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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná dne 30. 6. 2015.
Přítomno osm zastupitelů:
T. Blecha, M. Koudela, P. Krčmář, J. Malý, P. Valach, J. Vencl,
M. Šulcková, J. Žabka
Omluvena: D. Krátká
OZ bylo schváleno:
 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Hruška, spol. s. r. o.
– roční ﬁnanční příspěvek ve výši 40.000,-Kč
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
 Příkazní smlouva - Energy beneﬁt centre – na poskytování služeb související s administrací projektu „Snížení energetické náročnosti objektu
obecního úřadu v obci Česká Rybná včetně výměny zdroje vytápění.“
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
 Pokračování v jednání o nákupu 22 982 m2 pozemků v k. ú. Česká Rybná.
Cena 9,-Kč/m2.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
OZ nebylo schváleno:
 Nabídka služeb – Éter cz, spol. s. r. o. – internetová databáze
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
OZ bere na vědomí:
 Sdružení obcí Orlicko, zpráva z jednání Valné hromady ze dne 23.6.2015
v Lichkově
 Zápis ze Správní rady Skupinového vodovodu Hejnice – Česká Rybná
ze dne 11.6.2015
 Oprava místní komunikace v obci Česká Rybná – vyhlášení výzvy
k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu.
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Zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná dne 24. 7. 2015.
Přítomno osm zastupitelů:
M. Koudela, P. Krčmář, J. Malý, M. Šulcková, P. Valach, J. Vencl,
T. Blecha, D. Krátká
Omluven: J. Žabka
OZ bylo schváleno:
 Oprava místních komunikací na p. p. č. 1278/, 1341/1.
Po vyhodnocení nabídek opravu bude provádět ﬁrma Strabag a. s. Praha
za cenu 270 144,60Kč vč. DPH.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
 Návrh zadání změny č. 1 územního plánu Česká Rybná
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
 Žádost o poskytnutí ﬁnančního daru pro Z. O. včelařů Záchlumí
– výše daru 4.000,-Kč.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
 Obecně závazná vyhláška – o stanovení koeﬁcientu pro výpočet daně
z nemovitých věcí.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
 Rozpočtová změna č. 5 (dotace – oprava místních komunikací 100.000,-Kč)
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
OZ bere na vědomí:
 Dimatex CS, sběr a třídění textilního odpadu, recyklace textilu,
kontejnery na textil
 KÚ Pardubického kraje – odbor životního prostředí a zemědělství
– seznámení s podklady před vydáním rozhodnutí – odchyt chráněných
živočichů
 MÚ Žamberk – odbor životního prostředí a zemědělství – informace
o vyhlášení II. výzvy Ministerstva zemědělství k podání žádosti
o poskytnutí podpory „Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury
vodovodů a kanalizací“.
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 MÚ Žamberk – Stavební úřad – Sdělení – schvaluje navrhovaný záměr
rozdělení pozemku p. p. č. 1734/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace)
v kat. území Česká Rybná u Žamberka
 Ministerstvo životního prostředí – Veřejná vyhláška – zveřejnění návrhu
opatření obecné podvahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší
zóna Severovýchod
 MÚ Žamberk – odbor právní – nařízení města Žamberk č. 1/2015
– zpracování lesních hospodářských osnov
 Návrhy OZ na podání žádosti o dotaci z POV na rok 2016
 Zpráva kulturní komise – Z. Martinec – Sjezd rodáků
 Proplacení vstupenek SDH – lanový park Říčky
 Starosta ukládá p. Šulckové – kronikářce obce – dohledat první písemnou
zmínku o naši obci do 31. 08. 2015
 Obec Česká Rybná – Udělení souhlasu – provedení opravy na p. p. č. 4917
v k. ú. Helvíkovice směrem od pozemku kat. č. 4934.
 Informace o konání her bez katastru v Českých Libchavách 01. 08. 2015

Zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná dne 14. 8. 2015
Přítomno osm zastupitelů:
M. Koudela, P. Krčmář, M. Šulcková, J. Vencl, T. Blecha,
D. Krátká, J. Malý, P. Valach
Omluven: J. Žabka
OZ bylo schváleno:
 Podání žádosti o dotaci z programu obnovy venkova na rok 2016
– (oprava místních komunikací na p. p. č. 1285 a 1350/8)
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
 Nákup pozemkových parcel v k. ú. Česká Rybná o výměře 21961m2
za cenu 197.649,-Kč (1m2 = 9,-Kč)
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
 Nákup plastové jímky na OÚ za cenu 22.960,-Kč
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
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 Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele ve stupni provádění stavby
(Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci
Česká Rybná včetně výměny zdroje vytápění.)
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
 Vyhlášení záměru na výpůjčku prodejny potravin Hruška v České Rybné.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0

OZ bere na vědomí:
 KÚ Pardubického kraje – odbor životního prostředí a zemědělství
– Rozhodnutí – odchyt chráněných živočichů
 MÚ Žamberk – odbor životního prostředí a zemědělství
– Výzva – opatření podle ustanovení § 109 vodního zákona
 Žádost obce Česká Rybná – obecnímu úřadu Česká Rybná o zařazení
komunikací do kategorie místních komunikací.
 Stanovisko majitelů nemovitostí zavedení veřejného osvětlení
do čtvrti – horní konec
 MVČR – novela zákona o přestupcích
 MÚ Žamberk – stavební úřad – Oznámení – zahájení kolaudačního
řízení „rodinný dům“ na pozemcích parc. č. 1666/1 a 1666/2 v kat. území
Česká Rybná u Žamberka
 KÚ Pardubického kraje – odbor sociálních věcí – veřejný opatrovník
 Velebný – FAM s.r.o. – propagační materiál – cenová nabídka
 Zpráva SPOZ – J. Malý
 Zpráva o práci obecních zaměstnanců
 Zpráva revizní kontrolní komise – T. Blecha
 Zpráva ﬁnanční komise – Mgr. M. Šulcková
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Zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná dne 17. 9. 2015
Přítomno osm zastupitelů:
M. Koudela, P. Krčmář, M. Šulcková, P. Valach, J. Malý, D. Krátká,
J. Žabka, J. Vencl,
Omluven: T. Blecha
OZ bylo schváleno:
 Aktualizace – Povodňový plán obce Česká Rybná
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
 Cenová nabídka od projektové kanceláře TIPOS na zpracování změn
a úpravy ÚP Česká Rybná za cenu 58.645,-Kč.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
 Spolupráce s městem Letohrad od 01. 01. 2016 v oblasti využívání
právních služeb
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
 Výpůjčka nebytového prostoru č. p. 174 na p. p. č. 246 spol. s. r. o. Hruška
a to bezplatně na dobu určitou do 01.02.2019.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
 Nákup kalového čerpadla HERON s příslušenstvím za 23.921,70Kč
od ﬁrmy Kněžek s. r. o. (dotace 10.000,-Kč)
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
OZ ukládá:
 Kronikářce Mgr. Marii Šulckové donést 31. 10. 2015 na veřejné zasedání
kroniku obce
OZ bere na vědomí:
 Belko Jan – zpráva o pravidelné revizi hromosvodu – objekt čp. 120
 Zpráva o otevírání obálek – výběrové řízení - Snížení energetické
náročnosti objektu obecního úřadu v obci Česká Rybná včetně výměny
zdroje vytápění
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 Sdružení obcí Orlicko – nádoby na sběr a svoz separovaného odpadu
 MÚ Žamberk – stavební úřad – kolaudační rozhodnutí – rodinný dům
na stavební parcele č. 319, povoluje užívání
 MÚ Žamberk – stavební úřad – oznámení – zahájení kolaudačního řízení
– propanová stanice, plynová přípojka + plynoﬁkace čp.44
 MÚ Žamberk – stavební úřad – kolaudační rozhodnutí – stavby propanová
stanice, plynová přípojka + plynoﬁkace čp. 44, povoluje užívání
 MÚ Žamberk-stavební úřad-Výzva k přidělení čísla popisného
pro budovu „rodinný dům“ na stavební parcele č. 319
 Cenová nabídka, ATLAS SOFTWARE – možnost pořízení právního
informačního systému Codexis online
 Cenová nabídka – prezentace na portále www.ziveobce.cz
 Zrušení hrobového místa na hřbitově v České Rybné č. hrobu 68
 MÚ Žamberk – stavební úřad – zahájení stavebního řízení
„snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu č. p. 78 v obci
Česká Rybná včetně výměny zdroje vytápění – stavební úpravy.
 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
– seznam neznámých vlastníků
 HZS Pardubický kraj – Migrace informačního systému
Krajského operačního a informačního střediska – KOPIS
 HZS Pardubický kraj – možnost zápůjčky mobilních radiových terminálů
Matra G2
 KÚ Pardubického kraje – změna právní úpravy na úseku projednávání
přestupků
 Zpráva SPOZ – J. Malý
 Zpráva o práci obecních zaměstnanců – starosta
Josef Vencl - starosta

POZVÁNKA
Dne 31. října 2015 (sobota) se koná
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
na sále OÚ od 19:00 hodin.
V průběhu zasedání bude umožněno nahlídnou
do obecní kroniky.
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TANEČNÍ KURZ
PRO ZAČÁTEČNÍKY I POKROČILÉ
Obec Česká Rybná má v plánu v roce 2016

a to ve dnech 9. 1., 16. 1., 22. 1., 30. 1. a 6. 2.
uspořádat

TANEČNÍ KURZ KLASICKÝCH TANCŮ V ČESKÉ RYBNÉ
pod vedením paní Michaličkové ze Žamberka.
Začátek cca v 19,00 hodin.
Jedna lekce trvá 3 hodiny a celkem absolvujeme 5 lekcí.
Cena kurzovného je stanovena na 1.000,-Kč za taneční pár.
Taneční kurz se uskuteční při účasti minimálně 10 párů.
Přihlásit se a uhradit stanovenou částku můžete na obecním úřadě
v České Rybné, a to do 31. října 2015.
Tel.: 465 322 666 účetní, 737 505 134 starosta.
Těšíme se na všechny.
Josef Vencl - starosta

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ RYBNÁ
ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
Nový školní rok byl zahájen 1. září 2015 za účasti zástupců obce a Sboru pro občanské záležitosti. Ve školním roce
2015/2016 navštěvuje základní školu 27 žáků, 21 dětí je
z České Rybné, zbývajících 6 dětí dojíždí z Hejnic. Do prvního ročníku nastoupilo 6 nových prvňáčků, tři holčičky a tři chlapci. S malým projevem
a dárkem je přivítal starosta obce pan Josef Vencl, upomínkovou knihu jim
předala paní Zdenka Bartošová a paní Jaroslava Kalousková.
Vyučuje se ve dvou třídách s pěti postupnými ročníky. V I. třídě se učí žáci
1., 2. a 3. ročníku, ve II. třídě žáci 4. a 5. ročníku.
Třídní učitelkou v I. třídě je Marta Košťálová, , ve II. třídě Vendula Valachová.
Funkci asistentky pedagoga a vychovatelky vykonává Zdeňka Rendlová.
Dále se o školu starají paní Eva Krčmářová a paní Jaroslava Kalousková, která
pracuje i ve školní jídelně. Obědy do školní jídelny dováží pan Zdeněk Grúner.
Českorybenský Zpravodaj - 4/2015
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ČINNOST O PRÁZDNINÁCH
Během letošních prázdnin zajistila obec pro školu nátěr plotu, ve školní jídelně byly nahrazeny staré nevyhovující várnice
novými.
Další hodiny mimo pracovní dobu strávily úklidem půdy po loňském zateplování stropů paní Eva Krčmářová a Jaroslava Kalousková.
Poděkování patří také panu T. Blechovi, který nám během léta opět vypomohl
s traktůrkem při sečení trávy na školní zahradě.
Žákům naší školy, jejich rodičům i všem zaměstnancům přeji dobré vkročení
do nového školního roku.
Marta Košťálová, ředitelka

TJ SOKOL ČESKÁ RYBNÁ
KARETNÍ HRA KOZA
V pohostinství Bosenka se 10. července 2015 konal druhý bodovaný turnaj
v karetní hře KOZA. Zúčastnilo se ho 20 „hazardních hráčů“. Odehrálo se 353 her.
Po pěti hodinách hry se na předních místech umístili tito hráči:
1. Brůna Petr (Heřmanice u Králik)
2. Švec Miroslav (Heřmanice)
3. Brůna Milan (Heřmanice)

4. Felcman Miroslav (Česká Rybná)
5. Blecha Tomáš (Česká Rybná)

Sponzoři turnaje: Felcman Miroslav – vodoinstalace-topení Česká Rybná
Severa Michal – ze Žamberka

KARETNÍ HRA KOZA
V pohostinství Bosenka se 11. září 2015 konal třetí bodovaný turnaj v karetní
hře KOZA. Zúčastnilo se ho 13 „hazardních hráčů“.
Po pěti hodinách hry se na předních místech umístili tito hráči:
1. Vencl Josef (Česká Rybná)
2. Javůrek Tomáš (Česká Rybná)
3. Felcman Michal (Česká Rybná)

4. Felcman Miroslav (Česká Rybná)
5. Kaněrová Simona (Hradec Král.)

Sponzor turnaje: Felcman Miroslav – vodoinstalace- topení Česká Rybná
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Celkové pořadí před posledním turnajem, který se odehraje
30. října 2015 od 19.30 hodin v pohostinství Bosenka:
11. září 2015
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Felcman Miroslav (Česká Rybná)
Vencl Josef (Česká Rybná)
Šulcek Michal (Česká Rybná)
Prchal Ivan (Česká Rybná)
Lamač Jiří (Česká Rybná)
Blecha Tomáš (Česká Rybná)
Javůrek Tomáš (Česká Rybná)
Felcman Michal (Česká Rybná)
Kaněrová Simona (Hradec Králové)
Brdíček Vlastimil (Žamberk)
Šulcek Vojta (Česká Rybná)
Brůna Petr (Heřmanice)
Švec Miroslav (Heřmanice)
Žabka Lukáš (Lišnice)
Vencl Lukáš (Česká Rybná)
Brůna Milan (Heřmanice)
Hynek Radek (Sopotnice)
Vítek Míra (Česká Rybná)
Krčmář Petr ml. (Česká Rybná)
Hlaváč Jan ( Žamberk)
Severa Michal (Žamberk)
Košťál Martin (Česká Rybná)
Švec Richard (Heřmanice)
Brůna Miroslav (Heřmanice)
Bednář Michal (Žamberk)
Brůnová Jana (Heřmanice)

35 bodů
34 bodů
30 bodů
29 bodů
28 bodů
26 bodů
25 bodů
22 bodů
19 bodů
15 bodů
12 bodů
9 bodů
8 bodů
7 bodů
7 bodů
5 bodů
4 body
2 body
2 body
3 body
4 body
4 body
6 bodů
7 bodů
7 bodů
10 bodů

Do ﬁnále v karetní hře KOZA postoupí prvních šest hráčů.
(první dva jdou přímo k ﬁnálovému stolu
a zbývající čtyři si zahrají o dvě místa.
Finále se odehraje 27. listopadu 2015.
Českorybenský Zpravodaj - 4/2015
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PŘIPRAVOVANÉ AKCE
28. listopadu 2015
12. prosince 2015
26. prosince 2015
23. ledna 2016

Výroční valná hromada TJ Sokol
Divadlo
Turnaj ve stolním tenise
Sportovní ples
Za TJ Sokol Josef Vencl

LOUČENÍ S LÉTEM
Dne 12. září 2015 proběhlo na fotbalovém hřišti „LOUČENÍ
S LÉTEM“ – program začal v 15.00 hodin zápasem v nohejbale a pokračoval zapálením hranice a hudebním vystoupením
kytaristy Jiřího Chalupníka ze Slukovce. Během akce bylo podáváno bohaté
občerstvení a za krásného počasí jsme vydrželi až do ranních hodin.
Za TJ Sokol Jiří Kalousek st.

SDH ČESKÁ RYBNÁ
POSEZENÍ
V HASIČÁRNĚ
Činnost ve 3. čtvrtletí
započal sbor již tradičním posezením v hasičárně při
grilování. Zájem o grilované maso je
velký, a tak veškeré zboží, které bylo
k tomu určeno se prodalo a přispělo
k přátelskému posezení.

HRY BEZ KATASTRU
1. srpna se opět konal další ročník
her spojený s plněním netradičních
disciplín.
Tentokrát byla pořadatelem obec
České Libchavy. Na start se postavila družstva z hasičů a obce, a to ze
12

Sopotnice, Velké Skrovnice, Horních
Libchav, Dolních Libchav, Hejnic,
České Rybné a pořádající. Družstva
soutěžila v disciplínách například
soulyžení, picí štafeta, chůze na chůdách, přenos vody v kelímku upevněného na helmě. Svojí soutěž měli
i starostové. Ty například soutěžili
v pití piva na čas, zaseknutí sekery
na cíl a žonglování s talíři. Ve výsledcích to vypadalo následovně: prvenství v družstvech obhájila Velká
Skrovnice-hasiči, družstvo českorybenských hasičů skončilo na 9. místě
ze 12 družstev. Družstvo obce bylo
4. Starostové obsadili 3. místo. Pořadatelem pro příští ročník je Česká
Rybná.
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ZÁSAHOVÁ JEDNOTKA
Letošní léto bylo abnormálně teplé,
a to přivodilo velké sucho. V té době
vznikalo velké množství požárů. Takže zástupci jednotky prováděli dohlídky při sklizni obilí v Podchlumí
a.s., jako prevenci za asistence naší
techniky.
8. července 2015 ve 3,32 hodin vyjížděla zásahová jednotka ve složení Javůrek Tomáš, Žaba Radek, Koudela
Miroslav, Doležal Ondřej do Bohousové, kde měl sídlo dětský tábor. Příčinou výjezdu bylo prudké zhoršení
počasí a vítr poboural stany. Byla
potřeba evakuace dětí do náhradního bydlení. To za součinnosti obecního úřadu v Záchlumí se povedlo
zajistit v místní mateřské školce, kde
si ráno děti vyzvedli rodiče.
Již zmíněné velké sucho se projevilo v nedostatku pitné vody u obydlí
na samotách, kde není veřejný vodovod. Tam sbor zabezpečoval dovoz
pitné vody.

MEMORIÁL
MILOŠE FELCMANA
22. srpna 2015 se uskutečnil již
27. ročník memoriálu. Po zkušenostech z loňského roku jsme tuto soutěž uspořádali jako noční závod. O co
nejlepší umístění soutěžilo 15 družstev mužů a 5 družstev žen. Na start
se postupně postavila družstva ze
Záchlumí, Bohousové, Hejnic, Klášterce nad Orlicí, Žamberka, Českých
Libchav, Dolní Libchav, Líšnice, Lanšperka, Ústí nad Orlicí, Písečné, Velké

Skrovnice a pořádající Česká Rybná.
Soutěžilo se do kopečka podél naší
školy. I když se kopeček nezdá tak
hrozný, ale zdolat ho s potřebnou výzbrojí bylo někdy na pokraji sil. Soutěž provázela disciplínovanost, a tak
nedošlo k žádnému zranění a soutěž
byla důstojně zakončena, i když pro
někoho až v raních hodinách.
Výsledky: muži
1.
2.
3.
15.

Lanšperk
21,39
Záchlumí
29,13
Klášterec nad Orl.
30,09
Česká Rybná
nepl. pokus

Výsledky: ženy
1.
2.
3.
4.
5.

Česká Rybná
29,09
Ústí nad Orlicí
42,28
Písečná
47,61
Líšnice
103,74
Klášterec nad Orl. nepl. pokus

U SOUSEDŮ SLAVILI...
Delegace místních hasičů se zůčasnila oslav 100. výročí založení Sboru
dobrovolných hasičů v Hejnicích,
kde při této příležitosti posvětili svůj
nový hasičský prapor.

HASIČKA SE VDÁVALA
To jediné, co může potěšit lásku, je
manželství, a jediné pravé manželství je to, které je posvěceno láskou.
26. září 2015 vstoupila do svazku
manželského naše členka Lucie Raliková s Václavem Leuchterem. Krásné chvíle ve společném životě přejí
členové SDH Česká Rybná.
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NAŠI ČLENOVÉ
SLAVILI SVÁ JUBILEA
Dana Raliková
Josef Vymetálek
Eva Kholová

55 let
55 let
70 let

Přejeme hodně zdraví a stálou
náklonnost dobrovolné hasičině.

VZPOMÍNÁME
4. srpna 2015
navždy opustil řady hasičů
bratr Oldřich Dastych
ve věku 68 let.

PŘIPRAVUJEME
námětové cvičení
4. 12. 2015 Výroční valná hromada
Za SDH Jiří Malý

MLADÍ HASIČI

HASIČSKÝ TÁBOR
V ČERVENCI
Tak jak už
bylo avizováno v minulém
vydání českorybenského zpravodaje, o prázdninách byl dětem naordinován hasičský odpočinek. Žádné
pravidelné schůzky, žádný trénink
oblíbeného požárního útoku, žádné
kliky a dřepy za sprostá slova.
14

O to horší jsme to měli my vedoucí, nechtěli jsme zklamat dětské
očekávání a snažili jsme se připravit jim nezapomenutelné čtyři dny
ve společnosti kamarádů plné zážitků na konci července. Snad se
tak i stalo a program nabitý nejen
hasičinou, ale i sportovními hrami, koupáním se v řece a výletem
byl pro všechny zábavný. Užili si ho
nejen děti z mladých hasičů sboru
dobrovolných hasičů Bohousové
a Rybné, ale i vedoucí. Do přípravy
se zapojili i další členové sborů, jak
při přípravě noční stezky odvahy,
tak u ukázky vybavení hasičského
automobilu. Nechyběla ani ranní
rozcvička a večerní táborák. V sobotu bylo večerní posezení okořeněno
maskami a hrou na kytaru v podání
Katky Prachařové.
Dvacet dětí bylo rozděleno do 4
týmů, každý měl svou vlajku a svého
vedoucího. Soutěžili mezi sebou jak
týmy, tak na závěr tábora také jednotlivci v hasičském desetiboji. Jen
vyhodnocení nejlepšího týmu bylo
náročné. A stejně tak i jednotlivců,
protože děti prokázaly soutěživost
a rvaly se o každý bod a vteřinu,
která by jim pomohla k celkovému
vítězství. Nakonec bylo odměněno
každé družstvo dortem a nejlepší
z jednotlivců medailemi.
Počasí vyšlo parádně, a ani sobotní
odpolední závlaha na výletě nám
neubrala na náladě.
Improvizovaná změna plánu nakonec
přispěla k pozornos-
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ti dětí, které si musely zapamatovat
důležité věci z prohlídky Dělostřelecké tvrze Hanička.
Některé vybrané fotograﬁe jste si
mohli prohlédnout v hasičské vývěsce před krámem.

CYKLOVÝLET
Na závěr prázdnin jsme
společně vyrazili ještě
na cyklo výlet. Z krátkého výletu, který byl naplánován
více méně z kopce se stal boj o jakýkoli sjezd. Moc jich totiž nebylo.
Naštěstí děti projevily velikou zdatnost a výdrž a zdolali vše, co si pro
ně příroda připravila. Nejen mnoho
kopců, ale také dva brody a přejezd
po poli. Výsledných 30 kilometrů
bylo skvělým sportovním zakončením prázdnin. Čekalo nás však ještě
jedno, ale to už byl v podstatě začátek školního roku.

BOWLING
Na zakončení prázdnin, i když by
se dalo říct, že i na zahájení školního roku, jsme vyrazili ještě společně s Bohousovou do Ústí nad Orlicí
na bowling. Tři dráhy byly zaplněné
a hrály proti sobě holky proti klukům společně s vedoucími. Vítězi
byli všichni, neboť se mezi hody těch,
kteří už bowling někdy hráli, špatné
hody a naopak u těch, kteří nevěděli,
jakou kouli si pro svůj hod vybrat, se
našli tací, co shodili všechny kuželky.
Ale to už byla tečka za legrací, neboť
od 2. září nás čekala tvrdá práce a to

v podobě přípravy na podzimní závod požární všestrannosti, který nás
čeká 17. října.

PŘÍPRAVA
O středečních schůzkách se s námi
začali připravovat nejen noví mladí
hasiči z Rybné, ale také začali dojíždět děti z Hejnic. Počet dětí, které
dochází, se okamžitě zvýšil na 18.
Příprava na podzimní závody nejsou
v tomto počtu příliš snadné, ale musím pochválit starší žáky, kteří už se
uzle, topograﬁcké značky a hasičáky
učí od ledna. Pomáhají svým mladším kolegům a vysvětlují jim, jak se
který uzel dělá.
V polovině září jsme se zúčastnili
posledního závodu z ligy mladých
hasičů v Letohradě. Děti neměly prostor si požární útok před samotným
závodem ozkusit a tak jejich pokus
dopadl ne příliš dobře. Nepodařilo
se jim v časovém limitu nasát vodu
a odjeli s neplatným pokusem. I tak
před nimi je třeba smeknout klobouk, protože ráno pilně natrénované postavení základny v odpoledních
hodinách krásně postavili své hadice
a savice i v odpoledních hodinách.
I Přes tyto nesnáze jsme odjížděli
s úsměvem na rtech a s chutí zkusit
štěstí příští rok zase.
Mezi přípravu na podzimní část hry
plamen patřila také účast některých
starších žáků na závodě v požární
všestrannosti v sobotu 26. září v Černovíře. Společně s dětmi z Bohousové byly rozděleny do dvou družstev
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a zamíchány. Družstvo v barvách
České Rybné a ve složení Katka Valachová, Tomáš Pfeifer (oba Česká Rybná), Vojta Honzák, Filip Pavel a Petra
Prachařová (Bohousová) se umístilo
na krásném 25. místě. Za družstvo
SDH Bohousová si zaběhli Markéta
Bárnetová, Patrik Kalousek (Česká Rybná), Filip Musil, Vojta Andrš
a Lucka Prachařová. Toto družstvo
se umístilo na 39. místě.
Teď nás čeká posledních 14 dní
poctivé přípravy na závody a pak
zasloužený „odpočinek“ v podobě
hodnocení, besedy a dalších aktivit spojených a hasičinou. Občas to
proložíme nějakou fyzickou aktivitou a nebo výletem. Ten nejbližší
nás čeká v sobotu 3. října na Kralický Sněžník. Tak na nás myslete, aby
nám vyšlo počasí!
Za MH Lucie Leuchterová

DRUŽSTVO ŽEN
VELKÁ CENA
ÚSTECKOORLICKA
V PODÁNÍ
DRUŽSTVA ŽEN
Ten kdo poctivě sledoval v červenci
vývěsní tabuli, zjistil, že mé postesknutí si nad výsledky na začátku sezóny padly na úrodnou půdu a naše
výsledky se pozvolna začaly lepšit.
Ačkoli prázdninový start v letohradě Orlici nám přinesl pouhý jeden
bod do celkového bodování. To se
16

pak hodně špatně zvedá ze dna. Naštěstí jsme nemusely čekat na obrat dlouho. Hned následující týden
11. 7. jsme si v Dolním Třešňovci
zlepšili apetit a vyhrály na nástřikové terče. I další závod v Nepomucích
byl pro nás zlatý. Ačkoli nás zachránila dvoukolová soutěž. První kolo
se nám nevydařilo a tak bylo co zachraňovat.
Už po polovině sezóny bylo jasné,
že letošní časy na sklopné terče nejsou, kdo ví jak slavné. Všichni, kteří
kdy viděli závody nebo se o hasičinu
zajímali, se podivovali nad dosahovanými časy. Jako by se liga vrátila
o 3 roky dozadu. I samotní závodníci se zdáli být zaskočeni a tak se
snažili natrénovat na druhou a závěrečnou část sezóny, která přišla
na konci prázdnin. Poslední srpnový
víkend patřil Brandýským pohárům,
kde jsme braly body za třetí místo. Svou reputaci jsme si vylepšily
v takzvaném pavouku, kde jsme se
umístily na stříbrné pozici. Následoval náročný víkend, tedy dva dny,
dva závody. První v sobotu 5. září
byl v Lanškrouně, bohužel se nám
nezadařilo, nové proudnice nám
nepřinesly štěstí a braly jsme pouhé
3 body za 7. místo. V neděli v Lanšperku to bylo o poznání lepší, stříbrná pozice nás upevnila na stříbrné
celkové pozici. S celkem slibným náskokem a s teoretickou šancí zisku
zlaté pozice.
Poslední dvoje závody však nebyly přesně podle našich představ.
V České Třebové jsme skončily na 3.
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místě a ten poslední Nekořský závod? Ano, po loňském nevydařeném
útoku se nezadařilo ani tentokrát
a po zaváhání na levém proudu jsme
na nástřikové terče skončily na 5.
místě. Naštěstí nám i toto umístění zajistilo konečné stříbrné místo.
A tak po nepříliš vydařeném startu
do sezóny končíme na krásné pozici.
Letos nás opět čeká slavnostní vyhlášení, ovšem tentokrát nad jeho pořádáním převzal sbor dobrovolných
hasičů z Bystřece, takže si ho rády
pojedeme 14. 11. do Horní Čermné.
V sobotu 10. října nás čekají ještě
jedny závody v Letohradě Orlici,
kde bude zakončení hasičské sezóny vyřazovacím závodem. Pak už
nás bude čekat pouze zasloužený
odpočinek, protože závěr sezóny
byl velmi bohatý na zranění a museli jsme náš tým doplňovat a lepit
jak jen se dalo. Proto si myslím, že
i celkový výsledek byl dobrým umístěním. Tak snad za rok zase? My
doufáme…
Za tým žen SDH Česká Rybná
Lucie Leuchterová

PRÁZDNINY MLADÝCH
SOPTÍKŮ
TÁBOR
Zhruba v půlce
prázdnin nám vedoucí z České Rybné
a Bouhousové uspořádali HASIČSKÝ TÁBOR, který se konal od čtvrt-

ka 23.7. do neděle 26.7. Tábor se
konal u Popluže, poblíž byla řeka,
takže jsme měli možnost se pořádně
vydovádět. Byli pro nás připraveny
soutěže nejen s hasičskou tématikou a jako pravý hrdinové jsme spali
pod stany. Pro zpestření byl celý tábor jedna velká soutěž, kdy jsme byli
rozděleni do čtyř družstvech podle
barev. Na sobotu 25.7. byl připraven
výlet. Jeli jsme do Rokytnice v Orlických horách do lanového parku
a poté na pevnost Hanička. V neděli
přišlo loučení a hlavně pro nás nedočkavce vyhlášení celého tábora.
Jako první se umístili modří. Potlesk!
Druzí žlutí, třetí červení a zelení
čtvrtí. Děkujeme všem vedoucím že
to s námi vydrželi. Příští rok aspoň
na týden!!!

BOWLING
Jako rozloučení s prázdninami byl
připraven výlet. Spolu s kamarády
z Bohousové jsme vyrazili na bowling. Když jsme dorazili, každý si vybral obuv, rozdělili jsme se do drah
a hra mohla začít!!!!! Moc jsme si to
užili. Po první hře už všichni věděli jaká koule jim vyhovuje, tak že se
nám dařilo lépe. Bohužel jsme se
po dvou hodinách museli sbalit a jet
zpátky domů.
Děkujeme za nádherné
ukončení prázdnin.
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Katka Řeháčková
a Eliška Krejčířová
17

HISTORIE HASIČSKÉHO
SBORU ČESKÁ RYBNÁ
18942014
120 LET TRVÁNÍ
HASIČSKÉHO SBORU
Pokračování z čísla 1/15
1981 Zemřel bývalý velitel a zakladatel práce s mládeží bratr
Václav Tobiška. Na SSPD se
nám začíná dařit, jak výkony,
tak i účastí družstev. Organizace zabezpečuje celo-okresní branný závod hry Plamen.
10. místo na okrese naznačuje
vzestup činnosti naší organizace. Do funkce předsedy je
zvolen Jiří Malý.
1982 Vedení sboru se nemění. Aktivita hlavně kolem SSPD se stupňuje. Podařilo se nám ustavit
družstvo žen, které vystoupilo
na 1. kole SSPD a splnilo limit,
a tím i postoupilo do 2. kola.
Výsledky MP mají vzestupnou
tendenci. Do celo-okresní činnosti je zapojen jeden dorostenecký kolektiv. V tomto roce
dosáhla naše organizace nejlepší umístění v soutěži ZO v okrese za poslední roky a k druhému
místu nám udělil okresní výbor
SPO čestné uznání a ONV obraz s věnováním.
1983 Organizace pokračuje v nastoupené cestě za lepšími výsledky. Druhé družstvo žen
mělo zastoupení na SSPD.
18

Uspořádal se 6. ročník branného závody MP v nepřetržitém
sledu. Početněji se nám daří
obsazovat SSPD. Organizace
byla opět pořadatelem branného závodu pro hru Plamen.
Výzbroj organizace doznala
podstatného zlepšení po obstarání CAS-25, kterou zajistil
Josef Martinec bezúplatným
převodem z armády. Za rok
tato činnost přinesla pro naši
organizaci 3. místo v okrese.
1984 ZO slaví 90 let trvání organizace. Zásahy u požárů 15. 4.
les na Hůrkách a požár vepřína
v Hejnicích. Největší úspěch
družstva členů ZD na soutěži
v Líšnici 2. místo s časem 46
sekund. Pokračuje série branných závodů MP na lyžích
v České Rybné. Ve hře Plamen
získáváme 4. místo a dorost je
zapojen do celoroční činnosti.
16. září sbor pomáhá při zatopení kulturního domu vodou
a blátem. Organizace obdržela medaili za příkladnou práci
při příležitosti 90 let trvání organizace.
1985 Sbor zasahuje u požáru mezi
Bohousovou a Českou Rybnou a v létě pak u velkého
požáru kravína v místím středisku JZD. Ve hře Plamen MP
obsazují 7. a 8. místo.
1986 V platnost vstupuje zákon
o požární ochraně č. 133/85
Sb. s vyhláškou ministerstva
vnitra ČSSR č. 37/85 Sb. Za-
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znamenáváme výjezd k požáru lesa v Bohousové. Muži
i ženy postupují do 2. kola požárního sportu a ženy obsazují
3. místo a muži 2. místo. MP
se účastní branného závodu
jednotlivců ve Skrovnici.
MP postoupili do 2. kola,
kde obsadili 5. místo. Dorost
v celoroční činnosti obsazuje
9. místo.
1987 Přípravy na sjezd SPO ČSSR.
Nový stejnokrojový předpis.
24. 4. vyjíždí jednotky k požáru traktoru Škoda 180 na poli
JZD. Okrskovou soutěž obsazujeme 5 družstvy. Koná se 10.
ročník branného závodu MP
v České Rybné. Organizace je
pověřena uspořádáním celo-okresního branného závodu
MP a dorostu. Zemřeli členové
Václav Kuba a Josef Hynek.
1988 7. sjezd SPO schválil nové stanovy. Jednotka vyjíždí k požáru lesa v Hejnicích. Družstvo
mužů členu JZD zaznamenává
3. místo na soutěži v Líšnici
z 35 účastníků. Tragicky zemřel
člen výboru ZO Miloš Felcman.
1989 Změna politiky ve státě. Odraz politických změn pociťuje
i SPO. 12. ročník branného závodu na lyžích v České Rybné.
Ve hře Plamen obsazuje organizace 7. a 10. místo. Organizace zabezpečuje celo-okresní
branný závod MP a dorostu.
Koná se 1. ročník memoriálu
Miloše Felcmana.

1990 1. rok činnosti po přelomu
dějin na politické scéně u nás.
Přeměny se nevyhnuly ani
SPO, kdy v Jesenici proběhlo
jednání o přeměně požární
ochrany a navrácení se k původní myšlence na pomoc
bližnímu, za záchranu života
a majetku. Uskutečňuje se mimořádný sjezd SPO v Karviné. Jednotka vyjíždí k požáru
čp. 26 v České Rybné. Organizace znovu zabezpečuje celookresní branný závod MP.
K uctění památky tragicky zemřelého člena výboru pořádáme 2. ročník memoriálu.
1991 Je prováděna výměna členský
průkazů a obnovena činnosti hasičské pojišťovny. Sbor
vyjížděl 3x k požáru a to,
do Sopotnice, Dlouhoňovic
požár kravína a požár stodoly v České Rybné čp. 54. Sbor
poctila návštěvou delegace
mladých hasičů z Edertálu
v SRN. Zemřel dlouholetý
a obětavý funkcionář sboru
bratr Ladislav Vorlický.
1992 Činnost se soustředila na úsek
mládeže a účast na soutěži
dospělých v okrsku. Výroční
valná hromada schválila Milana Nuce vedoucím mládeže.
Činnost postrádá pružnost
a aktivitu.
1993 Útlum činnosti dobrovolných
organizací je odrazem dění
na politické scéně. Sbor je zařazen mezi výjezdové jednotky
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v rámci okresu. MP dokončili ročník 1992-1993 hry Plamen. Po nepřetržité činnosti
od roku 1968 poprvé náš sbor
nezapojuje mládež do nového
ročníku 1993-1994 hry Plamen, což je velkým zklamáním. Zabezpečujeme 5. ročník
memoriálu Miloše Felcmana.
1994 Rok 100. výročí založení sboru. Na slavnostní schůzi byli
oceněni členové sboru. Následující den jsme slavili významné výročí průvodem
hasičstva od hospody na hřiště, kde pokračoval program
a taneční zábava.
Tolik k historii let minulých, další
činnost SDH vycházela v Českorybenském zpravodaji.
Za SDH Jiří Malý

ČSZ ČESKÁ RYBNÁ
LISOVÁNÍ OVOCE
V pátek 25. 9. 2015
naše organizace
zahájila sezónu
lisování ovoce.

ZAJÍMAVOSTI
Z NAŠÍ OBCE
ÚSPĚŠNÝ
REPREZENTANT
NAŠÍ OBCE
Nedávno se mi dostal do rukou
Horský kurýr, regionální měsíčník
pro Rokytnici a okolí. V něm jsem
si přečetla článek o soutěži s názvem Orlický sekáč, která se konala
v Nebeské Rybné. Zúčastnilo se jí 36
soutěžících, z toho 9 žen. Protože se
jednalo zároveň o otevřené mistrovství ČR, sešli se tam sekáči z Čech,
Slovenska i Polska. Co mě však zaujalo nejvíce, byla věta, že nejmladším sekáčem byl jedenáctiletý Péťa
Valach z České Rybné, který už měl
ten správný fortel a bylo vidět, že
kosu nedrží v ruce poprvé. Zásluhou Péti se tak prezentovala v této
soutěži i naše obec. My, občané České Rybné, musíme Péťovi poděkovat
za reprezentaci naší obce v této namáhavé disciplíně
a popřát mu, aby
se mu ve škole i životě
vše dařilo.

Pokud nám to
rekostrukce budovy
obecního úřadu dovolí, lisovat se
bude každý pátek od 17.00 hodin
tak dlouho, dokud bude zájem.
Za ČZS Mgr. Marie Šulcková
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Mgr. Marie Šulcková

BLAHOPŘEJEME
K NAROZENINÁM…

ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO
ROKU

červenec:

1. září se zástupci sboru pro občanské záležitosti zúčastnili zahájení
školního roku v naší škole. Zde přivítali šest prvňáčků – pět z České
Rybné a jedno z Hejnic, a předali
jim malý dárek pro vzpomínku na
první den ve škole. V současné době
navštěvuje naši školu dvacet sedm
žáků. Všem přejeme, aby se jim ve
škole dařilo a škola v nich zanechala
ty nejkrásnější vzpomínky.

Pavel Žaloudek
Jiří Kulhavý
František Zeman

(80 let)
(65 let)
(85 let)

září:
Eva Kholová
Zdeněk Zimmer

(70 let)
(60 let)

Všem oslavencům přejeme ještě jednou
hodně zdraví a rodinné pohody.

Za SPOZ - Jiří Malý

VZPOMÍNÁME…
Z řad našich spoluobčanů a z kruhu svých blízkých
ch
odešel 4. srpna 2015 pan Oldřich Dastych ve věku 68 let.
od
t

Kulturní komise v ÿeské Rybné

Vás srdeĀnď zve 29. listopadu 2015 od 17. hodin na

Program: - vánoĀní koledy zahraje skupina „JINÁ DOBA“
- hudební vystoupení ZUŠ P.Ebena v Žamberku
- vystoupení žákĪ základní školy v ÿ.Rybné
- prodejní stánky
- obĀerstvení

Českorybenský Zpravodaj - 4/2015
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ýeský zahrádkáĜský svaz, ZO ýeská Rybná poĜádá divadelní
pĜedstavení rudoltického ochotnického divadelního spolku Bachadej

AKT
Kdy: 17. 10. 2015 v 18.00 hodin
Kde: sál OÚ ýeská Rybná
Vstup: 40 Kþ

Po skonþení pĜedstavení – posvícenské posezení s kytarou!
22
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MLADÍ HASIČI NA CYKLOVÝLETĚ
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Redakční rada
neodpovídá za stylizaci
příspěvků
a tiskové chyby.
Vytiskla tiskárna AG TYP Kostelec nad Orlicí.

