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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná dne 21. 04. 2016.
Přítomno osm zastupitelů:
M. Koudela, P. Krčmář, J. Malý, P. Valach, J. Vencl,
M. Šulcková, T. Blecha, D. Krátká
OZ bylo schváleno:
 Žádost o poskytnutí ﬁnančního daru ve výši 3.000,-Kč pro Z.O. včelařů
Záchlumí – na částečnou úhradu léků k léčení včelstev od cizopasného
brouka a podpory výsadby pylodárných rostlin.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
 Směrnice č. 12 o poskytování cestovních náhrad.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
 Dohoda o ukončení poskytování právních služeb městem Letohrad
obci Česká Rybná.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
 Žádost o pronájem sálu OÚ Česká Rybná na 11. června 2016 za poplatek
1.500,-Kč + náklady za vytápění sálu. (svatební hostina)
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
 Úprava hodin pro veřejnost pošty Česká Rybná – platná od 01. 06. 2016
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
 Nákup řetězové pily Husqvarna 550 XP a ochranných pomůcek
Husqvarna Classic
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
 Nákup jednonápravového nebrzděného přívěsného vozíku za osobní
automobil včetně opěrného kolečka – ložná plocha 3100 x 1600 mm.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
 Nákup 1 KS – Párty stan Premium ohnivzdorný 6 x 12 m (modro-bílý)
za 30.999,-Kč
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
 Úprava zeleně před prodejnou Hruška
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti Krátká, Malý, Šulcková Zdržel se 0
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 Žádost SDH Česká Rybná z. s. a TJ Sokol Česká Rybná z. s. na výpůjčku
nebytového prostoru sál Oú Česká Rybná č.p. 120.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
OZ nebylo schváleno:
 Převzetí poskytování poštovních služeb poštou Partner
– Obcí Česká Rybná
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
OZ bere na vědomí:
 Stav ﬁnančních účtů obce ke dni 21. 04. 2016
 Zápis z porady dobrovolných knihovníků konané 2. března 2016
v Městské knihovně Žamberk – zápis předán Mgr. Marii Šulckové
 Pardubický kraj – Krajský úřad – Finanční odbor – Zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok 2015 obce Česká Rybná
– Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 13. ledna 2016
jako Dílčí přezkoumání a 7. dubna 2016 jako konečné přezkoumání
– Pří přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
 MÚ Žamberk – Stavební úřad – Oznámení – zahájení společného
řízení – žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením
pro stavbu „sklad materiálu“ na p. p. č. 786/3 v kat. území Česká Rybná
u Žamberka.
 Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na p. p. č. 107/1.
 Revizní zpráva – ZŠ Česká Rybná – revizní a zabezpečovací prohlídka
tělocvičného nářadí, zařízení a prohlídka herních prvků ze dne 12. 03. 2016
 KrÚ Pardubického kraje, odbor organizační a právní a krajský
živnostenský úřad uděluje souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy
č. 3/2016 mezi městem Žamberk a obcí Česká Rybná.
Předmětem je výkon přenesené působnosti na úseku zvláštního
stavebního úřadu ve věcech místních komunikací.
 Policie České Republiky – Oznámení přestupku
– doručeno dne 8. 4. 2016 č.j. 156/2016
 Informace o zaměstnancích na VPP náplň práce – starosta
 Zpráva SPOZ – p. Malý
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Zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná dne 06. 05. 2016.
Přítomno sedm zastupitelů:
M. Koudela, D. Krátká, M. Šulcková, J. Vencl, J. Malý,
P. Krčmář, P. Valach
Omluven:
T. Blecha

OZ bylo schváleno:
 Smlouva o výpůjčce na využití sálu OÚ Česká Rybná čp. 120
pro potřeby SDH Česká Rybná.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0
 Smlouva o výpůjčce na využití sálu OÚ Česká Rybná čp. 120
pro potřeby TJ Sokol Česká Rybná.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0
 Cenová nabídka od f. Josef Mačát, Dolní Čermná
na výrobu a montáž nábytku do budovy OÚ Česká Rybná č.p.78
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel 0
 Smlouva o poskytnutí účelové dotace na požární techniku
a věcné prostředky požární ochrany jednotky
sboru dobrovolných hasičů obce z rozpočtu Pardubického kraje.
Dotace 75.000,-Kč.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0
 Cenová nabídka od f. STAPO s.r.o. Ústí nad Orlicí
na provedení elektroúprav v budově OÚ Česká Rybná čp. 78
(místnost starosty a účetní)
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0
 Cenová nabídka od f. Podlahy MATY Česká Třebová
na provedení podlahových prací v budově OÚ Česká Rybná čp. 78
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0
 Otevřít pět pracovních míst pro uchazeče o zaměstnání
– evidované na úřadě práce
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0
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OZ bere na vědomí:
 Stav ﬁnančních účtů obce ke dni 06. 05. 2016
 Schválená dotace – v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova,
DT č. 2 – Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci
– výše dotace 399 900,-Kč.
 Pardubický kraj – Krajský úřad – Finanční odbor
– Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015
dobrovolného svazku obcí Skupinový vodovod Hejnice – Česká Rybná
– Pří přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
 Podání žádosti o přezkoumání hospodaření územního samosprávného
celku za rok 2016 obce Česká Rybná – žádáme o dílčí přezkoumání obce.
 MVCR – harmonogram výzev operačních programů Evropské unie
na období 2014-2020 – aktualizace duben 2016.
 Pardubický kraj – 1. náměstek hejtmana – informace o podvodnících
– dotace Brusel.
 KrÚ Pardubického kraje, odbor životní prostředí a zemědělství
– pozvánka – místní Agenda 21.
 Informace o zaměstnancích na VPP náplň práce – starosta
 Zpráva SPOZ – p. Malý

Zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná dne 08. 06. 2016.
Přítomno šest zastupitelů:
T. Blecha, M. Šulcková, P. Krčmář, J. Malý, D. Krátká, J. Vencl
Omluven:
M. Koudela, P. Valach
OZ bylo schváleno:
 Celoroční hospodaření obce Česká Rybná za rok 2015
a závěrečný účet obce – bez výhrad.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0
 Účetní závěrku obce Česká Rybná sestavenou k 31. 12. 2015.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0
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 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 15244623 o poskytnutí podpory
ze Státního fondu životního prostředí ČR.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0
 Žádost o poskytnutí dotace pro Hruška, spol. s. r. o.
na zajištění provozu prodejny potravin ve výši 40.000,-Kč.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0
 Nabídka od f. TEWIKO systems s.r.o., Tř. Dr. Milady Horákové 185/66,
460 07 Liberec 7- za cenu 498 694,-Kč bez DPH na stavební práce
s názvem zakázky Dětské hřiště u ZŠ.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0
OZ bere na vědomí:
 Stav ﬁnančních účtů obce ke dni 03. 06. 2016
 Ukončení smlouvy na pronájem pohostinství Bosenka, čp. 120 Česká Rybná
 MÚ Žamberk – Stavební úřad – Oznámení – Zahájení stavebního řízení
– stavební úpravy střešní konstrukce RD čp. 158.
 O2 Czech Republik a. s. – oznámení o přijetí výpovědi dílčího
smluvního vztahu k účastnické telefonní přípojce
 Zpráva SPOZ – p. Malý
Josef Vencl – starosta obce

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ RYBNÁ
VÝTVARNÁ DÍLNA  2. KVĚTNA
Jednou až dvakrát do roka navštěvují naši školu externí lektoři se zajímavými nápady pro výrobu drobných předmětů
z netradičních materiálů. Letos si k svátku matek děti měly
přinést fotograﬁi své maminky. Chvilkové zděšení, že budou
maminku kreslit tužkou na formát čtvrtky A4, vystřídalo nadšení a odvaha. Že
se jim portréty velmi vydařily, a maminky samy sebe poznaly, bylo zásluhou
akademické malířky MgA. Martiny Novotné, která vyučuje na SŠUP v Ústí
nad Orlicí a pro naše děti si vyhradila pondělní dopoledne. Vysvětlila jim techniku mřížkové metody a s jejím citlivým přístupem a radami děti vytvořily
vskutku zdařilý dárek, který ještě vložily do ozdobených barevných desek.
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PŘÍRODOVĚDNÁ
SOUTĚŽ
V ČESKÉ TŘEBOVÉ
Jakmile se na jaře „zazelená“, začnou
se žáci naší školy připravovat na tradiční soutěž v poznávání rostlin,
živočichů a minerálů. Zájemců je
dostatek, proto je nám líto, že nezbývá místo pro všechny, kteří chtějí
reprezentovat. Z každého ročníku
mohou jet pouze tři děti, které vybereme z našich zkušebních školních
kol. Den D nastal 11. 5. 2016. Letos
byla účast ve Třebové opět rekordní.
Počet zúčastněných škol se zakulatil na 30 z blízka i z daleka (např.
Pardubice, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Letohrad, Lanškroun, Nasavrky,
Staré Město, Borová, Vysoké Mýto,
Opatov, Bohousová, …) soutěžících
bylo 266. Soutěž probíhá tak, že
žáci dostanou list s čísly a doplňují
do něj rodové a druhové jméno živočichů nebo rostlin. Za celé jméno
exponátu jsou připsány dva body,
za neúplné 1 bod. Při shodě bodů
rozhoduje o pořadí počet určených
bonusů (celkem 10), ty ale děti nemají v seznamu pro naučení. Ve třídě jsou rozmístěny horniny, nerosty,
živé rostliny v kádinkách a preparovaní živočichové. Žáci jsou rozděleni
do dvou kategorií – mladší – 3. ročník, starší – 4., 5. ročník. Naše děti
opět nezklamaly. Chválíme Fandu
Prachaře za 12. místo (1 bod za vítězem a pět určených bonusů), Anežku Kalouskovou za 13. místo (1 bod
za vítězem a čtyři určené bonusy)
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a Martina Makalouše za 29. místo
– v poznávání živočichů a minerálů. U poznávání rostlin se Anežka
Kalousková umístila na 15., David
Martinec 22., F. Prachař 24. místě.
Starší žáci se také nemusí stydět,
protože ve veliké konkurenci obstáli
dobře. Patnáctým a 25. místem v poznávání rostlin a minerálů potěšily
Natálka Janečková a Diviška Halířová ze 4. ročníku.
Dětem gratulujeme a děkujeme.

ŠKOLNÍ VÝLET
Školního výletu se už
léta zúčastňují i rodinní příslušníci našeho
žactva. Letos nás autobus dovezl na náměstíčko v Nasavrkách, kde už na nás čekala pěkně
oděná Indiánka a hned naučila děti,
jak mají pozdravit po indiánsku. Odvedla nás do místního zámeckého
parku. Tam stála dvě tee pee a veliký
zastřešený prostor na sezení. Děti
byly rozděleny do tří skupin. „Kojot“
učil střelbě z luku, bubnování, tančit
chřestýší a havraní tanec učila „Bílá
laň“ a se životem indiánů, vybavením tee pee seznamovala “Moudrá
sova“. Konečnou fází byl lov bizona
a pohádka O stvoření světa „Dobře upečených lidí“ – rudochů. Než
jsme se rozloučili, ke koupení byly
drobné stylové předměty.
Zastavení druhé se konalo v Licibořicích na Babiččině dvorečku. Objednán byl program Od zrna k preclíku,
kde děti měly poznávat druhy obilí,
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mlátit cepy klasy,
mlít mouku a péct
preclíky. Všude však
byla spousta domácích zvířat a děti nevěděly, kam dřív.
Došlo k rozdělení na dvě skupiny –
první zkoumala vybavení stodoly,
krmila králíky a druhá obcházela
ovce, kozy, nutrie, drůbež… Pak zasáhl déšť, takže se všichni schovali
u občerstvení. Nakonec po zásahu
paní ředitelky došlo i na objednané
pečení preclíků ve staré kuchyni.
Své voňavé výrobky si po upečení
děti snědly.
Výlet se líbil nejen dětem.
učitelka Vendula Valachová

OLYMPIJSKÝ BĚH
Dne 22. června se děti zúčastnily Olympijského běhu, který byl
součástí sportovního odpoledne
uspořádaného místním Sborem
dobrovolných hasičů. Kromě vlastního běhu si děti mohly vyzkoušet
požární techniku, naplno byly využité proudnice, které v horkém počasí
plnili i funkci příjemného osvěžení.
Olympijský běh se skládal z běhu
dětí a dospělých. Umístění bylo hodnoceno zvlášť pro děvčata, zvlášť
pro chlapce. Jako první doběhla
do cíle Markétka Bárnetová, za ní
na druhém místě doběhla
Markétka Doskočilová a jako třetí Anežka
Kalousková. Z chlapců se v první desítce umístil Pavlík

Pfeifer, Filip Vítek a Ríša Martinec.
K velké spokojenosti všech se sportovní odpoledne vydařilo a všichni
po dobrém občerstvení připraveném organizátory odcházeli domů
spokojeni.

FOTBALOVÝ TURNAJ
O POHÁR
STAROSTY OBCE
Turnaj v malé kopané
„O pohár starosty obce“ uspořádala Obec Česká Rybná ve spolupráci
s TJ Sokol 24. června. Ve výsledném
pořadí žáci České Rybné skončili
na třetím místě. Obdivuhodné bylo
úsilí všech hráčů, neboť tento den
panovalo extrémní vedro. Děkujeme
organizátorům i za to, že připravili
dobré občerstvení s chlazeným pitím, přijel také zmrzlinář s točenou
zmrzlinou. Velkou atrakcí byl rozprašovač vody, pod kterým se děti
osvěžovaly.
Atmosféra turnaje byla velmi přátelská, díky posíláme organizátorům,
panu rozhodčímu i všem, kdo pomáhali při podávání občerstvení.

U VČELAŘE
Dne 28. června žáci
absolvovali naučnou
vycházku ke včelám
pana Junka. Po odborném výkladu,
v patřičné vzdálenosti od úlů, nám
předvedl, jak se stačí med. Děti se
zde seznámily i s pomůckami po-
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třebnými pro chov včel. Dostaly
mnoho odpovědí na otázky, co je zajímalo. Na ohýnku si potom opekly
špekáčky, žízeň zahnaly limonádou,
ochutnaly si čerstvě stočený med
a ve vší spokojenosti náležitě umatlaní jsme se všichni vrátili do školy.
Dokonce ještě někteří sebrali dostatek sil na vybíjenou, kterou vyplnili
čas při čekání na autobus.
Panu Junkovi děkujeme za ochotu
i čas, který nám věnoval.
Všem dětem přejeme krásné spokojené prázdniny a šťastný návrat
1. září do školy!
učitelka Zdeňka Rendlová

PODĚKOVÁNÍ
V závěru školního roku žáky provázely akce, které výše popsaly paní
učitelky a mně už zbývá jenom poděkovat za dobrou spolupráci Obci
Česká Rybná, TJ Sokol a Sboru dobrovolných hasičů, jmenovitě Lucce
Leuchterová, která přizvala naše

žáky k olympijskému běhu. Dále děkuji paní Martině Novotné za čas,
který nám věnovala a za její pěkný
přístup k dětem.
Školní rok byl slavnostně ukončen
za přítomnosti starosty obce, který
ocenil nejlepší žáky naší školy. Předal jim stříbrný přívěsek ve tvaru
čtyřlístku.
Oceněni byli:
Tereza Janečková, Kája Fajglová,
Filip Závodník, Běla Halířová,
Filip Honskus, Anežka Kalousková,
David Martinec,
Markéta Doskočilová,
Diviška Halířová a Ríša Martinec.
Provoz školní družiny bude v příštím školním roce opět operativně
upraven dle zájmu žáků a potřeb rodičů.
Děti, krásné prázdniny!
Mgr. Marta Košťálová, ředitelka školy

TJ SOKOL ČESKÁ RYBNÁ
TURNAJ V MALÉ KOPANÉ
O POHÁR STAROSTY OBCE
Dne 24. 6. 2016 uspořádala TJ Sokol ve spolupráci s obcí
Česká Rybná turnaj základních škol v malé kopané o pohár starosty obce. Turnaje se zúčastnily tři ZŠ, a to z Rybné
nad Zdobnicí, Bohousové a z České Rybné. Hrálo se za velmi pěkného počasí a jednotlivé zápasy řídil delegovaný rozhodčí p. Diblík ze Sopotnice. Pro
děti bylo připraveno občerstvení „langoše, párek v rohlíku, točená zmrzlina
atd.“ Dále malým fotbalistům, ale i početnému zástupu malých fanoušků, byla
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na závěr rozlévána limonáda zdarma. Po urputném boji se na 1. místě umístila ZŠ z Bohousové; další pořadí 2. místo Rybná nad Zdobnicí a na 3. místě
Česká Rybná.
ZŠ Českou Rybnou reprezentovali:
Dytrt Tomáš, Vítek Filip, Nedelčev Jan, Pfeifer Radek a Petr,
Martinec David a Richard, Barvínek Jakub, Bárnetová Markéta,
Dvořák Dominik a Makalouš Martin.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na uskutečnění této akce.
Za TJ Sokol Josef Vencl

PŘIPRAVOVANÉ AKCE:
SRPEN
11. 08. – 14. 08. 2016 Stanování v kempu „BOZEŇOV“
ZÁŘÍ
03. 09. 2016 LOUČENÍ S LÉTEM + NOHEJBAL
- grilování kuřat na objednávku u p. Kalouska st.
od 20. srpna do 1. září 2016
ŘÍJEN
TJ Sokol připravuje školící kurz na cvičitele.
Jestli, někdo budete mít zájem se podílet na práci s dětmi.
Dejte o sobě vědět někomu z výboru TJ Sokol.
PROSINEC
11. 12. 2016 Koncert pěveckého sboru Gymnázia Žamberk
CORALE
Na závěr mi dovolte popřát příjemné prázdniny
a hezké léto pro všechny.
Za TJ Sokol Jiří Kalousek st.
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ČSZ ČESKÁ RYBNÁ
VÝROČNÍ ČLENSKÁ
SCHŮZE
49. výroční členská schůze ZO ČZS Česká Rybná se uskutečnila dne
29. 4. 2016 za účasti
nadpoloviční většiny členů, hostů
z Kostelce nad Orlicí a Žamberka,
zástupců obecního úřadu a místních organizací. Přivítali jsme na ní
také nového předsedu Okresního shromáždění z Ústí nad Orlicí.
Po skončení oficiální části schůze
pokračovala posezením se sponzory
masopustu. Při bohatém občerstvení se tato akce protáhla až do pozdních večerních hodin.

VZPOMÍNÁME
V pátek 24. 6. 2016
opustil naše řady dlouholetý
obětavý člen ZO ČZS
přítel

Václav Hynek.
Řadu let pracoval ve výboru
organizace, podílel se
na lisování ovoce, zúčastňoval
se brigád a pořádání
nejrůznějších akcí,
jako jsou plesy, výstavy,
schůze.
Až do poslední chvíle,
přestože mu úraz nedovolil
už pracovat aktivně,
se zajímal o práci svazu
a přispíval nám svými radami.
Děkujeme za vše
a budeme stále vzpomínat!

Za ČZS Mgr. Marie Šulcková

ZAJÍMAVOSTI Z NAŠÍ OBCE
KONEC ŠKOLNÍHO ROKU
30. červen 2016 je dnem, kdy končí školní rok 2015 – 2016. Děti za svoji píli
si na vysvědčení v podobě známek odnášejí výsledek svého snažení. Dva žáci
pátého ročníku, Markéta Bárnetová a Richard Martinec, přestupují na druhý
stupeň ZŠ. Prvně jmenovaná do Žamberka a druhý do Sopotnice. Při této příležitosti jim zástupci SPOZ předali malý dárek, aby tak v dobrém vzpomínali
na naši školu, a rovněž i ostatním popřáli hezké prázdniny.
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BLAHOPŘEJEME
K NAROZENINÁM

VZPOMÍNÁME…
Z řad našich spoluobčanů a z kruhu
svých blízkých odešli:

DUBEN:
Makaloušová Marie
Kulhavá Marie

80 let
60 let

19. května 2016
pan Zdeněk Krčmář
mář
ve věku nedožitých 71 let.
t

85 let
60 let
75 let
80 let
75 let

24. června. 2016
pan Václav Hynek
ve věku nedožitých 76 let.

KVĚTEN:
Bartoš Antonín
Dostálová Jaroslava
Nejedlíková Jana
Kolovecký Stanislav
Maivald Pavel
ČERVEN:
Páral Petr
Kolomazníková Anna

65 let
80 let

Všem oslavencům přejeme
ještě jednou hodně zdraví
a rodinné pohody.

Všem pozůstalým
přejeme
upřímnou soustrast.

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

TAJEMSTVÍ STROMŮ
STROMY  PODLE ZNAMENÍ A DATA NAROZENÍ
V dnešní době se stále více začíná dostávat do podvědomí lidí možnost získávání léčivých energií. Získání energie od stromů je jednou z možností. A energie
stromů ve vztahu k lidem podle data narození, Vám nabízíme jako zajímavost.
Znamení - BERAN - 21.3. - 20.4. - akát, dub, olše, tůje
Znamení - BÝK - 21.4. - 20.5. - jilm, ořešák, topol, tis
Znamení - BLÍŽENCI - 21.5. - 20.6. - borovice, habr, jasan, kaštan
Znamení - RAK - 21.6. - 20.7. - bříza, jabloň, olše
Znamení - LEV - 21.7. - 20.8. - borovice, jilm, topol, švestka
Znamení - PANNA - 21.8. - 20.9. - jilm, lípa, olše, vrba
Znamení - VÁHY - 21.9. - 20.10. - jilm, modřín, olše, ořešák
Znamení - ŠTÍR - 21.10. - 20.11. - hrušeň, kaštan, ořešák, třešeň
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Znamení - STŘELEC - 21.11. - 20.12. - buk, habr, jasan, modřín
Znamení - KOZOR - 21.12. - 20.1. - buk, bříza, jabloň, jilm
Znamení - VODNÁŘ - 21.1. - 20.2. - borovice, jabloň, topol
Znamení - RYBY - 21.2. - 20.3. - jasan, javor, lípa, vrba
Energetické účinky stromů na lidský organismus
O stromy se opíráme zády, rukama, nebo stromy obejměte. Po chvilce Vašeho
zklidnění a soustředění, může být navázán kontakt a strom Vám dá potřebnou
energii. Tiché poděkování za tento energetický dar je samozřejmostí.
Akát

– naplňuje nás silou a energií, dodává víru, optimizmus, ulevuje
od stresu
Borovice – čistí tělo a mysl, léčí dýchací cesty, navozuje duševní rovnováhu
Bříza
– očišťuje od nemocí, poskytuje duši klid, pomáhá rozvíjení intuice a vnímavosti
Buk
– léčí bolesti hlavy a nespavost, působí proti stresu, je vhodný pro
meditace
Dub
– je zdroj životní energie, poskytuje vnitřní sílu a sebedůvěru
Hrušeň – kultivuje mužskou energii, léčí poruchy potence, čistí organizmus od jedů
Jabloň
– symbolizuje ženskost, ovlivňuje plodnost, vhodná pro meditace
Jasan
– aktivuje podvědomí, pomáhá při depresích
Javor
– mírní horečky, léčí otoky, tiší emoce, léčí nervozitu a nespavost,
zklidňuje děti
Jedle
– symbol síly, zahání pesimismus
Kaštan
– šíří kolem sebe klid a pohodu, léčí klouby a žíly, ovlivňuje růst vlasů
Lípa
– strom lásky, léčí a posiluje srdce, učí vyrovnat se s problémy a
odpouštět
Olše
– pomáhá od bolesti, léčení frigidity, obnova sil, vhodná pro meditace
Ořešák – léčí mysl, hodí se k meditacím
Smrk
– posiluje nervovou soustavu, dodává sílu, léčí revmatizmus, bolesti zad a páteře
Švestka – chrání, vypuzuje zlé duchy, ovlivňuje partnerské vztahy
Třešeň
– kultivuje ženskou energii, snižuje únavu, je vhodná pro meditace
Vrba
– při Vašem trápení, pomáhá řešit problémy svým souzněním
Stromy jsou také živé bytosti a své city umí projevovat. Zacházejte s nimi hezky a budete za to bohatě odměněni.
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TURNAJ
V
MALÉ
KOPANÉ
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Vytiskla tiskárna AG TYP Kostelec nad Orlicí.

