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

Krpcová

Jaroslav

Burgert

Marie

Havrlantová

Marie

Kvitová

Miroslava Honešová
Jiří

Marek

Upozorňujeme, že pokud nemáte zájem o zveřejnění svého jubilea ve zpravodaji,
volejte na číslo obecního úřadu 556 760 181, a dále upozorňujeme, že pokud nemáte
zájem o návštěvu zástupců obce u příležitosti 80. a víceletých narozenin, opět dejte
vědět na obecním úřadě.
Přáním obce je respektovat a chránit soukromí všech obyvatel obce.
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Ve dnech 1. až 14. ledna 2021 bude probíhat na území obce Rybí
TŘIKRÁLOVÁ SBÍRKA.
Tradiční Tříkrálová koleda proběhne v naší obci netradičně. Tentokrát nebudou
koledníci procházet obcí a navštěvovat vaše domovy. Tříkrálová pokladnička bude
umístěna v otvírací době na Obecním úřadě v Rybí a při bohoslužbách v místním
kostele. Další možností přispívat je na stránkách charity www.trikralovasbirka.cz do
online pokladničky. Peněžité dary, které věnujete do sbírky, budou použity k podpoře
zdravotních a sociálních projektů. Věříme ve Vaši štědrost a dobrosrdečnost.
Předem Vám děkujeme za finanční příspěvky a do nového roku přejeme hodně štěstí a
zdraví!
Charita Kopřivnice

Naše plány v roce 2021
Znovu jsme se ocitli na začátku nového roku a stejně jako ve všech předcházejících
letech se těšíme, že tentokrát bude všechno v našem životě v pohodě. Na začátku roku
jsme zkrátka plni optimismu a dobrých předsevzetí. Baví nás plánovat si nové cíle, nové
cesty (vůbec nevadí, že události v uplynulém roce nás pěkně zaskočily).
Optimisticky naladěni jsme i na obecním úřadě (a to i přes všechny kotrmelce, které se
v naší společnosti i v rozpočtech dějí a v novém roce určitě ještě další přibydou).
Zkrátka plánujeme, jak náš společný prostor obohatit, jak ho vylepšit. Pro nastávající
rok 2021 jsme naplánovali dokončení stavby cyklostezky do Nového Jičína. Pro
všechny majitelé kol, koloběžek i kolečkových bruslí připravujeme také stavbu
pumptrackového hřiště v Klimbachu. Snad se již o letních prázdninách na něm budou
prohánět první uživatelé. O finanční podporu na její stavbu jsme požádali
Moravskoslezský kraj.
Největší akcí v tomto novém roce bude oprava omítek v budově základní školy a
rekonstrukce kotelny. Na tuto akci chceme získat dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj.
Rádi bychom také postavili nový vodovodní řad na Malé straně, kde již několik
posledních let majitelé řeší havárie vody na špatně udělaných vodovodních přípojkách.
Pokud se vše bude dařit, vyměníme také okna a dveře v budově hasičské zbrojnice a
konečně chceme začít i s rekonstrukcí moštárny.
Když si k tomu všemu připočtěme opravy komunikací, kompostéry do zahrad a přípravu
projektů, máme co dělat. A po pravdě se na ten cvrkot moc těším.
Pevné zdraví a mnoho spokojenosti v novém roce Vám přeje Marie Janečková
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Myslivecký spolek Rybí s ohledem na pandemickou situaci
nebude v měsíci lednu pořádat tradiční ples.
Pokud to situace dovolí budeme ples pořádat
dne 6. března 2021.

PODĚKOVÁNÍ
Přicházela za námi domů a rozdávala dobrou náladu a zdravého ducha do našich těl.
Ptáte se, kdo že tohle má všechno na svědomí ? Nikdo jiný než naše lektorka cvičení
paní Petra Milichová.
Kdo měl zájem, mohl cvičit on line dva dny v týdnu dopoledne a dva dny v týdnu
odpoledne.
Prostě by se dalo s nadsázkou říct – luxus v dnešní „covidové“ době.
Bylo to moc prima, když jste si například vedle praskajícího krbu nebo při odběhnutí od
rozvařeného obědu či pečení mohli protáhnout unavené údy.
To všechno díky Vám, Petro !
A tak bychom rády poděkovaly za Váš čas i ochotu věnovat nám kousek svého volna a
přejeme si, abyste zůstala nám seniorům i nadále věrná.
Hodně zdraví, štěstí a hybké tělo po celý příští rok Vám, Peťo, i nám seniorům.
Děkují cvičenky seniorky.

ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ A MĚŘENÍ TLAKU se bude konat v pondělí 4. ledna
v konzultační místnosti lékaře na obecním úřadě v době od 9:30 - 10:00.
ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ se bude konat v pondělí 18. ledna ve stejnou dobu.
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VISAČKA na vývoz popelnice
60 Kč
(vývoz v úterý lichého !!! týdne)
ŽLUTÝ PYTEL na vývoz průhledných plastů
(vývoz poslední čtvrtek v měsíci)

zdarma

ZA PSA (hradí se do konce února 2021 v hotovosti na obecním úřadu nebo
na účet obce č. 1766493309/0800)
Žádáme o nahlášení čísla čipu.
* za prvního psa 120 Kč
* za druhého a každého dalšího psa (téhož majitele) 300 Kč
ROČNÍ ČLENSKÝ POPLATEK V OBECNÍ KNIHOVNĚ:

děti do 18-ti let a studenti
20 Kč

dospělí
50 Kč.
ZPRAVODAJ

zdarma

všem občanům, jejichž nemovitost je napojena na kanalizaci
v majetku obce.
Pro rok 2021 je cena stočného stanovena ve výši 5 Kč/m3. V obci stanovujeme
množství spotřebované vody v domácnostech dle směrných čísel roční spotřeby vody,
kde je uvedeno, že na jednoho obyvatele bytu s tekoucí teplou vodou připadá 35 m3
vody/rok. Cena stočného na jednoho obyvatele pro rok 2021 je 175 Kč.
Dle smlouvy můžete uhradit stočné bezhotovostní formou na účet obce
č. 1766493309/0800, jako variabilní symbol uvedete číslo smlouvy, do poznámky
uvést = stočné, nebo platbu je možné uskutečnit složením hotovosti do pokladny na
obecním úřadě. Platba je splatná k 31. 10. 2021.

3.600 Kč / rok /1 ČOV (pozor, splatnost do 31.3.2021)
nebo 300 Kč / měsíčně

převodním příkazem ve prospěch účtu obce Rybí č. 1766493309/0800,

variabilní symbol = číslo popisné, do poznámky uvést = poplatek čistička


Složením hotovosti do pokladny nebo platba kartou na Obecním úřadě v Rybí
5

Z e z a se d á n í
z a stu p ite ls tv a o b c e
Ve středu 9. prosince 2020 se v sále Besedy konalo 11. zasedání zastupitelstva obce,
kterého se zúčastnilo 10 členů zastupitelstva a 2 občané.
Zastupitelstvo na zasedání projednalo a přijalo toto usnesení:
(Hlasování: pro - proti - zdrželo se)
schvaluje program 11. zasedání Zastupitelstva obce Rybí;
(10-0-0)
schvaluje, aby diskuse probíhala ke každému bodu programu zvlášť;
(10-0-0)
schvaluje návrhovou komisi ve složení - předseda
Dominik Skalka
další členové - Jiří Kudělka a Jana Kovaříková
ověřovatelé zápisu – Šárka Hyklová a Antonín Kudělka
zapisovatelka
- Jaroslava Honešová
(10-0-0)
bere na vědomí usnesení přijaté na 10. zasedání Zastupitelstva obce Rybí dne 16.9.2020.
schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2021
(10-0-0)
schvaluje cenu stočného ve výši 5 Kč/m3 na rok 2021 pro nemovitosti, které jsou napojeny na
kanalizaci v majetku obce, tzn. 175 Kč/osoba/rok.
(10-0-0)
schvaluje roční poplatek za provozování domovních čistíren odpadních vod zapojených do projektu
„Rybí – likvidace odpadních vod“ ve výši 3.600,- Kč/rok a to pro roky 2021 až 2023.
(10-0-0)
bere na vědomí posouzení a stanovisko pořizovatele dle ustanovení § 46 odst. 2 a 3 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „stavební zákon“) ve věci návrhu na pořízení změny územního plánu fyzické osoby. (10-0-0)
nebylo přijato usnesení k pořízení změny územního plánu - vymezit plochu pro bydlení na části
pozemku parc. č. 175 k.ú Rybí v rozsahu cca 1150 m2, tak že by byla dorovnána hranice plochy k
bydlení.
(1-6-3)
bere na vědomí posouzení a stanovisko pořizovatele dle ustanovení § 46 odst. 2 a 3 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „stavební zákon“) ve věci návrhu na pořízení změny územního plánu fyzické osoby. (10-0-0)
schvaluje ve smyslu § 84 odst. 2 písm. y) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění
pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. a) stavebního zákona a také
v návaznosti na § 44 písm. d) stavebního zákona pořízení změny územního plánu - vymezit na
pozemku parc. č. 906/1 k.ú Rybí plochu SZ – zeleň soukromá a vyhrazená.
Náklady na pořízení změny územního plánu bude hradit obec.
(10-0-0)
schvaluje poskytnutí účelově vázané dotace ve výši 21.002,- Kč z rozpočtu obce Rybí na rok 2020
panu D.S. na stavbu domovní ČOV a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
(10-0-0)
schvaluje poskytnutí účelově vázané dotace ve výši 21.531,- Kč z rozpočtu obce Rybí na rok 2020
paní A.T., bytem Rybí na stavbu domovní ČOV a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
(10-0-0)
schvaluje poskytnutí účelově vázané dotace ve výši 30.000,- Kč z rozpočtu obce Rybí na rok 2020
paní L.G., bytem Rybí na stavbu domovní ČOV a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
(10-0-0)
schvaluje poskytnutí účelově vázané dotace ve výši 28.000,- Kč z rozpočtu obce Rybí na rok 2020
panu J.R., bytem Rybí na stavbu domovní ČOV a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
(10-0-0)
schvaluje podat žádost o poskytnutí dotace z podprogramu 117D8210 Podpora obnovy a rozvoje
venkova - DT 117d8210E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov, vyhlášený Ministerstvem pro
místní rozvoj, na akci "Rekonstrukce interiéru Základní školy Adolfa Zábranského Rybí – II. část“

(10-0-0)
(10-0-0)

bere na vědomí informace starostky.
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Z e z a se d á n í r a d y o b c e
V měsíci prosinci rada obce
schválila:

smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi obcí Rybí a společností
ČEZ Distribuce, a.s. (uložení domovní elektrické přípojky na pozemku místní
komunikace)

prominutí plateb za energie nájemcům pohostinství Beseda Rybí čp. 127 a
kadeřnictví od 14. 10. 2020 do ukončení nouzových opatření a opětovného
otevření.

podání žádosti o změnu dopravního značení na MK 40c – a to umístění dopravní
značky B11 (zákaz vjezdu všech motorových vozidel). Komunikace navazuje na
cyklostezku z Nového Jičína směrem do Libhoště.

plán inventur Rybí pro rok 2020.

rozpočet na rok 2021 ZŠ Adolfa Zábranského Rybí a MŠ Rybí

střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 a 2023 ZŠ Adolfa Zábranského Rybí a
MŠ Rybí

dodavatele mobiliáře pro kulturní dům Beseda fa Ressed s.r.o. se sídlem
Průmyslová 7, 537 01 Chrudim, za celkovou nabídkovou cenu 296.842,04 Kč
včetně DPH a uzavření smlouvy s dodavatelem.
vzala na vědomí:

informaci o podané žádosti o změnu Územního plánu Rybí.

informace o zajištění dopravní obslužnosti v MSK oblasti Novojičínsko.
doporučuje zastupitelstvu ke schválení:

poskytnutí účelově vázané dotace ve výši 35.000,- Kč z rozpočtu obce Rybí na
rok 2021 V.P. bytem Rybí na stavbu domovní ČOV a uzavření veřejnoprávní
smlouvy

Na základě usnesení představenstva akciové společnosti SmVaK byly v souladu
s platnou legislativou schváleny nové ceny vodného a stočného s účinností od
1. ledna 2021 takto:
Cena v Kč / m3
Voda pitná (vodné)
43,52 Kč/ m3 (bez DPH)
47,87 (vč. 10% DPH)
Nové ceny budou uplatněny vůči odběratelům po prvním odečtu měřidel následujícím
po 1. lednu 2021, popřípadě bude postupováno dle uzavřených smluvních vztahů mezi
odběratelem a dodavatelem.
7

Pohádky na dobrou noc z celého světa
V této knize je sedmdesát pohádek z celého světa, každá je typická pro danou zemi
a její folklor, a přesto sdílí totéž kouzlo. Jde o krátké, poutavé, dobrodružné příběhy, jež
neobsahují nic příliš děsivého, co by dětem bránilo v klidném usínání.
I. Březinová
Šel jsem se psem
Když hrozí rozpad rodiny, děti to vnímají velmi citlivě. Diviš a Dáša vědí, že se
s rodiči něco děje a bojí se, že se opravdu rozvedou. Diviš už nemůže vydržet napětí,
které doma panuje, sbalí si batoh, připne psovi vodítko a na stole nechá vzkaz: „Šel
jsem se psem“.
I. Olbracht
Biblické příběhy
Starý jako Metuzalém, silný jako Samson, moudrý jako Šalamoun – zcela běžně
používáme přirovnání, jež pramení z Bible. Víme ale, kdo oni byli? Ivan Olbracht již
v roce 1939 velmi dobře převyprávěl pro mládež starozákonní děje o stvoření světa, o
Mojžíšovi, o potopě světa a další příběhy. I toto vydání ilustrované Gustavem Doré dává
nahlédnout do moudrosti „knihy knih“.
M. Vostrý
Kreslené vtipy pro děti
Smích léčí, to je známá věc. A proto tato kniha plná vtipů udělá všem radost.
R. Honzák – A. Cibulka
Vyhořet může každý
Syndrom vyhoření dokazuje, že pracovitost není jen ctnost. Práci na 150 % nikdo
neocení, ale následky tohoto maximálního nasazení přivede lidi do pekel. V této knize
se k této těžké životní zkušenosti otevřeně přiznávají moderátor A. Cibulka,
mezzosopranistka D. Pecková a sportovní reprezentantka O. Šípková.
H. M. Körnerová
Znamení jednorožce
Tento román nás zavede na dvůr Ludvíka XV., i na ponurý hrad, kde se v čase
sedmileté války shromažďuje vojsko. Hlavní roli v něm hrají dvojčata ze starého rodu.
Jsou na sobě silně závislá, mají vlastní svět s tajnou řečí a tajným znamením –
jednorožcem. Po smrti rodičů se jejich život velmi změní a na dlouhá léta se jejich cesty
rozdělí. Co jim přinese dlouholetá válka?
M. Harasimová
Doktorka Viktorie
Viktorie obětovala soukromý život poslání lékařky, kvůli práci se dokonce vzdala i
vlastního syna a po krachu manželství věnuje čas výhradně kariéře. Když je za
záhadných okolností zavražděna její kolegyně, otřese se její svět v základech. Policie
totiž přichází s hypotézou, že pachatel zaměnil oběti a mrtvá měla být právě ona.
Věrka Šustalová, knihovnice
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Mami, tati, kupte mi zvířátko!
Aneb proč (ne)pořídit dítěti
domácího mazlíčka
Pořídit si dalšího člena rodiny odrazuje spíše
rodiče, protože si plně uvědomují všechny
nároky, které takové zvířátko má. A tak se
vymlouvají, odkládají a slibují, že možná za rok,
až trochu vyrosteš. Pojďme se podívat, jak
může domácí mazlíček ovlivnit psychiku vašeho
dítěte. Možná vám to usnadní rozhodování.

Kamarád na celý život

Dítě v různých etapách svého vývoje přistupuje k mazlíčkovi jinak. Miminka a batolata
vnímají chlupaté mazlíčky spíše jako hračku. Jako něco, k čemu se můžou přitulit, ožužlat to a
capkat za tím po bytě. U dětí v předškolním věku se vztah ke zvířátku mění. Dítě si buduje
svůj okruh kamarádů a mazlíček se stává plnohodnotným členem jeho party. Je to kamarád do
nepohody, jeden druhého potřebují, stávají se z nich nejlepší kamarádi. Mladší školáci
zvládnou převzít zodpovědnost a o zvířátko se plnohodnotně postarat. A děti v pubertě? Ti
vnímají mazlíčka jako nejlepšího kamaráda a zpovědníka. Je to tvor, který je vždy vyslechne a
nikdy neodsoudí.
Mnoho vědeckých studií dokazuje, že zvířata mají na psychiku dítěte většinou pozitivní vliv. Ne
nadarmo se používají při terapii u dětí s poruchou smyslů, s autismem apod. Musíte si však
uvědomit, že zvíře není jen tak nějaká věc, kterou odložíte, když vás přestane bavit. Je to
především zodpovědnost.

Proč pořídit dítěti domácího mazlíčka?

Pokud dítě odmalička vyrůstá v domácnosti, kde je nějaké zvířátko, vytvoří si k němu silné
citové pouto, které přetrvává až do dospělosti. Tudíž mazlíček napomáhá v utváření a
budování citové složky dítěte. Kromě toho jej učí zodpovědnosti. Dítě má určité povinnosti,
zjistí, že nemůže jen tak odejít z domu a nepostarat se o mazlíčka, nevyvenčit ho, nedat mu
napít. Samozřejmě dítěti zprvu pomáhají rodiče, ale postupně je schopno se postarat o
zvířátko samo. Naučit dítě zodpovědnému chování a uvažování je pro jeho správný vývoj
opravdu důležité.
Mezi další pozitiva jistě patří také to, že si dítě osvojí zásady ohleduplného chování a
trpělivosti. Rodiče dítěti vysvětlují, že tahat zvířátko za ocas je špatné, že mu tím ubližuje. O
tom, že naučit mazlíčka poslušnosti je běh na dlouhou trať ani nemluvíme. Dítě však díky tomu
nenásilnou formou zjistí, že trpělivost přináší růže. A uvidíte jeho radost, až pejsek poprvé
poslechne jeho příkaz, nebo si kočička sama zajde na záchod, který ji dítě připravilo. Domácí
mazlíček je mimo jiné silným motivátorem a působí preventivně proti stresu. Dítě se mu může
bez obav se vším svěřit, může si před ním zanadávat, zaplakat a nikdo jej neodsoudí.

Kd y z vířátko pořídit?

Na to neexistuje jednoznačná odpověď. Doporučujeme však pořídit ho v době, kdy budete i vy
sami ochotni přijmout za něj zodpovědnost. Hned od začátku na domácího mazlíčka musíte
pohlížet jako na nového a plnohodnotného člena rodiny. Pokud si nejste s čímkoliv jistí,
nebojte se pořízení mazlíčka odložit. Nejprve si také zjistěte, co vše péče o dané zvířátko
obnáší, jak se pohybují finanční náklady, kolik času mu budete muset věnovat. Pokud často
cestujete, zjistěte si, jaké máte možnosti hlídání, nebo zda bude možné brát mazlíčka na
dovolené s vámi. A pokud si nejste jisti připraveností dítěte, zkuste si o tom promluvit např.
s učitelkou, s výchovnou poradkyní nebo dětskou psycholožkou. Vše je však většinou otázkou
intuice.
PhDr. Michaela Miechová

Psycholožka a majitelka poradny Mojra.cz
www.mojra.cz
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Zprávičky ze školičky
Jsme na prahu nového roku 2021. Škola je opět poloprázdná, podle
nařízení vlády ji mohou navštěvovat pouze žáci 1. a 2. tříd. Třeťáci
a páťáci se opět musí vzdělávat ze svých domovů. Minimálně do 10. ledna 2021.
Nemáme z toho radost, ale díky moderním technologiím jsme se i tuto nepříjemnost
naučili zvládnout.
Vstup do nového roku není pro nás ve škole příliš veselý. Ale snad se situace do jara
zlepší (snad i díky očkování) a my se budeme zase moci potkávat, v klidu se učit a
snad přijdou na řadu i oblíbené mimoškolní akce, kterých jsme si v uplynulém roce
neužili.
Chtěla bych tímto všem dětem, rodičům, občanům obce, zaměstnancům školy a školky
popřát všechno nejlepší do nového roku 2021. Především hodně zdraví a pevných
nervů ke zvládnutí všeho, co nás čeká. Snad už bude líp.
Mgr. Hana Frydrychová

MŠ

STŘÍPKY Z MATEŘINKY
PROSINEC

Konečně přišel ten vytoužený měsíc, který plní přání dětem i nám
dospělým – prosinec. A už od začátku měsíce jsme se v MŠ
potýkali s nemocností nejen dětí, ale i personálu. Ale jeli jsme dál.
Provoz nebyl přerušen.
Letošní Mikulášská besídka se vynechala, ale mikulášské balíčky přece jenom děti
dostaly! A hádejte, kdo je přinesl? No přece opravdický Mikuláš se svým pomocníkem
čertíkem Chlupáčem !! To se děti zrovna vracely z procházky před obědem a po
zahradě důstojně kráčel Mikuláš a vesele mával na děti a čertík na ně tak trochu
hudroval, to aby se moc nebály. Balíčky s ovocem a sladkostmi nechali na zahradě na
dřevěném autíčku a děti si je hned rozebraly. To bylo krásné překvapení! Jenom prý tam
nebyl anděl, ale to se vysvětlilo tím, že se nikdo nepodíval na nebe…
Do školky za námi přijelo divadélko s pohádkou O rybí šupince, ta už byla předzvěstí
vánočních dní. A byla moc hezká a poučná.
Focení dětí na vánoční fotografie proběhlo v jedné ze tříd MŠ – mohly se vyfotografovat
děti společně se svými sourozenci. Letos nás fotila paní Malotová a foto si lidé mohli
vyzvednout u ní doma.
No a pak to zase přišlo i do MŠ – zase ten
škaredý virus , co nás trápí už tak dlouho. A tak
od 17.12.2020 do 21.12.2020 měly děti i
zbytek zdravých zaměstnanců nařízenou
karanténu.
Protože nemoc, jak se říká, nechodí po horách,
ale po lidech, přejeme my všichni Vám nejen v
Rybí, ale celému světu, aby jste byli zdraví,
šťastní a spokojení.
A hlavně nezapomeňte se mít rádi, to opravdu
pomáhá!
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Obec Závišice nabízí k pronájmu
zrekonstruované

Pohostinství U Kremlů
za účelem provozování pohostinské činnosti.

• restaurace ( výčep + kuchyň ) – cca 117 m2
• skladovací prostory – 15 m2
• společné prostory ( sociální zařízení a chodby) – 56 m2
Kritéria hodnocených nabídek:
1. Rozsah otevírací doby
2. Vaření teplých jídel
3. Výše nájemného
4. Délka praxe s referencemi
Smlouva o nájmu od 1.3.2021 na dobu neurčitou
Podrobností pronájmu na www.zavisice.cz, nebo tel. 556 856 000
Podání nabídek do 8. února 2021 do 12 hodin na ObÚ Závišice,
dle požadavku ve Výzvě k podání nabídek.

11

Vyčistím koberce, sedačky,
interiéry automobilů.
Dezinfekce místností, bytů, automobilů
ozónovým generátorem
(ničí plísně, viry, bakterie, roztoče a eliminuje zápach)
Jiří Marek, Rybí 371, tel. 739 640 626

RYBSKÝ ZPRAVODAJ č. 1/2021. Periodický tisk územního samosprávného celku.
Vychází 1x měsíčně v nákladu 430 výtisků. Vydal Obecní úřad Rybí, Rybí č. p. 380 dne 30.12.2020
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
XXIX. ročník
Obecní úřad si vyhrazuje právo výběru příspěvků do zpravodaje.
Uzávěrka každého čísla: 25. den v měsíci
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