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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná dne 24. 4. 2015.
Přítomno devět zastupitelů:
T. Blecha, M. Koudela, P. Krčmář, J. Malý, P. Valach, J. Vencl,
D. Krátká, M. Šulcková, J. Žabka
Přítomno 42 hostů
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
 Hruška, spol. s. r. o. – žádost o snížení nákladů na provoz snížení měsíčního nájmu na 1,-Kč a roční ﬁnanční příspěvek ve výši 40.000,-Kč
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 4 Zdržel se 0
Pro – Koudela, Krčmář, Šulcková, Valach, Žabka
Proti – Krátká, Malý, Vencl, Blecha
 Malováni pohostinství Bosenka + chodba, toalety
vybrána byla f. Šulcek – cenová nabídka 18.805,-Kč včetně DPH
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdržel se 0
 Směrnice – zásady pro poskytování dotace neziskovým organizacím
a spolkům z rozpočtu obce Česká Rybná.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
 Energy beneﬁt centre – cenová nabídka, zpracování prováděcí projektové
dokumentace pro výběr zhotovitele na zateplení objektu Obecního úřadu
a na výměnu zdroje vytápění.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti Krátká Zdržel se 0
 Jast, dopravní značení – cenová nabídka na dodatkové tabulky 527,-Kč
včetně DPH
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
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OZ bere na vědomí:
 Rozhodnutí – Obecní úřad Česká Rybná povoluje skácení 3 Ks olší na pozemku p. č. 166 v k. ú. Česká Rybná
 Rozhodnutí – Obecní úřad Česká Rybná povoluje skácení 1 Ks jívy
 na pozemku p. č. 79 v k. ú. Česká Rybná
 Žádost manželů Luhových o koupi části pozemku v majetku obce p. p. č.
1734/1 v k. ú. Česká Rybná

Zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná dne 21. 5. 2015.
Přítomno sedm zastupitelů:
M. Koudela, P. Krčmář, J. Malý, M. Šulcková, P. Valach, J. Vencl,
T. Blecha – přítomen od 20:15
Omluven: J. Žabka, D. Krátká
OZ bylo schváleno:
 Skupinový vodovod Hejnice – Česká Rybná – závěrečný účet za rok 2014
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0
 Účetní závěrka příspěvkové organizace ZŠ Česká Rybná k 31. 12. 2014
a převod zisku z hospodaření r. 2014 ve výši 13 626,60Kč do rezervního
fondu ZŠ
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0
 Pasport komunikací ve vlastnictví obce Česká Rybná.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0
 Nákup pozemkové parcely č. 1481/2 0 výměře 4 m2 , travní pozemek; č.
1499/5 o výměře 249 m2 , travní pozemek. Kupní cena ve výši 8.855,-Kč.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0
 Nařízení č. 1/2015 – Tržní řád (zvýšení bezpečnosti v obci a ochrana
bezpečnosti seniorů)
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0
 Žádost o ﬁnanční dotaci z rozpočtu obce Česká Rybná ve výši 3.000,-Kč
pro Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0
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 Žádost o veřejnou ﬁnanční podporu z rozpočtu příjmů a výdajů obce
Česká Rybná ve výši 4.000,-Kč pro Základní organizaci včelařů, Záchlumí
– na ﬁnancování – částečná úhrada léků a podpora výsadby nektaru
pylodárných rostlin.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0
 Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Pardubického kraje 2015
na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky sboru
dobrovolných hasičů Česká Rybná ve výši 10.000,-Kč
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0
 Vyhlášení záměru na snížení měsíčního nájmu za prodejnu potravin
Hruška.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0
 Vyhlášení záměru na směny části pozemku p. č. 1485 a p. č. 1759 za část
pozemku p. č. 1734/1 o výměře 16 m2 , záměr prodeje zbylých částí
pozemků p. č. 1734/1, o výměře 46 m2 vše k. ú. Česká Rybná
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0
 Posouzení návrhů na pořízení změny č. 1 Územního plánu Česká Rybná –
schválení všech návrhů na změnu funkčního využití pozemků.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0
 Odebrání již vymezených zastavitelných ploch v k. ú. Česká Rybná –
vyjmutí těchto p. p. č. 926/2, 934ú1, 266, 933, 106/2, 931/1 o celkové
výměře 8.762 m2
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0
OZ nebylo schváleno:
 Pořízení mapového portálu Geosense
 Finanční podpora – Českého červeného kříže
OZ bere na vědomí:
 Záznam z jednání – Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových
 Zápis ze schůze školské rady při ZŠ Česká Rybná
 ZŠ Česká Rybná – volba člena školské rady
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Zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná dne 3. 6. 2015
Přítomno šest zastupitelů:
M. Koudela, P. Krčmář, M. Šulcková, J. Vencl, J. Žabka, P. Valach
Omluven: T. Blecha, D. Krátká, J. Malý
OZ bylo schváleno:
 Cenová nabídka – Energy Beneﬁt Centre a. s. – projekční práce na
odstranění poruch stavby a doprojektování požadovaných
stavebních úprav
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0
 Úhrada částečných nákladů na pořízení změny č. 1 územního plánu
Česká Rybná – DOHODY – uzavřené mezi obcí Česká Rybná
a navrhovateli ve výši 5.000,-Kč za každou požadovanou změnu.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0

Zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná dne 13. 6. 2015
Přítomno šest zastupitelů:
M. Koudela, P. Krčmář, M. Šulcková, P. Valach, J. Malý,
D. Krátká, T. Blecha, J. Vencl
Omluven: J. Žabka
OZ bylo schváleno:
 Energy Beneﬁt Centre a. s. – smlouva o dílo na zpracování projektové
dokumentace na akci – Snížení energetické náročnosti objektu obecního
úřadu v obci Česká Rybná včetně výměny zdroje vytápění. Tato smlouva
nahradila původní znění smlouvy, podepsané pod stejným číslem ze dne
05. 05. 2015.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova – ve výši
100.000,-Kč
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
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OZ bere na vědomí:
 MÚ Žamberk – stavební úřad- Sdělení- zateplení budovy OÚ, výměna
oken, výměna střešni krytiny, výměna zdroje vytápění.
 Město Žamberk – Odbor regionálního rozvoje a územního plánování
– Veřejná vyhláška – Projednávání návrhu zadání změny č. 1 územního
plánu Česká Rybná.
 MÚ Žamberk – stavební úřad – Souhlas s odstraněním stavby- „střešní
krytina na objektu občanské vybavenosti č. p. 78“
Josef Vencl - starosta

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ RYBNÁ
ŠKOLNÍ VÝLET
Letos jsme se vydali
na školní výlet do nedalekého Hradce Králové za poznáním,
poučením i zábavou. Nejprve jsme
vstoupili do nového, moderního digitálního planetária. Děti se usadily
do sklopných křesel v nakloněném
kruhovém sále. Nad nimi byla zavěšena polokulová projekční plocha o průměru 12 metrů, skloněná
pod úhlem 17° a nad jejich hlavami
započal výukový programy o Zemi
a vesmíru. Odreagování na děti
čekalo v zábavním parku Tongo.
V hale na ploše 2900 m2 se nachází
spousta atrakcí, které nabízejí nezapomenutelné zážitky. Každá z nich
přitom představuje jiný ostrov či
mořský svět. Za jediný den tak mohou děti uskutečnit dobrodružnou
cestu oceánem. Vodnímu světu jsme
zůstali věrni i na poslední návště-

vě a tou bylo Obří akvárium. Zde
je možné zhlédnout část tropické
přírody Jižní a Severní Ameriky,
na tropické lávce poznat co obnáší
pobyt v tropech – kombinaci tepla
s vlhkostí 85 – 90 %. Na dně tropické
tůně žije přes 40 druhů ryb. Kromě
prohlídky vlastního akvária s podvodním tunelem je
možné zhlédnout
i videoprojekci.

ZÁVĚR ŠKOLNÍHO ROKU
V letošním školním roce mohli
žáci opět navštěvovat tělovýchovný
kroužek pod záštitou TJ SOKOL
a já bych chtěla touto cestou velice
poděkovat paní V. Hindrákové, p. J.
Venclovi, p. M. Myšákovi a Jiřince
Vymetálkové, kteří chodili s dětmi
cvičit. V kroužku angličtiny, který
vedla p. učitelka Rendlová si upevnili a rozšířili vědomosti z hodin AJ.
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Do přírody vyráželi v přírodovědném kroužku s panem Pokorným
a krásné krajky upaličkovali a vystavovali s paní Evou Krčmářovou.
Některé děti chodily také na náboženství. Všem dospělým, kteří věnují
čas rozvoji mládeže patří velké poděkování.
Děkuji i všem zaměstnancům školy,
kteří standardně odvádějí práci nad
rámec svých pracovních povinností. Jim i našim žákům přeji pěkné
prázdniny.

mohly děti vidět ptáky i v letu. Je neuvěřitelné, jakých rozměrů nabyde
rozpětí křídel, když je rozevírají při
vzletu. Děti se zájmem poslouchaly
celý výklad. Nezapřou v sobě prostředí, ve kterém vyrůstají a zájem
o přírodu i lásku k ní..
Výroba dárečku pro maminku

Mimo své školní povinnosti měly
děti plné ruce práce při různých aktivitách.

Jako každoročně, dne 24.4. přijela
do školy paní Třísková, se kterou
děti vyrábějí dáreček pro maminku.
Pokaždé tato externí lektorka přijede s jiným nápadem. Výsledkem jsou
drobné předměty, které děti zhotoví úplně samy, zabalí je a na Den
matek předají své mamince. Letos
děti vyráběly šperky, které navázaly
na kůžičku, a byl z toho krásný náhrdelník. Věřím tomu, že když ho
doma své mamince předávaly zabalené do celofánového pytlíčku,
na dně přizdobeném barevnou travičkou , že nejedné mamince ukápla
slzička radosti.

Přehlídka dravců

Sjezd rodáků

Velkým zážitkem pro děti byla návštěva chovatele sov s živými exponáty. Dne 15.4. k nám přijeli manželé
…..z Králík, kteří předvádějí dětem
ve školách různé druhy sov s odborným výkladem o jejich životě, rozmnožování a o tom, jak je potřeba je
chránit. Bylo to velice zajímavé hlavně tím, že jsme mohli několik druhů těchto vzácných druhů ptactva
spatřit na vlastní oči. Celá přehlídka
se konala na hřišti za školou, takže

Snad celá obec, zejména ti, kteří
celou akci připravují, žili přípravou
na sjezd rodáků, který byl stanoven
na 20.6.
I školní českorybenské děti se tradičně na celé akci podílely svým
kulturním vystoupením. Letos bylo
zaměřené na abecedu a písmenka
– prvopočátek výuky v každé škole.
Měl to být malý nástin vzpomínky
pro všechny účastníky srazu na zdejší školu. Nechybělo samozřejmě

Provoz školní družiny bude v příštím
školním roce opět operativně upraven dle zájmu žáků a potřeb rodičů.
Marta Košťálová, ředitelka

Z ČINNOSTI ŠKOLY
V POSLEDNÍM ČTVRTLETÍ
ŠKOLNÍHO ROKU
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pozvání do dnešní školy, která stojí
za prohlídku pro každého. Zejména
celý interiér je vkusně řešený a udržovaný. Zkrátka se může pochlubit,
jak bylo zmíněno při vystoupení dětí,
svým novým moderním oblekem.
Přípravou dětí na tento den byl i nácvik státní hymny, kterou zazpívaly
u pomníku pod školou na počest
občanů České Rybné, kteří položili své životy v boji při obraně naši
vlasti. Po skončení pietního aktu
mohli všichni účastníci přijmout
pozvání do školy. Zde řada místních
dobrovolníků uspořádala velkolepou historickou výstavu v přízemí.
V horním patře pak byly nachystány
ke zhlédnutí kroniky školy a rovněž
nádherná výstava prací zhotovených
v krajkářském kroužku, který je letitým zájmovým útvarem ve škole.
Mnohé účastnice setkání tak mohly
mezi exponáty poznat i své práce.
Každá příprava takové velké akce
stojí mnoho času, který je potřeba
vynaložit na úkor jiných činností.
Proto patří poděkovat i školním dětem za jejich snahu a trpělivost při
zkouškách a hlavně za výkon, který
při vlastním vystoupení podaly.
Práce s externími lektorkami
dne 22.5.
V pondělí po setkání rodáků obce
měly děti napůl oddechový den.
Školu navštívila paní Jana Balvínová
ze Slatiny u Vysokého Mýta. Přijíždí
každoročně se stavebnicí Geomag.
Je to stavebnice složená z geometric-

kých plastových tvarů, magnetických
spojovacích tyčinek a kuliček. Děti
z nich vytvoří různé útvary, budovy,
květiny apod. Často jsme až zaskočeni tím, jak jsou nápadité a šikovné.
Touto činností se vždycky zabaví,
jsou obrněni trpělivostí a snahou.
Tato činnost je pro děti vždy velkou
motivací do dalších aktivit.
Po tvořivé dvouhodině si přišla zahrát s dětmi do školy paní učitelka
Luhová. Přichystala pro děti přírodovědnou hru na téma „Stromy“.
Děti představovaly stromy různých
druhů, nejprve zasadily semínka,
potom je zalévaly, až vyrostl strom.
Potom se ocitly v lese, kde se ze stromů proměnily ve zvířátka, pobíhající po lese. Nakonec „vyrostl“ ve třídě
velký strom s jablky. Byla to změna
činnosti, kterou děti uvítaly po tvořivé přemýšlivé práci se stavebnicí
Geomag.
Přírodovědná vycházka dne 25. 6.
V neposlední řadě jsme přijali pozvání pana Junka, který nám při
přednášce o včelách slíbil, že nám
ukáže, jak se stáčí med. Bylo to velice
příjemné, protože pro děti přichystal vuřty, které si opekly na ohýnku
a žízeň zahnaly dobrou limonádou.
Naše vycházka měla i sladkou tečku
v podobě ochutnávky
medu. A tak není divu,
že děti byly nadšené
jak samotnou ukázkou a ochutnávkou,
ale i celou vycházkou.
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Fotbalový turnaj škol
dne 26.6.
Poslední akcí v tomto školním roce
a zároveň první akcí tohoto druhu
bylo fotbalové utkání mezi školami
z okolí. Celou akci pořádal místní oddíl Sokola. I když se naše děti
umístily na posledním místě, zaslouží si pochvalu pro snahu a výkony, které při utkáních podaly.
Zdeňka Rendlová, učitelka

PŘÍRODOVĚDNÁ
SOUTĚŽ
5. května se žáci naší školy zúčastnili soutěže v poznávání rostlin, živočichů a minerálů. Regionální kolo
proběhlo v České Třebové za účasti
252 dětí z 29 škol.
Naše děti se neztratily, naopak, dosáhly výborných výsledků. Michal
Konečný v poznávání živočichů
a minerálů obsadil krásné 4. místo. Petr Valach v poznávání rostlin a minerálů též báječné 4. místo.
V kategorii mladších žáků se všichni
vešli mezi první devatenáctku. Byli
to – Tomáš Dytrt, Diviška Halířová
a Markéta Doskočilová. V konkurenci velkých škol ( Ústí nad Orlicí, Vysoké Mýto, Lanškroun, Česká
Třebová,… ) obstáli na výbornou.
Děkujeme všem dětem za pečlivou
přípravu, skvělou reprezentaci naší
školy a pěkná umístění.
Všem dětem přeji, ať si užijí ve zdraví letních prázdnin, pěkné zážitky
z cest, ale i radost ze všedních dnů.
Vendula Valachová, učitelky
10

TJ SOKOL
ČESKÁ RYBNÁ
SLOŽENÍ VÝKONNÉHO
VÝBORU A REVIZNÍ
KONTROLNÍ KOMISE
NA OBDOBÍ 20152018
VV: 1. Kalousek Jiří st.
předseda
2. Prchal Ivan
místopředseda
3. Řeháčková Petra
hospodář
4. Myšák Martin st.
turistický referent
5. Dytrtová Jitka
kulturní referent
6. Vymetálková Jiřka ml.
sportovní referent
7. Dytrt Tomáš st.
správce hřiště
8. Šulcek Vojta
člen VV
9. Vencl Josef ml.
člen VV
RKK: 1. Myšáková Jana
předseda
2. Barvínek Vít
člen RKK
3. Hindráková Věra
člen RKK

Českorybenský Zpravodaj - 3/2015

BRIGÁDA

Sestavy:

Dne 17. 4. 2015 se konala brigáda
na hřišti za účelem přípravy na sezónu. Sešli jsme se v hojném počtu,
13 členů. Na závěr jsme si opekli
buřty.

ženatí: Tomáš Dytrt, Radek Žaba
(1x), Robert Krčmář, Ladislav Hynek, Tonda Hubálek, Lukáš Vencl
(2x), Tomáš Khol (2x), Roman
Hynek (3x)

ČARODĚJNICE 
LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD
Poslední dubnový
den se uskutečnil
lampiónový průvod, který začal
na pouťových atrakcích před pohostinstvím Bosenka, kde majitel
kolotoče pan Polák povozil děti
zdarma. Průvod o 18 lampiónech,
6 čarodějnicích a jedním povozem
se přemístil na hřiště TJ Sokol, kde
pokračovala zábava – pálení čarodějnic.
Všem, kteří se podíleli na přípravě
akcí a všem zúčastněným patří velký
dík.
Za TJ Sokol Kalousek Jiří

POUŤOVÝ FOTBAL
Dne 3. 5. bylo sehráno
tradiční pouťové fotbalové utkání na fotbalovém
hřišti v České Rybné.
Jelikož ženatí mužové, co umí kopnout do míče, začínají být v České
Rybné ohroženým druhem, museli
někteří svobodní vypomoci. Možná
i proto „ženatí“ vyhráli nad svobodnými 8:4 (penalty 5:1)

svobodní: Michal Felcman, Petr
Krčmář (1x), Jiří Kalousek, Vojta
Šulcek, David Roček (3x), Kuba
Stejskal, Luboš Dostál, Mirek Durchánek
Utkání velice kvalitně a s obrovským přehledem soudcoval zraněný
hráč ženatých Martin Myšák. :-)
Napínavý zápas sledovalo 18 diváků.

POCHOD KOLEM BOSNY
2015
16. 5. v ranních hodinách byl z fotbalového hřiště odstartován
další ročník Pochodu
kolem Bosny.
Za velice příjemného jarního počasí se na startu přihlásilo rekordních
170 turistů z České Rybné i širokého okolí. Velice vám tedy tímto
všem děkujeme za váš zájem.
Trasa pochodu vedla tentokrát
směrem na Horníček, okolo Bosenky, pod školu, horní konec, Záploty,
bývalý lom; tam bylo umístěno první kontrolní stanoviště.
Zde měli chodci možnost navštívit
rozkvetlou zahradu rodiny Řeháčkových pod Hůrkami, kde se mohli
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trošku pokochat a odpočinout si.
Ještě jednou tímto manželům Řeháčkovým moc děkujeme.
Ti, co vyrazili na kratší – čtyřkilometrovou trasu, pokračovali dále pod
Hůrka, kolem Koloveckých na Příčnici a na Štátuli, dále zpět na hřiště.
Desetikilometrová trasa vedla dále
po žluté turistické značce až k Helvíkovicím před rybník u Dobešů, kde
ukazatel směřoval vlevo. Asi po 1 km
přišlo napojení na cestu spojující
Klikvardy s Bohousovou. Klidnou
procházkou ve stínu lesa se vytrvalci dostali až k obchodu do Bohousové, a kdo zahnul doleva, narazil
po chvíli na druhé kontrolní stanoviště, umístěné u hokejového kluziště v této sousední obci. Kdo zahnul
doprava, možná bloudí do teď.
Po zaslouženém odpočinku čekal už
dosti ušmajdané účastníky pochodu těžký výstup Sitinami směrem
nad Českou Rybnou. Odměna v podobě nádherného výhledu na naši
vesnici čekala až na konci. Pak už
následovalo napojení se na trasu
4 km a tradiční medaile v cíli.
Tyto akce nejdou samozřejmě pořádat bez sponzorů a lidiček, kteří nám jsou ochotni vždy znovu
pomoci a podílet se na konečném
výsledku. Velké díky tedy patří ﬁrmám: Podchlumí a.s., Inob spol.
s.r.o., Anima Písečná, Drtikol Libchavy a Obec Česká Rybná. Českorybenští hasiči nám jako vždy
zapůjčili lavičky a chlazení na pívo.
Na našem pochodu se podílelo velké množství ochotných lidí.
12

Ve svém volném čase opět pomohli
a přiložili ruku k dílu. Všem jim ještě jednou velmi děkujeme.
Za TJ Sokol Martin Myšák

TURNAJ
STARÝCH GARD
V MALÉ KOPANÉ
Poslední červencovou sobotu
(25. 7.) od 10 hodin
jste srdečně zváni
na fotbalové hřiště
ke shlédnutí

Turnaje starých gard
v malé kopané.
Přijďte fandit České Rybné.
Občerstvení zajištěno.

DĚTSKÝ DEN
Letošní dětský den se konal 30.5.
2015. Hlavním tématem byli klauni,
proto i pomocníci u disciplín byli
převlečeni za klauny. Účastnilo se
přibližně 34 dětí. Soutěžily v různorodých disciplínách u sklenic
trénovaly svou odvahu, na hlavolamech svou mysl, vzduchovka prověřila trpělivost
a přesnost,
sirky trénovaly rychlost, hod
do klauna, skok
ok
v pytlích, překážková
dráha sloužila k pohy-
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bovým dovednostem. Za každou
disciplínu děti dostávaly žetony, které si proměnily za hodnotné ceny.
Dále děti měly na výběr z doprovodných akci: projížďka na koníkovi, malování na obličej. Krásným
odpolednem nás doprovázely Kytarystky z Lanškoruna pod vedením
paní Košťálové a vystoupení pejsků
z České Rybné.
I za nepříznivého počasí jsme si to
užili jak my tak děti. Mé velké poděkování patří všem, kteří pomáhali tuto akci pro děti z organizovat.
Dále děkuji sponzorům a obci Česká
Rybná za krásné ceny.

Po urputném boji se na 1. místě zaslouženě umístila ZŠ ze Sopotnice;
další pořadí 2. místo Slatina nad
Zdobnicí, 3. místo Rybná nad Zdobnicí a na 4. místě Česká Rybná.

Za TJ Sokol Jiřka Vymetálková

Děkujeme všem, kteří se podíleli
na uskutečnění této akce.

TURNAJ V MALÉ KOPANÉ
O POHÁR
STAROSTY OBCE

Za TJ Sokol Josef Vencl
Fotograﬁe z turnaje na www.ceska-rybna.cz

Dne 26. 6. 2015 uspořádala TJ Sokol ve spolupráci s obcí Česká
Rybná turnaj základních škol v malé
kopané o pohár starosty obce. Turnaje se zúčastnily čtyři ZŠ a to
z Rybné nad Zdobnicí, Sopotnice, ze
Slatiny nad Zdobnicí a z České Rybné. Hrálo se za velmi pěkného počasí
a jednotlivé zápasy řídil delegovaný
rozhodčí p. Diblík ze Sopotnice, který udělil celkem tři žluté karty. Pro
děti bylo připraveno občerstvení
„langoše, párek v rohlíku atd.“ Dále
malým fotbalistům, ale i početnému
zástupu malých fanoušků, byla rozlévána limonáda zdarma.

ZŠ Českou Rybnou
reprezentovaly:
Dytrt Tomáš, Valach Petr,
Pfeifer Radek a Petr,
Martinec David a Michal,
Barvínek Jakub a Adam,
Janečková Natálie, Dastych Pavel,
Dvořák Dominik
a Makalouš Martin.

KARETNÍ HRA KOZA
Pořadí po prvním turnaji,
který se odehrál 4. dubna 2015
1. Brdíček Vlastimil
(Žamberk) 22 bodů
2. Žabka Lukáš
(Lišnice) 17 bodů
3. Vencl Lukáš
(Česká Rybná) 17 bodů
4. Prchal Ivan
(Česká Rybná) 12 bodů
5. Šulcek Michal
(Česká Rybná) 12 bodů
6. Vencl Josef
(Česká Rybná) 11 bodů
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7. Lamač Jiří
(Česká Rybná) 10 bodů

13. Blecha Tomáš
(Česká Rybná) 3 body

8. Felcman Michal
(Česká Rybná) 9 bodů

14. Krčmář Petr ml.
(Česká Rybná) 3 body

9. Javůrek Tomáš
(Česká Rybná) 8 bodů

15. Vítek Míra
(Česká Rybná) 2 body

10. Šulcek Vojta
(Česká Rybná) 7 bodů

16. Kaněrová Simona
(Hradec Králové) 0 bodů

11. Felcman Mirek
(Česká Rybná) 7 bodů

Po odehrání čtyř turnajů, postoupí
do velkého ﬁnále šest hráčů. (první
dva jdou přímo k ﬁnálovému stolu a
zbývající čtyři si zahrají o dvě místa).
Při neúčasti na turnaji se odečítá pět
bodů.

12. Hynek Radek
(Sopotnice) 4 body

TJ Sokol Česká Rybná pořádá

DNE 6.  9. 8. 2015
PRODLOUŽENÝ VÍKEND POD STANEM !!!
Jižní Morava: PASOHLÁVKY
Kam: Kemp Merkur - Doprava: Autem
Více informací: www.kemp-merkur.cz

Výlety:
Po společné domluvě vybereme výlet
(Mikulov, Pavlovské Vrchy, Valtice, pro rodiny s dětmi je v Pasohlávkách Aquapark)

!!! Pokud bude zájem uděláme si výlet do Vinného sklípku !!!
Vinný sklípek: www.stastnysklipek.cz
Nachází se kousek od kempu Merkur. Degustace vín..( 4h)
Pro zájemce možnost večeře..minutková kuchyně, obložené talíře..i pro děti..
NUTNÁ REZERVACE PŘEDEM !!!
Pojeďte strávit společný prodloužený víkend. Večer posedíme, ogrilujeme
něco dobrého, děti si užijí legraci. V areálu jsou animační programy a letní kino.
Kdo bude chtít může navštívit i Diskotéku…

Prosím kontaktujte Lucii Blechovou 737 443 450
do 15. 7. 2015 z důvodu rezervace do vinného sklípku
14
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SDH ČESKÁ RYBNÁ
NÁMĚTOVÉ CVIČENÍ
19. OKRSKU

LODIČKY 
DIVOKÁ ORLICE

19. dubna se konalo námětové cvičení,
když téma cvičení zadávali hasiči
z Bohousové. Požár vznikl v jídelně
ŽPSV Litice nad Orlicí. Průzkum
v zakouřené jídelně prováděli hasiči
z České Rybné za pomoci dýchacích
přístrojů. SDH Záchlumí dodávalo
vodu z řeky, když muselo vyvěsit hadice a doplňovalo vodu do CAS-25
Bohousové. SDH Hejnice provádělo
ochranu přilehlých objektů.

Tak jako loni usedly na rafty v Nekoři dva kolektivy z řad našich hasičů.
Letos počasí o proti loňsku bylo příznivější. Se stánkem s občerstvením
se ke trati vydala další skupina členů. Sjezd zvládli členové bez újmy
na zdraví.

OKRSKOVÁ SOUTĚŽ
Soutěž se konala 25. dubna v České
Rybné. Soutěže se zúčastnili po jednom družstvu mužů z Hejnic, Bohousové, Záchlumí a České Rybné
a ta měla ještě jedno mužstvo žen.
Požární útok se prováděl na dvě
hadice B dvoukolově. Letos byla
do soutěže začleněna
pořadová příprava,
které se mimo jiné
zúčasnily i ženy.
Výsledky:
Muži
1. Záchlumí
2. Česká Rybná
3. Bohousová
4. Hejnice

Ženy
1. Česká Rybná

POCHOD PŘES TŘI HRADY
Tak, jako několik let nazpět vydala se
znovu skupina členů s občerstvením
na trať pochodu. Stánek postavili v
Liticích nad Orlicí a tam zhotovovali
různé pochoutky pro posílení účastníků pochodu.

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU
Jako již každý rok provádí sbor železného šrotu. I když poslední léta
množství železného šrotu tolik není,
přesto i to málo přispěje do hasičské
pokladny.

MEMEORIÁL
JOSEFA HYNKA  SOPOTNICE
Našemu sboru se dostalo pozvání
na tento memoriál, a tak se mužstvo
mužů vydalo vstříc získat co nejlepší umístění. Bohužel technika - stroj
si postavil hlavu, že nepůjde, a tak
z toho byl pouze neplatný pokus.
Tak doufejme, že příště při nás bude
stát větší štěstěna.
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NAŠI ČLENOVÉ SLAVÍ
ŽIVOTNÍ JUBILEA
Balaš Jiří
Vencl Josef
Dostál Jan
Bartošová Zdenka

55 let
60 let
60 let
65 let

Oslavencům přejeme hodně zdraví
a spokojenosti.

VZPOMÍNÁME
Naše řady opustil
31. května 2015 nejstarší
rší
člen sboru brat Miroslav Matějka,
který byl členem sboru dobrovolných
hasičů od roku 1948.
Za SDH Lucie Raliková

POZVOLNÝ ZAČÁTEK
SEZÓNY
I tak by se dalo popsat jaro z pohledu
soutěžního družstva žen. První červnový víkend byl pro některé ve znamení Jamrocku, pro nás však byl
náročný i bez účasti na tomto festivalu. Absolvovaly jsme hned dva závody. Ten první byl v Horním Třešňovci
v sobotu 6. 6. Tady už se druhým rokem běhá dvoukolově, a aby soutěž
byla ještě zajímavější, pokaždé je to
na jiné terče. Výsledek z každého kola
se pak sečte a je jasné celkové pořadí
celého závodu. Bohužel se nám nezadařilo ani u jednoho útoku tak, jak
bychom si představovaly a konečné
6.místo nepřineslo vysněnou jistotu
prvních bodů ani uspokojení z dobře
odvedené přípravy.
16

Naštěstí hned druhý den nám bylo
umožněno si vylepšit náš soutěžní
apetit. V Bystřeci, kde jsme v minulosti vždy zaběhly dobrý útok, se
zadařilo i tentokrát. V konkurenci
družstev z Východočeské hasičské
ligy jsme odvážely domů krásné
druhé místo do Velké ceny ústeckoorlicka a zisk 10 bodů za čas 17,81
na sklopné terče, které nás posunuly
na třetí pozici celkového pořadí.
V následné pauze, která se mezi dalšími závody naskytla, jsme poctivě
trénovaly. Ne však tolik, abychom
se nám zadařilo. V sobotu 27. června jsme odjely na jediný odpolední
závod v celém seriálu do Černovíra,
kde se běhá na nástřikové terče. Pád
levé proudařky kousek za základnou
poznamenal celý útok. A tak jsme
s časem 37,94 braly pouze 2 body
a celkové 8. místo bylo velikým zklamáním.
Budeme věřit, že v následujících závodech se nám povede lépe a do konce letní části závodů se nám podaří
vylepšit v tuto chvíli 4. místo na ně-
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jaké lepší, ukazující na to, že patříme ještě stále k nejlepším ženským
družstvům v okrese Ústí nad Orlicí.
Pokud byste nás chtěl jet někdo
podpořit, můžete nás najít 6. 7.
v Letohradě Orlici, 11. 7. v Dolním
Třešňovci a 18. 7. v Nepomukách.
Budeme rády!
Za soutěžní družstvo žen
Lucie Raliková

MLADÍ HASIČI
Požární útok? Ano, požární útok!
Tak začíná zápis z jednoho setkání mladých hasičů v jejich kronice, kteří se i nadále scházejí. Od té
doby, co se zlepšilo počasí, potkáváme se stále venku a trénujeme
hlavně požární útok ačkoli jiné disciplíny, které jsou zařazeny do jarní
části hry plamen neopomíjíme. Ale
pěkně popořádku.
Od „tajného“ hasičského výletu také
pomáháme a podnikáme i jiné akce
mimo běžná setkání ve středu plné
hadic a trénování jejich motání a zapojení.

Pomohli jsme připravit dřevo na pálení čarodejnic nebo s vyklizením
hasičské klubovny před opravou
celé budovy obecního úřadu. V sobotu 9 května jsme vyrazili na pochod Přes tři hrady a zdolali pěšky
15 km. Občerstvili jsme se u stánku
našich hasičů a doufali, že po cestě
nezmokneme. Nakonec vysvitlo sluníčko a do Sopotnice jsme přicházeli upocení z tepla. Odměnou nám
byl odvoz v novém autě, do kterého
jsme se vešli všichni.
Auta jsme využili ještě k přepravě do areálu snů v Bohousové, kde
jsme trénovali štafetu 4x60m a změřili své síly s tamními mladými hasiči ve štafetě dvojic. No a to už jsme
v podstatě tam, co na začátku, tedy
u začátků s požárním útokem. Začali
jsme pozvolna s vidinou, že do závodů v Bystřeci na konci června nám
zbývá ještě dost času. A tak jsme jeden hasičák využili k seznámení se
s materiálem a přípravou základny.
Další už byl lepší, odběhli jsme si
útok celý, ale stále bez vody. Teprve až do třetice všeho dobrého jsme
okusili, jaké to je nastartovat mašinu,
nasát vodu a dokončit celý útok. Poslední provedení bylo vždy ve znamení střídání se na proudech, aby mohli
všichni vyzkoušet nástřik terčů.
Na konci května přišla žádost ze
sousední Bohousové, zda by nejely
4 děti od nás s nimi na jarní část hry
plamen, která se konala v Mladkově.
A tak se stalo, že Katka Řeháčková,
Eliška Krejčířová, Patrik a Kryštof
Kalouskovi vyjeli 29. 5. společně s bo-
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housovskými mladými hasiči na svoje první závody. Zkusili si atmosféru
velkého závodu a také poprvé některé disciplíny, které doposud nebyl čas
a ani prostor trénovat. Nevedli si vůbec špatně. Odměnou jim kromě pochvaly za vzorné chování a doplnění
týmu od vedoucích mladých hasičů
z Bohousové bylo celkové 27. místo
a víkend ve společnosti stejně starých
kamarádů, kteří mají společný zájem.
Nebojte, byla i sladká odměna☺

A JE TO TADY, BYSTŘEC!
V červnu jsme poctivě pilovali požární útok. Vyměnili jsme staré hadice za nové a vyrazili na první závody,
které se konaly 28. června v Bystřeci.
Na závody se s námi vydali i mladší
členové, kteří nezávodili a byli soutěžnímu družstvu plnohodnotnou
oporou. Dvoukolový systém nám
umožnil si vylepšit čas prvního ne

zcela vydařeného útoku. Rozdíl
mezi dětmi, které závodí už hodně
dlouho, a mezi naším byl obrovský.
Dětem se však podařilo zaběhnout
v čase 33,31, který jim vynesl vytoužené 2. místo. Ačkoli je to místo
počítáno od konce, na dobré náladě
a chuti zlepšovat se to nikomu neubralo. Naopak, rádi bychom jeli
porovnat své síly s ostatními znovu.
Možná už to bude hned do Dolního
Třešňovce 12.7.? Uvidíme. A odměna? Přeci slibovaná zmrzlina:)

A JSOU TADY
PRÁZDNINY!
Ve středu 1. července jsme společně
zakončili první půlrok fungování.
Obešli jsme během hry stopovaná
část naší obce, děti plnily poctivě
úkoly jim udělené a v cíli hledaly
poklad, který jsme nakonec na hřišti
nad ohýnkem opekli.

A je to tady, Bystřec!
18
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Neloučili jsme se však na dlouho,
od čtvrtka 23. července do neděle
26. nás čeká hasičský „tábor“ plný
her s hasičskou i nehasičskou tématikou a se všemi věcmi, které
k tomu patří. Myslete na nás, ať
nám počasí vyjde a můžeme tak
uskutečnit všechny naše plány. A že
jich není málo.

OD ZÁŘÍ NANOVO
Pokud by se k nám chtěl někdo přidat, nemusí se bát mezi nás přijít.
Scházíme se každou středu od 17
hodin. Ale tu pravidelnost obnovíme zase až po prázdninách. Budeme
se na vás těšit. Nejen vedoucí, ale
i mladí hasiči.
Za SDH Lucie Raliková

ČSZ ČESKÁ RYBNÁ
VÝROČNÍ ČLENSKÁ
SCHŮZE
V sobotu 18. dubna 2015 se konala
za účasti nadpoloviční většiny členů
a hostů z místních
zájmových organizací, obecního
úřadu a zahrádkářských organizací
ze Žamberka a Kostelce nad Orlicí v pořadí už 48. výroční členská
schůze. O bohaté občerstvení se
opět postaraly šikovné ruce zahrádkářek. Po skončení oﬁciální části
následovalo posezení a pohoštění
pro sponzory Masopustu. Pomohli
nám skutečně hodně a zasloužili si
poděkování. Po celou dobu panovala výborná nálada, jen byla škoda, že se jich nedostavilo více. Ještě
jednou všem sponzorům děkujeme
a doufáme, že nám svou přízeň zachovají i v příštím roce.

SETKÁNÍ S MOŠTAŘI
Letošní setkání moštařů se uskutečnilo trochu později, v neděli 14. 4.,
ale čekalo se na lepší, a hlavně teplejší, počasí. Protože nám zůstalo nějaké maso z masopustu, rozhodli jsme
se ho použít na pohoštění pro ty,
co moštovali, ale současně i pro ty,
co nám pomáhali při přípravě a organizaci masopustu. Masa se ujaly
tentokrát zručné ruce dvou mužů
zahrádkářů, jmenovitě Josefa Vymetálka a Ivana Prchala, které z něho
vykouzlily výborné steaky. Samozřejmě nechyběl pěnivý mok a také něco
lepšího. Celá akce probíhala na místě
masopustu v přístřešku u Vymetálků. Sešlo se nás tam kolem padesáti.
Doufám, že všichni byli spokojeni,
hosté ze Žamberka a z Kostelce byli
mile překvapeni atmosférou, která
tam panovala. Teď už pomalu přemýšlíme o dalším masopustu. Snad
se vydaří jako ten letošní.
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VZPOMÍNÁME
V měsíci červnu opustil naše řady jeden ze zakládajících
členů ČZS v České Rybné, pan Miroslav Matějka. Dlouhá léta
byl členem výboru ZO a své zahrádkářské zkušenosti předával
dával svým
nástupcům. Do poslední chvíle se aktivně zajímal o činnost organizace.
Čest jeho památce !
Za ČZS Mgr. Marie Šulcková

ZAJÍMAVOSTI Z NAŠÍ OBCE
SJEZD RODÁKŮ
V ČESKÉ RYBNÉ 20. 6. 2015
Nemám čas. Není snad dne, kdy bych
tuto větu neslyšel, či sám neřekl.
Čas někdy plyne pomaleji, někdy
rychleji a někdy přímo uhání. Nechceme-li, aby nám náš čas proplul mezi prsty, měli bychom umět
na chvíli se zastavit a ohlédnout se.
Jen tak uvidíme, jestli jsme svůj čas
nepromarnili, jen tak poznáme, co
ještě může přinést.
Jednou z příležitostí k takovému
ohlédnutí jsou setkání a jedno velké setkání - sjezd rodáků – se konal u nás v České Rybné. To je akce,
na níž může být naše obec právem hrdá. Sjezd se letos konal již
po osmé. První sjezd se konal v roce
1978 s účastí 336 rodáků, druhý
v roce 1985 a od tohoto roku se sjezdy konají každých pět let.
Rodáků sice ubývá, letos se na sjezdu sešlo 120 rodáků, ale těch, kteří v České Rybné prožili kus svého
života, mají tu příbuzné, známé,
přátelé, kamarády, vrstevníky či spo20

lužáky je stále dost. Život je často
zanesl i do míst značně vzdálených
i za hranice.
Kus České Rybné si ale odnesli
ve svém srdci a ve vzpomínkách.
Především pro ně obecní úřad a přípravný výbor sjezdy pořádají, pro ně
vymýšlejí kulturní program, jim věnují bezpočet hodin příprav, chystání, organizování a také nervy, zda to
všechno klapne.
Ještě k někomu ale všechno zmíněné úsilí míří. K lidem, kteří mezi
námi již nejsou, k lidem, kteří tuto
krásnou tradici založili. K předkům,
kteří tu naši vesničku budovali, kteří v ní zanechali otisk sebe, svých
životů. Na ně navazujeme, jim se
zodpovídáme, jim se snažíme dokázat, že to také zvládneme. A tak to je
snad správně. V tom je obsažena ona
soudržnost generací, všechno to, co
dělá vesnici vesnicí.
Na závěr mi dovolte jménem přípravného výboru sjezdu rodáků
a jménem svým poděkovat Vám
všem, kteří jste neváhali a na sjezd
dorazili a přispěli k pěknému se-
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tkání, i když nám letos počasí moc
nepřálo, a tak nám to trochu narušilo připravený program. Děkujeme
základní škole za pěkný přivítací
program, za vystoupení u pomníku
padlých a krásně připravené třídy
ve škole s výstavou krajek. Poděkování patří i organizátorům výstavy
fotograﬁi o České Rybné a vojenské
výstavy z první světové války. Děkujeme dechové kapele „Pardubická
šestka“ za krásné vystoupení. Na konec musím moc poděkovat Vám
všem, kteří jste přípravnému výboru
pomáhali jak s přípravou, tak s úklidem, ale hlavně při zajišťování celého dne s občerstvením a organizací.
Za přípravný výbor sjezdu rodáků
Zdeněk Martinec.
Fotograﬁe ze sjezdu rodáků
na www.ceska-rybna.cz

VÝSTAVA 2015
Přátelé historie ve spolupráci s obecním úřadem uspořádali ve dnech
20. 6. a 21. 6. při příležitosti sjezdu
rodáků obce Česká Rybná Vojenskohistorickou výstavu, věnovanou k výročí 100 let od vypuknutí
I. Světové války a 70 let od ukončení II. Světové války, dále pak výstavu
historických fotograﬁí naší obce, kronik, písemností, pohledů České Rybné a nejbližšího okolí a připomenutí
místních spolků a sousedních obcí
Sopotnice, Bohousová a Záchlumí.
V patře budovy školy měli návštěvníci možnost také shlédnout krásnou výstavu krajkářského umění

místních žen, a to nejen současných,
ale bohužel již mezi námi nežijících.
Doufáme, že každý, kdo se přišel
podívat, odcházel s dobrými pocity
a našel si to své v připravených exponátech.
Velice nás potěšil zájem nejen místních obyvatel, ale i přespolních. Výstavu navštívilo zhruba 400 lidí.
Celá tato akce se nemohla obejít bez
pomoci mnoha ochotných lidí, spolků a ﬁrem. Zde jsou uvedeny stěžejní (v abecedním pořadí):
FIDIKO Žamberk, Filatelisté Žamberk, INOB s.r.o., Muzeum Žamberk,
Obec Česká Rybná, Základní škola
Česká Rybná.
Dále pak: Belko Ján, Kalousková Jaroslava, Krčmářová Eva, Myšáková
Jana, Zeman Jiří a všichni zapůjčovatelé fotograﬁí, písemností a zbraní.
Ještě jednou všem děkujeme.
Autoři výstavy
(dle abecedního pořadí):
Barvínek, Vít, Hažmuka Petr,
Krčmář Petr, Martinec Jiří, Myšák
Martin, Severa Michal

KONEC ŠKOLNÍHO ROKU
30. červen, to je konec školního
roku. Zástupci Sboru pro občanské
záležitosti byli přítomni této události, kdy děti dostávají za svoji píli
odměnu v podobě vysvědčení. Při
této příležitosti jim popřáli hezké
prázdniny a předali upomínkový
dárek třem žákům pátého ročníku – Petrovi Valachovi, Machalovi
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Konečnému a Radkovi Pfeiferovi. Ti
odcházejí na druhý stupeň základní
školy, a to do Sopotnice a Žamberka. Přejeme jim, aby se jim tam dařilo a v dobrém vzpomínali na tu naši
rybenskou školičku.

Z řad našich spoluobčanů a z kruhu
svých blízkých odešli:

BLAHOPŘEJEME
K NAROZENINÁM

19. 6. 2015
Růžena Zemanová (76 let)

Svá životní jubilea slavili tito naši
spoluobčané:

VÍTÁME…

DUBEN:
Dostál Drahomír
Páralová Věnceslava
Vencl Josef

65 let
60 let
60 let

KVĚTEN:
Dostál Jan
Krčmář Zdeněk

60 let
70 let

ČERVEN:
Bartošová Zdenka

31. 5. 2015
Miroslav Matějka (86 let)

Nejhezčím polibkem začíná pohádka
a končí úsměvem malého děťátka.
To není pohádka, to už je život sám,
který tu pohádku připravil vám.

19. dubna 2015 jsme přivítali mezi
občany naší obce tyto děti:
Matěje Krátkého
Kateřinu Šafářovou
Nathalii Blechovou
Jakuba Daňka

65 let

Přejeme ještě jednou všem oslavencům
hodně zdraví a rodinné pohody.

VZPOMÍNKA
Dne 15. května
uplynulo 10 let
od chvíle kdy nás
navždy opustil
pan Jiří Kalousek.

Anetu Myšákovou
Terezu Heidenreichovou
Malým občánkům přejeme
šťastný a spokojený život plný zdraví,
lásky a radosti a aby radost přinášeli
i svým rodičům.
Při této příležitosti děkuji žákům zdejší
školy za kulturní vystoupení.

Vzpomínají Jaroslava manželka
a děti Jiří, Jaroslav a Jitka
s rodinami.
22

VZPOMÍNÁME…

Můj příspěvek končím přáním
hezkého léta a příjemně
strávených dovolených.
Za SPOZ Jiří Malý
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