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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná dne 16. 1. 2015.
Přítomno devět zastupitelů:
T. Blecha, M. Koudela, P. Krčmář, J. Malý, P. Valach, J. Vencl,
D. Krátká, M. Šulcková, J. Žabka
OZ bylo schváleno:
 Návrh rozpočtu na rok 2015 - příjmy 4 395 900,- Kč
- výdaje 4 395 900,- Kč
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdržel se 0
 Návrh rozpočtový výhled pro rok 2016 – 2017 - příjmy 4 550 000,- Kč
- výdaje 4 550 000,- Kč
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdržel se 0
 Příspěvek ČZS Česká Rybná ve výši 1 000,-Kč na Masopust
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
 Příspěvek SDH Česká Rybná ve výši 1 000,-Kč na zimní dětské závody
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdržel se 0
 Mimořádný příspěvek pro MAS Orlicko ve výši 10,- Kč občan.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
 Členský příspěvek na rok 2015 pro Sdružení obcí Orlicko ve výši 9 950,-Kč
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdržel se 0
 Podepsání smlouvy o dílo se zhotovitelem- Timoris Projekt a. s. Olomouc
– poradenství v oblasti přípravy, podání žádosti a řízení dotačních titulů –
Dětské hřiště u školy.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdržel se 0
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Zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná dne 26. 2. 2015.
Přítomno osm zastupitelů:
T. Blecha, M. Koudela, P. Krčmář, J. Malý, M. Šulcková,
P. Valach, D. Krátká, J. Vencl
Omluven: J. Žabka
OZ bylo schváleno:
 Rozpočet na rok 2015 - příjmy 4 395 900,- Kč
- výdaje 4 395 900,- Kč
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
 Rozpočtový výhled pro rok 2016 – 2017 - příjmy 4 550 000,- Kč
- výdaje 4 550 000,- Kč
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
 Dohoda o odborné pomoci uzavřená mezi Obcí Česká Rybná a Městskou
knihovnou Žamberk – převod ﬁnančních prostředků ve výši 2 800,- Kč
na nákup knih pro knihovnu v České Rybné.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
 Příspěvek Trampské osadě Toulaví jezdci na country bál – formou snížení
poplatku za užití sálu OÚ na 50% stanovené sazby, tj. 750,- Kč
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
 Provádění rozpočtových opatření – ZO schvaluje starostovi obce s účinností od 27. 2. 2015 ve smyslu ustanovení § 102 odst. 2 písm. a)zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, provádění rozpočtových
opatření, jimž se mnění výše rozpočtových paragrafů, položek a ﬁnancování v rozpočtu příjmů a výdajů obce, a to provádění rozpočtové změny
do výše 20 tis. Kč včetně DPH za jedno rozpočtové opatření.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
 Výdaje z rozpočtu obce – ZO schvaluje starostovi obce s účinností
od 27. 2. 2015 provádět výdaje z rozpočtu obce dle schváleného rozpočtu
do výše 20 tis.Kč včetně DPH.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
 Pořízení změny č. 1 územního plánu Česká Rybná
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
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 Schválení žádosti o pořízení změny č. 1 územního plánu – ZO po projednání schvaluje dle ustanovení § 6 odst. 6 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, žádost obce o pořízení změny č. 1
územního plánu Městským úřadem v Žamberku – úřadem územního
plánování podle § 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
 Zajištění třídění BIO odpadu – pro rok 2015 formou velkoobjemového
kontejneru se svozem 2 x za období od 1. 4. do 31. 10.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
 Oprava pomníku pod školou a na hřbitově – bude provedeno f. Rudolf
Raška – kamenictví České Libchavy
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
 Bohuslav Obst – žádost o vykácení části lesa na pozemkové parcele
č. 98/1 (pod hřbitovem) – vykáceno bude na podzim 2015
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
 Cenová nabídka Energy Beneﬁt Centre – na akci: snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Česká Rybná – zateplení budovy,
výměna oken, výměna zdroje vytápění – předmět nabídky: zpracování
energetického auditu, částí projektové dokumentace a to v nezbytném
rozsahu pro podání žádosti o dotaci z OPŽP.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
 Příkazní smlouva – Energy Beneﬁt Centre- ZO pověřuje starostu podepsáním příkazní smlouvy s Energy Beneﬁt Centre a. s.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
 Nájem pohostinství Bosenka – snížení nájmu
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti Blecha, Krátká Zdržel se 0
 Výše nájmu pohost. Bosenka – schváleno nájemné ve výši 1 000,- Kč/měsíc
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti Blecha, Krátká, Vencl Zdržel se 0
 Obecně závazná vyhláška – vypracovat OZV – Zákaz podomního a pochůzkového prodeje a služeb na území obce Česká Rybná
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
OZ bere na vědomí:
 Nákup stromků na osázení prostoru pod hřbitovem – modřín, dub, borovice, jedle, smrk
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 Ukončení sbírky pro M. Valachovou ze Záchlumí
 Projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení a projektovou
dokumentaci elektroinstalace a EZS s EPS na akci – stavební úpravy střešních a stropních konstrukcí Česká Rybná č. p. 120. Za zpracovanou dokumentaci byla v roce 2014 vyplacena ﬁnanční částka ve výši 361 775,- Kč
(ještě za minulého OZ)
 MÚ Žamberk, Stavební úřad – SDĚLENÍ – ZŠ je objekt občanské vybavenosti

Zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná dne 26. 3. 2015.
Přítomno osm zastupitelů:
M. Koudela, P. Krčmář, J. Malý, M. Šulcková, J. Vencl, J. Žabka,
D. Krátká, P. Valach
Omluven: T. Blecha
OZ bylo schváleno:
 Cenová nabídka p. Vymetálka Petra – geometrický plán na rozdělení pozemku pro odkoupení cca 100 m2 okolo křížku nad Myšákovi + vytýčení
vlastnické hranice v okolí budovy OÚ.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
 Pořízení nové tiskárny – cena nové tiskárny 15 300,-Kč včetně DPH
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
 Veřejně prospěšné práce – vytvoření třech pracovních míst pro uchazeče
o zaměstnání(evidované na úřadu práce) a to pro dvě ženy a jednoho
muže s trvalým pobytem v České Rybné. Příspěvek od úřadu práce je
poskytován do výše 13 000,-Kč měsíčně/1 místo.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
OZ přesunulo na příští zasedání:
 Pronájem soukromého pozemku- p. č. 136/11 a části pozemku p. č. 136/1
v k. ú. Česká Rybná (přístupová cesta na hřiště TJ Sokol Česká Rybná, z. s.)
- projednání se přesunulo na příští zasedání ZO a to na 24.4.2015
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
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OZ bere na vědomí:
 EKOLA České Libchavy – DODATEK č. 9 smlouvy o dílo
na svoz a odstraňování komunálního odpadu
z velkoobjemových kontejnerů – bioodpad
 Objednávka kopii katastrální mapy
pro účely pasportu veřejného osvětlení – Kú – Ústí nad Orlicí
 Objednávka- vyhotovení pasportu osvětlení v České Rybné
u f. Elektroprojekce P. Bartoň
 Objednávka – vyhotovení revize v č. p. 78 OÚ –
elektroinstalace + společné prostory bytů v č. p. 174
u f. Elektroslužby J. Belko
 Objednávka-zakreslení skutečného stavu
el. instalace v tech. místnosti v č. p. 120 u f. Elektroprojekce
P. Bartoň
 Objednávka – vyrobení pomníku ,,Musil“, + očištění kříže
na hřbitově a opravu písmen na pomníku padlích za 1. svět. války
pod školou – f. R. Raška – kamenictví České Libchavy
 podepsání PŘÍKAZNÍ SMLOUVY č. 04-15-30 Obec Česká Rybná –
Energy Beneﬁt Centre (dotace OÚ)
 ČSOB – navýšení úrokové sazby o 0,20% p. a.
nad vyhlašovanou úrokovou sazbu
 ČSOB – poskytnutí výjimky ze standardního poplatku –
za vedení účtu v poloviční výši
 ČSV Záchlumí – žádost o příspěvek na léky
potřebné k ozdravění chovaných včelstev
 rozmístění hrobů na místním hřbitově – plán
 termovizní měření úniku tepla Česká Rybná č.p. 174
 zpráva SPOZ – J. Malý
 zpráva kulturní komise – J. Vencl – starosta
 termín příštího zasedání OZ – 24. 04. 2014 od 19:00 –
sál OÚ – veřejné
Josef Vencl, starosta
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ROZPOČET 2015
PŘÍJMY
1111
1112
1113
1122
1121
1211
1340
1341
1351
1361
1511
4112
2111
2131
2132
2141
2324
2329
2343
3111

DPFO ze závislé činnosti
DPFO ze záloh
DPFO srážkou
Daň z příjmu za obec
Daň z příjmu právnických osob
DPH
Komunální odpad
Poplatek za psy
Odvod výtěžku z provozování loterií
Správní poplatky
Daň z nemovitosti
Neinv dotace ze SR
Příjmy za služby
Příjmy z pronámnu pozemku
Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí
Úroky
Přijaté příspěvky a náhrady
Ostatní nedaňové příjmy
Příjmy z úhrady dobývacího prostoru
Prodej pozemků

celkem

700 000 Kč
10 000 Kč
95 000 Kč
47 500 Kč
920 000 Kč
1 875 000 Kč
201 500 Kč
8 600 Kč
14 620 Kč
4 000 Kč
290 000 Kč
72 100 Kč
12 500 Kč
2 100 Kč
95 720 Kč
15 000 Kč
15 000 Kč
12 000 Kč
1 260 Kč
4 000 Kč
4 395 900 Kč

VÝDAJE
1032
2141
2212
2221
8

Těžba dřeva
Vnitřní obchod a turismus
Silnice
Silniční doprava (aut.zastávky)
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40 000 Kč
106 500 Kč
620 500 Kč
30 000 Kč

2310
2321
3111
3117
3141
3314
3319
3326
3341
3349
3392
3399
3419
3421
3429
4357
3522
4357
3612
3631
3632
3639
3722
3745
5274
5512
6112
6171
6310
6399
6402

Pitná voda
Studie kanalizace
MŠ Hejnice-příspěvek
ZŠ Česká Rybná
Školní jídelna
Knihovna
Kronika
Oprava-pomník
Rozhlas a televize
Zpravodaj, Almanach
Zájmová činnost v kultuře (sál)
Záležitosti kultury (SPOZ,kulturní komise)
TJ SOKOL - příspěvek
Vybudování dětského hřiště
ČSZ - příspěvek
Příspěvek Albertinum
Příspěvek Nemocnice Ústí n. Orl.
Příspěvek Domov důchodců Ústí n. Or.
Bytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Hřbitov odměny
Komunální služby
Sběr a svoz komunálního odpadu
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
Podpora krizového řízení a nouzového plánování
Požární ochrana
Zastopitelstvo obce
Činnost místní správy
Výdaje z úvěrových ﬁn., operací, bankovní popl.
Daň z příjmu za obec
Finanční vypořádání minulých let

celkem

2 000 Kč
250 000 Kč
25 000 Kč
361 000 Kč
31 000 Kč
8 800 Kč
6 000 Kč
15 000 Kč
1 000 Kč
34 500 Kč
19 000 Kč
74 500 Kč
5 000 Kč
160 000 Kč
5 000 Kč
3 000 Kč
8 000 Kč
6 000 Kč
215 180 Kč
160 000 Kč
2 000 Kč
308 620 Kč
320 000 Kč
60 000 Kč
15 000 Kč
95 000 Kč
435 600 Kč
910 000 Kč
3 500 Kč
47 500 Kč
11 700 Kč
4 395 900 Kč
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ RYBNÁ
DĚTSKÝ KARNEVAL
Tradiční dětský
karneval uspořádala škola ve spolupráci s rodiči
v sobotu 24. ledna 2015. Účast
malých i větších
dětí, jejich rodičů a prarodičů či
příbuzných a známých byla opět
velká a celé odpoledne provázela
dobrá a příjemná atmosféra. Sešla se spousta krásných a nápaditých masek, z nichž ty nejlepší
byly odměněny dortem a všechny
ostatní si odnesly dárek v podobě
balíčku s omalovánkou nebo termosky. Rovněž tombola byla bohatá
díky velkému počtu sponzorů, kteří
na karneval přispěli věcným darem
či ﬁnančním příspěvkem.
Celým karnevalovým programem
děti provedla paní učitelka Jitka
Dytrtová. Tančilo se na reprodukovanou hudbu, kterou dětem pouštěl
Kuba Morávek, dále si děti zasoutěžily a mezi tím na jevišti vystoupili
žáci ZUŠ s mluveným slovem a dole
na sále předvedly svoje umění mažoretky Marlen z Kostelce nad Orlicí.
Myšlenka paní Jany Fajfrové upéci
domácí zákusky se v loňském roce
osvědčila, a tak maminky p. Konečná, p. Kalousková, p. Martincová,
p. Pfeiferová a p. Prachařová z Hejnic napekly a připravily na 60 tác10

ků sladkého občerstvení. Výborné
věnečky přidala i paní Grúnerová.
Jeden z dortů do tomboly upekla
a ozdobila další maminka paní Janečková. Párkovače a prodeje párků v rohlíku se tentokrát ujala paní
Máša Šulcková s Kristýnou Hrdličkovou. Touto cestou jim moc děkujeme.
Výtěžek z karnevalu byl opět vysoký a peníze budou použity na školní
výlet, dále na objednané výtvarné
a pracovní dílny s externími lektory,
na environmentální programy nebo
na návštěvy divadelních představení a koncertů. Všem výše jmenovaným a všem dalším rodičům, kteří
podle svých možností zajistili další
potřebné činnosti touto cestou velice děkuji. Paní Dytrtové bych chtěla poděkovat zvlášť, jménem svým
i jménem rodičů, nejen za konferenciérskou činnost, ale i za veškerý
čas, který přípravě karnevalu věnovala.
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Marta Košťálová
ředitelka školy

TJ SOKOL ČESKÁ RYBNÁ
SPORTOVNÍ PLES
Dne 17. ledna 2015
se uskutečnil na sále
OÚ 12. sportovní ples,
na kterém vystoupila
taneční skupina z Hnátnice. Odezvy na ples byly pozitivní
– odcházelo se v ranních hodinách,
hudba hrála do půl páté. Jenom škoda že nepřišlo alespoň tolik lidí jako
v minulém roce. Poděkování patří
všem, kteří přispěli věcnými cenami
do tomboly a OÚ za zaplacení nákladů na vytápění sálu.

KARETNÍ TURNAJ
O NEJLEPŠÍHO HRÁČE
VE HŘE KOZA
ZA ROK 2014
Dne 6. února 2015 se
konal v místním pohostinství Bosenka turnaj v karetní
hře KOZA. Do tohoto turnaje postoupilo 10 nejlepších hráčů za rok
2014. Po vyřazovacích hrách se k ﬁnálovému stolu probojovali 4 hráči.
Nejlepším hráčem se nakonec stal
Šulcek Vojta, který obhájil vítězství
za rok 2013.
Na dalších místech se umístili:
2. Vencl Josef ml.
3. Kaněrová Simona (HK)
4. Javůrek Tomáš

VÝROČNÍ
VALNÁ HROMADA
Dne 13. března 2015 proběhla
za účasti 23 členů a 3 hostů 90. výroční valná hromada.
Na VVH se zvolil nový výkonný
výbor a revizní kontrolní komise
na období 2015-2018.
Členy VV byly zvoleny:
Kalousek Jiří st., Prchal Ivan,
Řeháčková Petra, Dytrtová Jitka,
Vymetálková Jiřina ml.,
Dytrt Tomáš st., Myšák Martin st.,
Šulcek Vojta, Vencl Josef ml..
Členy RKK byly zvoleny:
Myšáková Jana st., Hindráková Věra,
Barvínek Vít
Na VVH jsme museli hlasovat
o změně názvu TJ Sokol Česká Rybná – (dle zákona). Nový název zní
TJ SOKOL ČESKÁ RYBNÁ, z. s.
(z. s. – zapsaný spolek).

PŘIPRAVOVANÉ
AKCE
Velikonoční turnaj
v karetní hře KOZA
– 4. 4. 2015
od 20:00 hod.
v pohostinství Bosenka
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Turistický pochod
OKOLO BOSNY
16. 5. 2015
Sportovní dětský den
30. 5. 2015 na hřišti TJ Sokol
Výlet za historii – 27. 6. 2015
Za TJ Sokol Vencl Josef ml.

ZIMNÍ PŘÁTELSKÁ
PROCHÁZKA
7. 2. za krásného slunečného počasí jsme opět vyrazili na malou procházku kolem České Rybné. Jako
každoročně i tentokrát sraz byl
svolán k místní škole. Po malém
občerstvení všech 41 chodců jsme
mohli vyrazit směrem na Kučerův
kopec. Tentokrát jsme se rozhodli
zavítat do sousedních Hejnických
hvozdů. Nad Hejnicemi se pod námi
za famózního počasí krásně vinula
silnice do naší obce. Bylo určitě zajímavé ji vidět z kopců, na které nikdo
z nás nemá jen tak čas kdykoliv zajít,
a které většinou pozorujeme jen ze
spěchajících aut.
Do Hejnic jsme sešli kolem místní
kapličky a do kroku nám jako na objednání vyhrával místní rozhlas.
U hejnických bytovek na nás čekalo velké překvapení. Většina chodců
svědomitě uposlechla výzvu a nesla
si s sebou dřevo na oheň, ale ukázalo se, že nebylo třeba. Náš kamarád Miroslav Svoboda st. už čekal
naši výpravu u sálajícího ohně nejen
12

s hrncem plným výborného čaje,
ale i dobrým hejnickým destilátem.
Zkrátka opékání buřtů v Hejnicích
se vydařilo. Ještě jednou ti, Míro,
tímto děkujeme.
S plnými břichy jsme vystoupali
na Moštárnu, dále pak pod Balašovu
pilu, přes potok až na Hranice. Počasí bylo opravdu nádherné, takže
Bosenka musela na většinu turistů
ještě počkat. Na Příčnici padlo rozhodnutí, že zdravé jádro výpravy
půjde ještě k lomu pod Hůrka a pak
přes Záploty do obce.
V místním pohostinství byla už akce
úspěšně zakončena a vyhodnocena.
Ještě jednou díky všem, kdo s námi
chodíte šmajdat, samotné by nás to
nebavilo.

POZVÁNKA
NA POCHOD
KOLEM BOSNY
Všichni jste srdečně zváni
na další ročník pochodu
kolem České Rybné.
TRASY:
10 km a kočárková – 4 km
STARTOVNÉ: 30 Kč
START:
16. května 2015
v 9 hodin na fotbalovém hřišti
Těší se na Vás pořadatelé.
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Cvičení dětí

UPOZORŇUJEME!
Malá kopaná

Cvičení dětí probíhá každé úterý
od 15 hodin v místní škole.
Vedoucí – Jiřka Vymetálková
a Věrka Hindráková.

Počínaje nedělí 5. dubna
opět jezdíme na Habřinku na malou
kopanou.
Zváni jsou všichni
(věk nad 15 let),
kdo má chuť
si zakopat.
Odjezd vždy v 18.45 hodin
od Bosenky.

Za TJ Sokol Martin Myšák

Přátelé historie ve spolupráci s obecním úřadem vás zvou

ve dnech 20. 6. a 21. 6. 2015
na

VOJENSKOHISTORICKOU
VÝSTAVU
věnovanou k výročí 100 let od vypuknutí I. světové války
a 70 let od ukončení II. světové války.
PŘI TÉTO PŘÍLEŽITOSTI BUDOU VYSTAVENY
HISTORICKÉ FOTOGRAFIE A POHLEDNICE ČESKÉ RYBNÉ.

ŽIVÁ UKÁZKA VÝSTROJE A VÝZBROJE LEGIONÁŘŮ
proběhne v sobotu 20. 6. v 16 hodin.
ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ RYBNÁ
sobota 20. 6. 09.00 – 21.00 h
neděle 21. 6. 10.00 – 16.00 h
Vstupné dobrovolné!
Českorybenský Zpravodaj - 2/2015
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Z ČINNOSTI SDH
T J S o k o l Č e s k á RMěsíc
y b n á p oříjen
ř á d á byl
spojen
s přípravou
techniky na zimu. ProDNE 27. 06. 2015
ZÁJEZD
věrkou bylo námětové cvičení.
1979 Do sboru začínají vstupovat první ženy. Pro MP jsme
zhotovili klubovnu v budově
MNV za velké aktivity bratra
Dvonče a Krčmáře Oldřicha.

SOLNÉ DOLY V POLSKU
A PROHLÍDKA HUTÍ V OSTRAVĚ
VÍTKOVICÍCH
Pokračování příště.

PROGRAM:

Za SDH Jiří Malý

odjezd ve 2:00 hodiny ráno od restaurace Bosenka v Č. Rybné
v 9: 00 hodin – prohlídka solných dolů v Polsku Wieliczka
asi ve 13:00 – 14:30 - oběd (v ceně zájezdu)
v 16:00 hodin prohlídka ostravských hutí
asi ve 21:00 hodin návrat do České Rybné
Cena 1300 Kč / osoba
(v ceně doprava, pojištění, vstupné a jednotný oběd)

Rezervace a platba nutná do 30. 4. 2015!!! u J. Dytrtové.
(Česká Rybná 64) V případě dotazů volejte 733 702 885

ČSZ ČESKÁ RYBNÁ
1. ČESKORYBENSKÝ MASOPUST
Už od poslední výroční členské schůze ČZS
se na výborových schůzích objevovaly návrhy
na zpestření naší činnosti. Z několika nápadů
vyšel nakonec vítězně masopust. I když jsme
o něm nikdo moc nevěděl, za pomoci internetu a knih jsme získali potřebné informace
a co z toho vzešlo, to jste mohli vidět a zažít
na vlastní kůži v sobotu 14. února 2015.
Samotné akci předcházelo období příprav
a plánování. Organizace se s velkým zápalem
14
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ujali především manželé Jiřina a Josef Vymetálkovi, kterým za to vše
patří velké poděkování. Stálo je to
spoustu času,práce, zařizování a sil,
ale přestože jsme organizace malá,
našly se další obětavé ruce, které jim
ochotně pomáhaly a nakonec vše
dopadlo dobře. Nikdo nečekal, že
se sejde takový počet rozmanitých
masek. Hned na začátku nás překvapil starosta obce se stolkem plným jídla a pití a slavnostně na úvod
masopustního průvodu předal
„Masopustovi“ krásný kovaný klíč
od obce, na kterém je vyobrazen
znak obce. (V současné době ho
můžete vidět na zdi v kanceláři OÚ,
aby mohl být znovu použit v příštím
roce.) Za doprovodu harmonikáře pana Macháčka z Kunvaldu pak
průvod masek postupoval vesnicí
od rybníčka na horním konci směrem dolů a zastavoval se na místech,
kde místní občané připravili pro
účastníky rozmanité občerstvení.
Za vše moc děkujeme. Nechyběly
ani tradiční masopustní koblížky.
Cílem masopustního průvodu byla
autobusová otočka na dolním konci,
kde ve Vymetálkově přístavbě čekala
na účastníky akce tradiční staročeská zabíjačka s prdelačkou, ovarem,
prejtem, kroupami, jitrničkami
a tlačenkou. Nezapomněli jsme ani
na pivo, svařené víno s rumem
a ovocem, teplou medovinu či grog.
V průběhu odpoledne vystoupily se
svým programem děti ze základní
školy, ochotníci z Rudoltic sehráli
krátké divadelní představení a vy-

vrcholením bylo rytířské klání. Děti
si mohly zastřílet z kuše či z luku,
nebo se nechat zkrášlit malováním
na obličej. V areálu stál také stánek
Domova pod hradem Žampach, kde
bylo možno si zakoupit výrobky klientů domova. Přestože měsíc únor
je zimní měsíc, počasí naší akci přálo. Sníh v tuto dobu chyběl a, i když
trochu chladněji bylo, občas vysvitlo
i sluníčko. Každá maska, která prošla v průvodu celou trasu, obdržela
v cíli malou odměnu. Zakončením
masopustu bylo pohřbení basy, kterou nám k této příležitosti zhotovil
pan Bohumil Valach a patří mu za to
i naše poděkování.
Na závěr děkujeme všem, kdo nám
při této akci pomáhali. Samozřejmě
děkujeme i všem sponzorům, bez jejichž pomoci by masopust nebyl tak
pestrý. Doufáme, že nám spoluobčané i sponzoři vyjdou vstříc i příště.

MAŠKARNÍ
TANCOVAČKA
V sobotu 21. března 2015 zahrádkáři přivítali jaro tradiční maškarní tancovačkou. Opět se sešla řada
pěkných masek a bohatá tombola
přilákala na sál více než 80 účastníků. K tanci a poslechu tentokrát hrál
DJ Divíšek ze Žamberka. Písničky
byly spojeny s videoprojekcí a barevnou hudbou. Samozřejmě opět proběhla soutěž masek. V jednotlivcích
zvítězila ovce před vodníkem a námořníkem, ve skupinách se nejvíce
líbily myšky, které měly s sebou i kus
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sýra, před porodnicí (porod proběhl
v přímém přenosu) a lehkými děvami z E 55. Snad ti, kdo přišli, nelitovali. Děkujeme všem sponzorům
a členům, kteří pomohli s přípravou
a organizací tancovačky.
Za ČZS Mgr. Marie Šulcková
16
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SDH ČESKÁ RYBNÁ
Nový rok 2015 započali naši členové návštěvou valných hromad
okolních sborů, se kterými udržujeme kamarádské vztahy a naše spolupráce s nimi přináší
dobré výsledky dobrovolné hasičině.
Zde můžeme porovnat, jak se kde
činnost sboru vyvíjí a daří.

DĚTSKÝ BRANNÝ
ZÁVOD
31. ledna se do České
Rybné sjeli mladí hasiči z SDH Bohousová, Rybná nad
Zdobnicí, Sopotnice, Horní Čermná, Tatenice, Klášterec nad Orlicí,
Pustá Kamenice a místní Česká Rybná, aby soutežili o co nejlepší umístění v branném závodě. Na 2km trať
se vydaly tříčlenné hlídky, aby plnily
tyto disciplíny: střelba ze vzduchovky, vázání uzlů, srážení kuželek, hod
granátem, topograﬁe, hasící přístro-

je, balení hadic a zdravověda. Na
závěr si tuto trať okusili i vedoucí
mladých hasičů. Dle umístění obdržely soutěžní hlídky věcné ceny. Počasí závodu přálo, a tak se soutěžící
s pocitem dobrých výsledků vraceli
domů.
Výsledky mladší žáci:
1. Horní Čermná
2. Bohousová
3. Rybná nad Zdobnicí
4. Horní Čermná
5. Rybná nad Zdobnicí
6. Sopotnice

čas
26,53
23,56
27,59
26,20
28,00
30,44

b.
36
32
31
29
26
20

Výsledky starší žáci:
1. Pustá Kamenice
2. Horní Čermná
3. Sopotnice
4. Tatenice
5. Česká Rybná
6. Horní Čermná
7. Klášterec nad Orlicí
8. Sopotnice

čas
19,00
21,00
21,30
24,59
18,00
23,40
18,50
21,17

b.
45
43
37
37
36
36
34
34
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9.
10.
11.
12.
13.

Klášterec nad Orlicí
Bohousová
Rybná nad Zdobnicí
Sopotnice
Pustá Kamenice

21,09
23,00
23,43
25,57
21,06

32
32
32
31
29

Výsledky vedoucí:
1. Česká Rybná
2. Klášterec nad Orlicí
3. Bohousová
4. Klášterec nad Orlicí
5. Rybná nad Zdobnicí
6. Sopotnice
7. Pustá Kamenice
8. Horní Čermná

čas
13,17
14,83
19,12
19,36
24,15
20,57
17,45
18,13

b.
28
28
26
26
25
22
21
21

HASIČSKÝ BÁL
21. února se konal tradiční hasičský
bál. Do sálu Obecního úřadu si přišlo zatancovat zhruba 160 návštěníků. K tanci i poslechu vyhrávala
pro nás populární hudební skupina
Combi Kvasiny. Zpestřením byla
ukázka břišních tanců v podání
opravdových chlapů, kteří dokonale pobavili publikum. Půlnoční
přestávku vyplnila bohatá tombola.
A tak se mohlo pokračovat v tanci
a veselí až do ranních hodin.

ŠKOLENÍ ZÁSAHOVÉ
JEDNOTKY
Na konci února proběhlo školení
místní zásahové jednotky. Na programu bylo teoretické seznámení
s technikou a jejím ošetřováním
po zásahu i průběžně. Dále přišla
na řadu zásahová výstroj a péče o ni
18

jednotlivými členy zásahové jednotky. Jako další bod školení byla činnost při vyhlášení poplachu. S tím
pak souvisí bezpečnost práce při
zásahu, a to jak osobní, tak i zachraňovaných osob. Dále přišly na řadu
dýchací přístroje, jejich použití
a péče o ně. Připravenost je na prvním místě.

V TOMTO OBDOBÍ
SLAVILI
ŽIVOTNÍ JUBILEA
Kalousková Jaroslava
Šlezingrová Jana

65 let
50 let

Blahopřejeme a přejeme
hodně zdraví.

VZPOMÍNÁME
20. března 2015
opustil naše řady SDH
v České Rybné
bývalý velitel sboru
a člen soutěžního zemědělského
družstva
bratr Miroslav Žabka
ve věku 70 let.

PŘIPRAVUJEME
10. 4. členská schůze
16. 4. sběr železného šrotu
květen okrsková soutěž
okrskové námětové cvičení
lodičky-sjezd po Divoké Orlici
pochod přes Tři hrady
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Za SDH Jiří Malý

PODĚKOVÁNÍ ZA VZORNOU REPREZENTACI
Bývá zvykem, že se dětských branných závodů
účastní i hlídka z České Rybné. Nebylo tomu
jinak i v letošním roce. Snaha 3 závodících dětí
se projevila už tři neděle před samotným závodem. Domluvili jsme se na první schůzce, kde si
zopakujeme vše, co se dříve na „hasičáku“ učili. Čtrnáct dní předem jsme se sešli a probrali
uzle, topograﬁcké značky, zdravovědu i hasičáky. Eliška, Katka a jeden statečný muž Míša byli pilní a hodně věcí si pamatovali, takže nebylo nutné je čemukoli učit:) Bohužel do jejich složení zasáhla
chřipková epidemie a jejich píle a domácí samostudium by přišlo v niveč. Naštěstí se k holkám přidala Katka Valachová, která se vše začala učit 3 dny před
závodem! Poprvé držela v ruce vzduchovku a s lanem ji to taktéž nešlo úplně
na výbornou. Ale snaha a smysl pro kolektivní práci byl chvályhodný. A tak se
stalo, že všechna tři děvčata dostavila v den závodu do hasičárny značně nervózní. Ani se jim nemůžeme divit. Míša Žabu na nás myslel z tepla své postele
jako i další děti, které se nemohly na závody kvůli nemoci dostavit. V den závodu se ještě dvě soutěžní družstva odhlásila. V hasičárně jsme si ještě zopakovali nejtěžší uzle a hasící přístroje. Holky pak vyrazily na nástup s pocitem, že
vše zapomněly. Opak byl ale pravdou. Musím říct, že jejich výkon byl na dobu
jejich přípravy, tedy 14 dní a v případě jedné pouhé 3 dny, výborný. Doběhly
v nejrychlejším čase všech hlídek a jejich bodový zisk také nebyl zanedbatelný. To jim vyneslo krásné a zasloužené 5. místo ve starších žácích. Družstvo
ve složení Eliška Krejčířová, Katka Řeháčková a Katka Valachová ukázalo, že je
možné předvést skvělý výsledek i po dvou schůzkách a vzorném samostudiu.
Ještě větší radost nám udělalo, když jsme se za 4 dny sešli v klubovně znovu
a tentokrát s nimi přišlo dalších 7 zájemců o dobrovolnou hasičinu. Děkujeme
za skvělou reprezentaci a budeme se těšit, že nebude jediná!
Za SDH L. Raliková a M. Koudela

HASIČSKÝ
TAJNÝ VÝLET
Naši vedoucí Lucka
Raliková, Mirek Koudela a Martina
Zemanová pro nás přichystali ,,TAJNÝ VÝLET“. Byli jsme nedočkaví,
kam nás vezmou. Nakonec to byla

požární stanice Žamberk. Dozvěděli
jsme se například, že při poplachu
se musí hasiči do dvou minut obléci a vyrazit na místo nehody. Také
jsme zjistili, že každá jejich služba
trvá 24hodin a opakuje se jednou
za tři dny. Během jedné služby je zde
pět hasičů, a v noční čas si můžou
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jít schrupnout do svých pokojů. Prošli jsme si důležité části požární stanice,
se kterými je spojená garáž. V ní se ukrývala dvě hasičská auta, čluny a staré
již nepoužívané ,,FÁRO“. Třetí nejzákladnější auto stálo venku. O tomto voze
jsme dostali podrobný výklad i s ukázkou. Zjistili jsme, že plně naložené auto
váží 18 tun. Ukázali jsme si všechny potřebné věci k uhašení ohně, otevření
dveří od bytu či jak podat první pomoc člověku. Ke konci jsme si obtěžkali na zádech dýchací přístroj a hasičskou helmu. Také nesmíme zapomenout
na spuštění falešného poplachu, díky kterému jsme zjistili, jak to vypadá při
tom opravdovém. Výlet se nám moc líbil a jsme za něj velmi vděční. Tímto
všem naším vedoucím děkujeme za uspořádání výletu a hasičům ze stanice
HZS Žamberk, kteří se nám tak ochotně věnovali.
Katka Řeháčková a Eliška Krejčířová, MH SDH Česká Rybná

Pokračování historie SDH Česká Rybná bude v příštím čisle.

T Ř Í K R Á L O VÁ S B Í R K A
Se začátkem letošního roku obcházeli naši vesnici Tři králové.
Koledovali pro Charitu Ústí nad Orlicí.
Do zapečetěné pokladničky, která se otevřela na našem obecním úřadě,

jste vložili celkem rovných 6 500, - Kč.
Děkujeme, že jste svou štědrostí pomohli potřebným.
Pro zajímavost uvádím částky vybrané v okolních obcích.
Hejnice 7 382,- Sopotnice 19 966,- Žamberk 76 333,-

Více informací naleznete na www.uo.charita.cz
V. Valachová
20
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ZAJÍMAVOSTI Z NAŠÍ OBCE
OSLAVA SVÁTKU MDŽ
S KAPELOU KAPKA

BLAHOPŘEJEME
K NAROZENINÁM

Kulturní komise v České Rybné
s obecním úřadem a Podchlumím
a.s. uspořádaly 7.3.2015 u příležitosti svátku MDŽ dostaveníčko s hudební kapelou KAPKA.
Nejprve všechny přítomné pozdravil
a přivítal za kulturní komisi Z. Martinec, za Podchlumí a.s. ředitelka
p. M. Tomanová a za obec starosta
obce J. Vencl. Po slavnostním přípitku následovalo vystoupení skupiny
KAPKA. Hned od začátku kapela
navodila pěknou atmosféru a ve vyprodaném sále bylo veselo. Že se
vystoupení přítomným líbilo svědčí i to, že se dostaveníčko protáhlo
o hodinu a půl něž bylo plánováno.
Pro všechny přítomné bylo připraveno malé pohoštění a v průběhu
večera dostaly všechny ženy malou
kytičku.
Touto cestou děkujeme jak kapele,
tak i Vám všem, kteří jste přišli a přispěli k pěkné oslavě svátku MDŽ.
Poděkovat také musíme Podchlumí
a.s. za ﬁnanční příspěvek. Na závěr
děkujeme všem osmnácti dobrovolníkům, kteří ve svém
volnu pomáhali
kulturní komisi
celou akci zajišťovat a uspořádat.

V prvním čtvrtletí roku 2015
5
slavili svá životní jubilea
tito naši spoluobčané:

Za kulturní komisi
Zdeněk Martinec

LEDEN:
Marie Honzátková

70 let

Jaroslava Venclová

60 let

Pavel Brůna

70 let

Jaroslava Kalousková

65 let

ÚNOR:
Marie Svobodová

65 let

Zdeněk Martinec č.p. 16

75 let

Přejeme ještě jednou všem oslavencům
hodně zdraví a rodinné pohody.

VZPOMÍNÁME…
Z našich řad spoluobčanů
čanů
a z kruhu svých blíkých
ých
odešli:
9. 1. 2015
Bedřich Vyčítal

92 let

16. 2. 2015
Stanislav Tobiška

85 let

22. 2. 2015
Marie Vídenská č.p. 154

80 let
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za SPOZ Jiří Malý
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POZVÁNKA NA SJEZD RODÁKŮ

OBCE ČESKÁ RYBNÁ
20. ČERVNA 2015
Vaše rodná vesnička Česká Rybná srdečně zve
všechny své rodáky na sjezd, který se koná 20. 6. 2015.
Uplynulo pět let a je čas si opět připomenout místa, kde jsme se narodili,
prožili dětství, mládí a spoustu krásných nezapomenutelných chvil.
Vždyť rodný domov máme jen jeden a proto jistě každý z Vás rád zavítá
v místa, která dobře znal, kde se setká se svými spolužáky, přáteli,
známými a společně zavzpomínáme na doby dávno minulé.
Tradice sjezdu je již mnoholetá a proto věříme, že každý z Vás s radostí
zavítá do své vesničky. Uvidíte, že Vás nezklame
a po dobu dalších pěti let budeme mít jistě na co vzpomínat.
Srdečně jsou zváni i rodinní příslušníci a přátelé.
Program dne a organizace sjezdu:

od 10,30 hodin do 17,30 hodin hraje dechová hudba
do 11.00 hodin – shromáždění účastníků v kulturním domě
od 11.30 hodin – přivítání, vystoupení žáků ZŠ a oběd
- odchod k památníku padlých s kladením věnce
- po částech návštěva školy
- průvod obcí - na hřbitově položení věnce
k uctění památky zesnulých

v 16.00 hodin oﬁciální představení vojenskohistorické
výstavy ve škole
v 17,30 hodin večeře
od 18,30 hodin společná zábava
Po d r o b n ě j š í i n f o r m a c e p r o ú č a s t n í k y s j e d u ,
budou na pozvánce kterou, každý rodák obdrží.
22
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OSLAVA MDŽ S KAPELOU KAPKA
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