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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná dne 13. 01. 2017.
Přítomno osm zastupitelů:
M. Koudela, P. Krčmář, J. Malý, P. Valach, J. Vencl,
M. Šulcková, D. Krátká, T. Blecha

OZ bylo schváleno:
 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 2 800,-Kč.
Pro Městskou knihovnu Žamberk.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
 Žádosti o výpůjčku nebytových prostor v č.p. 120 (pohostinství Bosenka)
ZO ČZS Česká Rybná a TJ Sokol Česká Rybná z. s.
za úhradu provozních nákladů.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
 Žádost o pronájem obecního sálu TJ Sokol Česká Rybná z. s.
na 14. ledna 2017 – konání Sportovního plesu – výše poplatku 350,-Kč.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
 Podání žádosti o prodloužení dohody s Úřadem práce na VPP.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
OZ bere na vědomí:
 Stav ﬁnančních účtů obce ke dni 13. 01. 2017
 Dražební vyhlášku pro elektronickou dražbu č. j. 8/2017
 Výroční zprávu za rok 2016 o poskytování informací podle § 18 zákona
č.106/1999 Sb.
 Podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků
Pardubického kraje v rámci Programu obnovy venkova
– Dotace na podporu provozu obchodů – dot. tit. 9.
 Zpráva SPOZ – Malý J.
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Zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná dne 26. 01. 2017.
Přítomno sedm zastupitelů:
M. Šulcková, J. Vencl, J. Malý, M. Koudela, P. Valach, T. Blecha, P. Krčmář
Omluven: D. Krátká
OZ bylo schváleno:
 Inventarizace majetku obce k 31. 12. 2016
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0
 Žádost o výpůjčku nebytových prostor v č.p. 120 (pohostinství Bosenka)
SDH Česká Rybná za úhradu provozních nákladů
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0
 Žádost o pronájem obecního sálu SDH Česká Rybná na 18. února 2017
– konání Hasičského plesu – výše poplatku 350,-Kč
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0
 Rozšíření počtů členů SPOZ o Petra Valacha – místopředseda SPOZ
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0
 Vyplácení odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce
ode dne 01. 04. 2017, ve výši 640,-Kč, kdy odměny neuvolněného
místostarosty zůstává beze změn.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0
 Otevřít šest pracovních míst pro uchazeče o zaměstnání
– evidované na úřadě práce.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0
OZ nebylo schváleno:
 Připojení k projektu – Sdružení obcí Orlicko – společný burzovní nákup
elektřiny a společný burzovní nákup zemního plynu na rok 2018-2019.
OZ bere na vědomí:
 Dotační program Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí
Pardubického kraje na pořízení požární techniky a věcných prostředků
požární ochrany na období 2017-2020.
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 HZS Pardubického kraje – POZVÁNKA- Odborná příprava velitelů jednotek a velitelů družstev.
 Oblastní charita Ústí nad Orlicí – PODĚKOVÁNÍ – Tříkrálová sbírka
2017, v obci Česká Rybná bylo vybráno 7 806,-Kč.
 Zpráva SPOZ – Jiří Malý.

Zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná dne 10. 02. 2017.
Přítomno sedm zastupitelů:
M. Šulcková, J. Vencl, D. Krátká, M. Koudela, J. Malý, P. Valach, P. Krčmář
Omluven:
T. Blecha
OZ bylo schváleno:
 Návrh rozpočtu na rok 2017,
příjmy 4 729 250,-Kč, výdaje 4 729 250,-Kč
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0
 Záměr pronájmu nebytových prostor „klubovny“ v č.p. 78
v k. ú. obce Česká Rybná
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0
OZ bere na vědomí:
 Stav ﬁnančních účtů obce ke dni 10. 02. 2017
 Sdružení obcí Orlicko – výroční zpráva za rok 2016 o činnosti svazku
Sdružení obcí Orlicko v oblasti poskytování informací dle § 18 zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů.
 Státní pozemkový úřad – zahájení pozemkových úprav v k. ú.
Česká Rybná – splnění podmínek. Výběrové řízení na dodavatele
pozemkové úpravy začnou probíhat v roce 2017.
 Nařízení Státní veterinární správy – mimořádná veterinární opatření
k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární inﬂuenzy
v Pardubickém kraji.
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Zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná dne 28. 02. 2017.
Přítomno šest zastupitelů:
M. Šulcková, J. Vencl, T. Blecha , P. Valach, J. Malý, M. Koudela
Omluven:
D. Krátká, P. Krčmář
OZ bylo schváleno:
 Rozpočet na rok 2017, příjmy 4 729 250,-Kč, výdaje 4 729 250,-Kč
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0
 Žádosti o výpůjčku nebytových prostor v č.p. 120 (pohostinství Bosenka)
ZO ČZS Česká Rybná a TJ Sokol Česká Rybná z. s.
za úhradu provozních nákladů.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0
 Žádost o pronájem obecního sálu ZO ČZS Česká Rybná
na 18. března 2017 – konání Maškarního plesu – výše poplatku 350,-Kč
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0
OZ ukládá:
 kronikářce Mgr. Marii Šulckové donést na příští zasedání ZO
kroniku obce - březen
 předsedům kontrolní a ﬁnanční komise provést kontrolu
do 05. 04. 2017
OZ bere na vědomí:
 Stav ﬁnančních účtu k 28. 02. 2017
 MÚ Žamberk – odbor životního prostředí a zemědělství
– souhlas k provedení mýtní úmyslné těžby na pozemku p. č. 98/1
v katastrálním území Česká Rybná
 ECO – získání nádoby pro svoz přepálených olejů
 Sdružení obcí Orlicko – Oznámení o zveřejnění Rozpočtového výhledu
na období 2017-2020.
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Zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná dne 28. 03. 2017.
Přítomno sedm zastupitelů:
M. Šulcková, J. Vencl, J. Malý, M. Koudela, P. Valach, D. Krátká, P. Krčmář
Omluven:
T. Blecha
OZ bylo schváleno:
 Střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2018-2019 obce Česká Rybná,
4 750 000,-Kč
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0
 Účetní závěrka příspěvkové organizace ZŠ Česká Rybná k 31. 12. 2016
a převod zisku z hospodaření r. 2016 ve výši 34 852,94 Kč do rezervního
fondu ZŠ.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0
 Vyhlášení záměru na výpůjčku obecního pozemku č. p. p. 821/3
v k. ú. obce Česká Rybná
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0
 Poplatek za pronájem pohostinství „Bosenka“: organizace v obci
Česká Rybná – zdarma, občan České Rybné ve výši 400,-Kč
/uzavřená společnost – oslavy/, na pohřeb ve výši 250,-Kč.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0
OZ bere na vědomí:
 Stav ﬁnančních účtu k 28. 03. 2017
 Zápis ze Správní rady Skupinového vodovodu Hejnice – Česká Rybná
ze dne 28. 02. 2017 č. 1/2017 a dodatek č. 6 k Zakladatelské smlouvě
ze dne 13. 11. 1998.
 MÚ Žamberk – Stavební úřad – Rozhodnutí – prodloužení lhůty
k dokončení stavby „stavební úpravy RD čp. 45 na stav. par. č. 189
v k. ú. Česká Rybná u Žamberka.
 Odpověď na žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.
– způsoby realizace třídění a nakládání s odpady v obci Česká Rybná.
Českorybenský Zpravodaj - 2/2017
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 Žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
č.j. 92/2017; 93/2017; 97/2017; 112/2017.
 Státní veterinární správa – ukončení mimořádných veterinárních opatření
 HZS Pardubického kraje – pozvánka – odborná příprava strojníků JPO
 EKO-KOM, a. s. – odměna pro obec Česká Rybná
– zajištění zpětného odběru a za zajištění využití odpadů z obalu
– celkem 7 027,36Kč. Vytříděno 6,502t.
 Účast na semináři – odpovědnost zřizovatele JSDH obce
a s tím spojené právní a ﬁnanční souvislosti.
(Týniště nad Orlicí – M. Ralik, M. Koudela, J. Vencl)
 MÚ Žamberk – Stavební úřad – Souhlas s odstraněním stavby
rodinný dům č. p. 105 na p. p. č. st. 13 v k. ú. Česká Rybná u Žamberka.
 Zpráva SPOZ – Jiří Malý
 Informaci o obecních zaměstnancích na VPP – nastoupí pět zaměstnanců
na VPP a to od 01. 04. 2017 – schváleno ÚP máme šest pracovních míst
a 100% dotaci na mzdy ve výši 1 092 000,-Kč/rok.
Na závěr příspěvku mi dovolte, abych poděkoval všem organizacím v obci
(SDH, TJ Sokol, ČZS), také kolektivu naší ZŠ a kulturní komisi obce za pořádání kulturních akcí na sále OÚ a hlavně organizacím za zajištění provozu
pohostinství „Bosenka“.
Josef Vencl – starosta

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ RYBNÁ
DĚTSKÝ KARNEVAL
Tradiční dětský karneval uspořádala škola ve spolupráci s rodiči
v sobotu 28. ledna 2017. Účast malých i větších dětí, jejich rodičů
a prarodičů či příbuzných a známých byla poznamenaná chřipkovou epidemií a vysokou nemocností žáků základní školy. Přesto se sešlo na čtyřicet krásných a nápaditých masek, z nichž ty nejlepší byly odměněny dortem
a všechny ostatní si odnesly dárek v podobě malého balíčku. Rovněž tombola
byla bohatá díky velkému počtu sponzorů, kteří na karneval přispěli věcným
darem či ﬁnančním příspěvkem. Příjemná atmosféra provázela celé odpoledne.
Celým karnevalovým programem děti opět provedla paní učitelka Jitka Dytrtová. Tančilo se na reprodukovanou hudbu, kterou pouštěla Anetka Dytrtová
8
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a během celého odpoledne měly děti možnost změřit svoje síly v různých soutěžích. Dále karnevalový program zpestřilo vystoupení děvčat z junior aerobiku Záchlumí.
Tradicí se už stalo pečení domácích zákusků. Pekly maminky z Rybné M. Barvínková, J. Kalousková, M. Martincová, J. Pfeiferová, i z Hejnic D. Honskusová, Z. Poláková, M. Prachařová a Š. Vítková. Vynikající věnečky tentokrát
přidala paní J. Dostálová, medovník paní E. Krčmářová a preclíky J. Kalousková. Připravili jsme tak na 60 tácků občerstvení.
Párkovače a prodeje párků v rohlíku se opět ujali manželé Máša a Jarda Šulckovi. Touto cestou jim moc děkujeme. Další poděkování patří Anetce Dytrtové
za roli dýdžejky, děvčatům Elišce Kalouskové a Kátě Řeháčkové za pomoc při
soutěžích a panu V. Barvínkovi, který se nám již po několikátý rok stará o šatnu.
Výtěžek z karnevalu byl opět vysoký a peníze budou použity na školní výlet, dále na objednané výtvarné a pracovní dílny s externími lektory, na environmentální a hudební programy nebo na návštěvy divadelních představení
a koncertů. Všem výše jmenovaným a všem dalším rodičům, kteří podle svých
možností zajistili další potřebné činnosti touto cestou velice děkuji.
Na závěr bych zvlášť chtěla poděkovat paní Dytrtové, která nám s karnevalem
pomáhá opakovaně již pátý rok po stránce organizační, sponzorské i programové. Bez její pomoci a nasazení by karneval nebyl takový, jaký je.
Mgr. Marta Košťálová, ředitelka školy

HUDEBNÍ PROGRAM
Dne 30. března navštívil naši školu pan Martin Kubát z Dolního Újezda u Litomyšle. Převedl dětem hudební pásmo o Bedřichu Smetanovi. Velice poutavým
a hravým způsobem dětem připodobnil život B. Smetany a jeho nejvýznamnější díla, která sám interpretoval na klávesy. Děti si zazpívaly písničky s malým
Bedříškem (panenkou – miminkem), zatancovaly si a samy zpěv doprovázely
na jednoduché hudební nástroje. Zpěv střídal pohyb i smích.
Celé pásmo oživilo dětem zábavnou formou některé poznatky z hodin hudební výchovy a příjemně nám zpestřilo výuku.
Mgr. Zdeňka Rendlová, učitelka

OMLUVA
Nedopatřením se na seznamu žáků, kteří nás reprezentovali na předvánočním ﬂorbalovém turnaji v Záchlumí, neobjevil David Martinec – náš velmi
šikovný sportovec. Tímto se mu omlouvám.
Mgr. Vendula Valachová, učitelka
Českorybenský Zpravodaj - 2/2017

9

SDH ČESKÁ RYBNÁ
Z ČINNOSTI SDH
NÁVŠTĚVY VALNÝCH HROMAD
OKOLNÍCH SBORŮ
Leden byl pro naše členy ve znamení návštěv
valných hromad v okolních sborech Bohousová, Záchlumí,
Hejnice, Sopotnice, Velká Skrovnice,
Klášterec nad Orlicí, Českých Libchav a Rybné nad Zdobnicí. Každá
návštěva přináší upevnění kamarádských vztahu hasičů a propagaci
dobrovolné hasičiny.
HASIČSKÝ BÁL
Únor je již tradiční
měsíc, kdy místní
hasiči pořádají svůj
bál. Do sálu Obecního úřadu se sešlo
zhruba 100 návštěníků, který jak k tanci i poslechu
vyhrávala již tradičně kapela Combi
Kvasiny. Tentokráte jsme si museli
zajistit občerstvení sami, neboť hospoda neprovozuje. Snad i toto jsme
zvládli, i když ruku k dílu přiložili
stále stejní členové. Za to jim patří
dík.
ŠKOLENÍ VELITELŮ
3. března 2017 se účastnil člen zásahové jednotky Tomáš Javůrek
na stanici v Žamberku školení velitelů, které je nutné absolvovat k práci v zásahové jednotce.
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BRANNÝ ZÁVOD
MLADÝCH HASIČŮ
4. únor náš sbor pořádal
branný závod mladých
hasičů. Počasí se k nám zachovalo
přívětivě. Na závodech jsme zaznamenali asi jednu z největších účastí
závodních hlídek. Blíže závod popíše vedoucí mladých hasičů Lucka
Leuchterová.
RŮZNÉ
Během února pomáhali naši členové při zabezpečování občerstvení
při kulturních akcích v obci. Děkuji
všem, kteří se na těchto akcích podíleli v osobním volnu.
Sbor vlastnil obytnou Avii. Jelikož
technický stav nepustil už auto
do provozu, tak byla prodána do
soukromé aviatické sbírky do Písařova.
V březnu podal sbor daňové přiznání Finančnímu úradu v Žamberku.
BLAHOPŘEJEME
NAŠIM ČLENŮM
K ŽIVOTNÍMU JUBILEU
Zdena Balašová

55 let

Marie Malá

60 let

Vše nejlepší, hodně zdraví a rodinné
pohody přeje výbor SDH.
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PŘIPRAVUJEME
Duben - školení strojníků
- STK automobilu
- námětové cvičení
Květen -

Červen - členská schůze
Během celého období bude probíhat
práce s mladými hasiči.

okrsková soutěž
lodičky Divoká Orlice
Pochod přes tři hrady
Plamen mladých hasičů

Za SDH Jiří Malý

TJ SOKOL ČESKÁ RYBNÁ
KARETNÍ HRA KOZA
V pohostinství Bosenka se 30. prosince 2016 konal třetí bodovaný turnaj v karetní hře KOZA. Zúčastnilo
se ho 15 „hazardních hráčů“.
Po pěti hodinách hry
se na předních místech umístili
tito hráči:
1. Felcman Miroslav (Česká Rybná)
2. Felcman Michal (Česká Rybná)
3. Vencl Josef (Česká Rybná)
4. Brdíček Vlastimil (Žamberk)
5. Šulcek Vojta (Česká Rybná)
Sponzorem turnaje:
Barvínek Vít
z České Rybné

VÁNOČNÍ TURNAJ
VE STOLNÍM TENISE
Dne 30. 12. 2016 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
sedm hráčů. Hrálo se na dvě kola
a na tři sety. Celkem bylo odehráno
42 her (každý hráč odehrál 36 setů).
Konečné pořadí:
1. Vencl Josef
2. Vencl Lukáš
3. Myšák Martin st
4. Šulcek Vojta
5. Valachová Monika
6. Myšák Martin ml.
7. Belko Jan
Sponzorem turnaje:
Barvínek Vít z České Rybné.
Za TJ Sokol Josef Vencl
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ZA POKLADEM HRADU ŽAMPACH
V neděli 5. února jsme se stejně jako minulé roky sešli v místní škole, abychom
mohli společně vyrazit na další zimní procházku. Sešlo se zdravé turistické
jádro, takže jsme mohli bez obav vyšlápnout i za hranice katastru naší obce.
Svižným tempem jsme prošli Hejnicemi a za místním hřbitovem zabočili
na zrenovovanou cestu, která vede až do Písečné. Po malé občerstvovací zastávce u našeho kamaráda Pavla Kosta jsme již zamířili na první hlavní bod výletu PÍSEČSKÝ MLÝN. Nikdo z výpravy (kromě zkušeného vedoucího) dosud
neměl tu možnost shlédnout a zažít prohlídku v tomto neuvěřitelném stavení,
takže jsme se streﬁli do černého. Majitelka, paní Maarová, nás provedla všemi
patry tohoto úžasného dochovaného mlýna a velice poutavým výkladem nám
přiblížila nejen historii jeho, ale i širokého okolí v dávných časech. Jednou ze
zajímavostí byla např. původní taška s inventářem místní porodní báby včetně
knihy se seznamy narozených dětí v Písečné a okolí. Asi by bylo celý den o čem
povídat, ale museli jsme o kus dál. Další plánovaná zastávka byla v areálu Domova pod hradem Žampach. Náš kamarád Standa Nejedlík nám totiž přislíbil
možnost malého občerstvení, nebyl by to však Standa, kdyby nás nepřekvapil
ještě něčím dalším. Na jeho popud nás totiž čekal průvodce celého areálu, pan
Fabián, který svoji úlohu pojal opravdu profesionálně. Měl pro nás připravenou neuvěřitelně pestrou prohlídku krásné kaple, ubytoven pro klienty, zimní
zahrady, administrativních prostor a v neposlední řadě vedle zámeckého areálu domků, ve kterých žijí klienti tohoto ústavu. Následovala také pro nás velice
milá návštěva rybenského rodáka Jirky Koudely, zde v současné době žijícího.
Ten neskrýval své nadšení, že jsme si na něho vzpomněli.
Ale zpět k naší výpravě. Před námi byla těžká zpáteční cesta do Hejnic, tentokráte delší trasou. Nadešel čas se před ní posilnit. Každý účastník měl jako
vždy za povinnost nést si svůj špekáček. Přesunuli jsme se tedy do zámeckého
parku, kde pro nás již chválený Standa Nejedlík s předstihem připravil a očistil
posezení, ale dokonce i vyfrézoval ve sněhu přístupovou cestičku k ohništi.
Buřty jsme již snědli sami, Standa totiž na akci nebyl bohužel přítomen.
Po odpočinku jsme zvesela vyrazili pod místní hrad, kde jsme si přečetli něco
z historie této památky a dále jsme vyšli směrem ke svatému obrázku na lesní
křižovatku k Hejnicím.
Přestože cesta ubíhala a nálada byla stále dobrá, na Hejnickém náměstí bylo
rozhodnuto, že jsme již dostatečně uondaní a že nejlépe bude zvolit co nejkratší trasu do Bosenky. U vítací tabule Česká Rybná jsme si ještě předali
pamětní medaile a již utíkali na připravenou hasičskou polívku. Byla dobrá.
A procházka taky. Takže díky zúčastněným a za rok třeba zase na shledanou.
Za TJ Sokol Martin Myšák
12
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HLEDÁNÍ JARA  DĚTSKÝ POCHOD
TJ Sokol Česká Rybná pořádal letos v březnu poprvé jarní pochod pro děti.
Vyrazili jsme ještě v mrazivém ranním slunci v hojném počtu dvaceti dětí
a několika rodičů, tet a babiček.

Nejen délka trasy byla přizpůsobena možnostem dětí, navíc se cestou plnily
úkoly a opakovali jsme si své znalosti o jarní přírodě. Úkoly byly velmi rozmanité od poznávání zvířat, rostlin až po úklid lesní pěšiny. Na konci cesty nás
čekalo překvapení. Po dlouhém hledání jara jsme objevili poklad - lízátkové
tulipány! Po náročné cestě jsme se vyhladověle vrhli na opékání buřtů. Ohýnek
nám nachystali naši tatínci zálesáci. Poslední tečkou před cestou zpět byla zastávka na statku, kde nás přivítala nejen milá slečna, ale i oslík, kůzlata, králíčci
a další obyvatelé statku.
Za TJ Sokol Anna Luhová a Dominika Krátká

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, KAMARÁDI, MILÉ DĚTI
Zima je za námi a s tím i taneční sezona na obecním sále spojená s pohostinstvím v Bosence. Bylo to náročné období pro ty, kteří se starali o chod a průběh
akcí. Na starosti bylo daleko více práce než jiné roky, právě proto, že muselo
být zajištěno i občerstvování s obsluhou. Všem, kteří se podílí na bezproblémovém zajištění všeho potřebného při dané akci, patří veliké díky. Jsou to
stále ti samí lidé, kteří se ve svém volném čase postarají o zábavu pro druhé.
Na druhé straně existují takoví, kteří např. využívají výhod Sokola, ale odmítají
se podílet na jeho činnosti, a navíc kritizují způsob, jakým organizace pracuje.
Takové chování mě velice mrzí.
Českorybenský Zpravodaj - 2/2017
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Pro ty, kterým není lhostejný chod
organizace, mám vzkaz. „Přijďte
nás podporovat při přípravě akcí.
Budeme se těšit a zároveň se snažit
o zpříjemnění volného času lidem
v naší vesnici.“

PŘIPRAVOVANÉ AKCE
4. 6.

DĚTSKÝ DEN

23. 6.

MINIFOTBAL
Za TJ Sokol Jiří Kalousek

ČSZ ČESKÁ RYBNÁ
3. ČESKORYBENSKÝ MASOPUST
Už to tady bylo zase – masopust a také prase.
Stálo nás to trochu dřiny, než jsme všechno připravili.
Zabíjačka není hračka, hodila se každá kačka.
Zdali bylo všeho dosti, to mohou říct naši hosti.
Vše začalo u rybníčka, ranní mrazík vystřídal svit sluníčka.
Starosta nám klíče vydal, něco na zub také přidal.
A pak už se masky spolu vydaly na cestu dolů.
Občas jsme se zastavili, abychom se posilnili.
U Bosenky že nic není? Tam čekalo překvapení!
Zombie z Hejnic, lidé milí, občerstvení připravili.
Kapela nám k tomu hrála, žádná maska klidně nestála.
Všichni jsme si zatančili a pěkně to roztočili.
Pak už cesta vedla z kopce, k cíli, který byl na otočce.
Tam, ve Vymetálkově přístřešku, každý našel něco k snědku.
K tomu, pivo, víno, slivovice, přál by si snad někdo více?
A kejklíři z Vysočiny s plameny to roztočili.
Dětem se moc zalíbili, všechny do hry zapojili.
Den pak skončil, nastal večer, kdo by kvůli tomu brečel?
Sice jsme si poplakali, když jsme basu pohřbívali.
A když jsme ji pohřbili, řádně jsme ji zapili.
Víme, že příští rok zase, obživne v plné své kráse!
Díky všem, co ochotní byli a cestou nám pohoštění připravili!!!
14
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MAŠKARNÍ TANCOVAČKA
Pepíkovskou maškarní tancovačku uspořádal ČZS v České
Rybné v sobotu 18. 3. 2017. K tanci a poslechu hrála hudební skupina ZEUS z Dobrušky. Podařilo se nám sehnat bohatou a hodnotnou tombolu a doufáme, že ti, kteří se tanečku
zúčastnili, nelitovali. Opět se sešla řada nápaditých masek.
Ve skupinách si nejvíce hlasů vysloužili dědeček s babičkou
před hnízdem pavouků a partou silničářů, v jednotlivcích
se z vítězství radovala cikánka před Bavorkou a hovnocucem. Všechny vyhodnocené masky obdržely odměnu.
Poděkování patří těm, kdo přišli podpořit zahrádkáře, ale hlavně těm, co se
postarali o provoz pohostinství.
Za ČZS Mgr. Marie Šulcková

ZAJÍMAVOSTI Z NAŠÍ OBCE
OSLAVA SVÁTKU MDŽ
S ANIČKOU VOLÍNOVOU A VÁCLAVEM ŽÁKOVCEM
V sobotu 11. 3. 2017 pořádala kulturní komise opět oslavu
MDŽ. Letos k nám do České Rybné přijela hudební dvojice
Anička Volínová s Václavem Žákovcem. Tři hodinový večer
proběhl ve velice krásné a příjemné atmosféře. Ve vyprodaném sále si příznivci lidových a tanečních písní přišli na své.
Tančili a zpívali po celou dobu vystoupení Aničky s Václavem. Pro všechny přítomné bylo připraveno malé pohoštění
a všechny ženy obdržely od pořadatelů kytičku k svátku. Ještě jednou bych
chtěl poděkovat Aničce a Václavovi za velice krásné vystoupení a Vám Všem,
kteří jste do posledního místa zaplnili sál a přispěli ke krásnému a příjemnému sobotnímu večeru a oslavě MDŽ. Děkujeme také OÚ Česká Rybná, Podchlumí a.s., Květeně S. Mikysková Žamberk a Tiskárně AGTYP Kostelec n.
Orlicí, které nám přispěly na zajištění akce. Poděkování patří i Miladě Krčmářové, Marii Šulckové, Ivě Martincové, Jiřce Vymetálkové, Lídě Felcmanové, Janě Myšákové, Marii Žabkové, Pepovi Vymetálkovi, Jaroslavu Šulckovi,
Martinu Myšákovi, Vojtovi Šulckovi a Lukášovi Krejčířovi, kteří pomáhali
ve svém volnu s přípravou a pořádáním oslavy MDŽ.
Za kulturní komisi Zdeněk Martinec
Českorybenský Zpravodaj - 2/2017
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VZPOMÍNÁME…

BLAHOPŘEJEME
K NAROZENINÁM

Z řad našich spoluobčanů a z kruhu
svých blízkých odešla

LEDEN:
Petr Tobiška

70 let

BŘEZEN:

17. února 2017
paní

Anna Kolomazníková
íková

Marie Malá
Marie Krčmářová

60 let
65 let

ve věku nedožitých 81
1 llet.
Upřímnou soustrast.

Hodně zdraví a rodinné pohody
oslavencům přejí členové SPOZ.

za SPOZ Jiří Malý

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Ve velmi mrazivých dnech letošního počátku roku obcházeli
naši vesnici Tři králové se zapečetěnou charitní pokladničkou. Obecní zastupitelé i s panem starostou ji při schůzi rozpečetili a spočítali Vaše ﬁnanční dary. Letos Česká Rybná
odeslala do charity 7.806,- Kč. Sbírka je určena pro zkvalitnění života potřebným. Pro příklad uvádím zapůjčování polohovacích lůžek, dýchacích přístrojů, aj. Děkuji všem za otevření dveří a vřelá přijetí rybenských dětských
koledníků – nekoledují pro sebe - i za případný mls, či teplý čaj.
Mgr. Vendula Valachová

PÁLENÍ ČARODEJNIC
TJ Sokol Česká Rybná zve všechny dospělé a děti na

PÁLENÍ ČARODEJNIC 30. dubna od 17:00 na hřišti.
LETOVÝ PLÁN bude upřesněn, sledujte vývěsky.

REDAKČÍ RADA UPOZORŇUJE,
že příspěvky doručené po uzávěrce budou otištěny v příštím čísle.
Datum uzávěrky je vždy uvedeno na zadní straně zpravodaje.
Příspěvky zasílejte na e-mail:zde.martinec@gmail.com
16
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Vydává Obec Česká Rybná v nákladu 70 ks. Evidenční číslo MK CR E 19675.
Uzávěrka příštího čísla: 30. 6. 2017. Foto na obálce Zdeněk Martinec a Ing. Roman Košťál.
Historické fotofraﬁe na zadní straně obálky zapůjčeny od občanů obce.
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Redakční rada
neodpovídá za stylizaci
příspěvků
a tiskové chyby.
Vytiskla tiskárna AG TYP Kostelec nad Orlicí.

