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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná dne 04. 10. 2015.
Přítomno šest zastupitelů:
M. Koudela, P. Krčmář, J. Malý, P. Valach,
J. Vencl, M. Šulcková,
Omluven: T. Blecha, J. Žabka, D. Krátká
OZ bylo schváleno:
 Nabídka od společnosti STAPO s. r. o., Ústí nad Orlicí
– zakázka „Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu
v obci Česká Rybná včetně výměny zdroje vytápění.“
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0
OZ bere na vědomí:
 Obec Záchlumí – výpověď veřejnoprávní smlouvy
– projednávání přestupků
 Objednávka – Kněžek s. r. o. – kalové čerpadlo s příslušenstvím
 MÚ Žamberk-stavební úřad - společný souhlas
„stavební úpravy a přístavba RD čp. 111“
 MÚ Žamberk-stavební úřad - Rozhodnutí – stavební povolení
„snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu čp. 78
v obci Česká Rybná včetně výměny zdroje vytápění – stavební úpravy“
 Veřejná zakázka „snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu
čp. 78 v obci Česká Rybná včetně výměny zdroje vytápění“
– protokol o jednání hodnotící komise (posouzení a hodnocení nabídek)
– II. kolo
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Zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná dne 31. 10. 2015.
Přítomno devět zastupitelů:
M. Koudela, P. Krčmář, J. Malý, M. Šulcková, P. Valach, J. Vencl,
T. Blecha, J. Žabka, D. Krátká,
Přítomno 45 hostů

OZ bylo schváleno:
 Veřejnoprávní smlouva č. 3/2015 uzavřenou mezi městem Žamberk
a obcí Česká Rybná (projednávání přestupků)
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdržel se 0
 Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 „o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
a nakládání se stavebním odpadem na území obce Česká Rybná.“
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdržel se 0
 Prodloužení pracovní smlouvy dvěma stávajícím zaměstnancům na VPP
a to do 31. 12. 2015.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdržel se 0
 Rozpočtová změna č. 8 – zapojení výsledku hospodaření z minulých let
na stavbu OÚ do rozpočtu 1.500.000,-.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdržel se 0
OZ bere na vědomí:
 Stav ﬁnančních účtů obce ke dni 30. 10. 2015
 Výroční zpráva Základní školy Česká Rybná za školní rok 2014/2015
 Zápis ze schůze Školské rady při Základní škole Česká Rybná
ze dne 22. 9. 2015
 Žádost o možný převod hasičského vozu CAS
– HZS Pardubického kraje-územní odbor Ústí nad Orlicí
 KrÚ Pardubického kraje – metodické doporučení k výkonu přenesené
působnosti na úseku projednávání přestupků
 Policie ČR – dopravní inspektorát – vyjádření – silniční dopravní zrcadla
 MÚ Žamberk-odbor regionálního rozvoje a územního plánování
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– Oznámení – Zahájení řízení o změně č. 1 Územního plánu
Dlouhoňovice
MÚ Žamberk-stavební úřad-oznámení-zahájení řízení o povolení změny
stavby před jejím dokončením „rodinný dům“ na p. p. č. 1666/1 a 1666/2
v k. ú. Česká Rybná u Žamberka.
Informace o konání tanečního kurz v roce 2016 – starosta
Informace o dotačních titulech – starosta
Informace o změně územního plánu, pasportu komunikací
Zpráva kulturní komise – Z. Martinec
Zpráva ﬁnanční komise – Mgr. M. Šulcková
Zpráva kontrolní komise – M. Koudela
Zpráva SPOZ – J. Malý
Zpráva o práci obecních zaměstnanců – starosta

Diskuse občanů:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

p. Pokorný – cena pozemku kolem křížku směr pila (35,-Kč/m2)
p. J. Kalousek – děkuje obecním pracovníkům jménem TJ Sokol
p. Pokorný – cesta na Hranice, vymílání štěrku, svod vody
p. Kolovecký – cesta od Štátule po Příčnici – čí je?
p. Pokorný – aleje kolem cest
p. O. Kalousek – včelaři budou vysazovat stromy – pylodárné
p. J. Kalousek – alej směrem na Hejnice
p. Z. Bartošová – nákup pozemků nad školou
p. L. Krčmář – zanesené příkopy
p. Z. Martinec – vyčistit propust u jeřabiny – na horním konci
p. P. Šalamoun – zajistit předplatné poštovného na zpravodaj
p. M. Felcman – proč – 30 km rychlost po horním konci
p. J. Vymetálek – proč instalovat dopravní zrcadla
– zrychlí ještě víc dopravu

• p. J. Žabka – podá starostovi obce žádost o uvolnění ze zastupitelstva
k 01. 12.2015
• p. J. Vymetálek – vize obecního úřadu 3 000 000,-Kč?
Co budova pohostinství – má cenu ji rekonstruovat?
Lepší by ji bylo zbourat a postavit novou.
Českorybenský Zpravodaj - 1/2016
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Zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná dne 20. 11. 2015.
Přítomno sedm zastupitelů:
M. Koudela, T. Blecha, D. Krátká,, M. Šulcková, J. Vencl, J. Malý, P. Valach,
Omluven: J. Žabka, P. Krčmář
OZ bylo schváleno:
 Inventarizační komise- ve složení J. Vencl, I. Martincová, P. Krčmář,
M. Koudela, M. Šulcková a schvaluje plán inventur na rok 2015.
Předsedou inventarizační komise volí M. Šulckovou.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0
 Údržba obecních komunikací v zimním období 2015-2016 – J. Balaš/k pile/,
P. Valach/Hranice+Hájovna/, J. Kulhavý/Moštárna/, J. Matyáš/ostatní
komunikace v obci/
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel 0
 Dětské hřiště – Výzva z MMR 2016 – vypracování návrhu na dětské hřiště
na horní limit dotace 400 tis. Kč.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti Krátká Zdržel se Malý
OZ nebylo schváleno:
 Žádost o ﬁnanční příspěvek – Gymnázium Žamberk na pořízení šatních
skříní pro žáky.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0
OZ bere na vědomí:
 Stav ﬁnančních účtů obce ke dni 20. 11. 2015
 Rezignace na mandát člena Zastupitelstva obce – p. Jiří Žabka
 MÚ Žamberk - stavební úřad - oznámení – dokončení nové střešní
konstrukce na budově OÚ. č.p. 78
 Udělení souhlasu – rekonstrukce stavby na p. p. č. st. 47 (rekonstrukce –
výměna oken a kompletní výměna střechy)
 Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na p. p. č. 1227/1;
1305/1 v k. ú. Česká Rybná u Žamberka
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 Kenergo s.r.o. – oznámení – rekonstrukce vedení vn ve stávající trase
s výměnou podpěrných bodů
 MÚ Ústí nad Orlicí – Oznámení – o návrhu změny č. 3 územního plánu
Sopotnice
 Veřejná vyhláška – oznámení zahájení správního řízení o zařazení
pozemních komunikací do kategorie místních komunikací
 MÚ Žamberk – Odbor regionálního rozvoje a územního plánování – Veřejná vyhláška – Zveřejnění návrhu změny č. 1 Územního plánu
Česká Rybná
 MÚ Žamberk – Stavební úřad – OZNÁMENÍ – zahájení řízení o povolení
změny stavby před jejím dokončením „stavební úpravy RD čp. 45“
 MÚ Žamberk – Stavební úřad – OZNÁMENÍ – zahájení řízení o povolení
prodloužení platnosti stavebního povolení „stavební úpravy střešních
a stropních konstrukcí čp. 120“
 MÚ Žamberk – Stavební úřad – ROZHODNUTÍ – změna stavby před
jejím dokončením „rodinný dům“ na p. p. č. 1666/1 a 1666/2 v kat. území
Česká Rybná u Žamberka

Zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná dne 02. 12. 2015.
Přítomno sedm zastupitelů:
M. Koudela, P. Krčmář, M. Šulcková, P. Valach, J. Malý, D. Krátká,
T. Blecha, J. Vencl,
OZ bylo schváleno:
 Poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR smlouva
č. 15244623 v rámci Operačního programu Životní prostředí.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
 Podání žádosti obce o poskytnutí dotace z rozpočtu Pardubického kraje
na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDH obce
– 5 KS dýchacích přístrojů.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
 Dětské hřiště – volba materiálu – EURO HRANOL
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti Blecha, Krátká, Vencl Zdržel se Malý
Českorybenský Zpravodaj - 1/2016
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 Nabídka od f. JASTA consulting s. r. o. na organizaci výběrového řízení
akce „Dětské hřiště v obci Česká Rybná“
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se Malý
 Jednorázová ﬁnanční odměna pro zaměstnance na VPP ve výši
1.000,-Kč(čistého)
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti Blecha, Krátká, Šulcková Zdržel se Malý
OZ bere na vědomí:
 MÚ Žamberk – Tajemník – výkon speciálního stavebního úřadu

Zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná dne 10. 12. 2015.
Přítomno sedm zastupitelů:
M. Koudela, T. Blecha, D. Krátká,, M. Šulcková, J. Vencl, J. Malý,
Omluven: P. Valach
OZ bylo schváleno:
 Dodatek č. 13 ke smlouvě o dílo – EKOLA České Libchavy s. r. o.
– na sběr a odstraňování nebezpečných složek komunálního odpadu.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0
 Dětské hřiště- projektová dokumentace od f. TEWIKO s. r. o.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel 0
 Snížení závazného ukazatele na rok 2015 ZŠ Česká Rybná o 50.000,-Kč/
nevyčerpání neinv. příspěvku na provozní náklady/
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel 0
 Rozpočet Skupinového vodovodu Hejnice – Česká Rybná na rok 2016 /
příjmy 519 000,-Kč – výdaje 519 000,-Kč/
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel 0
OZ nebylo schváleno:
 Návrh Mgr. D. Krátké na snížení pravomocí starosty obce.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti Krátká, Blecha Zdržel se Vencl
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OZ bere na vědomí:
 Stav ﬁnančních účtů obce ke dni 10. 12. 2015
 OÚ Česká Rybná – veřejná vyhláška – rozhodnutí
– o zařazení pozemních komunikací do kategorie místních komunikací
 zpráva kulturní komise p. Martinec
 informace o podání žádosti obce o poskytnutí dotace – program JSDHO
 Sdružení obcí Orlicko - Správní rada – Králíky 24. 11. 2015
 informace - nájem hospoda + sál
 informace - osvětlení na stromu u prodejny Hruška p. Martinec

Zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná dne 18. 12. 2015.
Přítomno šest zastupitelů:
M. Koudela, D. Krátká, M. Šulcková, J. Vencl, J. Malý, P. Valach,
Omluven: T. Blecha, P. Krčmář
OZ bylo schváleno:
 Pravidla rozpočtového provizoria pro měsíc leden a únor roku 2016
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0
OZ bere na vědomí:
 Stav ﬁnančních účtů obce ke dni 18. 12. 2015
 AXIOM energy s. r. o. – cenová nabídka na zpracování žádosti
na zateplení objektu č. p. 120
 zpráva SPOZ – p. Malý
 MÚ Žamberk – Stavební úřad – společný územní souhlas a souhlas
s provedením stavebního záměru „zpevněná skladovací plocha“
na p. p. č. 489/10 (ostatní plocha, jiná plocha) v kat. území Česká Rybná
u Žamberka.
 informace – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
vyhlásilo dotační program na podporu sportu v investiční oblasti
pro rok 2016
Českorybenský Zpravodaj - 1/2016
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 Sdružení obcí Orlicko – VH – 17. 12. 2015 Záchlumí
(příští VH se bude konat v České Rybné 16. 02. 2016)
 Vyúčtování dotace na pobytová lůžka Albertinum, odborný léčebný ústav,
Žamberk za rok 2015
 KrÚ Pardubického kraje – ROZHODNUTÍ – udělení souhlasu
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy č. 3/2015, jejímž předmětem je výkon
přenesené působnosti na úseku přestupků.
 informace o stavbě č. p. 78 – stavba nebyla 18. 12. 2015 převzata
Na závěr příspěvku mi dovolte, abych poděkoval všem, kteří se
v minulém roce podíleli na akcích pořádaných obecním úřadem.
Do roku 2016 bych chtěl všem občanům naší obce popřát mnoho
zdraví, štěstí a úspěchů jak v osobním tak i pracovním životě.
Josef Vencl – starosta

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ RYBNÁ
PODĚKOVÁNÍ
Letos, jako každý
rok, se děti ve škole
připravují na vánoční svátky.
Začínáme vždy v listopadu, aby byl
připraven program na slavnostní
rozsvěcení vánočního stromečku
před prodejnou. Pokračuje se vánoční dílnou, kdy děti chystají různé výrobky pro prodej ve stánku při
této akci.
Letos se děti zapojily velmi aktivně. Svědčila o tom pestrá nabídka:
Zvonky z papíru, vanilkové rohlíčky,
Santovy boty, Vánoční přání a vizitky na dárky, malované skleněné mis10

ky se svíčkou, živé svícny na kulatině
a v květináči, domečky a hvězdičky
z proutků, čertíci z kukuřice, závěsy
z hvězdiček, slaměné věnce zdobené
přírodninami, tašky na dárky, obrázky se sobem, papíroví andílci, perníková chaloupka a budka pro ptáčky.
Zapojily se nejnom děti. Proto patří
poděkování za spolupráci při přípravách rodině Markétky Bárnetové, která obstarala ušití „Santových
pytlíčků“, paní Jarušce Kalouskové
za zhotovení nádherné perníkové
chaloupky a za pomoc při pečení
vanilkových rohlíčků - ty děti pekly
pod naším dozorem samy ve školní
kuchyni. O tom, že tomu tak opravdu bylo, svědčí fotodokumentace.
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Poděkování patří také paní Evě Krčmářové, která ochotně pomohla při
prodeji výrobků. V neposlední řadě
děkujeme paní Malé, která nám věnovala živé věnce, děti je pak samy
zdobily.
Je radost se dívat na to, s jakou chutí
pracují a vyrábějí. Umí přiložit ruku
k dílu, proto i všem dětem patří velká pochvala.
Mgr. Marta Košťálová,
ředitelka

ADVENTNÍ TVOŘENÍ
VE ŠKOLE
Jako každoročně začala příprava
na advent a na rozsvícení vánočního stromu v obci výrobou různých
předmětů. Děti se zapojovaly velice
ochotně, zvlášť žáci 4. ročníku, kteří vyrobili bez jakékoliv pomoci celý
betlém. Ze dřívek od nanuků tak
vzniklo podle jejich vlastní fantazie
krásné dílo. Stromy ozdobené podle osobitého vkusu chlapců, jesličky a nádherná roubená chaloupka.
Nechyběly ani postavičky vyrobené
ze šišek. S ochotou se také střídaly
děti při pečení vanilkových rohlíčků a perníčků a při výrobě ostatních
předmětů pro prodej na vánočním
jarmarku. Letošní rok se podařilo vytvořit mnoho zajímavých věcí
ke spokojenosti nás všech.

Rozsvěcení vánočního stromu
Při výrobě všech vánočních předmětů jsme ještě stačili nacvičovat
kulturní program. Ten letošní byl
zaměřen na Mikuláše a čerty, jejichž
příchod každoročně v rodinách, někdy i s obavou a strachem, očekáváme. Vystřídali se všichni žáci školy
svým přednesem, zpěvem i mluveným projevem. Potěšila nás velká
návštěvnost spoluobčanů, jen škoda, že poslední roky nepřeje počasí
a neprovází nás příjemně osvětlená
krajina čerstvým sněhem. Letošní déšť zahnal všechny návštěvníky
do obecního sálu, pouze vlastní akt
rozsvícení proběhl
tradičně. I přes nepříznivé počasí svůj
účel celého programu - příjemné naladění na blížící se
Vánoce – byl splněn
opět ke spokojenosti
všech, kdo přišli.
Zdeňka Rendlová učitelka

BUBNOVÁNÍ
Devátého října zavítal k nám do školy pan David Andrš , který do škol
a školek jezdí s dobře propracovaným metodickým programem pro
děti - skupinové bubnování. Každý
má rytmus v sobě, jen má někdy problém ho sladit s rytmem ostatních.
Skupinové bubnování proto pomáhá
najít společnou řeč. Má také velmi
pozitivní vliv na zdraví člověka, pro-
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tože uvolňuje stres a napětí, navozuje pocit pohody, propojuje pravou
a levou hemisféru. A že to nebude
jen o bubnování na bubínky, ale
pořádný rachot, jsme zjistili, když
začal ze svého auta vybalovat vybavení. Těmi bubny totiž byly pořádné
„kotle“, které známe od zahrádek.
Tam slouží jako zásobárny dešťové
vody na zalévání – modré sudy. Jako
paličky používá dřevěné tyčky, které
mají na konci navléknutý tenisový
míček. Lavice ve třídě udělaly místo těmto bubnům a začala hudební
výchova. Ovšem nebubnovalo se
po celou dobu, proběhlo i zpívání
a hra na vlastní tělo. Děti se vyřádily,
zjistily také, že udržet rytmus není
žádná legrace, a nevletět do pomlky,
to byl pro někoho nadlidský výkon.
Takže pokud jste se nacházeli v okolí
školy, a slyšeli tento nářez, tak děti
nebořily školu, ale užívaly si netradiční aktivitu.

FLORBALOVÝ TURNAJ
Ve středu 2. prosince se sedm statečných z naší školy zúčastnilo ﬂorbalového turnaje v Záchlumí. O konání
této soutěže jsme se dozvěděli ani ne
týden před akcí. Proto píši o statečných. Některé týmy se totiž tomuto
sportu věnují i třikrát týdně. Chlapci
párkrát před obědem potrénovali, seznámili se s pravidly, a s chutí šli bojovat za ostatní spolužáky, kteří jim
na dálku moc fandili. S vypůjčeným
vybavením si vystříleli krásné páté
místo. Porazili po tuhém boji např.
i Ústí nad Orlicí. Ve Fontáně se sešlo
9 týmů a naši kluci byli moc dobří.
Poděkování za reprezentaci patří:
J. Barvínkovi, D. Dvořákovi,
T. Dytrtovi, M. Makaloušovi,
D. Martincovi, R. Martincovi, J.
Nedelčevovi.
Vendula Valachová učitelka

TJ SOKOL ČESKÁ RYBNÁ
POSVÍCENSKÉ FOTBALOVÉ UTKÁNÍ
ženatí – svobodní 6:6; 4:3 na penalty
ženatí:
Ladislav Hynek, Jaroslav Moravec, Tomáš Dytrt,
Radek Žaba, Martin Myšák
svobodní:
Michal Felcman (1x), Roman Hynek (5x za svobodné, 1x za ženaté),
Jiří Kalousek, Vojta Šulcek, Petr Krčmář, Tomáš Khol
Vytvořen rekord mužstva ženatých: věkový průměr 46,5 roku!!!
12
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DIVADLO 12. 12. 2015
Už potřetí zavítal do České Rybné v adventní čas divadelní spolek NA SKÁLE
z Helvíkovic. Tentokrát diváky přijel pobavit s velice veselým kusem s názvem
Dokonalá svatba. Stejně jako roky předešlé, i teď obecenstvo, které dorazilo
opět v krásném počtu 124 návštěvníků, bylo velice spokojeno. Dlouhý aplaus
je tomu důkazem.
Děkujeme nejen všem, co přišli a podpořili naši akci, ale také samozřejmě všem
brigádníkům sokolíkům i nesokolíkům. Dík patří také hasičské hlídce, obecnímu
úřadu, pohostinství Bosenka a místní škole, která zapůjčila vánoční stromeček.

POZVÁNKA NA ZIMNÍ PROCHÁZKU
Srdečně vás zveme na další přátelskou zimní procházku v České Rybné.
Termín bude včas oznámen na obecních vývěskách a opět se budeme
řídit příznivým počasím a termíny dalších akcí.
Těšíme se na Vás! Za TJ Sokol Martin Myšák

VÁNOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
Dne 26. 12. 2015 uspořádala TJ Sokol ve spolupráci s obcí Česká Rybná vánoční turnaj ve stolním tenise. Turnaje se mohli zúčastnit pouze hráči z České
Rybné a Monika Valachová ze Záchlumí. Turnaje se zúčastnilo osm hráčů.
Hrálo se na dvě kola a na tři vítězné sety. Celkem bylo odehráno 56 her (průměrem každý hráč odehrál 43 setů).
Konečné pořadí: 1. Vencl Josef – 2. Šulcek Vojta – 3. Myšák Martin st.
4. Valachová Monika – 5. Belko Jan – 6. Javůrek Tomáš 7. Prchal Ivan
8. Valach Miloš. Sponzorem turnaje byl Barvínek Vít z České Rybné.
Za TJ Sokol Josef Vencl

PODĚKOVÁNÍ
Dovolte mi, abych jménem TJ Sokol
Česká Rybná poděkoval za pomoc
a spolupráci všem, kteří jakkoliv
přispěli k činnosti naší organizace
v minulém roce. Zároveň přeji všem
hodně štěstí, pevné zdraví, tolerance
a spokojenosti v novém roce 2016.
Za TJ Sokol Jiří Kalousek
Českorybenský Zpravodaj - 1/2016
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ČSZ ČESKÁ RYBNÁ
LISOVÁNÍ OVOCE

DODERNÉ

Od poloviny září
do poloviny listopadu probíhalo lisování
ovoce. Přestože bylo
velice suché léto, ovoce se kupodivu na stromech udrželo dost. Zájem
o lisování byl tedy značný, jednou se
lisovala až dlouho přes půlnoc. Výtěžnost vzhledem k suchu byla překvapivá. Celkem se vylisovalo kolem
4000 litrů jablečné šťávy. Poděkování patří všem členům organizace,
kteří zajišťovali provoz i údržbu lisovacího zařízení, protože tomu věnovali spoustu svého volného času
i energie.

V měsících listopadu a prosinci se
ukončuje moštovací sezóna u našich přátel v Kostelci
nad Orlcí a v Žamberku tzv.“ dodernou“. Stalo se tak i letos. Při této akci
se při dobrém jídle a pití hodnotí
celé období moštování a vzájemně
se vyměňují zkušenosti.

DIVADELNÍ
PŘEDSTAVENÍ
O posvícení se organizace ČZS rozhodla obnovit tradice posvícenských
zábav. Pozvala divadelní spolek BACHADEJ z Rudoltic, který zde uvedl
Cimrmanovu hru AKT. Představení
nebylo dlouhé, ale všichni neprofesionální herci se snažili odvést co
nejlepší výkon. Po skončení divadla následovalo posezení s kytarou,
na kterou hrál pan Jiří Chalupník
za Sulkovce na Vysočině. Myslím,
že kdo se zdržel a zaposlouchal se
do hudby nebo si i zatančil, nelitoval. Škoda jen, že těch, co zůstali,
nebylo mnoho.
14

STROMEČKOVÉ
„SEJKORY“
U příležitosti rozsvícení vánočního
stromečku se naše organizace letos
už podruhé zapojila do slavnostní
akce tím, že připravila bramborové těsto a pekla tzv. sejkory, neboli
bramboráčky. Tentokrát to bylo trochu ztížené nepřízní počasí. Déšť
a vítr způsoboval, že oheň nehořel
tak, jak by měl. Zpočátku se bramboráčky na novém ohništi moc nevedly, ale naši spolehliví kuchaři si
se vzniklou situací poradili na výtečnou. Doufáme, že těm, kteří si je
zakoupili, chutnali. Do příštího roku
pánev vylepšíme!
Na závěr přeje ZO ČZS
všem občanům do nového roku
2016 vše nejlepší, hlavně hodně
zdraví a spokojenosti.
Za ČZS Mgr. Marie Šulcková
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SDH ČESKÁ RYBNÁ
Z ČINNOSTI SDH
Poslední čtvrtletí roku 2015 se neslo ve znamení závěrečných soutěží
Velké ceny Ústeckoorlicka a znovu
zahájení činnosti mládeže v našem
sboru a následně zapojení do celookresní soutěže mladých hasičů.
Dále pak námětové cvičení, pro
které téma zadával náš sbor. Blíže
o tom podají zprávu členové výboru
vyplývající z jejich funkce.

DOBRÁCI ROKU
Je to soutěž pro všechny sbory dobrovolných hasičů z Pardubického kraje.
Dobráci roku je projekt Českého rozhlasu Pardubice ve spolupráci s východočeskými regionálními Deníky.
Soutěž probíhá již od září, kde je každý týden představován jeden sbor
dobrovolných hasičů z našeho kraje v Pardubickém rozhlase. Do této
soutěže se přihlásil i náše SDH. Tak
uvidíme, jak hlasovali příznivci dobrovolné hasičiny v naší obci svými
SMS k podpoře umístění našeho
sboru. Pro vítěze je připravena veselice pro celou obec plná hudby, grilovaného masa a piva za 100 000,-Kč.
Zároveň vítěz postoupí do celostátního ﬁnále, ve kterém se v červnu 2016
utká o hasičské vybavení za stovky tisíc. Tak držme palce, i když jsme malý
sbor, tak na přední pozice bude těžké
vystoupat, ale propagace našeho sboru se dostala mezi širší veřejnost.

VÝROČNÍ
VALNÁ HROMADA
121. výroční valná hromada se konala 4. prosince 2015. Valnou hromadu
zahájil předsedající Milan Ralik a přivítal přítomné. Následovaly zprávy
o činnosti z jednotlivých oblastí. Zde
je nutno vyzvednout zprávu o činnosti družstva žen, která je zlatou
perličkou v činnosti našeho sboru.
Škoda, že většina členské základny se
nesnaží přiblížit, alespoň trochu činnosti žen a svůj postoj prezentovali
i neúčastí na výroční valné hromadě.
Trochou radosti přispěla i chvilka,
kdy byla podávána informace o začínající činnosti mladých hasičů. Výroční valná hromada zvolila na další
funkční období výbor ve složení: Krčmář Ladislav, Ralik Milan, Krčmář
Petr ml., Krejčíř Lukáš, Žaba Radek,
Zemanová Martina, Langrová Dana,
Jirgerová Eliška, Leuchterová Lucie,
Koudela Miroslav a Balaš Jiří ml..
Revizní komise:
Raliková Dana, Kalousek Jiří,
Malý Jiří.
Závěr valné hromady patřil zdravicím hostů z okolních sborů a to
Hejnic, Sopotnice, Záchlumí, Rybné
nad Zdobnicí, České Rybné u Proseče, Klášterce nad Orlicí, Velké Skrovnice, Horního Třešňovce, Českých
Libchav a Bohousové, kteří ve svých
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zdravicích obdivovali činnost našich
žen a mládeže. Zdravic se dostalo
i od místních zástupců a to sice, starosty obce a TJ Sokol. Přejme si, že
až budeme hodnoti příští rok, budeme moci použít slov, které náš sbor
posunuly o nějaký stupínek výš.

V našich řadách
se slavily narozeniny
Felcman Josef 65 let
Hodně zdraví a stálou přízeň dobrovolné hasičině přeje výbor.

Připravujeme
30. 1. 2016
20. 2. 2016
březen

branný závod
mladých hasičů
hasičský ples
STK automobilů
sběr železného roku
Za SDH Malý Jiří

OKRSKOVÉ
NÁMĚTOVÉ CVIČENÍ
V neděli dne 8. října proběhlo v naší
obci námětové cvičení 19. okrsku.
Vyzkoušeli jsme něco jiného, neboť
natáhnout hadici a čekat až voda doteče a vystříkne na konci z proudnice je přežité.
Nejprve se provedlo základní školení v první pomoci pod vedením
Luboše Ralika z JSDHO Hlučín.
Dále jsme si měli možnost zkusit
základy oživování na resuscitační
ﬁguríně. Poté následovalo seznámení se záchranářskou technikou,
16

kterou disponují hasiči nejen v České Rybné. Se správným používáním
vysílaček a komunikací v praxi nás
seznámil Roman Harapát z jednotky
SDH Hejnice. Závěrem jsme se věnovali tomu, jak se mají hasiči chovat po příjezdu na místo události.
O tomto tématu poreferoval Vladimír Stuchlík z HaZZ Čadca.
Celému školení předcházela ranní
příprava čtyř modelových situací,
které měli následně prověřit jednotlivé jednotky našeho okrsku z nabitých
dovedností. Aby bylo vše objektivní
reálné události pro nás chystali hasiči
z Hlučína a slovenské Turzovky.
Po zvládnutí odborného školení si
velitel každé jednotky vytáhl jednu
z modelových situací, kterou museli
hasiči pod jeho vedením absolvovat.
Ostatní přihlíželi a po ukončení každé modelové situace následoval rozbor provedeného zásahu. Správnost
provedení zásahu hodnotili za HZS
Žamberk Roman Harapát (strojník),
HaZZ Slovenské republiky Vladimír
Stuchlík (velitel směny) a za JSDH
Hlučín Luboš Ralik (zdravotník jednotky).
JSDH Bohousová měla za úkol
po příjezdu k dopravní nehodě vyprostit z vozidla dvě osoby v bezvědomí. Práce s osobami v bezvědomí
není nikterak lehká a v těsném prostoru to obzvláště není jednoduché.
JSDH Česká Rybná vyprošťovala
v lese osobu (ﬁgurínu), na kterou
spadl listnatý strom a měla vraženou
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větev v hrudníku. Pracovní náplň
zněla odklidit větve, zastavit krvácení
a dopravit osobu k příjezdové cestě.
JSDH Hejnice vyhledávala osobu
(ﬁgurínu), která spadla ze srázu dolu
do potoka a byla též v bezvědomí.
Úkolem bylo najít a vyprostit ji z potoka nepřístupným terénem k příjezdové cestě.
JSDH Záchlumí byla přivolána k likvidaci neohlášeného požáru lesa.
Po průzkumu bylo zjištěno pálení
klestí mládeží pod vlivem omamných látek. Cílem bylo najít a zdravotně ošetřit zraněné osoby, uhasit
oheň a předat tyto osoby do dalšího
ošetření.
18

Zasahující členové výjezdových jednotek si tuto změnu pochvalovali.
Přinesla nové poznatky ze záchranářské činnosti a hlavně jim dala
návod jak se zachovat i v běžném
životě v takových to situacích. Rád
bych touto cestou poděkoval ﬁgurantům, kteří nám pomohli celou
akci zrealizovat. Jsou to Eliška Kalousková, Eliška Krejčířová, Tereza
Koudelová, David Matějka a Michal
Žaba. Dále děkuji za pomoc kolegům z daleké slovenské Turzovky
Vladovi Stuchlíkovi a Martinu Oravcovi, kteří se podíleli na přípravách
školení.
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Za JSDHO Česká Rybná
Milan Ralik,
velitel

SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ
VÝSLEDKŮ VELKÉ CENY
ÚSTECKOORLICKA
Už potřetí se výsledky celého ročníku nevyhlašovaly tak, jak bylo
zvykem na posledních závodech
v Nekoři, ale samostatně a slavnostněji na začátku listopadu. Tentokrát
to bylo pro náš sbor a hlavně naše
družstvo poprvé, co jsme se nemuseli starat o přípravu a organizaci
celého večera. Nelehký úkol na sebe
vzal sbor dobrovolných hasičů Bystřec a za prostor adekvátní počtu
závodníků zvolil sokolovnu v Horní
Čermné. I oni se tak museli potýkat
s obtížemi spojenými s nedomácím
prostředím.
Z této akce, která se konala v sobotu
14. 11. jsme si kromě poháru a medailí za konečnou stříbrnou pozici
odvezly také dobrý pocit, že námi
odvedená práce v minulých dvou letech byla dobrá.
Konečné pořadí v kategorii žen
na oceňovaných místech bylo
takovéto:
1. Horní Třešňovec
2. Česká Rybná
3. Letohrad Červená

84 bodů
75 bodů
70 bodů

VCÚ 2016
O týden později, v pátek 20. 11., se
konala podzimní schůzka všech
soutěžních družstev a pořadatelů soutěží. Do dalšího ročníku se
přihlásilo pouze 9 sborů, které se

ucházely o pořadatelství. V roce
2016 nás tedy čeká nižší počet závodů, ale hned první dva v Horním
Třešňovci a Bystřeci se budou řadit
také do Východočeské hasičské ligy.
O termínech závodů už je rozhodnuto a o jejich konání Vás budeme
informovat v dalším čísle Českorybenského zpravodaje.
Za soutěžní družstvo žen
Lucie Leuchterová

MLADÍ HASIČI
Příprava na podzimní kolo
hry Plamen
Od začátku školního roku do poloviny října, kdy probíhá první a velmi očekávaná soutěž, není mnoho
času a prostoru pro učení se uzlů
topograﬁckých značek a podobných
pikantností. Těžší je to o to víc, že
v kolektivu se objevilo několik úplně nových dětí, které se s těmito
disciplínami potkali poprvé. Scházeli jsme se poctivě každou středu
a za hodinu a půl se snažili u starších
dětí osvěžit na jaře nabyté znalosti
a u těch mladších jim usnadnit domácí studium.
Nadšení starších dětí a také dorostenecký věk Katky Řeháčkové vedl
k nápadu, že by mohli zkusit v Dolní
Dobrouči své štěstí také jako jednotlivci v kategorii mladších dorostenců a dorostenek. A tak jsme se nad
rámec běžných schůzek potkávali
s již zmiňovanou Katkou, Kryštofem
Kalouskem, Tomášem Pfeiferem
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a Katkou Valachovou ještě v neděli.
Také se k nám přidali 3 odvážlivci
z SDH Bohousová. K již naučeným
značkám a hasícím prostředkům se
tak učili ještě další a těžší značky
technických prostředků, znaky optické signalizace nebo přesun v terénu podle azimutu.
Součástí přípravy na závod byly
také závody na nečisto, které jsme
v Rybné za školou připravili. V pátek 2. října změřily své síly jako jednotlivci a hned následující pátek 9.
října ve družstvech s mladými hasiči
z Bohousové. Trasa byla připravena přesně tak, jak se s ní za 14 dní
děti potkaly v Dolní Dobrouči. Tento trénink splnil svůj účel, nejen, že
prověřil naučené znalosti hasičů,
ale také v nich probudil soutěživost
a snahu porazit sousední sbor.

Výlet na Králický Sněžník
Na začátku října jsme se rozhodli
děti odměnit za vzornou přípravu
na závody požární všestrannosti výletem. V sobotu 3. 10. jsme vyrazili
směr Dolní Morava pokořit vrchol
Králického Sněžníku. Počasí nám
přálo, a tak prvotní zápal v podobě
výšlapu červené sjezdovky k chatě
Slaměnka nás pěkně zapotil. Zhruba v polovině cesty jsme se rozdělili na dva týmy. Ten zdatnější v čele
s vedoucími z SDH Bohousová se
vydal vstříc nelehkému stoupání,
odměnou jim byl skvělý pocit, že
se nevzdali i přes nelehké podmínky a také pěkná fotograﬁe od sochy
20

slona. Druhá část s menšími dětmi
se pomalu vracela do Dolní Moravy
a užívala si slunného dne hraním her
v přírodě a stavěním mohyl v říčce
Morava. Den jsme zakončili zastávkou v Hejnicích na křapáčových hodech.

Závody
požární všestrannosti
První kolo hry Plamen připadlo
na sobotu 17. října a nepřivítalo nás
příliš přívětivě. Po suchém létu se
konečně země zavlažila. Jen bohužel
v ten nepravý čas. Naštěstí alespoň
přestalo pršet v pátek večer. Výsledek byl tedy jasný, ten kdo nebude
mít na celodenní akci gumáky, bude
nešťastný a zmrzlý.
U prezentace jsme přihlásili celkem
3 hlídky po pěti mladých hasičích.
Se startovním číslem 7 se na start
postavili nejdříve starší žáci.
Hlídka ve složení:
Tomáš Pfeifer
Kryštof Kalousek
Patrik Kalousek
Péťa Valach
Katka Valachová vyběhla na trať
dlouhou necelé 3 kilometry jako
první. Do cíle doběhli se skvělým
časem 0:30:45, který jim však pokazilo několik chyb během disciplín
na dráze. Ty byly pro všechna družstva v obou kategoriích stejné. Čekala je střelba ze vzduchovky, uzle,
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topograﬁe, orientování mapy a určování azimutu, značky technických
prostředků, hasící prostředky, první
pomoc a překonání překážky-lezení
po vodorovném laně.
Jako tým 7b vyběhla hlídka
v sestavě:
Radek Pfeifer
Markétka Bárnetová
Dominik Dvořák
Matěj Harapát
Natálka Janečková.
Stejnou trasu absolvovali v čase
0:40:25, ale i jim výsledný čas změnily drobné chyby nasbírané na jednotlivých stanovištích. Snažení obou
družstev bylo korunováno konečným 30. místem.
To už se ale rozběhla také
kategorie mladších žáků, kde
naše barvy reprezentovali:
Anežka Kalousková
Anička Bednářová
Pavel Pfeifer
Petr Pfeifer
Filip Vítek.
Jejich trať byla přibližně o polovinu
kratší než ta starších žáků, kontrolní stanoviště je však čekaly úplně
stejné. Cílový čas 0:28:18 navýšený
o několik trestných minut byl oceněn celkovým 36. místem.
Vůbec poprvé se za SDH Česká Rybná přihlásili také jednotlivci v katego-

rii mladšího dorostu. Jejich příprava
byla hlavně o samostudiu, ale i tak
všichni dosáhli skvělých výsledků!
Navíc se učili souběžně pro dvě kategorie rozdílné věci. Na trati dlouhé asi 4 kilometry je čekalo kromě
výše zmiňovaných úkolů také přeskok vodního příkopu, šplh po laně,
příznaky 5 zranění a jejich ošetření
nebo střelba ze vzduchovky. V kombinaci s absolvovanou tratí pro starší
žáky je třeba jejich skvělé výsledky
vyzvednout! Nejlépe si vedl Tomáš
Pfeifer, který skončil na krásném 3.
místě, Kryštof Kalousek si doběhl
pro 7. místo. V kategorii mladších
dorostenkyň se Katka Valachová
umístila na nepopulárním 4. místě,
ale s velmi malou ztrátou na medailové pozice. Hned za ní na 4. pozici
skončila Katka Řeháčková.
Bohužel nemoc neumožnila hned
3 dětem se vydat s námi a ozkusit,
jaké je to na velkých závodech. Další
možnost budou mít až na konci ledna, kdy náš sbor pořádá již tradiční
Zimní branný závod.
V tuto chvíli se sluší poděkovat
dětem za jejich vzornou přípravu
a hlavně docházku na naše schůzky!
(Věřte nebo ne, oni chodí 10 minut
před smluveným časem!) Náš sbor
reprezentovali skvěle. I když je rozhodně co zlepšovat, tak my vedoucí
jsme s výsledkem spokojeni a budeme se těšit na zlepšení v jarním kole!
Děkujeme také rodičům za trpělivost a svolení s dětmi podnikat
i výlety, které nemají s hasiččinou
mnoho společného!
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Podzimní pokračování
I po prvním kole
hry Plamen jsme se
i nadále scházeli každou středu. Zhodnotili jsme chyby,
ale také i klady naší účasti na závodech a s vervou se pustili do pilování
a opakování všeho naučeného. Abychom se stále jen neučili, zpestřili
jsme si listopadové schůzky návštěvou žamberského kina a zhlédnutím snímku Tučňáci z Madagaskaru
v rámci dětského ﬁlmového festivalu. Jednu schůzku jsme věnovali základům první pomoci. Děti si mohly
vyzkoušet zásady nepřímé masáže
srdce a dýchání z úst do úst na re-

suscitační ﬁguríně, kterou běžně používají záchranné složky k výcviku.
Také vyzkoušely používání krčního
límce a zopakovaly si své znalosti
ohledně volání na tísňové linky.
Další změna v našich schůzkách
proběhla na začátku prosince, kdy se
ve středu natáčela reportáž do soutěže Dobráci roku. Svými dojmy
a zkušenostmi z hasičáku, výletů
a hasičského tábora přispěly také
naše děti. O týden později jsme se
vypravili do hasičárny SDH Bohousová, kam přijel velitel stanice Hasičského záchranného sboru Ústí
nad Orlicí mjr. Libor Dušek představit velitelský vůz a poreferovat nám,
jak to na stanici z pohledu velitele
funguje.
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Sportovní den
Závěr letošního roku a podzimní
části patřil vánoční „besídce“, kterou jsme pojali opravdu sportovně. Na zlatou adventní neděli jsme
připravili společně s vedoucími
mladých hasičů z SDH Bohousová
kromě pojídání z domu přivezeného
cukroví také soutěže v motání hadic,
přeskoku přes švihadlo, člunkovém
běhu a základech hasičských znalostí. Odpoledne proběhlo v sále restaurace Fontána v Záchlumí.
Děti jsme rozdělili do 3 týmů podle
sborů, ze kterých pocházejí. Poprvé
se tak od našich dětí oddělily děti
z Hejnic, které díky doplnění od nás
i ze sousedního sboru utvořily velmi
silný tým. Přátelské zápolení bylo
zakončeno oceněním nejlepších

a obdarování všech dětí za jejich píli
a snažení. Ale protože cukroví bylo
opravdu hodně a naším cílem je vést
děti k pohybu, na závěr jsme se ještě
provětrali ve ﬂorbalu a vybíjené, kdy
hráli kluci proti holkám. Výsledek je
jasný, ale vždy velmi těsný. A protože nejde o to vyhrát, ale zúčastnit se,
rozloučili jsme se s přáním krásných
vánočních svátků a s vidinou, že se
po Novém roce opět sejdeme.
Chtěla bych poděkovat Mirku Koudelovi, Marice Svobodové a Martině
Zemanové za pomoc při vedení kolektivu mladých hasičů. Také sboru
a obci za ﬁnanční i morální podporu.
DĚKUJI!!!
Za kolektiv MH SDH Česká Rybná
Lucie Leuchterová

Z výletu na Králický Sněžník
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ZAJÍMAVOSTI Z NAŠÍ OBCE
SETKÁNÍ DŮCHODCŮ
OBCE ČESKÁ RYBNÁ
V sobotu 24. října 2015 kulturní
komise v České Rybné uspořádala
na sále OÚ setkání důchodců obce
Česká Rybná. Nejprve přítomné
přivítal a seznámil s odpoledním
programem Z. Martinec a starosta obce J. Vencl provedl slavnostní
přípitek a popřál přítomným pěkné
odpoledne. Následovalo vystoupení
dětí ze Základní školy v České Rybné s hezkým programem. Po dětech
vystoupily sestřenice a bratranci
z rodu Tomanových z Pastvin s tanečním vystoupením „Česká beseda“. Toto vystoupení bylo krásné
a odměněno velkým potleskem
všech přítomných. Mnozí zavzpomínali na svoje mládí, kdy se tento
tanec hodně tančil. Po tomto vystoupení následovala volná zábava s pohoštěním. K poslechu celé
odpoledne hezky hrála Rybenská
„Čtyřka“. Na závěr bych chtěl poděkovat Vám všem, kteří jste přišli
a přispěli k pěknému odpoledni.
Škoda jen, že přišla polovina z pozvaných. Snad příště bude účast
o něco větší. Také děkujeme základní škole, sestřenicím a bratrancům
za krásná vystoupení a všem, kteří
nám pomáhali s přípravou a pořádáním.
Za kulturní komisi
Zdeněk Martinec

SLAVNOSTNÍ
ROZSVÍCENÍ
STROMEČKU
Rok uběhl jako
voda a opět jsme
na první adventní
neděli rozsvěceli Vánoční stromeček. Letos nám nepřálo počasí, a tak
jsme celou akci pořádali na sále.
Na uvítanou a v průběhu slavnosti
hrála skupina „NOVÝ SVĚT.“ Po té
všechny přítomné přivítal a seznámil s programem Zdeněk Martinec.
Po zahájení vystoupili žáci ZUŠ ze
Žamberka. Pak všechny pozdravila ředitelka ZŠ p. Marta Košťálová
a uvedla program, který připravily
děti ze základní školy. Odměnou
za krásné vystoupení byl veliký potlesk a malá pozornost od pořadatelů. Po programu vystoupil starosta
obce Josef Vencl a popřál všem pěkné svátky vánoční. Pro přítomné
bylo připraveno malé občerstvení
domácí vánoční cukroví, vánoční
punč, čaj a domácí křápance. Na sále
byly tři prodejní stánky s různými
vánočními výrobky. Jeden stánek byl
Zahradnictví p. Malá Marie, druhý
Základní škola Rybná n. Zdobnicí
a třetí stánek Základní školy z České
Rybné, kde se prodávaly věci, které
děti sami ve škole vyrobily. Počasí nám stále nepřálo, a tak jsme se
za deště vydali rozsvítit stromeček.
Za doprovodu vánočních koled, kte-
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ré hráli žáci ZUŠ ze Žamderka, jsme
stromeček rozsvítili. Po té se někteří
občané vrátili na sál, kde poslouchali
vánoční koledy a zakoupili si vánoční výrobky. Děkujeme Vám všem,
co jste přišli i v tak špatném počasí
a přispěli k pěkné předvánoční atmosféře. Děkujeme také Vám Všem,
kteří jste ve svém volnu pomáhali
akci uspořádat a zajišťovat.

BLAHOPŘEJEME
K NAROZENINÁM…
říjen:
Václav Hynek
Marie Valachová
Bohumír Vyčítal

75 let
95 let
60 let

listopad:
Jaroslava Ryšavá
Vladimír Sedláček

80 let
60 let

prosinec:
Eva Martincová
Alena Štefančová
Josef Felcman

80 let
70 let
65 let

Všem oslavencům přejeme ještě jednou
hodně zdraví a rodinné pohody.

Na závěr mi dovolte,
abych jménem svým
a jménem
kulturní komise
Vám všem spoluobčánům
i Vašim blízkým
popřál v Novém roce
štěstí, lásku
a hodně zdraví.

Jménem SPOZ
přeji všem spoluobčanům
krásné prožití
svátků vánočních
a šťastné vykročení
do nového roku
a splnění
všech přání.

Za kulturní komisi Zdeněk Martinec.

Více fotograﬁí z akcí pořádaných
kulturní komisí najdete
na www.ceska-rybna.cz .
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Za SPOZ Jiří Malý

ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO
STROMEČKU
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Kulturní komise v České Rybné
a PODCHLUMÍ a.s. Česká Rybná

znáte z pořadu

Vás srdečně zvou

u příležitosti MDŽ
na hudební dostaveníčko
se skupinou
Duo ADAMIS

5. 3.

2016

od 17 hodin

Sál OÚ

v

České Rybné

Vstupenky v předprodeji na OBECNÍM ÚŘADĚ od 1. února 2016
Pondělí – čtvrtek 8:00 - 15.00 hod. u p. I. Martincové – tel.: 465 322 666
Cena vstupného 80 Kč.

Vydává Obec Česká Rybná v nákladu 80 ks. Evidenční číslo MK CR E 19675.
Uzávěrka příštího čísla: 31. 3. 2016. Fotograﬁe na obálce Zdeněk Martinec a Ing. Roman Košťál.
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Redakční rada
neodpovídá za stylizaci
příspěvků
a tiskové chyby.
Vytiskla tiskárna AG TYP Kostelec nad Orlicí.

