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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná dne 29. 07. 2016.
Přítomno osm zastupitelů:
M. Koudela, P. Krčmář, J. Malý, P. Valach, J. Vencl, M. Šulcková,
T. Blecha, D. Krátká
OZ bylo schváleno:
 Záměr pronájmu nebytových prostor restaurace „Bosenka“č.p. 120 v k.ú.
v obci Česká Rybná
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
 Podmínky výběrového řízení na pronájem nebytových prostor
restaurace „Bosenka“ č. p. 120 v k. ú. Česká Rybná a schvaluje nájemné
ve výši 1000,-Kč/měsíčně.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
 Poplatek za pronájem obecního stanu
•
organizace v obci Česká Rybná zdarma
•
občan České Rybné ve výši 1500,-Kč/mimo výdělečnou akci/
•
ostatní ve výši 3000,-Kč
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
 Veřejná vyhláška – vydání změny č.1 Územního plánu Česká Rybná.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
 Nový Požární řád obce Česká Rybná a zároveň ruší OZV č.1/2001,
Požární řád obce Česká Rybná, ze dne 15. 02. 2001.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
 Stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých
se zúčastní větší počet osob v obci Česká Rybná a zároveň ruší OZV
č.2/2012, ze dne 26. 12. 2012.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
 Zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
práce – Oprava části místních komunikací p. p. č. 1285 a 1360/1.
A pověřuje starostu obce podpisem zadávací dokumentace.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
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 Oslovit ﬁrmy na realizaci - Oprava části místních komunikací p. p. č. 1285
a 1360/1. :
• STAVITELSTVÍ DS s.r.o., Mírová 1446, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
• HELP, silnice – železnice s.r.o., Moravská 537, 562 03 Ústí nad Orlicí
• STRABAG a.s., Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
 Oprava části místních komunikací – hodnotící komise ve složení:
člen - Vencl Josef, Bartošová Zdenka, RNDr. Tomáš Kytlík.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
 Podání žádosti na pozemkové úpravy v obci Česká Rybná.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
 Smlouva o právu k provedení stavby – Rekonstrukce polní cesty C6
a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0

OZ bere na vědomí:
 Stav ﬁnančních účtů obce ke dni 29. 07. 2016
 Státní okresní archiv Ústí nad Orlicí – metodické setkání o spisové službě
14. 07. 2016
 MÚ Žamberk – Stavební úřad – Rozhodnutí – změnu stavby
před jejím dokončením – spočívající ve změně umístění stavby,
ve změně stavby a v prodloužení lhůty k dokončení stavby
„sklad materiálu“ na p. p. č. 786/3 v kat. ú. Česká Rybná u Žamberka.
 MÚ Žamberk – Stavební úřad – Rozhodnutí – stavební povolení –
„stavební úpravy střešní konstrukce RD čp. 158“ na p. p. č. st. 211/1
v kat. ú. Česká Rybná u Žamberka.
 MÚ Žamberk – Stavební úřad – Sdělení – Čj.: MUZBK-11272/2016/
STAV „rekreační chata če. 2“ na stavební par. č. 128/1 a 128/2
v kat. ú. Česká Rybná u Žamberka.
 MÚ Žamberk – Oznámení- projednávání návrhu zprávy o uplatňování
územního plánu Dlouhoňovice.
 MÚ Žamberk – Oznámení- projednávání zadání změny č. 2
územního plánu Záchlumí.
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 Stavona, spol. s.r.o. – oprava vchodových dveří čp. 174
 Úřad práce Ústí nad Orlicí – podání žádosti o prodloužení dohody
na VPP do 31. 10. 2016
 Pardubický kraj-Krajský úřad-Odbor ﬁnanční – Oznámení o zahájení
přezkoumání hospodaření dne 5. 10. 2016
 MÚ Žamberk – Kancelář tajemníka – nabídka školení
 MÚ Žamberk – odbor správní a dopravy – Oznámení o zahájení řízení
o prodloužení platnosti „Rekonstrukce polní cesty C6“

Zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná dne 02. 09. 2016.
Přítomno sedm zastupitelů:
M. Šulcková, J. Vencl, J. Malý, P. Krčmář, P. Valach
Omluven:
T. Blecha, D. Krátká, M. Koudela

OZ bylo schváleno:
 Podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje v rámci Programu obnovy venkova pro rok 2017. Výměna oken
a dveří na obecních budovách čp.120 a čp. 141 v obci Česká Rybná.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0
 Pořadí uchazečů veřejné zakázky malého rozsahu Oprava místních
komunikací na p. p. č. 1285, 1360/1.
1. STRABAG a. s., Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 15000
cena 456.899,63 Kč
2. HELP, silnice-železnice s.r.o., Ústí n/ Orlicí, Hylváty, Moravská 537
cena 481.243,62 Kč
3. STAVITELSTVÍ DS s.r.o., Rychnov nad Kněžnou, Mírová 1446
cena 496.031,03 Kč
a pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy o dílo se STRABAG a. s.,
Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 15000 Praha.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0
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OZ ukládá:
 předsedům komisí provést kontrolu – do konce záříh
OZ bere na vědomí:
 Stav ﬁnančních účtů obce ke dni 02. 09. 2016
 Bártek rozhlasy – servis bezdrátového rozhlasu
 MÚ Žamberk – Stavební úřad – OZNÁMENÍ – Projednání návrhu
zprávy o uplatňování územního plánu Sopotnice
 MÚ Žamberk – odbor správní a dopravy – ROZHODNUTÍ –
prodloužení platnosti stavebního „Rekonstrukce polní cesty C6“
v katastrálním území Helvíkovice
 Informace – Hry bez katastru – starosta
 Zpráva SPOZ – Malý J.
Josef Vencl – starosta obce

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ RYBNÁ
ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
Nový školní rok byl zahájen 1. září 2016 za účasti zástupců obce a Sboru pro občanské záležitosti. Ve školním roce 2016/2017 navštěvuje základní školu 27 žáků,
16 dětí je z České Rybné, 11 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 Eva Krčmářová 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 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.
Mgr. Marta Košťálová, ředitelka školy
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U HASIČŮ
Ve středu 21. září byli žáci naší školy pozváni k místním dobrovolným hasičům. Lucka Leuchterová je seznámila s činností kroužku mladých hasičů
a něco si mohli i vyzkoušet. Oblékli si oděv, přilby, dýchací přístroj, rozkulovali a sbalovali hadice. S Lukášem Krejčířem si prohlédli cisternu, pokropili
trávu před Bosenkou… Petr Krčmář učil děti střílet ze vzduchovky na dřevěné špalíčky. Za správně odpovězené kvízové otázky na konci setkání dostaly
3 děti pěkné odměny. A aby to ostatním nebylo líto, odešly všechny se sladkostí.

DOPRAVNÍ VÝCHOVA
V rámci dopravní výchovy jsme 26. 9. navštívili dopravní hřiště v Žamberku.
Nejprve jsme si zopakovali všechny značky, které jsou na hřišti instalovány,
a jejich význam. Příprava probíhá ve škole v hodinách prvouky… S panem Fialou si děti prošly křižovatky, vyzkoušely si pěšky, jak je to s předností, a potom
teprve usedly na kola a koloběžky. Všichni žáci si na vlastní kůži vyzkoušeli,
jak své znalosti správně používat, a že dodržovat pravidla je pro mnoho z nich
nadlidský výkon. „Jezdit na kole“ neznamená jen ovládat své kolo, ale hlavně
znát pravidla silničního provozu. Že děti mladší deseti let opravdu na silnici
bez dozoru nepatří, zjistily po drobnějších karambolech ti starší, kteří jsou
samozřejmě jízdně zručnější, i když ne všichni dostatečně pozorní. Na závěr si
děti vyzkoušely jízdu na semafory, která jim šla lépe. Bezpečnost dětí na silnici
by měla být pro rodiče velmi důležitá. Některé jsou ale bezradné, a neví, co je
vlevo, vpravo, jak se chovat,… Proto by se rodiče neměli spoléhat pouze na výchovu ve škole, ale vštěpovat dětem povědomí o pravidlech provozu, obzvlášť
pokud je pouští na silnici na kole samotné.
Vendula Valachová, učitelka

TJ SOKOL ČESKÁ RYBNÁ
LOUČENÍ S LÉTEM
Dne 3. 9. 2016 se uskutečnilo v areálu TJ Sokol „Loučení s létem“.
Začalo se v 15 hodin nohejbalem
a mladší ročníky si zahrály fotbal.
Nohejbalového turnaje se zúčastnily čtyři družstva. Vítězem turnaje
se stalo družstvo ve složení: Prchal
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Ivan, Vencl Josef ml., Šulcek Vojta. Během sportovní činnosti se podávalo
občerstvení. V 19 hodin začala hrát hudba a zábava probíhala až do hluboké
noci. Všem, kteří na akci pomáhali, jak s přípravou a obsluhou, patří velké
poděkování. To platí i pro všechny přítomné, že nás přišli podpořit.
Děkujem.

PŘIPRAVOVANÉ AKCE:
ŘÍJEN
Posvícenské sportovní odpoledne
LISTOPAD
26. 11. 2016
VVH – poděkování členům a sponzorům
PROSINEC
11. 12. 2016
Koncert pěveckého sboru Gymnázia Žamberk CORALE
26.12. 2016
Turnaj ve stolním tenise

Za TJ Sokol Jiří Kalousek.

POUŤOVÝ A POSVÍCENSKÝ FOTBAL  8. 5. 2016
ŽENATÍ  SVOBODNÍ 9:3 PENALTY 3:2
Ženatí:

T. Dytrt, R. Žaba, V. Schejbal, L. Kos,
L. Vencl (3x), R. Hynek (5x), M. Myšák (1x)

Svobodní: P. Krčmář, F. Dvonč, M. Felcman,
M. Košťál (1x), P. Vanický, T. Vávra (1x),
B. Veverka, K. Stejskal (1x)
Na odvetu jste srdečně zváni dne 16. 10. 2016 od 13 hodin.
Občerstvení zajištěno!
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POCHOD KOLEM BOSNY
Dne 21. 5. 2016 TJ
Sokol Česká Rybná
uspořádal již 6. ročník
znovuobnoveného pochodu kolem Bosny.
Za krásného počasí
přišlo na start 129 turistů starších
3 let a 10 malých prďolků. Trasa pro
náročnější vedla přes pilu pod Skříb
– na Hranice a na hlavní bod pochodu – Kletnou. Všímaví chodci měli
po trase možnost vidět všechny tři
hrady, které obklopují naši ves.
Ten, kdo nezabloudil, napojil se
na Štátuli na trasu pro kočárky, která vedla dále po Příčnici až k bývalému chudobinci a Záplotami
zpět do Rybné. Po cestě, jako každý
rok, měli chodci možnost občerstvení a zaslouženého odpočinku
ve stínu obecních stánků. Všichni,
co dorazili až na hřiště, byli uvítáni příjemnou obsluhou ve stáncích
a vůní připraveného guláše, klobás

a vychlazeného piva. Pamětní plaketka v upomínkou na náš pochod
je už samozřejmostí a snad vždy
znovu potěší. Závěrem této zprávy
jako vždy následuje poděkování obsluze ve stáncích a všem pomocníkům, kteří akci za akcí dokazují, že
bez nich to fakt nepůjde. Sponzoři
pochodu: Obec Česká Rybná, Podchlumí a.s., INOB s.r.o., Pneuservis
Drtikol, Alima Písečná, SDH Česká
Rybná.
Za TJ Sokol Martin Myšák

BOZEŇOV 2016
TJ Sokol pořádal ve dnech 11. 8.
– 14. 8. 2016 prodloužený víkend
ve stanech a chatkách v rekreačním
areálu Bozeňov nedaleko Zábřehu
na Moravě. Z České Rybné nás jelo
7 rodin, někteří vzali s sebou i své
známe, za někým přijela návštěva
a někteří dojeli až na samý závěr.
I když nám počasí příliš nepřálo, ka-
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ždý si našel program, aby se nenudil.
Někteří navštívili železniční skanzen
v Lupěném, plavecký bazén v Zábřehu na Moravě, někdo se šel jen
projít po okolí. Sportovalo se, hrál
tenis, badminton, děti se vyřádily
na nedalekém hřišti, hrály si s míčem, malovaly. Někteří měli to štěstí a na vlastní oči se setkali s našimi
celebritami Agátou Hanychovou
a Jakubem Prachařem. Po večerech
se hrálo a zpívalo u ohně, tancovalo
na rockové zábavě skupiny ATOM.
V pátek večer přišel do kempu kouzelný čaroděj se zprávou od lesních
skřítků a děti se vydaly, za svitu lucerniček, které od něj dostaly, na tajemnou noční cestu za pokladem.
Na závěr bych chtěla poděkovat
všem, kdo se zúčastnili, za příjemnou a pohodovou atmosféru.

solvovali zkoušky Balaš Jiří, Krejčíř
Lukáš, Leuchterová Lucie, Šulcek
Michal, Žaba Martin, a Žaba Radek.
SJEZD DIVOKÉ ORLICE
7. května se vydaly na sjezd Divoké
Orlice z Nekoře na Vochtánku dvě
posádky na raftech pod hlavičkou
SDH Česká Rybná. Tam se vydala
i parta místních hasičů na stanoviště
v Helvíkovících se stánkem s občerstvením, aby občerstvila závodníky.
POCHOD PŘES TŘI HRADY
I zde se 7. května vydala druhá parta
s občerstvením do Litic nad Orlicí,
aby napojila a nabídla něco k snědku účastníkům pochodu. Tentokrát
počasí přálo, a tak obě akce měly
úspěch.

Za TJ Sokol Dominika Krátká

TAKTICKÉ CVIČENÍ

SDH ČESKÁ RYBNÁ
Z ČINNOSTI SDH
ODBORNOST HASIČE
8. března se konaly zkoušky odbornosti hasiče a to Vzorný hasič
2. stupně a 3. stupně. Do České Rybné se sjeli uchazeči o tuto odbornost
z Bohousové, Záchlumí a Hejnic.
Zkušební komisi tvořili zástupci
okresního sdružení OSH Ústí nad
Orlicí místostarosta Václav Skalický a členové Miroslav Franz a Ivan
Špinler. Za SDH Česká Rybná ab10

15. května se konalo taktické cvičení
19. okrsku. Cíl po vyhlášení poplachu byl požár ve středisku živočišné
výroby Hejnice, vlastník Podchlumí
a.s. Česká Rybná. Po provedení průzkumu na požářišti se zásah soustředil na vyhánění skotu ze zakouřené
stáje a hasební práce. Jednotlivé úkoly prováděly sbory následovně.
JSDH Hejnice prováděla hasební
práce na objekt. JSDH Česká Rybná vyháněla dobytek na pastvu ze
zakouřené stáje za pomocí dýchací
techniky. JSDH Bohousová druhý
zásah z opačné strany objektu. JSDH
Záchlumí zabezpečoval ochlazování
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objektu skladováku slámy s vodou
z cisteren České Rybné a Bohousové. SDH Česká Rybná hasební práce
uvnitř ustájení za pomoci dýchacích
přístrojů. Každý sbor byl ve spojení
s KOPIS Pardubice pomocí vysílaček. Celá akce přinesla poznatky, jak
si počínat při ostrém zásahu.
OKRSKOVÉ CVIČENÍ
Okrskové cvičení se konalo v Hejnicích na hřišti. Na start se postavilo
po jednom družstvu mužů z Hejnic,
Bohousové, Záchlumí a České Rybné.
Ta měla zastoupení i v kategorii žen.
Dál soutěžili mladí hasiči z České
Rybné a Bohousové a družstvo dorostenců Česká Rybná. Útok se prováděl dvoukolově a i pro ženy na 3B.
Výsledky:
Muži
1. Česká Rybná 41,28
2. Bohousová 48,75
3. Hejnice 55,45
4. Záchlumí 56,57
Ženy
1. Česká Rybná 43,91
Mladší žáci
1. Česká Rybná 35,56
2. Bohousová 69,27
Starší žáci
1. Česká Rybná 31,52
2. Bohousová 51,91
Dorost
1. Česká Rybná 40,07

MEMORIÁL JOSEFA HYNKA
Sopotničtí hasiči pořádali 5. ročník
Memoriálu Josefa Hynka, na který přijalo pozvání družstvo mužů
z České Rybné. Soutěže se zúčastnilo celkem 12 družstev. Jednalo se
o netradiční požární útok se zdoláváním překážek. Tentokrát se družstvu zadařilo a skončilo na 3. místě
s časem 1 min 47 sec.
TŘEBOVICKÝ POHÁR
I tam zavítalo naše soutěžní družstvo
mužů, aby si porovnalo své možnosti v konkurenci. Zde se na start postavilo 14 družstev. Soutěž probíhala
dvoukolově. 1. kolo tradičně a druhé
s úpravami. Družstvo sedělo u stolu
v pomyslné hospodě a museli vypít
dvě piva a pak vyběhnout do „hasi-
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čárny“ a dovézt si na základnu nářadí a provést útok. Zde naše družstvo
obsadilo střed závodního pole v podobě 8. místa.
DOBRÁCI ROKU

Krčmář Ladislav 55 let

SPOLEČENSKÉM POSEZENÍ

Do soutěže Dobráci roku se přihlásil
i náš sbor. Soutěž pořádal Pardubický rozhlas a pro soutěž byl dán limit
40 sborů.
Výsledky sborů v našem okrese:
1. SDH Bystřec
3088 hlasů
7. SDH Letohrad Kunčice
888 hlasů
12. SDH Jabloné nad Orlicí
452 hlasy
15. SDH Nekoř
413 hlasů
18. Černovír
379 hlasů
20. Přívrat
370 hlasů
24. Líšnice
305 hlasů
26. Tisová
254 hlasy
32. Česká Rybná
156 hlasů
40. Žamberk
26 hlasů
120 LET SDH SKROVNICE
Oslavy navštívili zástupci naše sboru k upevnění kamarádských vztahů
mezi sbory.
12

BLAHOPŘEJEME
K NAROZENINÁM

Třetí čtvrtletí jsme zahájili počátkem července při společenském
posezení s konzumací grilovaného
masa a lahodných nápojů.
VESNICKÉ HRY
BEZ KATASTRU
Letos připadlo uspořádání her
do České Rybné. Pořadateli byli
místní hasiči za spolupráce obce a to
už při 19. ročníku.Se svými družstvy
hasičů a obce měli zastoupení Hejnice, České Libchavy, Sopotnice, Velká
Skrovnice, Libchavy a Česká Rybná.
Soutěžilo se v netradičních disciplínách. Akci přálo počasí a celým
odpolednem slovem skvěle provázel
pan Vincenc. Celou akci zakončila
zábava, která prověřila ty nejodolnější do ranních hodin. Na startu
bylo dvanáct družstev a šest dvoučlenných družstev starostů.
Výsledky:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sopotnice hasiči
Velká Skrovnice hasiči
České Libchavy hasiči
Hejnice obec
Libchavy obec
Česká Rybná hasiči
Hejnice hasiči
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8.
9.
10.
11.
12.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Česká Rybná obec
Velká Skrovnice obec
Libchavy hasiči
České Libchavy obec
Soponice obec

Starostové
1. Česká Rybná
2. Hejnice
3. Sopotnice
4. České Libchavy
5. Velká Skrovnice
6. Libchavy
MEMORIÁL
MILOŠE FELCMANA
20. srpna 2016 se konal 28. ročník Memoriálu Miloše Felcmana.
Na start se postavilo 5 družstev žen
a 16 družstev mužů. Závod se konal
opět jako noční. Běhalo se do kopce
podél školy a stříkalo se na sklopné
terče. Čas byl měřen elektronicky.
Náročnost trati mnohým dalo sáhnout na dno sil. Vítězství obhájilo
družstvo žen Česká Rybná a u mužů
to bylo družstvo Lanšperka. Akce
pokračovala volnou zábavou za pěkného počasí do brzkých hodin ranních. A tak nedělní ranní déšť už
vrásky na čele pořadatelů nepřineslo.
Výsledky:
Muži
1. Lanšperk
2. Záchlumí
3. Přívrat
4. Česká Rybná

20,90
25,34
27,54
29,38

Žamberk
Sopotnice
Bohousová
Velká Skronice
Klášterec nad Orlicí
Líšnice
Dolní Libchavy
Hejnice
Ústí nad Orlicí
Velká Skrovnice
České Libchavy
Bohousová

Ženy
1. Česká Rybná
2. Sopotnice
3. Klášterc nad Orlicí
4. Ústí nad Orlicí n.p.
5. Líšnice n.p.

33,10
33,59
33,90
34,63
35,16
36,24
37,98
41,98
42,92
44,34
49,19
64,11

28,02
41,82
53,84

MÍSTNÍ SOUTĚŽE
Mužstvo mužů se zúčasnilo soutěže
v Líšnici, kde místní hasiči pořádají
závod v netradičním útoku O pohár
starosty obce. Bohužel špatně připojená hasice B u stroje byla příčinou
neplatného pokusu a tím i poslední
místo v pořadí.
Další dvě pozvánky na obdobné závody v České Rybné u Skutče a Klášterci nad Orlicí dopadly ještě hůř.
To pro malý počet mužů závodního
družstva se účast nekonala. Tato
skutečnost musí mrzet, neboť každá
účast na takovýchto akcích upevňuje
kamarádství a myšlenku dobrovolné
hasičiny. A tak je k velkému zamyšlení, jak tuto činnost do budoucna
vylepšit.
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BLAHOPŘEJEME
K NAROZENINÁM
Cabalková Marie
Felcmanová Ludmila

70 let
55 let

PŘIPRAVUJEME
16. 10. 2016
námětové cvičení v Záchlumí
29. 10. 2016
Hamburgrové hody
3. 12. 2016
Výroční valná hromada
Za SDH Jiří Malý

MLADÍ HASIČI

né. Kombinování se vyplatilo. Toto
družstvo si odvezlo celkové prvenství v kategorii starší žáci.
Druhé družstvo ve složení Markéta
Bárnetová, Patrik Kalousek, Eliška
Krejčířová, Radek Pfeifer a Petr Valach si odvezli nepopulární 4. místo,
tedy těsně pod stupni vítězů. Naše
děti se nenechaly zahanbit ani v kategorii jednotlivců. Z 11 přítomných
jich 8 běželo ten samý závod ještě
sami za sebe. A o to lepší bylo vyhlášení. Prvních 8 míst obsadili naši
mladí hasiči v čele s Tomášem Pfeiferem, který si za skvělý výkon odvezl dort. V těsném závěsu za ním
skončili Kryštof Kalousek, Petr Valach, Patrik Kalousek, Eliška Krejčířová, Katka Řeháčková a Filip Pavel
(SDH Bohousová) a Radek Pfeifer.

ZÁVODY POŽÁRNÍ
VŠESTRANNOSTI RUDOLTICE

JARNÍ PŘÍPRAVA A PLAMEN

Už od března jsme se v sále, a když
nám to počasí umožnilo, tak i venku připravovali na jarní kolo hry
Plamen, která nás čekala na konci
května. Úmorné trénování štafety
dvojic a štafety CTIF jsme si zpestřili účastí na závodech požární
všestrannosti v Rudolticích, kam
jsme vyrazili v sobotu 16. 4. Aby
se mohly zúčastnit dvě hlídky starších, vypomohli nám svou účastí
Péťa Prachařová a Filip Pavel z Bohousové. A taky ta výpomoc stála za to. Družstvo, které z Rybné
reprezentovali Kryštof Kalousek,
Tomáš Pfeifer a Katka Valachová,
bylo posíleno právě o již zmiňova-

Celý duben a květen jsme věnovali přípravě na závody v Mladkově.
Jediným rozptýlením nám byla návštěva stanice HZS v Ústí nad Orlicí
27. dubna. Každou středu a později
i neděli jsme jezdili do Bohousové
do Areálu snů trénovat na kladině,
bariéře, žebříku a dalších překážkách,
aby děti nebyly zaskočené na závodech, jak dané disciplíny vypadají.
Kromě družstev mladších a starších
žáků jsme utvořili také smíšené dorostenecké družstvo. Takže těm starším přibylo k trénování disciplín ještě
štafeta 4x100m a 100m překážek.
No a pak už tady byl poslední květnový víkend a s ním II. kolo hry Pla-
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men v Mladkově. Dlouho očekávané
dva dny spojené s noclehem ve stanu. A výsledky stály za to! V pátek si
obě kategorie zaběhly štafetu CTIF
a první pokus požárního útoku. Starší žáci ještě zkusili štěstí v běhu 60m
překážek a poprvé běželi útok CTIF,
velmi neoblíbenou disciplínu, kde
se sbírají trestné body i za mluvení.
Věřte, že je to pro děti ten nejtěžší
úkol! Naopak si to ale užívají rozhodčí, protože u této disciplíny je takový
klid, který si jinde v areálu neužijete.
Představte si místo, kde je přibližně 800 soutěžících dětí najednou
a k nim ještě doprovod. To už je pořádný halas. Večer byl zakončen táborákem a v našem případě fotbalem
a dalšími hrami v místě stanování.
V sobotu nás čekaly druhé pokusy
a disciplíny štafeta dvojic a štafeta 4x60m. Třešničkou na dortu
byla výborná svíčková v hasičském
domě, na kterou jsme si museli
vystát 40 minutovou frontu. Alespoň se nám ukrátilo čekání na vyhlášení výsledků. A ty stály za to.
Obě družstva si vylepšila umístění
z podzimního závodu všestrannosti. Mladší žáci ve složení Markéta
Doskočilová, Adam Honskus (oba
Hejnice), Anežka Kalousková, Nikola Pavlová (Bohousová), Petr
a Pavel Pfeiferovi, Dominik Samek
a Filip Vítek (oba Hejnice) skončili
na 29. místě. Starší žáci se umístili na 23. místě z 38. zúčastněných.
Družstvo tvořila známá jména ze
závodů v Rudolticích, jen je doplnil
Dominik Dvořák z Hejnic.

HRA PLAMEN DOROST
Společně s SDH Bohousová se nám
podařilo utvořit smíšené dorostenecké družstvo a tak jsme hned
v neděli po návratu z dvoudenních
závodů vydali do Mladkova znovu.
Hned po příjezdu se dorostenci postavili na start štafety 4x100m. Poté
byla přestavena dráha na přebor
jednotlivců ve 100m překážek. Před
nejoblíbenější disciplínou požárním útokem si ještě napsali povinný
test znalostí hasiče a už jsme čekali na výsledky. Celkové první místo
byla veliká odměna nejen pro soutěžící, ale i pro rodiče, kteří museli
v měsíci květnu tolerovat u svých
starších ratolestí pozdní příchody
z tréninků a každonedělní výjezdy.
Na dobré náladě ze snahy učit se
novým věcem a hlavně za ne zcela
příznivých podmínek na trénování
neubral ani fakt, že neměli na závodech žádnou konkurenci. Příští rok
už budou zase zkušenější a chuť se
zlepšovat bude jistě větší. Děkuji
za skvělou reprezentaci SDH Čes-
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ká Rybná českorybenským Kryštofu a Patriku Kalouskovým, Tomáši
Pfeiferovi, Katce Řeháčkové, Katce
Valachové a bohousovským Vojtu
Honzákovi, Filipu Pavlovi a Petře
Prachařové.
TŘEBOVICKÝ POHÁR A ZAKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
Po závodech jsme s dětmi scházeli
už jen jednou týdně. Naše schůzky
jsme využili k zopakování požárního útoku, hraní různých her a také
k užitečné a prospěšné věci. Úklidu příkopů podél cesty k Hejnicím
a od Kučeráku do vesnice. Starší kluci byli pro změnu nápomocni u úklidu hasičárny.
V sobotu 11. června jsme společně
s družstvem mužů vyjeli na závody v požárním útoku do Třebovic.
V dvoukolové soutěži si starší žáci
vybojovali zlatou příčku s osobním
rekordem 18,87.
Týden na to jsme vyrazili na výlet
do Budislavi na umělou přírodní
lezeckou stěnu a do Toulovcových
maštalí. Se stěnou se popasovaly
všechny děti skvěle a zkusily vylézt
až nahoru. Síly doplnily na procházce po Toulovcových maštalích, protože obalené keříčky borůvek byly
příjemným osvěžením v parném
dni. Celý den jsme zakončili návštěvou Muzea cyklistiky v Nových Hradech a výbornou zmrzlinou.
Závěr školního roku jsme ukončili stopovanou a opékáním buřtů.
Tentokrát ale nedošly děti z Hej16

nic k nám do Rybné, ale vedoucí
z Hejnic připravili trasu po Hejnických koutech pro nás. Pohodovou
procházku spojenou se zkouškou
hasičských znalostí jsme zakončili na Kozincích. Tam jsme zkusili
i druhou stranu hasičiny, tedy umění rozdělat oheň – tedy požárnictví
a po sladké tečce na klacku, tedy
opečeném Marshmallow jsme oheň
pěkně uhasili a uklidili po sobě.
Na kopci jsme se rozloučili, popřáli
si hezké prázdniny a vyrazili každý
směrem ke své vesnici.
PRÁZDNINOVÝ PROGRAM
Dva měsíce volna. Paráda, bylo slyšet z úst dětí na konci školního roku.
Některé aktivity ale přesto zůstaly.
Připravili jsme pro mladé hasiče aktivní program, který zahrnoval 3 výlety a tábor. Tentokrát na celý týden.
Cyklo-výlet, kterým jsme zahájili
prázdniny, byl pravda trochu náročnější, než bylo v plánu, ale za to byl
příjemným sportovním začátkem
letního „lenošení“. Cesta nás zavedla
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až do Doudleb a přes Slatinu a Žamberk zpět. Je třeba trénovat kondici,
tábor se kvapem blížil.
Srpen patřil spíše „auto“ cestování. Se staršími žáky jsme navštívili
Mistrovství světa v požárním sportu
v Ostravě, kde padlo za daný meeting několik světových rekordů. Ten
mužský v běhu na 100 metrů překážek se zaběhl právě v den, kdy jsme
se byli podívat i my, ve čtvrtek 18.
srpna. Aby nebyla návštěva Ostravy
spojena pouze s hasičinou (navštívili jsme mimo jiné také stanici HZS
v Ostravě v Zábřehu. Jedna z nejmoderněji vybavených stanic v ČR)
prohlédli jsme si také Landek park –
hornické muzeum.
Tečku za prázdninami udělala návštěva stanice HZS ve Vysokém Mýtě
a prohlídka Flash over kontejneru.
HASIČSKÝ TÁBOR

část vedoucích se
pustila do realizace umýváren. Snažili jsme se dětem
tábor vylepšit, jak
nejlépe se dalo. Chtěli bychom každý rok něco vylepšit, doladit a vyrobit pořádnou táborovou základnu,
použitelnou v dalších letech.
Program byl opět nabitý aktivitami
sportovními, hasičskými. Nechyběly dva výlety – na lezeckou stěnu a do Pastvin. Na stezce odvahy
se nebáli ani ti nejmenší a koupání
v řece si užívali i vedoucí. Ti dokonce natolik, že poslední večer byli
svými svěřenci „přemluveni k dobrovolnému“ namočení se v oblečení. A tak se v sobotu 30.7. po týdnu
a na následující rok svěsila vlajka ČR
ze stožáru a všichni jsme se rozjeli
do svých domovů. Musím říct, že
když jsme vloni balili naše víkendové
ležení u řeky a děti prosily, abychom
příští rok udělali tábor na týden, nenapadlo nás, že letos budou žadonit
o prodloužení na 14 dní :) A to je ten
největší dík pro všechny, kteří tábor
připravovali a podíleli se na jeho realizaci. Výborný servis a hlavně jídlo
nám opět zajistila restaurace u Kamila, děkujeme!
Takže opět za rok?!

Na polovinu prázdnin jsme opět
ve spolupráci s SDH Bohousová
připravili hasičský tábor. Plánování
bylo delší, v únoru jsme si stanovili termín, někteří z nás absolvovali
školení vedoucích táborů, mužská
Českorybenský Zpravodaj - 4/2016
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ÚČAST NA SOUTĚŽÍCH

Jejich umístění bylo následovné:

Nejoblíbenější disciplínu – požární
útok, jsme trénovali od tábora. Tak
poslední prázdninová neděle 28. 8.
patřila závodům v Dolní Dobrouči,
odkud si starší žáci odvezli 17. místo. O 14 dní později, tedy 10. 9.
jsme vyjeli do sousední Bohousové,
kde pořádali první ročník soutěže
mladých hasičů v požárním útoku.
Dvoukolový start pomohl k tomu,
aby si mladší žáci odvezli stříbrné
medaile a starší dokonce ty zlaté.
Byly zde vyhlášeny také speciální
dvě ceny pro nejstaršího a nejmladšího účastníka závodů. Tím nejstarším byl náš Tomáš Pfeifer.
Jako skvělá příprava na podzimní závody všestrannosti je počítán
Memoriál Zdeňka Hlaváčka v Černovíře, který byl v sobotu 24. 9. Velikým potěšením pro nás vedoucí
byl výkon mladší hlídky, která si doběhla pro nádherné 8. místo! Starší
ve velice dobré konkurenci odváželi
31. místo.
Novinkou letošního roku je otevření soutěže jednotlivců v běhu na
60 metrů překážek. Vznikla tak
okresní liga, do které jsou v tuto
chvíli nahlášeny 4 soutěže. Té první se zúčastnilo celkem 147 dětí
v kategoriích mladší, starší, dívky
a chlapci. Náš sbor reprezentovali
starší žáci.

Starší chlapci
10. Radek Pfeifer
15. Kryštof Kalousek
20. Patrik Kalousek
25. Petr Valach
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Starší dívky
15. Eliška Krejčířová
Další závod se běží v sobotu 1.10.
v Mladkově. Další závody budou pokračovat až na jaře.
PŘÍPRAVA
NA HRU PLAMEN
Od začátku září se scházíme opět
pravidelně každou středu v 16,30
u hasičárny, abychom se připravovali na podzimní část Hry plamen,
která nás čeká v sobotu 22. 10. v Dolní Čermné. Do mladších žáků jsme
přivítali nové členky Andrejku Kulhavou, Terezku Janečkovou a Káju
Nedělčevovou. I u starších se objevila
nová tvář, tou je Terezie Honskusová.
Novinkou je také příprava družstva
dorostenců a dorostenek, které jsme
společně s SDH Bohousová dali dohromady. Chtěli jsme umožnit těm,
kteří už nemohou závodit mezi dětmi, mohli pokračovat i nadále v tom,
co je baví!
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NADĚJNÝ ZÁVODNÍK?
Jistě už jste někdy slyšeli o triatlonu, tedy kombinaci plavání, jízdy na kole a běhu. Znáte někoho
ve svém okolí, kdo by tyto závody
absolvoval? Pokud odpověď zní ne,
tak vězte, že nyní už jednoho znát
budete. Je jím Tomáš Pfeifer, který se
odvážně pustil do něčeho, o čem slyšel doposud jen z vyprávění. V pátek
26. 8. odstartoval svůj první závod
v Litomyšli - Decimuž. Plavání dlouhé 400 m, jízdu na kole o délce 18 km
a běh na vzdálenost 4,3 km dokončil
na skvělém 2. místě ve své kategorii!
A ještě u toho s úsměvem na tváři
reprezentoval SDH Česká Rybná.
Gratulujeme a děkujeme!
ŠKOLÁCI V HASIČÁRNĚ
Ve středu 21. září jsme měli v hasičárně vzácnou návštěvu. Žáci naší
základní školy se přišli podívat, jak
to v hasičárně chodí, co vše obsahuje práce dobrovolného hasiče a co se
učí děti na kroužku mladých hasičů.
Ti, kteří na hasičák už chodí, ukázali
svým spolužákům, jak se vážou uzle,
jak se střílí ze vzduchovky a společně
se pak svezli hasičským autem. Potěšením pro nás bylo, že odpoledne nás
bylo na hasičáku o jedno dítko více.
SBĚR PAPÍRU
Možná jste na začátku září zaznamenali ve svých schránkách výzvu
na pomoc při sběru papíru. Naši
mladí hasiči pořádají sbírku, kterou

by si tak rádi vydělali na volnočasové aktivity, výlety a případný nákup
sportovního vybavení. Sběr bude
probíhat 4x do roka. V listopadu,
únoru, květnu a srpnu. O přesném
datu sběru budete vždy informováni
místním rozhlasem a letáčkem, doručeným do Vašich schránek. Papír
bude stačit připravit k vyzvednutí
a o ostatní se postaráme. Pomozte
prosím dětem vážit si vydělaných
peněz. Děkujeme!
Za MH SDH Lucie Leuchterová

OLYMPIJSKÝ BĚH
V ČESKÉ RYBNÉ
Ve středu 22. června
se po celé České republice v 52 městech a obcích běžel
charitativní běh na podporu Olympijské nadace. Ta umožňuje sportovat dětem, které si to nemohou samy
dovolit. Mezi pořadatelské obce tzv.
bronzových běhů se zařadila i Česká
Rybná. Pořadatelství si pod svá křídla vzal Sbor dobrovolných hasičů.
A tak jste i vy měli možnost zařadit se
po boku známých sportovních osobností jako je Jan Železný, Petr Čech
a Jana Neumannová a podpořit tak
dobrou věc.
Hlavní běh na trati dlouhé 5,6 km
startoval po celé ČR v 18 hodin
a odstartován byl v přímém přenosu z Prahy prostřednictvím Českého
rozhlasu Radiožurnál. Tomu však
předcházel dětský běh, připravený
pro děti z naší školy a hry s hasičskou
tématikou před hasičárnou. Děti
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měly možnost ozkusit práci s proudnicí a prolézt si hasičské auto.
Na start dětského běhu dlouhého
700 m se postavilo 40 dětí, které byly
nejen z naší školy. Dětský běh odstartoval starosta obce. Ani jsme se nenadáli a první běžec přibíhal do cíle.
O hodinu později byla startovní
čára opět plná lidí, kteří mají rádi
běh. Po malých trablech s laděním
rozhlasu byl běh odstartován. Veliké teplo a nelehká trať s převýšením
121 metrů dala zabrat všem účastníkům. Po 25 minutách byla v cíli
první běžkyně. Mezi běžci byly také
3 děti, které si zaběhly jak dětský
běh i běh pro dospělé a také sedmašedesátiletý Stanislav Svoboda. Našli se i 4 běžci, kterým se zdála trať
5,6 km krátká, a prodloužili si ji přes
Bohousovou o další 2 kilometry.
Za svou odvahu byli nakonec odměněni sladkou odměnou.
Konečné pořadí:

Muži:
1. Petr Andrle,
Žamberk
2. David Grim,
Žamberk
3. Tomáš Pfeifer,
Česká Rybná
14. Kryštof Kalousek,
Česká Rybná
18. Patrik Kalousek,
Česká Rybná
19. Stanislav Svoboda,
Česká Rybná
Ženy:
1. Simona Chládková,
Žamberk
2. Romana Barvínková,
Dlouhoňovice
3. Romana Pavelcová,
Žamberk
4. Katka Zemanová,
Česká Rybná
6. Katka Valachová,
Česká Rybná

Děti: kluci
1. Daniel Barvínek,
Dlouhoňovice
2. Ondřej Akak,
Žamberk
3. Radek Pfeifer,
Česká Rybná

Děkujeme za účast všem účastníkům
a za podporu České olympijské nadace i těm, kteří neběželi a na konto
nadace přispěli. Za krásné fotograﬁe
děkujeme panu Romanu Košťálovi.

Děti: holky
1. Markétka Bárnetová,
Česká Rybná
2. Markétka Doskočilová,
Hejnice
3. Anežka Kalousková,
Česká Rybná

ZAHÁJENÍ SEZÓNY
VELKÉ CENY
ÚSTECKOORLICKA
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Za SDH Lucie Leuchterová

První červnový víkend byla také
zahájena sezóna VCÚ v požárním
sportu hned dvěma závody o jed-
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nom víkendu. Zajímavé na obou
bylo, že byly zařazeny také do Východočeské hasičské ligy. V sobotu
4. 6. bylo zahájeno v Horním Třešňovci, kde se již potřetí běželo dvoukolově na sklopné a nástřikové terče.
K prvnímu útoku tohoto roku jsme
nastoupily v ne zcela běžné sestavě.
Po zranění strojnice Lucky Vojtkové jsme tak riskovaly příliš rychlou
anebo pomalou vodu z rukou náhradníka. V prvním kole, kdy jsme
běžely na nástřikové terče, se ukázala pomalá voda dobrým tahem,
neboť jsme předvedly nejrychlejší
čas. Bohužel jsme to nezopakovaly
ve druhém kole a neplatný pokus
nás posunul na celkové 10. místo,
které není bodované.

Druhý den jsme si jely napravit reputaci do Bystřece. Ani tam se nepodařilo navázat na závěr loňské
sezóny a po drobném zaváhání
na základně se nám stala osudová
rychlá voda. A konečné 6. místo přineslo první 4 body.
Pokračování přišlo o posledním
červnovém víkendu v Černovíře.
Ani tady nám nepřálo štěstí a odvezly jsme si opět 4 body.
V červenci nás čekají 2 závody a po
prázdninové pauze to budou 4 poslední, které rozhodnou o celkovém
vítězi. Držte nám palce, aby se nám
podařilo najít formu a vyšvihnout se
opět na lépe bodované pozice.
Za soutěžní družstvo žen
Lucie Leuchterová

ČSZ ČESKÁ RYBNÁ
VÝLET DO JIŽNÍCH ČECH
Po několika letech se organizaci ČZS podařilo uskutečnit výlet se zahrádkářskou tématikou. Velkou zásluhu na tom mají
manželé Vymetálkovi, kteří se celého zájezdu ujali. Zajistili program, dopravu, ubytování, vstupenky i večeři na zpáteční cestě.
Patří jim za to velký dík. Trasa vedla do jižních Čech. Vyrazili
jsme za krásného a teplého rána v pátek 26. srpna v časných hodinách a naším
cílem bylo město České Budějovice. Po příjezdu tam jsme se nejprve ubytovali
a poté vyrazili na výstavu Země živitelka, kde jsme strávili celé odpoledne.
Na výstavišti si určitě každý našel to, co ho zajímalo. Počasí bylo nádherné,
občerstvení bohaté, exponáty zajímavé a ještě k tomu tam vyhrávala hudba.
Po opuštění výstaviště jsme se vrátili zpět na ubytovnu, kde jsme se po malém
odpočinku a sprše večer sešli u prostřeného stolu v kulturní místnosti, kde
jsme jedli a pili, co kdo dodal. Rozcházeli jsme se kolem půlnoci. Sobotní ráno
jsme zahájili bohatou snídaní a pak jsme vyrazili směrem na Český Krumlov.
Tam nás čekala prohlídka zámku a následoval volný program. Odjezd byl staČeskorybenský Zpravodaj - 4/2016
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noven na 16. hodinu. Cestou domů jsme se ještě zastavili v Pelhřimově, kde
byla zajištěna večeře. Nezapomněli jsme samozřejmě vyhledat krematorium,
abychom věděli, do čeho jdeme, a u jeho pamětní tabule jsme se i vyfotili. Zbytek cesty pak uběhl v klidu a pohodě. Doufáme, že se účastníkům zájezd líbil
a příští rok zase někam vyrazíme.
Za ČZS Mgr. Marie Šulcková

ZAJÍMAVOSTI Z NAŠÍ OBCE
BLAHOPŘEJEME
K NAROZENINÁM

POZVÁNKA
NA TANEČNÍ KURZ

ČERVENEC:

Pro začátečníky i pokročilé

Roman Košťál

60 let

SRPEN:
Marie Cabalková

70 let

Všem oslavencům přejeme
ještě jednou hodně zdraví
a rodinné pohody.

VZPOMÍNÁME…
Z řad našich spoluobčanů a z kruhu
svých blízkých odešli:
12. září 2016
pan Josef Valach
ve věku 89 let.

Telefon:

Všem pozůstalým
přejeme
upřímnou soustrast.
za SPOZ Jiří Malý
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Obec Česká Rybná má v plánu v roce
2017 a to ve dnech 7.1., 14.1., 28.1.,
4.2. a 11.2. uspořádat Taneční kurz
klasických tanců v České Rybné
pod vedením paní Michaličkové ze
Žamberka. Začátek v 19,00 hodin.
Jedna lekce trvá 3 hodiny a celkem
absolvujeme 5 lekcí.
Cena kurzovného je stanovena
na 1.200,-Kč za taneční pár. Taneční
kurz se uskuteční při účasti minimálně 15 párů. (max. 24 párů)
Přihlásit se a uhradit stanovenou
částku můžete na obecním úřadě
v České Rybné, a to do 31. října
2016.

465 322 666 účetní,
737 505 134 starosta.
Těšíme se
na všechny.
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KYTKÁM SVĚDČÍ TICHO HŘBITOVŮ
Po neobvyklých rostlinách v místech posledního odpočinku na východě
Čech pátrá botanik Vladimír Faltys. Prozkoumal jich už stovky.
Možná jste ho někdy potkali na hřbitově. Obchází náhrobky a prohlíží si kytky, které rostou na nich i kolem. Do diktafonu diktuje latinské názvy rostlin.
Šestašedesátiletý botanik Vladimír Faltys ví proč.
„Rostliny a květiny přinesené často ze zahrad mají na hřbitovech klid a mohou
zplaňovat. A to i takové druhy, které běžně v okolní krajině nejsou, tedy i ty
vzácnější,” říká muž, který se rozhodl před třemi lety podrobně zmapovat, jaké
druhy a květiny se vyskytují na hřbitovech východních Čech.
Potkává i zmije, rostliny mají krásná i ošklivá jména
Krchovy ho přitahují
i svým probouzením
na jaře. „Co už není
vidět na zahradách,
vykvete na jaře na hřbitově vždycky. Sněženky, modřence, talovín
zimní,” vyjmenovává
botanik a podotýká,
že na hřbitovech mají
klid i živočichové. „Potkám běžně ještěrky
a na výhřevných kamenech i zmije,” říká botanik naopak na hřbitově v České Rybné.

PETR BROULÍK
Hřbitov v České Rybné považuje Vladimír Faltys
za jeden z nejhezčích v kraji.
Českorybenský Zpravodaj - 4/2016

Převzato z týdeníku
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x odešlete jednu Vaši fotografii s podzimní českorybenskou tematikou na emailovou adresu:
fotosoutez.ceskarybna@gmail.com
x minimální rozlišení fotografie 1200x1800 px.
x uzávěrka soutěže 15. 12. 2016
x fotografie budou zveřejněny na chodbě OÚ od 9. 1. 2017
x o výherci rozhodnou občané České Rybné. Autoři vítězných fotografií budou odměněni.

pod záštitou starosty obce Josefa Vencla

zveme Vás k účasti ve fotosoutěži

Českorybenský Zpravodaj - 4/2016
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V případě špatného deštivého počasí se drakiáda nekoná.

Těšíme se na Vás i Vaše dráčky a další létající obludky!

Opékání buřtů, jablíček a brambor.
Pro zahřátí bude připraven teplý čaj, svařák.

Budeme soutěžit o nejhezčího vyrobeného draka,
o nejvytrvalejšího letce a o draka vozemboucha.

v neděli 16.října od 15.00 hod.

která se bude konat v České Rybné na louce nad školou

TJ SOKOL Česká Rybná zve všechny na
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PŘIJĎTE SE PODÍVAT A VEZMĚTE S SEBOU I DĚTI
JISTĚ I ONY SE BUDOU MÍT NA CO DÍVAT

SÁL FONTÁNA V ZÁCHLUMÍ 9:00 – 17:00 HOD.

Ve dnech 28., 29. a 30. ŘÍJNA 2016

NA VÝSTAVU OVOCE, ZELENINY,
KVĚTIN A DALŠÍCH ZAJÍMAVÝCH EXPONÁTŮ

VÁS ZVE

ČESKÝ SVAZ ZAHRÁDKÁŘŮ BOHOUSOVÁ, ZÁCHLUMÍ A LITICE NAD ORLICÍ

VÝSTAVA ZAHRÁDKÁŘŮ

HRY BEZ
KATASTRU

Českorybenský Zpravodaj - 4/2016
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Vytiskla tiskárna AG TYP Kostelec nad Orlicí.

