapii. Přidáme 
jednu nastrouhanou mrkev, naklíčenou čočku a čekanku.                        
Vše smícháme a ochutíme olivovým olejem, červeným octem, bílým 
pepřem, přisolíme popř. přisladíme cukrem. Salát ozdobíme 
masovými nudličkami z kuřecího masa, které připravíme takto: 
naklepeme, pikantně okořeníme a na olivovém oleji z obou stran 
opečeme 1 kuřecí plátek, nakrájíme na nudličky. 

 
Těstovinový salát 
40 dkg těstovin (např. mušličky) uvaříme v osolené vodě, necháme pořádně odkapat a 
vychladit. Oloupeme 2 větší jablka a nakrájíme je na kostičky, přidáme mandarinky 
(konzervované, bez šťávy) ochutíme francouzským dresingem, 1 velkou štamrplí 
Napoleonu nebo Myslivce a zjemníme kečupem. Smícháme s těstovinami a dochutíme 
bílým pepřem, popř. dosolíme. 
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Ú N O R   
 

PRANOSTIKY  NA  MĚSÍC  ÚNOR 
 

• Bude-li příjemné povětří ( v masopustní úterý), bude dosti hrachu.  
• Když v únoru mráz ostro drží, to dlouho již nepodrží.  
• Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.  
• O svatém Petru nastolení je-li mráz, po 40 dní mu konec není.  
• Zelené Hromnice - bílé velikonoce.  
• Mnoho mlh v únoru přivodí mokré léto.  
• Svatá Dorota stromy sněhem ometá.  
• O svaté Juliáně schovej sáně.  
• Jestli února měsíce jest teplo, nepohrdej hned pící, která ti zůstává, neb s námi ráda zima po 

Veliké noci zahrává.  
• Svatá Agáta bývá na sníh bohatá.  
• Je-li Hromnice světlý den, budou konopě i len.  
• Přejdou Hromnice - konec sanice.  
• Na Hromnice - půl zimnice - půl píce.  
• Na Hromnice má sedlák raději vlka ve chlévě i ženu na marách než slunce.  
• Panenka Maria hromničná čistá - úroda jistá.  
• O svaté Juliáně připrav vůz a schovej sáně. 
• Svatý Valentýnek - jara tatínek.  
• Svatý Matěj láme led, není-li ho, zrobí ho hned. 
• V únoru prudký severníček - hojné úrody bývá poslíček. 
• Když únor vodu spustí, v led mu ji březen zhustí. 
• Sněhový únor – sílí úhor. 
• V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá. 
• V únoru sníh a led, v létě nanesou včely med. 
• Masopust na slunci, pomlázka u kamen. 

 
 

Sv. Valentýn 
 
Před několika lety se v českých zemích objevil nový importovaný svátek – Sv. Valentýn. Některým 
z nás je trnem v oku, někteří jej přijali za  svůj a nadšeně jej rok co rok 14. února slaví, některým je 
zcela lhostejný. Nebudu se rozpisovat o tom, jaké je rozvrstvení těchto skupinek v celé společnosti. 
Stejně tak nechci zkoumat, zda se jedná o pouhý způsob jak si obchodníci navyšují své zisky nebo 
jej lze považovat za skutečný doklad náklonnosti.  
Ráda bych vám jen představila dvě legendy, které jsou základem pro tento svátek. 
Kdo tedy sv.Valentýn vlastně byl? Sv. Valentýn je skutečnou historickou osobností. Přesto o něm 
mnoho nevíme. Z dokumentů však lze vyčíst, že zemřel v roce 269 a následně byl prohlášen svatým. 
Vykonával v Římě kněžský úřad v době panování císaře Claudia II. Gothica (268-270). 
 
Podle první z legend byl Valentýn údajně velice ctnostný, počestný a moudrý člověk a to se doneslo 
dokonce i do císařova paláce. Císař tedy neváhal a Valentýna si k sobě povolal. Při jejich setkání 
císař velice zalitoval, že se Valentýn, tak chytrý a vzdělaný muž, nemůže stát jeho přítelem, neboť 
vyznává křesťanství a v očích císařových tedy věří pověrám. Valentýn mu ovšem odporoval a tvrdil, 
že právě císař je ten, který  
má mysl svázanou pověrami a pověrčivostí. Císař se urazil, co si to k němu jeho poddaný dovoluje              
a pověřil městského prefekta Astoria dohledem nad Valentýnem. Astorius nelenil, a aby císařův úkol 
bezchybně splnil, vzal Valentýna do svého domu. Tam se Valentýn poprvé v životě setkal                         
s dokonalou krásou, která brala dech. V domě prefekta se totiž seznámil s jeho nevidomou dcerou, 
kterou si zamiloval. Astorius, který měl svou dceru velice rád a trápil se její slepotou, požádal 
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Valentýna, jestli by se nemohl pomodlit za zrak jeho dcery. Valentýn, který věřil v sílu svých motliteb 
se nerozpakoval krásné dívce pomoci. Celou noc se modlil za její uzdravení. Druhý den ráno nevěřil 
prefekt svým očím. Skutečně se stal zázrak a jeho milovaná dcera znovu viděla. O nevídaném 
uzdravení si začal povídat celý Řím. Odmítli ale věřit v takový zázrak, vtrhli do prefektova domu                
a Valentýna odvlekli za město, kde ho popravili. I přes smutný osud se díky této legendě stal 
sv.Valentýn patronem věrné, čisté a oddané lásky. 
 
Křesťané převzali do svých zápisů jinou legendu a příběh spojili se svým světcem Valentýnem, 
mučedníkem za vlády císaře Claudia II. Císař Claudius II. se účastnil mnoha bitev, ale řady jeho 
vojska zcela neodpovídaly jeho představám. Duševně nemocný Claudius byl přesvědčen, že ženatí 
muži nebyli dobrými válečníky. Navíc neochotně vstupovali do armády, protože nechtěli opouštět své 
milé a rodiny. Proto se rozhodl zakázat všechna zasnoubení i svatby v celém Římě. Kněz Valentýn 
však přes císařův zákaz tajně dál oddával milence, za což byl uvržen do vězení a následně 
popraven. Trest byl vykonán 14. února r. 296. Legenda ještě uvádí, že před popravou stihl napsat 
dceři vězeňského dozorce poslední vzkaz, který zakončil slovy: "Od Tvého Valentýna".  Tak údajně 
vzniklo první valentýnské přání. Proto si od té doby v den svátku Sv. Valentýna posílají a dávají 
zamilovaní lidé tyto "valentýnky" s vyznáním lásky. 
 
Možná na těchto legendách opravdu něco bude. Každopádně díky nim slavíme každý rok svátek 
zamilovaných a to 14. února. Oslavíte jej letos i vy? Přeji všem, kteří o to stojí, aby nějakou tu 
valentýnku ve své poště 14. února našli. :-) 
 

Masopust 
 
Ať už mu říkáme masopust, fašank ostatky, fašanky, končiny, bláznivé dny nebo karneval, 
je to vždy jeden z nejveselejších a nejbujařejších svátků roku. V současných oslavách masopustu u 
nás se odráží inspirace benátského karnevalu i osobité folklorní tradice. Jedno mají ale společné: 
před nekonečným půstem se lidé chtěli pořádně najíst a pobavit, a to s chutí děláme dnes stejně jako 
před několika staletími. 
 
Masopust je třídenní lidový svátek, který ve své podstatě sice nemá nic společného s liturgií, ale 
přesto je podřízen běhu církevního kalendáře. Masopustní období začíná po svátku Tří králů (6.1.)           
a končí příchodem Popeleční středy, 46 dnů před velikonoční nedělí, kdy začínalo čtyřicetidenní 
období půstu (carni-val, maso-pust). Protože datum Velikonoc je pohyblivé, byl pohyblivým svátkem           
i masopust. 
 
Masopust, a zvláště několik posledních dní tohoto období, byl pro lidi v minulosti oficiálním svátkem 
obžerství, během kterého bylo třeba se dosyta najíst. Pak následoval dlouhý půst. Masopust býval 
období svateb a veselí. Na královském dvoře konaly hostiny, ve městech tancovačky, na vesnici 
vepřové hody. Těm, kdo se slávy nezúčastnil, se posílala bohatá výslužka, kdysi na Moravě zvaná 
šperky a v Čechách zabijačka. Výslužka většinou obsahovala huspeninu, klobásy, jelítka, jitrnice, 
ovar, škvarky. 
 
Přípravou na masopust býval čtvrtek před masopustní nedělí, nazývaný "tučný čtvrtek" či "tučňák". 
Panovalo přesvědčení, že v tento den má člověk jíst a pít co nejvíce, aby byl celý rok při síle. 
Hlavní masopustní zábava začínala o "masopustní neděli". Také toho dne byl oběd bohatý,                  
ale netrval příliš dlouho, protože se všichni chystali do hospody k muzice. Někdy se tancovalo přímo 
na návsi a tanec se často protáhl až do rána. Také masopustní pondělí probíhalo ve znamení zábavy             
a tance. V mnoha vsích se konal "mužovský bál", kam neměla přístup svobodná chasa; tancovali jen 
ženatí a vdané. 
 
Vyvrcholením masopustu bylo úterý. O takových masopustních rejích, konaných tento den, jsou 
dochovány písemné zprávy již ze 13. století, i když svátek je zřejmě ještě staršího data.                        
Od středověku mravokárci vystupovali proti rozpustilostem, které se o masopustu děly, lidem to však 
nijak neubíralo na dobré náladě. Toho dne procházely vesnicemi průvody maškar, hrála se 
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masopustní divadelní představení, secvičená obvykle žáky. Průvod většinou začíná tím, že vybrané 
maškary (krajově) požádají starostu o povolení obchůzky. Obchůzky masek, za které se mají 
převlékat pouze muži, neměly závazná pravidla; záleželo na vtipu a pohotovosti "maškarádů", jaké 
taškařice budou provádět. Maškarám je totiž při obchůzce leccos dovoleno a předem odpuštěno. 
Mohou vás např. pomazat sazemi, honit ve sněhu atd. 
 
V průvodu i přes absenci striktních pravidel bývalo několik tradičních masek, které se objevovaly 
každoročně. Mezi ně patřil např. medvěd, někdy vedený na řetězu medvědářem. Jinou tradiční 
maskou bývala tzv. klibna (= šiml, kobyla, koníček), skrývající často dvě osoby. Objevovala se                    
i maska s jezdcem na koni, Žid s pytlem nebo rancem na zádech, bába s nůší, kominík se žebříkem, 
kozel a mnoho dalších. 
 
Masky byly všude pohoštěny - něčím k zakousnutí a především pálenkou a pivem, které ještě 
zvyšovaly rozpustilost a veselí. Mnohde se vybírá do košíku kořalka, vejce, slanina, koblihy nebo 
Boží milosti. Ty jsou později společně konzumovány během večerní zábavy. 
 
V některých obchůzkách se dostává do ústřední role tanec, především obřadní tance mladíků, 
zvaných ve Strání "pod šable". Podobně tančí u každého domu na Uherskobrodsku "bobkovníci",           
na Hlinecku "Turci". Při večerní zábavě se konají další obřadní tance, např. "na len" , "na konopě“, 
“žabská" apod. 
 
Téměř všude končila masopustní zábava přesně o půlnoci. Tehdy zatroubil ponocný na roh a rychtář 
či někdo z radních všechny vyzval, aby se v klidu rozešli domů, protože nastala středa a s ní 
předvelikonoční půst. Druhý den (na Popeleční středu) naposledy se konzumovaly mastné rohlíky            
s kávou nebo mlékem, dopoledne ještě byla povolena kořalka. Oběd však už byl přísně postní, což 
většinou bývala čočka s vajíčkem, sýr, chléb, vařená krupice, pečené brambory. Někde zakončili               
o půlnoci muziku "pochováním basy" - symbol toho, že v postu si hudebníci nezahrají. Lidé věřili, že 
pokud budou o masopustu tancovat přes půlnoc, objeví se mezi nimi ďábel, často jako cizinec                  
v zeleném kabátě.. Kolem 18. století se začaly pořádat zvláštní taneční zábavy, tzv. reduty. Zpočátku 
byly přístupné jen vyšším vrstvám, později všem zájemcům. První reduta v Praze se konala v roce 
1752.               (MH) 
 

POZVÁ NKY  OD  S OUS EDŮ  

 
4. ŠTRAMBERSKÝ  MASOPUST 
V sobotu 2. února od 11 – 16 hod. Čeká vás zde masopustní muzika a zabijačkové hody.                      
Do tance bude tanečnímu souboru Zdeny Havlové z Kopřivnice. Průvod masopustních masek  je 
plánován na začátek a závěr programu -  předvoj tvoří žáci ZŠ Štramberk a štramberští ochotníci! 
Tradiční divadelní bál s pochováním basy (pořádá DS Pod věží) od 19:00 hod. v Kulturním domě 
Štramberk. Více informací  podá infocentrum  Relax v podhůří Beskyd tel. 556 801 935. 

 
KŘEST  PUBLIKACE 
Relax v podhůří Beskyd vás srdečně zve na slavnostní křtění publikace „Významné osobnosti 
města Štramberka“ spojené s podpisem publikace autorem Jiřím Tichánkem - ve čtvrtek 7. února 
v 18:00 hod. v Muzeu starých tisků (v budově  infocentra Relax v podhůří Beskyd, Náměstí č. 40, 
Štramberk). Součástí programu je vzpomínkový akt na malíře Vojtěcha Petráše a krátké ohlédnutí 
za tvorbou  malíře a hudebníka Josefa Martiniho. Komorní hudební doprovod. 
 
IVO  JAHELKA, zpívající právník aneb Písničky zpod taláru 
Relax v podhůří Beskyd a Městský úřad Štramberk vás srdečně zvou na další výjimečný koncert 
z volného cyklu „Hvězdy nad Moravským Betlémem“ - ve čtvrtek 28. února v 19:00 hod. v Kulturním 
domě  ve Štramberku. Vstupné 90,- Kč. Lístky na koncert v předprodeji Infocentrum Relax v podhůří 
Beskyd ve Štramberku (tel. 556 801 935). Dále v MIC Kopřivnice, Štramberk, Příbor a Nový Jičín. 
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V A Š   R Y B S K Y   R Y P A L A   ( R  R )  
 
 

Tož, vás fšecky rybjany zdravím  a přeju vám fšecko najlepší do teho Nového 
roka  2008. Dyž už buděmy starší a buděmy měť vjec roků, tož ať je ten rok ešče lepší 
než ten loňský.  
 
V posledním „ Rybském zpravodaju“, sem se čnul, že budě nová redakční rada, teho 
našeho drbařa. A že chcú ten náš časopis dělať jaksi novo. Tož vám pravím fšeckym, 
že je to třeba jaksi oživiť, ten rybský život. Včile, dyž nám tu chybí ten řezník,  gdyž idě 
člověk po dědině tož se nic nědozví. Jak pravim, něni tu žadneho vzruchu. 
 
Rozhodnúl sem se, teda,  že též cosik napíšu a přispěju svoju trošku do mlýna. Věřtě 
mi, něbudě to nic světoborného ( abystě si němysleli). Mojim úmyslem budě psať                  
o tem, co se u nás v Rybím stalo a ešče staně. Chcel, by sem poukazať na různé 
lidské povahy rybské. Budu se snažiť nikeho něuraziť a nemenovať, dyž tak enem 
trošku naťuknuť,a snáď se ti potrefení huseři, či huserky poznaju, lebo ich poznaju 
suseďa. No a dyž se něpoznaju tož se snáď fšeci zasmějemy ni? 
 
No a aby to bylo také tajemné, bo tajemství se teď celkem nosí – enem se podívajtě 
na ty naše politiky jak se tvařiju tajemně, dyž maju vysvětliť gdě vzali ty milióny- tož já 
sem se rozhodnul, že budu psať anonymně, to jako že něnapišu svoje meno! Budu 
psať pod pseudonymem „ Rybsky rypala“. A članky které napšu do zpravodaja budu 
podepisovať zkratku R R.  
 
No, jak tak uvažuju, tož by sem mohl vyhlásiť na moju hlavu odměnu, nebo cosik 
takeho, aby jako něměli v tej redakcii problemy s tym, gdě dať moju apanaž za články. 
Mohli by to davať na jakesi konto a potem by to to dostal ten co by mňa odhalil, a ten 
by to zas, aby se něobohatil, moh darovať do jakesi nadacie. Ale tož ludi, něblbnitě, 
něbudě to zas kdovijaka suma. My smy chuda dědina, no a ti redaktoři to tež němožu 
platiť ze svoiho, gdě by došli! No, uvidimy, uvidimy, uvidimy, jak pravila herečka v tym 
novym českym filmu. 
 
Včílej ešče zavisí na tej  novej redakční radě, či to moje rádoby psaní, satiry, uzná za 
vhodné použiť do drbařa. 
 
Ečše by sem vas chcel fšecky poprosiť, aby stě mně zasobovali vašimi přiběhami a 
lidskymi vlastnosťami. Ať mam o čem psať. Bo gdyby něbylo lidských vlastnosti, ať 
dobrych alebo špatnych, tož by fšeci ti klasici světovi umřeli hlady a my bysmy nigdy 
něslyšeli o Lakomcovi, Idiotovi a ani by smy něznali Zločin a trest. 
Zdraví vas fšecky a na shledanu se těší R R. 
 
Gdo by stě mi chceli napsať, třebas o tym esli pšu dobře rybjansky, alebo dajaky drb, 
tož možetě  na emila Rybskyrypala@seznam.cz 
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Něskaj bysem vám chcel povědať pohadku 
 

„O LISKANCU PRO KUSEK DRVA“ 
 
 
Tož se usaďtě do fotela, rožnitě lampu a natahnitě pohodlně nohy.  
Pohadka začina. 
 
Za devateryma řekama, devateryma horama a devateryma statnima lesama, v malej dědince pod 
Holivakem, žili, byli, tři chalupnici. Něparal, Bidudřel a Brusil. Žili si celkem na urovni, bo každy měl 
svoju chalupu a vzorně se starali o svoje rodiny. Pracovali na zahradě, chodili do práce a pozorovali 
jak im starnu děcka, jejich robky a oni starnuli pomaly tež. Přišel čas a oni moseli do duchodka. No 
moc se im to něpozdavalo, bo zrovna byla takova blba nalada mezi ludima. Fšecko drahlo. Oblečeni, 
idlo, piti aji elektřina. Po žebřičku drahoty  začnul šplhať do vyšky plyn a to něbyla zrovna dobra 
zprava, lebo fšeci, keři chtěli zlepšiť ekologiu, si kupili plynove kotly (mysleli si něbožaci, že dostanu 
statnu dotacu). No Něparal, Bidudřel a Brusil, si fikaně ešče něchali svoje stare kotly na tuhe paliva. 
Tož chodili do  lesuv  a sbirali dajaky klacek, aby si mohli zatopiť a ušetřiť plynu. Taka nahoda. 
Zrovna v  tej době statni lesy dělaly probirku v lesu. Slovo dalo slovo a bumažka s razitkem to 
potvrdila. Za to, že udělaju v lesu pořadek, si možu naši tře chalupnici nasbirať dřeva do aleluja. 
Potvrzene to je, tož honěm do lesa. Něparal a Brusil, chodili po lesu, poctivo uklizali. Sebrali gdějaky 
krnal, aji slabe haluzky a fšecko si davali každy na svoju hromadku. Že si to potem odvezu. 
 
Naraz gdě se vzal, tu se vzal, připrckal Bidudřel, na svojim prckoletku značky Made in Doma. Hněď 
se dal do práce. Byl pilny jak včelka, ale vyscany jak čmelak. Sbiral a nakladal enem ty velke kusy 
dřeva. Bylo mu ale divne, že ti dva sbiraju aji také male drvena a v duchu ich politoval, že maju na 
kotloch male dverka. “Asi im tam něvleze větši klocek”, pomyslel si. Nětrvalo dluho a měl plny vuzek 
krasnych velkych drven. Nasednul a spokojeno odfrčel dom, složiť si furku na dvoreček. 
 
“To snaď nemysli važně, Brusile, un si tu nabere tych najlepšich a najvětšich drven a my tu buděmy 
paběrkovať tajak hńupi? No tož , to bych se na to podival, enem až přijedě podruhe, to mu zvednu 
mandle, to si něda za rameček”, lamentoval Něparal. Cely ohnivy a nasupeny čekal, esi ešče přijedě 
Bidudřel. Za chvilu byl tu. Něčekaje nic zleho, začnul nakladať.  
 
A zrovna ten najvětši a najsilnějši klat. “Ty chachare jeden něpěkny, nanicovaty, co ty si mysliš? My 
tu buděmy dělať uklid a ty si nahodiš enem pěkne drva? Ti povědam,! Polož to drveno a hleď si tež 
sbirať ty male klocky”! “ Čemu bych sbiral ty male, ja mam velke dverka do kotla, ni tajak vy”! 
Odbrknul Bidudřel a sehnul se pro obzvlaště pěkny a velky bukovy klat. To něměl dělať. Něparalovi 
se zatmělo před očima. Vyskočil tajak papirove čertisko z krabičky a v letu liščil Bidudřela po hubě. 
Ten mu nězostal nic dlužny a už se prali tajak male ogařiska na pisku. Brusil byl tak vyjeveny, že ani 
něstačil fandiť. Snažil se ich od sebe odervať, no malem chytnul tež. Ale přecaj už něbyli najmladši a 
tož se brzo unavili. Jejich zliskane huby měnily barvy tajak chameleon. Z ruda do modra. Přeryvano 
dychali a vzteklo kulali očami podlityma krvju. Už němohli! Duchodci! Bidudřel využil oddychoveho 
časa. Rezignovano nasednul a mamraje cosi o něnažrancach  odprckal. Po cestě se ešče stavil pro 
sušku, keru si před tym vyhlednul, ať nějedě dom s prazdnu. Bo aji cuzi dřevo dobře hoři. 
 
Ja tam něbyl, drvena něsbiral ale fšecko se dozvěděl na dědině. Kery z nich se pochlubil o tem 
extemporu to mi zname něni. A něni to ani  duležite! 
 
Ale už vim čemu se pravi  – “pro kusek drva by aji dychal”! 
 
 

(R R) 
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PERLY  Z  J ZD 

 
„Kdo nemá ještě orazítkovaná vejce, nechť tak učiní nebo mu propadnou."  
 
„Moje žena utrpěla zranění následkem švihnutí ocasu do oka."  

 
 „Vážení zemědělci, dostavte se všichni ke škole, kde se bude vykupovat semeno. Pytlíky si označte, 
aby nedošlo k záměně."  
 
„Dne 17-týho tohoto měsíce bude proveden soupis prasat. Dostavte se všichni včas."  

 
„V kulturním domě se staví kamna, žádáme občany o brigádu, trouby jsou na MNV."                            
 
„Upozorňujeme na setí jařin. Kdo je osel, ať se přihlásí."  

 
Předseda telefonuje zootechnikovi: „Chcípl nám vůl, máme koupit nového nebo počkat na tebe?"  
 
„V otázce prodeje se ženou souhlasím, můžete si pro tu svini přijet kdykoliv."  

 
Výzva k občanům: „Vybírá se poplatek za plemenného býka a za kominíka."  
 
„Žádám vás o povolení přestavby stodoly na bytovku a to tak, že předek nechám stát a hýbat budu 

jenom zadkem."  
 

 „Žádám o poukaz na térový papír. Důvod: prší mi na kozy."  
 
„Občan, který ukradl v drůbežárně vejce, bude za ně popotahován až před MNV."  
 
 „Upozorňujeme družstevníky, že již třetí den je na návsi fůra hnoje. Nebude-li odstraněna, vloží se 
do toho národní výbor."  
 
„Exekuce nemohla býti provedena. Poplatnice má jen dvě kozy a na ty si nedá sáhnout."  
 
„Prosím, abych byla ve své věci uspokojena, jinak se obrátím na veřejnost."  
 
„Závěrem schůze bych chtěl vyzvednout soudružku Malou za mléko a soudruha Vorla za vejce."  
 
„Soudruzi, co je s mojí žádostí. Je 18-týho a já jsem to ještě nedostala."  
 
„Nedostanu-li povolení na tu mříž, jsem nucen přeříznout starou."  
 
 „Kdo má ještě zájem o nové brambory, ať se dostaví na pole, kde mu bude nakopáno přímo                   
do pytle."  

(DH) 
  
 
     

 RYBSKÝ   ZPRAVODAJ   č. 22008 vydal Obecní úřad Rybí, Rybí č. p. 127, 742 65  Rybí,                  
 dne  28.1.2008 v počtu  320 výtisků.  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: OÚ Rybí. 

                               Uzávěrka každého čísla: 25. den v měsíci. 


