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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná dne 27. 09. 2016.
Přítomno sedm zastupitelů:
M. Koudela, P. Krčmář, J. Malý, P. Valach, J. Vencl,
M. Šulcková, D. Krátká
Omluven:
T. Blecha

OZ bylo schváleno:
 Vyhlášení záměru na pronájem obecního bytu č. 01 v domě č.p. 174
v obci Česká Rybná – pronájem od 1. listopadu 2016.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0
 Dodatek č.1 Místní program obnovy venkova obce Česká Rybná
na období 2015-2018. Doplnění – Podpora místní prodejny v obci.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0
 Vyhlášení záměru na výpůjčku nebytového prostoru na p.č. st. 190.
Účel výpůjčky: kulturní a vzdělávací činnost a realizace volnočasových
aktivit.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0
 Podání žádosti o prodloužení dohody s Úřadem práce na VPP.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0
OZ bere na vědomí:
 Stav ﬁnančních účtů obce ke dni 27. 09. 2016
 Hydrogeologický průzkum – oznámení - hydrogeologický vrt 40 m
hluboký na p.p.č. 807/6 v k.ú. obce Česká Rybná.
 Zápis ze schůze Školské rady při ZŠ Česká Rybná
ze dne 08. 09. 2016.
 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015/2016.
 Zpráva SPOZ – Malý J.
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Zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná dne 15. 10. 2016.
Přítomno pět zastupitelů:
M. Šulcková, J. Vencl, J. Malý, M. Koudela, P. Valach
Omluven:
T. Blecha, D. Krátká, p. Krčmář
OZ bylo schváleno:
 Cenová nabídka od f. Malby a nátěry Pavel Dvonč - na vymalování
a opravy v bytě č. 01 v domě č.p. 174 v České Rybné
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0
 Cenová nabídka na opravu místních komunikací od f. STRABAG a.s.
– místní komunikace na p.p.č. 1280; 1263/4; 1248/2; 1298/1.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0
OZ bere na vědomí:
 Stav ﬁnančních účtů obce ke dni 14. 10. 2016.
 Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce ze dne 5. 10. 2016.
Za období od 1. 1. 2016 do 5. 10. 2016 – nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
 Mú Žamberk – Stavební úřad – SOUHLAS – S provedením ohlášeného
stavebního záměru, „stavební úpravy rodinného domu čp. 151 v kat.
území Česká Rybná u Žamberka.
 Informace o získaných dotací za rok 2016 – starosta
 Informace o podaných a připravených žádostí o dotace pro rok 2017
 Informace o zaměstnancích na VPP – starosta
 Zpráva ﬁnanční komise – Mgr. Marie Šulcková
 Zpráva kulturní komise – starosta
 Zpráva SPOZ – Jiří Malý
 Zpráva kontrolní komise – Miroslav Koudela
 Diskuse občanů P. R. – přihlásil se někdo na hospodu?
J. V. – jsme členové Orlicka? Dávají dotace?
Nebylo by lepší vystoupit.
K. J. – je zájemce o byt nad prodejnou?
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J. Š. – jsou dluhy od pronajímatelů? – problémy
s parkováním u OÚ.
P. D. – stav hřbitov, pomník na hřbitově.
L. M. – stav rekonstrukce stavu hospody
– dokumentace.

Zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná dne 22. 11. 2016.
Přítomno šest zastupitelů:
M. Šulcková, J. Vencl, D. Krátká, T. Blecha, P. Valach, P. Krčmář
Omluven:
M. Koudela, J. Malý
OZ bylo schváleno:
 Inventarizační komisi ve složení J. Vencl, I. Martincová, J. Malý,
M. Koudela, M. Šulcková a schvaluje plán inventur pro rok 2016.
Předsedou inventarizační komise volí J. Malého.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0
 Uchazeči na údržbu obecních komunikací v zimním období 2016-2017
s J. Balašem /k pile/, P. Valachem /Hranice + Hájovna/,
J. Kulhavým /Moštárna/ a J. Matyášem /ostatní komunikace v obci/.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0
 Nákup 10 kusů dopravních zrcadel od f. Jast s.r.o. Doudleby nad Orlicí.
Cena včetně sloupků, betonáže, dopravy a montáže 57 809,-Kč
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0
 Pronájem nebytových prostor v 1.NP budovy č.p. 78 v k.ú. obci
Česká Rybná – ZO Českého zahrádkářského svazu Česká Rybná
od 1.1.2017 do 30.9.2018 - výše nájmu 1.000,-Kč/rok.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0
 Pronájem nebytových prostor v 1.NP budovy č.p. 78 v k.ú. obci
Česká Rybná – SDH Česká Rybná od 1.1.2017 do 30.9.2018 - výše nájmu
1.000,-Kč/rok.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0
Českorybenský Zpravodaj - 1/2017
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OZ bere na vědomí:
 Stav ﬁnančních účtů obce ke dni 22.11.2016
 Odbor obrany kriz. řízení – zapojení obce Česká Rybná – cvičení plošný
výpadek EE – TMA 2016.
 Protokol o provedení revize knihovního fondu Obecní knihovny
Česká Rybná 10.11.2016
 Informace – mobilní sběr odpadu 8.11.2016.
 HZS Pardub. kraje – Pozvánka – Kurz základní odborné přípravy
strojníků JPO 2 a 3
 MÚ Žamberk – Stavební úřad – Pozvánka – na závěrečnou kontrolní
prohlídku stavby „rodinný dům“ na poz. p. č. 22/1, 22/2 a 1265 v kat.
území Česká Rybná u Žamberka.
 KrÚ – Finanční odbor – predikce daňových příjmů na rok 2017
 MV – sekce veřejné správy – státní symboly.
 Libertariánský institut – prosba o podporu a součinnost
 MÚ Žamberk – odbor životního prostředí a zemědělství – Neuplatňuje
požadavky na obsah územního plánu.
 Žádost o příspěvek na rok 2017 – Farní charita Rychnov nad Kněžnou

Zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná dne 09. 12. 2016.
Přítomno šest zastupitelů:
M. Šulcková, J. Vencl, D. Krátká, P. Valach, J. Malý, M. Koudela
Omluven:
T. Blecha, P. Krčmář
OZ bylo schváleno:
 Prodej akumulačních kamen AD45RB za 1200,-Kč
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se Malý
 Zpráva o uplatňování územ. pl. Česká Rybná za období 10/2012 – 10/2016.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0
 Nový člen kontrolní komise – Mgr. Anna Luhová od 01. 01. 2017
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0
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 Nákup nádoby na zimní posyp o objemu 420 l s výsypem od f. Elkoplast
za 8 470,-Kč
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0
 Pronájem nebytových prostor v 1.NP budovy č.p. 78 v k.ú. obci Česká Rybná
– SDH Česká Rybná od 1.1.2017 do 30.9.2018 - výše nájmu 1.000,-Kč/rok.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0
OZ bere na vědomí:
















Stav ﬁnančních účtů obce ke dni 09.12.2016
Zpráva kontrolní komise – Miroslav Koudela
Zpráva ﬁnanční komise – Mgr. Marie Šulcková
Zpráva SPOZ – Jiří Malý
Žádost o povolení skácení stromů na p. p. č. 1209.
Návrh rozpočtu 2017 Sdružení obcí Orlicko
MÚ Žamberk – Stavební úřad – Pozvánka – na závěrečnou kontrolní
prohlídku stavby – změna termínu „ČOV, kanalizační přípojka
a přípojka nn, nástavba a stavební úpravy RD čp.4“ na poz. p. č. 133
a 155 v kat. území Česká Rybná u Žamberka.
Závěrečné vyhodnocení akce k projektu Snížení energetické náročnosti
objektu obecního úřadu v obci Česká Rybná včetně výměny zdroje
vytápění č.j. 536/2016.
Žádost o využití obecního sálu – SDH Česká Rybná na 16.12.2016
č.j. 557/2016
Žádost o pronájem obecního sálu – TJ Sokol Česká Rybná
– vánoční koncert č.j. 554/2016
Návrh rozpočtu na rok 2017 – Skupinový vodovod Hejnice – Česká Rybná
Informace z odboru SOCZ + porada starostů Žamberk 6.12.2016
Informace SOO – Dotační program: Podpora budování infrastruktury
cestovního ruchu v Pardubickém kraji pro rok 2017

Na závěr příspěvku mi dovolte, abych poděkoval všem, kteří se v minulém
roce podíleli na akcích pořádaných obecním úřadem. Do roku 2017 bych chtěl
všem občanům naší obce popřát mnoho zdraví, štěstí a úspěchů jak v osobním
tak i pracovním životě.
Josef Vencl – starosta
Českorybenský Zpravodaj - 1/2017
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ RYBNÁ
FLORBALOVÝ TURNAJ
Ve středu 14. prosince 2016 se naši žáci zúčastnili ﬂorbalového turnaje v Záchlumí. Tentokráte jsme postavili smíšené družstvo, které si vedlo výborně. Vyhráli jsme základní
skupinu a bojovnými výkony postoupili až do ﬁnále, kde náš
tým byl poprvé poražen Žamberkem. Máme radost z druhého místa a pochvalu zaslouží všichni ﬂorbalisté. Děkujeme
za reprezentaci nejlepšímu střelci turnaje Dominiku Dvořákovi, nejbojovnějšímu hráči Tomáši Dytrtovi, na postu brankáře nás držela
Anežka Kalousková, která za tři zápasy „pustila“ pouze jeden míček. Dalšími
členy týmu byli Jakub Barvínek, Adam Barvínek, Martin Makalouš, Markétka
Doskočilová a Natálka Janečková.
Mgr. Vendula Valachová

Účastníci ﬂorbalového turnaje
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PODĚKOVÁNÍ
Připojuji se ke gratulaci pro naše žáky, kteří získali krásné druhé místo v turnaji ve ﬂorbale v Záchlumí a děkuji jim za skvělou reprezentaci školy.
Všem dětem, paní učitelce Valachové a paní učitelce Rendlové bych chtěla poděkovat za připravená a pěkně nastudovaná kulturní vystoupení na sousedském posezení a při rozsvěcení stromečku.
Od září letošního školního roku jsme také získali různou pomoc a příspěvky
od rodičů či občanů obce. Touto cestou bych jim chtěla poděkovat.
V červnu nás pozval pan Junek na stáčení a ochutnávku medu, na podzim nám
pak poslal do školy velkou sklenici medu, takže děti si zamlsaly i v podzimních
školních dnech. Děkuji jemu i svazu včelařů.
Pan František Morávek nám do II. třídy na míru vyrobil a věnoval stolek pod
počítač, paní Dominika Krátká věnovala paličky děvčatům na kroužek paličkování.
Mikulášskou nadílku dětem zajistil a k adventu přispěl pan Roman Košťál.
Manželé Jaruška a Jirka Kalouskovi se potrápili při opravě rozbitého zámku
u dveří jídelny.
Manželé Eva a Petr Krčmářovi nám jako každý rok věnovali vánoční stromky
do tříd a u stromečků jsme se na vánoční besídce rozloučili s kalendářním rokem. Z besídky už děti pospíchaly domů strávit pro ně nejkrásnější dny v roce
u svých nejbližších.
Všem našim žákům, zaměstnancům školy a našim spoluobčanům přeji klidné
prožití vánočních svátků a šťastný nový rok.
Mgr. Marta Košťálová

TJ SOKOL ČESKÁ RYBNÁ
POSVÍCENSKÝ FOTBAL  16. 10. 2016
Ženatí – svobodní 17:3
svobodní: Michal Felcman, Pavel Vanický (2x), Petr Krčmář ml. (1x),
Filip Dvonč, Tomáš Chlumecký
ženatí:
Lukáš Vencl (4x), Tomáš Dytrt, Robert Krčmář (3x),
Martin Myšák st. (4x), Václav Leuchter (3x), Martin Myšák ml.,
Robin Krčmář (3x), Jiří Hrdlička
rozhodčí: Žaneta Hrdličková
Zápas podpořilo svou účastí 5 diváků.
Za TJ Sokol Martin Myšák
Českorybenský Zpravodaj - 1/2017
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POZVÁNKA NA ZIMNÍ PROCHÁZKU
Srdečně zveme přátele turistiky a dobré nálady na tradiční zimní procházku pro
dospělé. Trasa jako vždy cca 10 km. Termín bude upřesněn dle vývoje počasí.
Za TJ Sokol Martin Myšák

PODĚKOVÁNÍ
Na závěr roku 2016 mi dovolte jménem SOKOLA poděkovat všem, co se jakkoliv podíleli na jeho činnosti.
Velké díky patří členům a výboru, kteří za pomoci SPONZORŮ, kterým i tímto děkuji, že se i na úkor svého volného času a rodin zasloužili o kulturní život.
A co do toho dalšího roku 2017? Všem přeji hodně štěstí, zdraví, tolerance
a těšení se na další spolupráci i třeba s novými tvářemi.
Děkuji J. K.

DRAKIÁDA
V neděli 23. října odpoledne se konal v České Rybné první ročník Českorybenské drakiády. Celá akce probíhala pod záštitou
TJ Sokol Česká Rybná. Ve tři hodiny se všichni „drakonoši“ sešli na kopci za školou, aby prolétali své dráčky a jiná létající stvoření. S přispěním alespoň malého vánku, všichni draci nakonec vzlétli.
Akce se zúčastnilo 18 dětí a hrstka dospělých. Každý majitel draka obdržel
pamětní dřevěnou medaili ve tvaru dráčka se sladkým ocáskem. Další odměnu
dostali všichni majitelé ručně vyrobených draků a tři nejvýše létající draci.
Pro zahřátí si děti mohly načepovat teplý čaj a dospělí se zahřát svařákem.
Kdo chtěl, mohl si opéci párek, čehož většina také využila. Bylo to příjemně
strávené nedělní odpoledne. Děkujeme všem, kdo přišli a těšíme se na další
větrné ročníky.
Za TJ Sokol Dominika Krátká a Nany Luhová

Účastníci drakiády
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SDH ČESKÁ RYBNÁ
Z ČINNOSTI SDH
OKRSKOVÉ NÁMĚTOVÉ
CVIČENÍ
Dne 16.10.2016 jsme se zúčastnili okrskového námětového cvičení,
které zinscenoval sbor dobrovolných
hasičů v Záchlumí. Za cíl si vybral
skladiště slámy místního zemědělského družstva Podchlumí. Jednotlivé sbory 19.okrsku měli za úkol
hašení ﬁktivního požáru a ochlazování okolních prostorů (zábrana proti dalšímu šiření požáru). Náš sbor
měl za úkol prozkoumat postor skladiště, kde se mělo nacházet vozidlo
s omámenou mládeži psychotropními látkami (pravděpodobní původci
požáru). Za použití dýchací techniky a útočného proudu byla mládež
vysvobozena ze zájetí. Po ukončení
následoval rozbor cvičení.
POŽÁR

ŠKOLENÍ ZÁSAHOVÉ
JEDNOTKY OBCE
Poslední víkend v měsíci
říjnu byl věnován školení členů zásahové jednotky. Během
školení byli někteří členové seznámení s novými dýchacími přístroji
značky Dräger, které byly zakoupeny
společně s dotacemi z Pardubického
kraje naší obcí. Dále se rezebral požár v kladech i záporech a chybách,
kterých se pro příšte vyvarovat. Poté
následovalo opakované seznámení
s technikou. Nikdy toho není dosti.

V říjnu a to dne 24.10. se objevil červený kohout v naší obci na usedlosti
čp. 105 manželů Sládkovych. V odpoledních hodinách střecha tohoto
rodinného domu byla celá v plamenech. Uhašení požáru se zúčastnily
sbory HZS Žamberk, Ústí n. Orlicí
a sbory SDH Česká Rybná, Bohousová a Žamberk. Poté následovalo
několikeré malé dohašovvání, které
vyvolalo opětovné dohašení za pomocí sboru HZS Žamberk a Česká
Rybná.

HAMBURGEROVÉ HODY
Závěr měsíce října bylo vyvrcholení
letošní sezóny hambáčovými hody,
které se uskutečnily poprvé v hasičárně. Podávali se tři druhy této
americké pochoutky, samozřejmě
s Cola Colou. Účast byla neočekávaně velká a kdo pozdě přišel, zaváhal a o hodně přišel. Neva, příště
to určitě napraví. I hasičárna nebyla
schopná pojmout tak velký počet
zájemců. Děkujeme za vaši účast!

Českorybenský Zpravodaj - 1/2017
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VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA
První sobotu v prosinci jsme hodnotili naši celoroční práci na výroční
valné hromadě. Stužkou za věrnost
po 60 letech byli oceněni Zdeněk
Grüner a Karel Javůrek. Děkujeme
za jejich příkladnou práci pro náš
sbor. Těší nás také práce mladých
o hasičinu a hasičský sport a proto
jsme se rozhodli je ocenit také. Jako
malý dík dostali kšiltovku s nápisem
hasiči.

LIGA OSH V BĚHU
NA 60 METRŮ
Druhý závod tohoto seriálu se běžel na hasičském stadionu v Mladkově 1. října.
Eliška Krejčířová
22. místo
čas 16,82 průběžně 18. místo
Kryštof Kalousek
6. místo
čas 15,53 průběžně 10. místo
Radek Pfeifer
čas 15,55

7. místo
průběžně 9. místo

Patrik Kalousek
16. místo
čas 17,69 průběžně 18. místo
Na jaře se bude pokračovat dalšími
4 koly, kde se rozhodne o celkovém
vítězi, který bude okres reprezentovat na krajském kole.

PODĚKOVÁNÍ
Na závěr chceme poděkovat všem,
kteří při nás celý rok stáli a pomáhali
nám. Do následujícího roku přejeme
všem nejen klid na duši, ale hlavně
zdraví, to je nejdůležitější.
BLAHOPŘEJEME
NAŠIM ČLENŮM
K ŽIVOTNÍMU JUBILEU!
Milada Krčmářová

65 let

Antonín Junek

65 let
Za SDH Milan Ralik
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MLADÍ HASIČI NA PODZIMNÍ
ČÁSTI HRY PLAMEN
V sobotu 22. října nadešla chvíle, kdy prokázali
své nabité znalosti mladí
hasiči na podzimní části Hry Plamen
v Dolní Čermné. V jeden den soutěžily zároveň kategorie mladších
a starších žáků a zároveň družstva
dorostu včetně soutěže jednotlivců.
Naši nejmenší si odvezli 21. místo
a starší 30. místo. Do boje se také
pustilo v barvách SDH Česká Rybná
(ale doplněné děvčaty z Bohousové,
Hejnic a Záchlumí) dívčí družstvo
dorostu, které si zaběhlo pro 4. místo. Naši dorostenci, kteří soutěžili za
SDH Bohousová skončili na 2. místě.
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Teď nás čeká příprava na zimní
branné závody v České Rybné a pak
už jen pilovat disciplíny, abychom
mohli svá umístění z podzimu vylepšit.
PODZIMNÍ SCHŮZKY
Po závodech jsme s dětmi vyrazili
výletovat. Mladší se vyblbli v bazéně v Rychnově nad Kněžnou a zavítali do žamberského kina na ﬁlm
Kungfu Panda. Starší absolvovali
výšlap v „ukázkovém“ počasí z Luisina údolí na Masarykovu chatu. Se
zhoršujícím se počasím jsme častěji
začali využívat teplého prostředí tělocvičny ZŠ a velikosti sálu obecního
úřadu. Také jsme pomohli s přestěhováním hasičské klubovny zpět do
místnosti nad úřadem. Také jsme si
tam jedno odpoledne pěkně „mákli“,
když jsme se pustili do jejího úklidu.
Naše poslední předvánoční setkání
bylo u stromečku na sále. Zahráli
jsme si týmové hry a nakonec rozbalili i dárky.
SBĚR PAPÍRU
První listopadovou
sobotu jsme poprvé vyrazili napříč
obcí vybrat papír, který pro nás lidé
od září nastřádali a připravili nám
ho ke dveřím. Díky nim se nám podařilo nasbírat 2.120 kg. Za vydělané
peníze jsme pořídili sadu na 60 metrů a hadice pro mladší žáky. Moc
děkujeme za pomoc a doufáme. Budeme moc rádi, když nám pomůžete

i v dalším sběru. O přesném termínu, který bude v únoru budete opět
informováni.
Děkujeme také těm, kteří zakoupili v průběhu veřejné schůze v říjnu
knihy do své knihovny a přispěli
také na činnost mladých hasičů.
Za MH SDH Lucie Leuchterová

DRUHÁ POLOVINA SEZÓNY
SOUTĚŽNÍHO
DRUŽSTVA ŽEN
Vy, co jste byli
na výroční valné
hromadě nebo pravidelně sledujete
internetové diskuze a články o Velké
ceně ústeckoorlicka už dávno víte,
jaké bylo naše celkové umístění. Ale
je třeba doplnit mezery v informovanosti o jednotlivých závodech.
Na začátku prázdnin se na nás
usmálo štěstí. Dokonce to vypadalo
i tak, že počáteční smůlu už jsme si
vybraly. Takže 3. místo z Nepomuk
a krásné 2. místo na nástřikové terče v Dolním Třešňovci byly skvělým
povzbuzením před letní pauzou. Ale
jak bylo jasné na začátku sezóny, náš
nástup je vždy pozvolný, takže jsme
si z Brandýsa nad Orlicí odvezly
body za 4. místo. Ale smutné jsme
rozhodně nebyly, protože ve vyřazovacím pavouku, který tento závod
symbolizuje jsme vypadly až ve finále.
Hned první zářijový víkend byl
velmi náročný. V sobotu 3. jsme se
v Lanškrouně radovaly z naší letošní první „sedmnáctky“. V letošní
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sezóně se tento čas podařilo zaběhnout pouze dvěma družstvům z ligy,
nám a holkám z Letohradu Orlice,
které se staly celkovými vítězkami.
Tento čas nám přinesl opět druhý
post. Bohužel v neděli 4. září jsme
nedokázali zopakovat na soutěži
Pod hradem Lanšperkem ani čas
a ani umístění. 8. místo bylo velikým zklamáním, a hlavně jasným
ukazatelem, že opět poslední závod
v Nekoři ukáže, kdo zůstane na bedně a kdo bude těsně pod ní smutný.
Bohužel jsme to byly my.

Ve velmi těsném souboji jsme skončili o týden později na 3. místě. Do
80 setin vteřiny se dokázala vtěsnat
tři družstva. Bohužel naše největší
rivalky z Horního Třešňovce vyhrály
a v celkovém pořadí se na nás bodově dotáhly. O počet 52 bodů jsme se
tedy dělily. Ony však dostaly na medailové pozice díky vyššímu počtu
vítězství. A tak jsem po dlouhé době
opět zakusily chuť bramborové medaile, která je vždy nejvíce hořká.
Tak za rok máme co zlepšovat… !!!
Za soutěžní družstvo žen
Lucie Leuchterová

ČSZ ČESKÁ RYBNÁ
LISOVÁNÍ OVOCE
Přestože ovocné stromy krásně odkvetly, většinu úrody pak zničily
jarní mrazíky. Alespoň ve vesnici v
údolí. Výše položené usedlosti měly
ovoce dostatek. Zatímco před rokem
byla úroda bohatá a lisovalo se skoro
dva měsíce, tentokrát stačilo asi šest
týdnů. A dostavilo se i několik přespolních zájemců. Přesto ve spolkové pokladně moc ﬁnancí nepřibylo.
Každý rok je jiný. Po loňské bohaté
úrodě zkrátka přišlo období chudoby. Ale nesmíme věšet hlavu, však
ono bude zase lépe. Před začátkem
lisování bylo třeba zprovoznit nejen
lisovací zařízení, ale provést celkový úklid moštárny. Při rekonstrukci
budovy obecního úřadu došlo i k výměně okna a dveří u moštárny, takže
14

zednické práce probíhaly i tam. Za pomoci
několika rukou obětavých žen bylo všecko vysmýčeno a muži
zase usadili rouru do
krouhačky do okna tak, aby se okno
nepoškodilo. Děkuji těm, kteří se o
to zasloužili.

STĚHOVÁNÍ KLUBOVNY
Měsíc říjen pak přinesl stěhování
zahrádkářské klubovny z bytu nad
Smíšenkou zpět na obecní úřad. Při
tomto stěhování se nás sešlo opravdu hodně a práce nám šla od ruky.
Zde musíme poděkovat obecnímu
úřadu a starostovi obce za zrenovovanou klubovnu a její nové vybavení.
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VÝSTAVA OVOCE
A ZELENINY V ZÁCHLUMÍ
Koncem měsíce října jsme byli požádáni spolkem zahrádkářů ze Záchlumí, abychom se zúčastnili jejich
výstavy ovoce a zeleniny. Jak už bylo
řečeno, úroda byla špatná, ale nakonec jsme z mála udělali dost a obdrželi jsme od nich děkovný dopis.

ROZSVÍCENÍ STROMEČKU
Další akcí zahrádkářů bylo při rozsvícení vánočního stromečku smažení bramboráků. Tentokrát se
spotřebovalo všechno připravené
těsto. Poděkování patří našim správným mužům, kteří smažili a smažili,
dokud měli z čeho.

VÝROČNÍ ČLENSKÁ
SCHŮZE
Výroční členská schůze ČZS se
uskutečnila v pátek 2. 12. 2016. Byla
letos už druhá. Tentokrát jsme se

o občerstvení museli postarat sami,
ale vše dopadlo dobře. Za účasti
nadpoloviční většiny členů a hostů
z místních organizací a z Kostelce
nad Orlicí schůze proběhla v poklidu a po oﬁciální části pokračovala
volnou zábavou až téměř do půlnoci.

ZÁVĚR ROKU 2016
Poslední akcí zahrádkářů v roce
2016 bylo zajištění hospodské obsluhy na školení řidičů. Šikovné
kuchařky vykouzlily výborné pohoštění pro účastníky školení a pak ještě
následoval turnaj sokolíků ve stolním tenise a večer turnaj v karetní
hře KOZA. O obsluhu kuchyně se
starala Jiřina Vymetálková a Milada Krčmářová, v šenku dopoledne
pracovala Pavlína Šafářová s dcerou
Martinou a odpoledne je všechny vystřídali muži Josef Vymetálek
a Miloš Valach. Karty se protáhly
až skoro do ranních hodin. Všichni
se svých úkolů zhostili na jedničku
a patří jim veliké poděkování.
Za ČZS Mgr. Marie Šulcková

ZAJÍMAVOSTI Z NAŠÍ OBCE
BLAHOPŘEJEME K NAROZENINÁM
PROSINEC:

ŘÍJEN:
Milada Krčmářová
Anna Vrátníková

65 let
75 let

Květoslava Dvončová

75 let

Všem oslavencům přejeme ještě jednou hodně zdraví a rodinné pohody.
Českorybenský Zpravodaj - 1/2017
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VZPOMÍNÁME…
Z řad našich spoluobčanů a z kruhu
svých blízkých odešli:
28. listopadu 2016
paní Jana Nucová
ve věku 57 let.

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO
STROMEČKU

Všem pozůstalým přejeme
upřímnou soustrast.

PŘÁNÍ
Jménem SPOZ přeji všem spoluobčanům úspěšný nový rok a splnění
všech přání.
za SPOZ Jiří Malý

SETKÁNÍ DŮCHODCŮ
OBCE ČESKÁ RYBNÁ
V sobotu 22. října 2016 po roce opět
uspořádala kulturní komise v České
Rybné, 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. Následovalo vystoupení dětí
ze Základní školy v České Rybné
s moc hezkým programem. Po dětech vystoupily žákyně ze Základní
umělecké školy Petra Ebena v Žamberku. Obě vystoupení byla odměněna velkým potleskem. Po kulturním
programu následovala volná zábava
s pohoštěním. K poslechu celé odpoledne hezky hrálo duo Verča s Mírou. Na závěr bych chtěl poděkovat
16

Vám všem, kteří jste přišli a přispěli
k pěknému odpoledni. Škoda jen, že
přišla polovina z pozvaných. Také
děkujeme všem, kteří nám pomáhali
s přípravou a pořádáním.

Letos jsme opět na první neděli adventní rozsvěceli „Vánoční stromeček.“ Letos nám opět přálo počasí
a tak celý program se mohl konat
venku u stromečku. Nejprve proběhlo zahájení a seznámení s programem. Po té přítomné pozdravili
a popřáli hezké svátky a hodně zdraví
ředitelka školy Mgr. Marta Košťálová
a starosta obce Josef Vencl. Na uvítanou a v průběhu slavnosti hrála
a zpívala skupina „NOVÝ SVĚT.“
Po zahájení následovalo vystoupení žáků umělecké školy P. Ebena ze
Žamberka na dechové nástroje. Pak
vystoupili s programem žáci Základní školy z České Rybné. Pro přítomné bylo připraveno malé občerstvení
- vánoční punč, čaj, vánoční koláče
a křápance, které připravili členové
ČSZ v České Rybné. K zakoupení
různých vánočních výrobků byly dva
stánky a to stánek základní školy,
kde se prodávaly výrobky, které vyrobily sami děti a stánek zahradnictví p. M. Konečné. Děkujeme Vám
všem, kteří jste přišli a svojí účastí
přispěli k pěkné předvánoční atmosféře. Také děkujeme všem, kteří
nám ve svém volnu pomáhali celou
akci zajišťovat a uspořádat.
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Na závěr bych chtěl
jménem svým a jménem
kulturní komise
Vám i Vašim blízkým popřát
v Novém roce 2017
rodinnou pohodu,
hodně štěstí,
lásky a zdraví.
Za kulturní komisi
Zdeněk Martinec

PODĚKOVNÍ
Touto cestou bychom chtěli poděkovat p. V. Dostálovi, p. D. Dostálovi,
p. M. Myšákovi, p. R. Myšákovi, p.
J. Štajnerovi a p. M. Šulckovi za rychlou rekonstrukci bezbariérového bydlení pro Jiřího Balaše v rodinném
domě čp. 142.
Ještě jednou děkují Jiří
a Zdenka Balašovi s dětmi.

DALŠÍ VÝLET ZA HISTORIÍ
Po úspěšných zájezdech na Orlí hnízdo, do Osvětimi a do armádního muzea
na Žižkově a k památníku na Vítkově jsme se rozhodli volně navázat.
Za mrazivého rána 4. 12. 2016 se pár historiechtivých rybeňáků vypravilo na
výlet do Zábřehu na Moravě. Na místním vlakovém nádraží byla v tomto roce
poslední možnost prohlédnout si repliky vagónů legiovlaku.
Záměr této akce, která probíhá po celé republice, je co nejdůvěryhodněji přiblížit osudy československých vojáků v 1. světové válce – legionářů. Jednotlivé
vozy mají své konkrétní zaměření: např. Zdravotnický, kovářský, bojový, velitelský nebo také vagón pro přepravu zvířat. Nejmenší členy naší výpravy zaujal nejvíce obrněný automobil. Samozřejmostí je výstava mnoha dokumentů,
map a autentických předmětů z této pohnuté doby. Vagóny stráží dobrovolníci
v legionářské výzbroji a uniformách. Zájemci mají možnost v seznamu legionářů najít místa, kde bojoval jejich předek.
V naší vesnici bylo na tehdejší počet obyvatel neuvěřitelně mnoho občanů,
kteří byli nuceni, ať už dobrovolně nebo násilím, opustit svoje domovy a nasazovat život za naši
zem. Jsme velice rádi,
že tyto osudy nám
nejsou lhostejné a že
alespoň touto formou
takové akce podporujeme.
Za historiechtivé
rybeňáky
Martin Myšák
Českorybenský Zpravodaj - 1/2017
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MAS ORLICKO  CO NADĚLIL ROK 2016:
Aktivity na podporu škol se již rozběhly, první dotační výzvy přijdou
na začátku roku 2017
Desítka vzdělávacích akcí odstartovala projekt Místních akčních plánů
(MAP) a přizvala k diskusi o vzdělávání odbornou i laickou veřejnost.
Od měsíce května probíhá na území MAS ORLICKO projekt, zaměřený na spolupráci a společné plánování
kvalitního vzdělávání za účasti odborné i laické veřejnosti.
První z oblastí, kterou projekt otevřel, je nyní velmi aktuální téma Inkluze. Na toto téma jsme uspořádali
workshop a několik seminářů, které byly určeny jak pro starosty, ředitele, učitele, tak i pro širokou veřejnost.
V rámci tématu Inkluze jsme spolupracovali s paní PhDr. Petrou Novotnou, která je ředitelkou Pedagogicko-psychologické poradny v Ústí nad Orlicí. Během každé akce se paní Novotná snažila předat aktuální
informace a vyjasnit mýty, které se kolem inkluze objevují.
Druhý diskusní okruh byl věnován otázkám přípravy dětí v mateřské škole na čtení, psaní a počítaní tak, aby
byly co nejlépe připraveny na přechod do základní školy. O tom, jak jim tento přechod usnadnit a důležitá
vzdělávací témata novým žáčkům představit poutavou formou diskutovali účastníci workshopů jak navzájem, tak s rodilou kanadskou lektorkou, Lisou Kohli, která v rámci svého příspěvku přinesla účastníkům
vhled na dané téma z pohledu pedagoga, který nemá se svými žáky společnou rodnou řeč.
Pro zájemce o témata týkající se systematického řízení rozvoje školy byl připraven bezplatný semináře
na téma Strategie rozvoje školy. Zájemcům o podporu nadaných dětí byl určen seminář „Práce s nadanými
dětmi a žáky“.
Abychom v rámci projektu nebyli odtrženi od reality, lze se v rámci projektu podívat i přímo do vyučování
a to díky ukázkovým hodinám. V roce 2016 proběhly celkem dvě a to přímo ve školách v území MAS.

Na bezplatné vzdělávací akce navazuje podpora při získání prostředků na vzdělávání
i další zaměstnance do škol.
Aby vše nekončilo „pouze“ bezplatným vzděláváním, mohou všechny školy v území získat dotaci na vzdělávání a vybrané pracovní pozice ve školách a školkách (např. chůvy, školní asistenty, speciální pedagogy, psychology, atd.). S přípravou žádosti o tuto nárokovou dotaci jim pomáhají zaměstnanci kanceláře MAS zcela
bezplatně. Pro zájemce byly uspořádány také informační semináře věnované jak jednotlivým podporám, tak
práci s informačním systémem, ve kterém jsou jednotlivé žádosti o podpory podávány.

Strategie MAS je v poslední fázi schvalování, první výzvy vyhlásí MAS
v prvním kvartále 2017.
Poslední, neméně důležitou činností MAS ORLICKO, je vyhlašování vlastních výzev na podporu projektů
v území. Mimořádně zdlouhavý proces hodnocení způsobil, že do konce roku 2016 nemohly být vyhlášeny
první výzvy, nicméně je proces hodnocení již v poslední fázi. A kdo si bude moci zažádat jako první? Své
projekty budou moci již příští rok předložit obce na realizaci chodníků, parkovišť, přechodů a dalších prvků
v dopravě. Podpořeny budou také investiční projekty základních a středních škol, projekty zaměřené na budování a modernizaci zázemí sociálních služeb a v neposlední řadě pak projekty zemědělských podnikatelů
na modernizaci zemědělských podniků.

Co dál a co přinese rok 2017?
Kromě avizovaných výzev další vzdělávací akce pro školy, dvoudenní exkurzi do mateřských škol mimo
území MAS ORLICKO a další výzvy, na kterých se s Vámi chceme podílet. Na začátku roku se pak také dozvíme, zda byla podpořena naše žádost na založení sociálního podniku, který by pilotně odstartoval činnost
v obci Červená Voda (za její účasti v záměru).
Na závěr děkujeme za všestrannou podporu projektů MAP městům Česká Třebová, Králíky, Ústí nad Orlicí
a Žamberk. Za ﬁnanční podporu činnosti pak děkujeme především Pardubickému kraji.
Vážení občané, přejeme Vám příjemné a pohodové prožití vánočních svátků a do roku nového pevné
zdraví a těšíme se, že Vám budeme moci i v příštím roce poskytovat pomoc při rozvoji regionu.
Tým MAS ORLICKO,
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Kulturní komise v České Rybné a PODCHLUMÍ a.s. Česká Rybná

Vás srdečně zvou u příležitosti MDŽ
na hudební dostaveníčko s Aničkou Volínovou a Václavem Žákovcem

DUO A . VOLÍNOVÁ
a V. ŽÁKOVEC

znáte z pořadu

11. 3. Sál OÚ
v České Rybné
2 0 1 7 od 17 hodin

OBEC

éESKÁ RYBNÁ

Vstupenky v předprodeji na OBECNÍM ÚŘADĚ
od 15. 1. 2017 | Pondělí – čtvrtek 8:00 - 15.00 hod.
u p. I. Martincové – tel.: 465 322 666
Cena vstupného 100 Kč.
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Vytiskla tiskárna AG TYP Kostelec nad Orlicí.

