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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná dne 28. 04. 2017
Přítomno osm zastupitelů:
M. Koudela, P. Krčmář, J. Malý, P. Valach, J. Vencl,
M. Šulcková, D. Krátká, T. Blecha
ZÁMĚR - PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR RESTAURACE
„BOSENKA“ Č. P. 120 V K.Ú. OBCI ČESKÁ RYBNÁ
Starosta obce seznámil OZ se záměrem pronajmout nebytový prostor restaurace
„Bosenka“ č. p. 120 v k. ú. Nebyly vzneseny žádné připomínky. Viz. příloha zápisu.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Česká Rybná ukládá starostovi
obce vyhlásit záměr pronájmu nebytových prostor restaurace „Bosenka“
č. p. 120 v k. ú. Česká Rybná, který je ve vlastnictví obce.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 493/2017 bylo schváleno.
ŽÁDOST O FINANČNÍ DOTACI Z ROZPOČTU OBCE ČESKÁ RYBNÁ
Starosta obce seznámil ZO se žádostí Farní charity Rychnov nad Kněžnou č.j.
130/2017, požadovaná výše podpory 31 600,-Kč/na rok 2017. Účel použití:
na mzdy a odvody zaměstnanců. ZO M. Koudela navrhl částku 3 000,-Kč. ZO
J. Malý a T. Blecha navrhli dotaci neposkytnout. Jiný návrh nebyl podán.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje žádost o ﬁnanční dotaci z rozpočtu Obce Česká Rybná ve výši 3 000,- Kč/na rok
2017 pro Farní charitu Rychnov nad Kněžnou.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti Malý, Blecha Zdržel se 0
Usnesení č. 495/2017 bylo schváleno.
VÝPŮJČKA OBECNÍHO POZEMKU Č. P. P. 821/3 V K. Ú.
ČESKÁ RYBNÁ U ŽAMBERKA
Starosta obce seznámil ZO se zveřejněním záměru na výpůjčku obecního pozemku č. p. p. 821/3 v k. ú. Česká Rybná u Žamberka. A se zněním smlouvy
na výpůjčku obecního pozemku. Nebyly vzneseny žádné připomínky. (Záměr:
vyvěšeno 06. 04. 2017 sejmuto 26. 04. 2017).
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje výpůjčku
obecního pozemku parc. č. 821/3 v k. ú. Česká Rybná u Žamberka pro
p. Luboše Hrdinu, trvalým bytem 28. října 27, 564 01 Žamberk.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 496/2017 bylo schváleno.
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NÁKUP POZEMKOVÉ PARCELY
Starosta obce seznámil ZO s výsledkem jednání ve věci pozemkové parcely
č. 87/1 o výměře 322 m2, ostatní plocha.
Majitelé pozemku navrhují cenu 12 880,-Kč (40,-Kč/m2). Starosta požádal ZO
o vyjádření se k této ceně, případně schválení kupní ceny za uvedený pozemek.
Kupní cena ve výši 12 880,-Kč byla schválena bez připomínek.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje nákup pozemku parc. č. 87/1 o výměře 322 m2 , ostatní plocha v KÚ obce Česká
Rybná za cenu 12 880,-Kč a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 497/2017 bylo schváleno
ŽÁDOST O UDĚLENÍ VÝJIMKY Z NEJNIŽŠÍHO POČTU ŽÁKŮ
Starosta obce seznámil ZO se žádostí Základní školy Česká Rybná, okres Ústí
nad Orlicí o udělení výjimky z nejnižšího počtu žáků ve třídě na školní rok
2017/2018. Nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Česká Rybná tuto výjimku schvaluje
podle § 23 odst. 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) na školní
rok 2017/2018.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 498/2017 bylo schváleno.
ZAKOUPENÍ DOPRAVNÍHO ZRCADLA
Starosta obce seznámil OZ s návrhem zakoupit 1 ks dopravního zrcadla
u f. JAST s.r.o. dopravní značení, Doudleby nad Orlicí a nainstalovat ho při
výjezdu na hlavní silnici od č. p. 111 – majitel Roman Hynek. Nebyly vzneseny
žádné připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje nákup 1 ks
dopravního zrcadla od f. JAST s.r.o. a nainstalovat ho při výjezdu na hlavní silnici od č. p. 111 v k. ú. obce Česká Rybná. (SDZ – zrcadlo 600x800
– FeZn reﬂexní.)
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 504/2017 bylo schváleno.
ZO bere na vědomí:
 Stav ﬁnančních účtu k 28. 04. 2017
 KrÚ Pardubického kraje – Odbor ﬁnanční – protokol o výsledku řádné
kontroly v přenesené působnosti na úseku základních registrů – ISÚ/RÚIAN – závady neshledány.
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 KrÚ Pardubického kraje – Odbor ﬁnanční – zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 obce Česká Rybná – nebyly zjištěny chyby
a nedostatky.
 Ministerstvo vnitra – pozvánka – II. výroční konference Moderní veřejná
správa.
 Zápis z porady dobrovolných knihovníků konané 18. 4. 2017 v Městské
knihovně Žamberk
 Sdružení obcí Orlicko – příprava kalendáře 2018
 Sdružení obcí Orlicko – aktualizace stanov 28. 3. 2017
 MÚ Žamberk, Odbor regionálního rozvoje a územního plánování – OZNÁMENÍ – projednání návrhu zadání změny č. 2 územního plánu Hejnice.
Zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná dne 19. 05. 2017 sál Oú
Přítomno šest zastupitelů:
M. Koudela, J. Malý, J. Vencl, M. Šulcková, D. Krátká, T. Blecha
Omluven: P. Krčmář, P. Valach
Hosté: 27 osob
PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI JSDH P2
Starosta obce seznámil ZO s možností podat žádost o dotaci na pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Obce Česká Rybná. Nebyly vzneseny
žádné připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje podání žádosti o dotaci pro JZDH na pořízení nového dopravního automobilu.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 509/2017 bylo schváleno.
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 1/2017 O NOČNÍM KLIDU
Starosta obce seznámil ZO se zněním obecně závazné vyhlášky č.1/2017
o nočním klidu. Nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje vydat obecně
závaznou vyhlášku č. 1/2017 o nočním klidu.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 510/2017 bylo schváleno.
SMLOUVA  VÝPŮJČKA OBECNÍHO POZEMKU
Starosta obce seznámil ZO se zněním smlouvy na výpůjčku obecního pozemku č. p. p. 823/1 v k. ú. obce Česká Rybná u Žamberka. Nebyly vzneseny žádné
připomínky.
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje smlouvu
na výpůjčku obecního pozemk, č. p. p. 823/1 v k. ú. obce Česká Rybná
u Žamberka a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 511/2017 bylo schváleno.
VÝMĚNA OKEN A VCHODOVÝCH DVEŘÍ NA BUDOVÁCH OBCE
Č. P. 141 A Č.P. 120 – HODNOTÍCÍ KOMISE
Starosta obce seznámil ZO s povinností zřídit hodnotící komisi na výběrové
řízení – otevírání obálek (tři členy a tři náhradníky).
Starosta navrhl: člen – Vencl Josef, Bartošová Zdenka, RNDr. Tomáš Kytlík.
Náhradník – Malý Jiří, Koudela Miroslav. Ze strany ZO nebyly vzneseny žádné
připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje hodnotící komisi ve složení: člen- Vencl Josef, Bartošová Zdenka, RNDr. Tomáš Kytlík.
Náhradník-Malý Jiří, Koudela Miroslav.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 513/2017 bylo schváleno.
OPRAVA OBECNÍ KOMUNIKACE Č. P. P. 1350/8 V K. Ú.
OBCE ČESKÁ RYBNÁ
Starosta obce seznámil ZO se stavem obecní komunikace a navrhl její opravu.
Starosta obce navrhl zadat opravu komunikace ﬁrmě: Správa a údržba silnic Pardubického kraje (pobočka Žamberk). Předběžná cena opravy 30000,- + DPH.
Ze strany ZO nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje opravu obecní komunikace č. p. p. 1350/8 v k. ú. obce Česká Rybná (v úseku od Dvonču po křížek). A pověřuje starostu obce zaslání objednávky ﬁrmě: Správa
a údržba silnic Pardubického kraje (pobočka Žamberk).
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 514/2017 bylo schváleno.
NÁKUP BEZDRÁTOVÉHO MIKROFONU
Starosta obce navrhl ZO zakoupit bezdrátový mikrofon, který by se používal
na venkovní akce pořádané jak obcí, tak organizacemi. Ze strany ZO nebyly
vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Česká Rybná pověřuje starostu obce
nákupem bezdrátového mikrofonu za pořizovací cenu do 4000,-Kč.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 515/2017 bylo schváleno.
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ZO bere na vědomí:
 Stav ﬁnančních účtu k 19. 05. 2017
 OSSZ Ústí nad Orlicí – protokol o kontrole – nedostatky nebyly zjištěny.
 Zápis ze schůze Školské rady při Základní škole Česká Rybná, ze dne
04. 05. 2017.
 Policie ČR – vyrozumění podle § 58ú4 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
ve znění pozdějších předpisů – oznámení odloženo.
 Podání žádosti o přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku za rok 2017.
 Uzavření smlouvy Obec Česká Rybná – Střední průmyslová škola chemická Pardubice – na praxi žáků střední školy.
 Zadávací dokumentace – dodávka otvorových výplní ZŠ Česká Rybná
 Oslovené ﬁrny na realizaci výměnu otvorových výplní ZŠ Česká Rybná:
Dopos Přelouč s.r.o.; Stavona, spol. s.r.o. České Libchavy; OKNA Kapi s.r.o.
Ústí nad Orlicí
 Informace o získaných dotací pro rok 2017 a o podaných žádostí o dotaci
na rok 2017-2018 – starosta obce
 Informace o uzavírce silnice na Popluž – Helvíkovice, oprava železničního
přejezdu od 13. 06. 2017 do 04. 07. 2017
 Informaci o obecních zaměstnancích na VPP
 Informace – náklady na taneční 2017, pouť 2017 a foto soutěž 2016-17 –
starosta obce
 Informace o pozemkových úpravách – starosta obce
 Zpráva ﬁnančního výboru – Mgr. Marie Šulcková
 Zpráva kontrolního výboru – Miroslav Koudela
 Zpráva SPOZ – Jiří Malý
 Informaci o obecních zaměstnancích na VPP – starosta obce
 Diskuse občanů:
p. Hynková – snížení rychlosti na 40 km/hod
p. Felcman – rychlost je v lidech, omezení rychlosti bude k ničemu,
omezení je zbytečné
p. Hynková – neděle a svátky – hluk pil a sekaček
p. Kalousek – dotace o travní sekačku, traktůrek
– připojit kotel, aby se vytopil více sál
– jednal někdo s p. Bartošem – pozemky
p. Hynková – třídění odpadu – sleva – kódy na pytle
p. Felcman – zapsat do kroniky o p. Zemanovi z Prahy, že daroval
medaile a sponzoruje
p. Krčmář – Zeman je vnuk legionáře (Piava)
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p. Myšák
– zve na pochod kolem Bosny
p. Kalousek – omluva, že TJ Sokol 18. 05. 2017
neměl otevřeno – pohostinství Bosenka
Zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná dne 30. 05. 2017
Přítomno osm zastupitelů:
M. Koudela, J. Malý, J. Vencl, M. Šulcková, D. Krátká, T. Blecha,
P. Krčmář, P. Valach
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE  FARNÍ CHARITA
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
Starosta obce seznámil ZO se zněním veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Česká Rybná pro Farní charitu Rychnov nad Kněžnou.
Na zasedání ZO dne 19. 05. 2017 nebyla tato smlouva schválena. Ze strany ZO
nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace. Pro Farní charitu Rychnov nad Kněžnou.
A pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti Blecha Zdržel se Malý
Usnesení č. 520/2017 bylo schváleno.
VÝMĚNA OKEN A VCHODOVÝCH DVEŘÍ NA BUDOVÁCH OBCE
Č. P. 141 A Č.P. 120
Starosta obce seznámil ZO s tím, že dne 30. 05. 2017 v 9.00 hodin proběhlo
otevírání obálek a vyhodnocení nabídek hodnotící komisí. Dva uchazeči splnili
zadané podmínky pro výběrové řízení. Výsledek vyhodnocení dle ceny vč. DPH.
1. Stavona, spol. s.r.o., č.p. 177, 561 14 České Libchavy
cena 231 057,44 Kč
2. OKNA KAPI s.r.o., Ústí nad Orlicí – Hylváty, Třebovská 452, 562 03
cena 260 019,49 Kč
Hodnotící komise zadavateli doporučila uzavřít smlouvu o dílo s uchazečem
Stavona, spol. s. r. o., č.p. 177, 561 14 České Libchavy.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje pořadí uchazečů veřejné zakázky malého rozsahu - Výměna oken a vchodových dveří
na budovách obce č. p. 141 a č.p. 120.
1. Stavona, spol. s.r.o., č.p. 177, 561 14 České Libchavy
cena 231 057,44 Kč
2. OKNA KAPI s.r.o., Ústí nad Orlicí – Hylváty, Třebovská 452, 562 03
cena 260 019,49 Kč
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a pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy o dílo se Stavona, spol. s. r. o.,
č.p. 177, 561 14 České Libchavy.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 521/2017 bylo schváleno
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z PROGRAMU
OBNOVY VENKOVA „PODPORA MÍSTNÍ PRODEJNY V OBCI“
Starosta obce seznámil ZO se zněním smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova evidenční č. smlouvy: OŽPZ/17/22565. A požádal ZO
o její schválení. Ze strany zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. Dotace 20.000,-Kč.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje smlouvu
o poskytnutí dotace z programu obnovy venkova evidenční č. smlouvy:
OŽPZ/17/22565. A pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 523/2017 bylo schváleno.
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z PROGRAMU
OBNOVY VENKOVA „VÝMĚNA OKEN A VCHODOVÝCH DVEŘÍ
NA BUDOVÁCH OBCE Č.P. 141 A Č.P. 120“
Starosta obce seznámil ZO se zněním smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova evidenční č. smlouvy: OŽPZ/17/22452. A požádal ZO o její schválení. Ze strany zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. Dotace 110.000,-Kč.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje smlouvu
o poskytnutí dotace z programu obnovy venkova evidenční č. smlouvy:
OŽPZ/17/22452. A pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 524/2017 bylo schváleno.
ŽÁDOST O KOUPĚ POZEMKŮ PARC. Č. 4917, 4953, 4976
V K. Ú. HELVÍKOVICE
Starosta obce seznámil ZO se zněním žádosti Obce Helvíkovice o koupě pozemkových parcel č. 4917, 4953, 4976 v k. ú. Helvíkovice. Starosta navrhl vyhlásit záměr na prodej pozemků. Ze strany zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Česká Rybná vyhlašuje záměr obce
prodat nemovitost z majetku obce, a to pozemkovou parcelu č. 4917
(1547m²); 4953 (2941m²) a 4976 (3873m2) v obci a katastrálním území Helvíkovice, číslo LV 350, KÚ pro PK, katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 525/2017 bylo schváleno
Českorybenský Zpravodaj - 3/2017

9

ZO bere na vědomí:
 Zápis z jednání – Bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností Žamberk č. 6
 Podání žádosti o dotaci JSDH P2 – pořízení nového dopravního automobilu
 Pohostinství „Bosenka“ – na vyhlášený záměr pronájmu se nikdo nepřihlásil.
Zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná dne 23. 06. 2017
Přítomno pět zastupitelů:
M. Koudela, P. Krčmář, J. Malý, J. Vencl, M. Šulcková,
Omluven: T. Blecha, D. Krátká, P. Valach
ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE
Starosta obce seznámil OZ se závěrečným účtem obce Česká Rybná za rok
2016 a požádal o jeho schválení. Nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje celoroční hospodaření obce Česká Rybná za rok 2016 a závěrečný účet obce – bez výhrad
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 533/2017 bylo schváleno.
ZPRÁVA O VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ OBCE ČESKÁ RYBNÁ
ZA ROK 2016
Starosta obce seznámil OZ se zprávou o výsledku hospodaření obce za rok
2016. Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo dne 26. 04. 2017.
Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Ke zprávě
nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje Zprávu o výsledku hospodaření obce Česká Rybná za rok 2016 – bez výhrad.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 534/2016 bylo schváleno.
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA OBCE ČESKÁ RYBNÁ
Starosta obce seznámil OZ se závěrkou obce Česká Rybná sestavenou k 31.
12. 2016.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje účetní závěrku obce Česká Rybná sestavenou k 31. 12. 2016.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 535/2017 bylo schváleno.
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CENOVÁ NABÍDKA  VIDEOTELEFON PRO ZŠ
A KAMEROVÝ SYSTÉM PRO ZŠ A DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
U ZŠ V ČESKÉ RYBNÉ Č. J. 277/2017
Starosta obce seznámil ZO s cenovou nabídkou od ISS Computers, s.r.o., Ústí
nad Orlicí na pořízení a instalaci videotelefonu pro ZŠ a kamerového systému
pro ZŠ a dětské hřiště. Ze strany zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje cenovou nabídku od ISS Computers, s.r.o., Ústí nad Orlicí na pořízení a instalaci videotelefonu a kamerového systému pro ZŠ Česká Rybná a dětské hřiště.
A pověřuje starostu obce podpisem objednávky. Cenová nabídka přílohou zápisu.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 536/2017 bylo schváleno.
TECHNICKÝ DOZOR  „VÝMĚNA OKEN A VCHODOVÝCH DVEŘÍ
NA BUDOVÁCH OBCE Č.P. 141 A Č.P. 120“
Starosta obce seznámil ZO s cenovou nabídkou p. Bohuslava Obsta, DiS
na provedení technického dozoru při výměně oken a vchodových dveří na budovách obce č.p. 141 a č.p. 120. Cenová nabídka 6000,- Kč. Ze strany zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje cenovou nabídku B. Obsta, DiS na provedení technického dozoru při výměně oken
a vchodových dveří na budovách obce č.p. 141 a č.p. 120.2452. A pověřuje
starostu obce podpisem příkazní smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 537/2017 bylo schváleno.
NÁKUP POZEMKOVÝCH PARCEL  MÍSTNÍ HŘBITOV
Starosta obce seznámil ZO s možností zakoupit pozemkové parcely č. st. 223
a poz. parc. č. 424, 425/1, 425/2, 425/3, 425/4 v k. ú. Česká Rybná u Žamberka.
Požadovaná cena 500 tis. + daň. Zastupitelé J. Malý a Mgr. M. Šulcková a se
vyjádřili pozemkové parcely za požadovanou cenu nekupovat.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Česká Rybná neschvaluje nákup
pozemkové parcely č. st. 223 a poz. parc. č. 424, 425/1, 425/2, 425/3, 425/4
v k. ú. Česká Rybná u Žamberka.
Výsledek hlasování: Pro 2 Proti 3 Zdržel se 0
Usnesení č. 538/2017 bylo schváleno.
Krátká

Koudela

Krčmář

Malý

Šulcková

Vencl
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nekoupit

nekoupit
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Českorybenský Zpravodaj - 3/2017

Valach P.

Blecha

omluven omluven
11

BEZÚPLATNÝ PŘEVOD CAS 15 OD HZS PARDUBICKÉHO KRAJE
Starosta obce seznámil OZ s možností požádat o bezúplatný převod CAS 15
od HZS Pardubického kraje a připomněl OZ podání žádosti ze dne 15. 9. 2015
č. j. 284/2015. Nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje bezúplatný
převod CAS 15 od HZS Pardubického kraje. A pověřuje starostu obce
podpisem smlouvy o bezúplatném převodu CAS 15 od HZS Pardubického kraje.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 542/2017 bylo schváleno.
CENOVÉ NABÍDKY  NA VÝROBU A MONTÁŽ PRACOVNÍ PLOŠINY
SE ZÁBRADLÍM A SKLÁDACÍM ŽEBŘÍKEM OKOLO
KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY Č. J. 273/2017 A Č. J. 274/2017.
Starosta obce seznámil OZ s cenovými nabídkami na výrobu a montáž pracovní plošiny se zábradlím a skládacím žebříkem okolo klimatizační jednotky.
Byla vybrána nabídka od Unikovo Svoboda s.r.o. Cena včetně montáže a dopravy 59.832,-Kč + DPH. Nebyly vzneseny žádné připomínky. Cenové nabídky
přílohou zápisu.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje cenovou nabídku od Unikovo Svoboda s.r.o. na výrobu a montáž pracovní plošiny
se zábradlím a skládacím žebříkem okolo klimatizační jednotky. Za cenu
včetně montáže a dopravy 59.832,-Kč + DPH. A pověřuje starostu obce
podpisem objednávky.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 543/2017 bylo schváleno.
CENOVÉ NABÍDKY  NA VÝROBU A MONTÁŽ NÁBYTKU
 ŠATNA PRO ŽÁKY V ZŠ ČESKÁ RYBNÁ
Č. J. 302/2017 A Č. J. 303/2017.
Starosta obce seznámil OZ s cenovými nabídkami na výrobu a montáž nábytku. Byla vybrána nabídka od Mačát Josef, Dolní Čermná. Cena včetně montáže a dopravy 45.210,-Kč + DPH. Nebyly vzneseny žádné připomínky. Cenové
nabídky přílohou zápisu.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje cenovou nabídku od Mačát Josef, Dolní Čermná na výrobu a montáž nábytku – šatna
pro žáky v ZŠ Česká Rybná. Za cenu včetně montáže a dopravy 45.210,-Kč
+ DPH. A pověřuje starostu obce podpisem objednávky.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 544/2017 bylo schváleno.
12
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SDH ČESKÁ RYBNÁ  ŽÁDOST O UHRAZENÍ MATERIÁLU
NA VESTAVĚNOU SKŘÍŇ V KLUBOVNĚ SDH ČP. 78 Č. J. 268/2017.
Starosta obce seznámil OZ se žádostí o uhrazení materiálu na vestavěnou skříň
v klubovně SDH v čp. 78. Ze strany zastupitelů byl vznesen návrh na uhrazení
materiálu do výše 25.000,-Kč. Nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje uhrazení materiálu na vestavěnou skříň do výše 25.000,-Kč.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 545/2017 bylo schváleno.
ZO ukládá:
 na příští zasedání všem ZO - přípravu návrhů na podání žádosti o dotaci
z programu obnovy venkova na rok 2018
ZO bere na vědomí:
 HZS Pardubického kraje – pozvánka na kurz Technik ochrany obyvatelstva
(T OOB -16) pro jednotky SDH obcí
 Mú Žamberk – Stavební úřad–souhlas s odstraněním části stavby „střešní
krytina na čp. 98“ na pozemku parc. č. st. 95 v kat. území Česká Rybná
u Žamberka
Josef Vencl - starosta

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ RYBNÁ
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
Přijímací řízení na střední školy a víceletá gymnázia proběhlo v měsíci dubnu. Jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky vykonala dvě
děvčata z pátého ročníku naší základní školy. Diviška Halířová absolvovala
zkoušku na gymnáziu v Žamberku i na gymnáziu v Letohradě a díky výborným
výsledkům byla přijata na obě školy. Markétka Doskočilová se hlásila pouze
na gymnázium do Žamberka a byla taktéž přijata. Diviška se nakonec rozhodla
studovat v Žamberku, dnes už mají obě děvčata za sebou první informační
schůzku a v září nastoupí ke studiu do primy. Jsme potěšeni, že děvčata zúročila vědomosti a dovednosti získané na naší základní škole, přejeme jim dobré
studijní výsledky a bohatý studentský život.
Českorybenský Zpravodaj - 3/2017
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ŠKOLNÍ VÝLET
FAJNPARK u Chlumce nad Cidlinou je nový zábavní park, ve kterém návštěvníci najdou spoustu originálních atrakcí. Na ploše osmi hektarů vyrostl svět
poznání, zábavy, radosti a zejména zážitků. Prostor parku je rozdělen do více
území, z nichž každé je zaměřeno na trochu jiný druh zábavy. A proto jsme
se sem v červnu vypravili na školní výlet.
Během dne se děti přenesly v čase do druhohor a seznámily se s dinosaury
v Dinopralese, se živými zvířátky se potkaly ve Zvířátkově nebo v Kozově
a hmyz v obřím provedení jim visel nad hlavami v Hmyzákově. Chůze naboso je zdravá pro celé tělo, a tak si ji děti dopřály po jemném písku, oblázcích
i trávě v části zvané Bosov. Malí řidiči byli nadšeni ze ZOO-cars, vesmírných Ufo-cars či Mini-cars. Další zábava čekala u vodních nebo vzduchových děl a plážových sportů včetně bubble fotbalu. Největší atrakcí však
pro děti bylo místo zvané Hopsálkov. Je to největší trampolínové centrum
v Česku. Kromě tradičního trampolínového polštáře a míčů, skákacího domečeku a želvy děti vyzkoušely vééé trampolínu, šikmé trampolíny, hopsarénu i bungee jumping, kde zkušený bungee jumpista může dosáhnout
výšku skoku až 10 metrů. Unikátem je joggi jumping. Zde se neběhá ani
neskáče, ale běhoskáče, a to skoro na 70 metrech dlouhé dráze. Je to druh
pohybu, podobný chůzi na Měsíci a dopady na podložku tlumí stovky pružin. V neposlední řadě mohli unavení rodiče využít relaxační zónu vybavenou lehátky.

ZÁVĚR ŠKOLNÍHO ROKU A PODĚKOVÁNÍ
V tomto školním roce mohli žáci navštěvovat kroužek angličtiny, paličkování a náboženství při škole a sokol a hasičák při zájmových organizacích.
Poděkování patří všem, kteří dětem věnovali čas a energii. Učitelkám V. Valachové a Z. Rendlové, paní E. Krčmářové, D. Krátké, P. Řeháčkové, L. Leuchterové a M. Svobodové.
Spolupráce s obcí byla na vysoké úrovni, při slavnostním zakončení školního
roku předal starosta obce ocenění nejlepším žákům školy. V potaz byly brány
nejenom výsledky školní práce tzn. známky, ale i činnost žáků v kroužcích
a v místních organizacích, jejich aktivita, ochota spolupracovat a v neposlední
řadě chování. Bližší informace o činnosti školy včetně fotograﬁí najdete na našich webových stránkách.
Děkuji paní Janě Fajfrové a Božence Makaloušové, které nás během školního
roku zásobovaly papíry získanými od svých zaměstnavatelů. Dále panu Romanu Košťálovi za dar v podobě sady CD a DVD Zpíváme a tančíme s Míšou
a okrasné kůry a postřiků k úpravě a údržbě zahrádky.
14
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Všem zaměstnancům školy, kteří standardně odvádějí práci nad rámec svých
pracovních povinností a našim žákům přeji krásné prázdniny.
Provoz školní družiny bude v příštím školním roce opět operativně upraven
dle zájmu žáků a potřeb rodičů.
Mgr. Marta Košťálová, ředitelka školy

TŘETÍ ROČNÍK V MINIFOTBALU
O POHÁR STAROSTY OBCE
V pátek 23. 6. jsme se zúčastnili místního turnaje
v minifotbale – O pohár
starosty obce. Přihlásila
se čtyři mužstva základních škol – Rybná nad
Zdobnicí, Bohousová,
S op otn ic e a Če sk á
Rybná. Po deštěm zalitém trávníku, kdy se
ještě po bouřce honily
mraky, jsme nastoupili
k prvnímu zápasu s Rybnou nad Zdobnicí. Zdravá nervozita rychle vyprchala
a po několika střelách, které procvičily oba brankáře, se domácí ujali vedení.
V druhém poločase přidali druhý gól a zápas vyhráli 2 : 0. S tradičním soupeřem z Bohousové jsme očekávali urputný boj, ale střelci dobře stříleli, obránci
spolehlivě bránili a výsledek 8 : 0 odpovídal obrázku na hrací ploše. Posledním
zápasem, do kterého naši nastoupili, byl se žáky ZŠ Sopotnice. Velmi vyrovnaný zápas se soupeřem ve ﬁalových dresech skončil po prvním poločase s jednou vstřelenou brankou na každé straně. Asi pět minut před koncem zápasu
se z půlky hřiště nádhernou střelou, která vymetla levý horní roh soupeřovy
branky, treﬁl Tomáš Dytrt. Tato střela, bojovnost, i výsledky z předchozích
zápasů nám zajistily celkové vítězství v turnaji. Nejvíce gólů za náš tým vsítil
David Martinec. Získali jsme ale i další individuální trofeje. Nejlepším brankářem byl právem vyhlášen Honza Nedelčev, který zlikvidoval několik tutovek soupeřů, nejužitečnějším hráčem Tomáš Dytrt. Další výše nejmenovaní
hráči: Jakub Barvínek, Dominik Dvořák, Adam Honskus, Anežka Kalousková,
Martin Makalouš, Pavel Pfeifer, Filip Vítek. Myslím, že si všichni fotbalisté
užili krásné dopoledne s příjemnou atmosférou umocněnou přízní počasí.
Všem našim hráčům moc blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci.
Mgr. Marta Košťálová, ředitelka školy
Českorybenský Zpravodaj - 3/2017
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VČELY PANA JUNKA
Poslední týden školy jsme zahájili krátkým dopoledním výletem.
Již potřetí jsme přijali pozvání pana Junka k jeho včelám. Po cestě k chaloupce, u které včely chová, nás provázel příjemný vánek. Děti, které zde již byly,
si zopakovaly, co všechno je potřeba ke správnému konání při chovu včel, co
dobrý včelař musí znát a zvládat, aby se včelkám dobře dařilo a produkovaly
lahodný med. Že je od včelek pana Junka opravdu výborný, jsme mohly ocenit
při ochutnávce rovnou z odtoku při stáčení. Jeho výklad prokládala vlastními
zkušenostmi a znalostmi paní Eva Jandová a k našemu milému překvapení
i žák 4. ročníku Fanda Prachař. Tomu patří naše velká pochvala. Tradičně pro
nás pan Junek nachystal špekáčky, které si děti opekly na ohýnku a po občerstveni jsme se vrátili do školy.
Děkujeme panu Junkovi za příjemné dopoledne, ochotu i trpělivost s námi
a přejeme mu, aby se dobře dařilo jemu i jeho včeličkám.
Mgr. Zdeňka Rendlová, učitelka

STAVEBNICE GEOMAG
Na pondělí 19. 6. objednala paní ředitelka k nám
do školy paní lektorku Janu Balvínovou, místo
níž přijela její dcera. Přivezla několik těžkých
kufrů plných magnetických kousků stavebnice s poniklovanými kuličkami. Dětem zpříjemnila dopoledne atraktivní zábavou. Tato oblíbená švýcarská stavebnice rozvíjí
u dětí jemnou motoriku, prostorovou představivost a fantazii. Ve škole máme
dvě krabice této hry a lze ji využít i ve výuce geometrie nebo přírodovědy.
Díky velké magnetické síle mohou děti postavit i velmi velké a složité stavby
a krásně drží vše pohromadě. Plně zaujaté hrou děti nevnímaly čas a pěkně si
vyhrály. Bylo jim pak zatěžko své výtvory rozebrat a zpět uložit do kufrů. Jak
se jim jejich stavby podařily se můžete podívat na stránky školy do fotogalerie.
www.zsceskarybna.cz
Mgr. Vendula Valachová, učitelka

PŘEDNÁŠKA O NOVÉM ZÉLANDU
Ve středu 28. 6. zavítal k nám do školy pan ing. Jaroslav Pokorný, aby děti seznámil se životem, přírodou a městy Nového Zélandu, kde žije část jeho rodiny. Poutavě dětem vyprávěl nejprve o cestě letadlem, pak všelijaké zajímavosti
o původních obyvatelích Maorech, o městech zasažených ničivým zemětřese16
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ním, ohrožených druzích živočichů i rostlin a zélandských Alpách. Promítal
fotograﬁe a přehrával videa a vše doplňoval vtipným komentářem. Děti mohly
vidět nelétavé ptáky – kivi, slípku takahe, chřástaly, některé druhy papoušků,
pavouky… Na ukázku přinesl spoustu přírodnin, které si děti mohly podrobně
prohlédnout, třeba i pod lupou. Děkujeme mu za zpestření posledního školního týdne.
Mgr. Vendula Valachová, učitelka

SDH ČESKÁ RYBNÁ
Z ČINNOSTI SDH
Z ČINNOSTI MLADÝCH HASIČŮ
I po novém roce probíhaly každou středu schůzky mladých hasičů. V zimních měsících jsme se střídali ve školní tělocvičně, v obecním sále
a hasičské klubovně. Ale nejvíc se děti těšily na jaro, kdy budou moc trénovat
na jarní část Hry Plamen. A přiznám se, že jaro jsme vítali i my vedoucí, protože trénování disciplín pod širou oblohou je přeci jen snazší. Ale než na to
došlo, zopakovali jsme značky, uzle a připravovali jsme se na domácí závod
požární všestrannosti. A tentokrát opravdu ve sněhu!
ZIMNÍ BRANNÝ ZÁVOD
Sobota 4. února nás přivítala mlhou hustou tak, že by se dala krájet. I přes to
bylo na startovní listině zapsáno z České Rybné hned 5 hlídek. Tři starší a dvě
mladší. Protože děti vědí, jaké je běhat na domácí půdě a že je ostuda nechat
se před vlastním publikem zahanbit, tak se poctivě připravovaly. A ta příprava
stála za to!
Jako první šli na start hlídky starší kategorie, aby si někteří mohli odpočnout
před startem v kategorii dorostenců. Na medailových pozicích skončila hned
dvě družstva od nás. Pomyslnou zlatou medaili získali Petr Valach, Terezie
Honskusová a Markéta Bárnetová. Bronzovou pozici obsadili Kryštof Kalousek, Radek Pfeifer a Eliška Krejčířová. Celkové 7. místo vybojovali Matěj
Harapát, Dominik Dvořák a Dominik Samek. Mladší hlídka ve složení Petr
Pfeifer, Marek Dvořák, Andrea Kulhavá vybojovala 5. místo! Jejich starší kolegové z mladší kategorie skončili na krásné stříbrné pozici. Tento tým tvořili
Anežka Kalousková, Adam Honskus a Pavel Pfeifer. Nikdo se neztratil a ani
neumrzl, takže mohli na trať o 2 kilometry delší vyrazit družstva dorostenců.
Závodilo se v kategoriích chlapci, dívky a smíšená družstva. I tady se Česká
Rybná nenechala zahanbit a odvezla si zlaté pozice. Družstvo chlapců („dorci“)
Českorybenský Zpravodaj - 3/2017

17

běželo ve složení Tomáš Pfeifer, Kryštof kalousek a Filip Pavel. Dorostenky
nebo také „dorky“ byly Katka Valachová, Eliška Krejčířová a Petra Prachařová.
Smíšené družstvo, pro které se žádná zkratka použít nedá, běželo v barvách
Bohousové ve složení Terezie Honskusová, Filip Musil a Vojta Andrš.
Stříbrná pozice ze závěrečné soutěže vedoucích udělala tečku za úspěšnou
soutěží.
MÓDNÍ PŘEHLÍDKA NA HASIČSKÉM PLESE A DALŠÍ ČINNOSTI
Z PLNĚNÍ OKRUHŮ
Do celoroční soutěže Plamen se nezapočítávají pouze podzimní a jarní kola
v hasičských disciplínách. Po celý rok je třeba splnit vždy minimálně jeden
úkol ze č okruhů, které se každý rok vypisují. Patří tam třeba kulturní vystoupení nebo pořádání závodů.
Takže letos jsme doplnili všechny výlety a další sportovní aktivity také módní
přehlídkou na našem hasičském plese. Děti představily vše, co jsme v klubovně a v hasičárně našli. Od starých vycházkových uniforem až po moderní zásahový oblek a dýchací techniku.
Do tohoto okruhu (tedy kulturních vystoupení) se počítala také ukázka požárního útoku mladších žáků na sjezdu rodáků v Hejnicích 20. května. Naopak
domácí ukázka na dětském dnu v České Rybné se započítá až do nového ročníku Hry Plamen.
V březnu jsme opět pořádali sběr papíru. Kde jsme díky laskavým českorybenským i hejnickým domácnostem nasbírali 1330 kg. Děkujeme!
Dalším počinem počítající se do okruhů byla pomoc při čištění příkopů na cestě
z České Rybné. Tím jsme zároveň oslavili Den Země, který připadá na 22. dubna.
ZIMNÍ HASIČSKÉ SOUSTŘEDĚNÍ
Na jarní prázdniny jsme měli naplánované soustředění na Kašparově chatě
na Adamu. Počasí nám přálo, takže jsme s sebou měli nabalené kromě sportovní obuvi do tělocvičny také lyže, hůlky a přaskáče. Odjezd byl naplánován
na neděli 5.3. odpoledne. Na Kašparově chatě začaly škatulata hýbejte se, když
se začalo rozdělovat do pokojů. A začal týdenní mumraj plný dupání po schodech, křik, smích a také ticho. Ale to jen opravdu v noci anebo při vzácných
chvílích jako byl oběd.
Program byl nabitý, oslavit dvakrát narozeniny. Hned v neděli to byly patnáctiny Vojty Andrše a ve čtvrtek šestnácté narozeniny Katky Valachové. Dále pak
dvakrát svátek – Míra Prachař měj jmeniny v pondělí a v úterý Tomáš Pfeifer.
No, a aby toho nebylo málo, tak se nezapomnělo ani na mezinárodní den žen ☺
Když nám přálo počasí, vyrazili jsme na nedalekou sjezdovku do Českých
Petrovic. Úterní dopoledne jsme strávili v Sokolovně v Klášterci nad Orlicí
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sportovními hrami. Ti co nelyžovali, chodili na procházky po okolí. Stalo se
taky dobrou tradicí, že starší chodili před večeří běhat. Dokonce si zaběhli
do polského Kamencziku k rybárně, ale ta byla ještě stále v zimním spánku.
Odměnou jim za to byl pořádný kopec zpět na Adam.
Ve čtvrtek odpoledne jsme měli naplánované sportovní soutěžní klání mezi
sbory. Přidali se k nám ještě z Klášterce nad Orlicí. Štafetové disciplíny, jako
autodrom, kdo se rychle obleče, vybíjená nebo trakaře nakonec seděly nejvíce
českorybenským barvám a z malého přátelského klání si odvezli první příčku.
Nezapomněli jsme ani na hasičské disciplíny, vždyť jsme byli n zimním hasičském soustředění. Na videích jsem si opakovali jak vypadá požární štafeta
dvojic, štafeta CTIF nebo požární útok. Zopakovali jsme si také pravidla běhu
jednotlivců na 60 m. Odpoledne jsme vše vyzkoušeli na ostro na louce před
chatou. Večer nechyběl pravidelný vědomostní kvíz a pohádka pro nejmenší
na dobrou noc.
Týden utekl velmi rychle a bylo tu páteční odpoledne, návrat domů a loučení
se. A pak už jen klid, žádný dupot a křik…
ZÁVODY V RUDOLTICÍCH
V sobotu 15. dubna jsme vyrazili ještě zužitkovat znalosti, které nám zůstaly
v hlavě na závody požární všestrannosti do Rudoltic. Vyrazili jsme celkem se
4 hlídkami (2 mladší a 2 starší). Naše účast by se dala shrnout slovy, přijeli,
zaběhli a odvezli si 3 dorty ze 6 ☺ Ano, všechny byly za umístění na stupních
vítězů. Mladší hlídky si odvezly ocenění za 2. a 4. místo. Ti starší skončili 1. a 3.
Děkujeme za skvělou reprezentaci sboru a také za pomoc dětem z Bohousové.
LIGA V BĚHU JEDNOTLIVCŮ NA 60 M
Jak už jste si přečetli v minulých zpravodajích, na podzim roku 2016 se rozjela
liga jednotlivců na 60 m. Po zimní přípravě, které jsme věnovali opravdu hodně, nás čekalo dalších 5 kol. Standardně za Rybnou běhali 4 jednotlivci a jedna jednotlivkyně. Jednotlivce jsme jezdili o víkendech trénovat do Bohousové
do Areálu Snů. Na zrychlení dané disciplíny přispěla změna v pravidlech a tím
pádem také přidala na oblíbenosti. Celkem do celého seriálu, který byl zakončen v Mladkově, bylo započítáno 7 závodů. Bodovaných bylo vždy prvních 10
míst a zaručený postup do krajského kola měli závodníci z 1. – 5. místa.
Choceň 29.4.
Starší chlapci:
6. Patrik Kalousek (15,65)
7. Radek Pfeifer (15,72)
11. Kryštof Kalousek (16,19)

Starší dívky:
18. Terezie Honskusová (16,60)
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Žamberk 7.5.
Starší chlapci:
3. Kryštof Kalousek (14,63)
5. Radek Pfeifer (14,83)
15. Patrik Kalousek (17,38)
Svatý Jiří 13.5.
Starší chlapci:
10. Patrik Kalousek (15,77)
11. Radek Pfeifer (16,09)
18. Kryštof Kalousek (18,08)
Bohousová 20.5.
Starší chlapci:
3. Radek Pfeifer (13,98)
7. Kryštof Kalousek (14,76)

Starší dívky:
15. Terezie Hosnkusová (15,43)

Starší dívky:
19. Terezie Honskusová (15,30)
44. Eliška Krejčířová (19,25)

Starší dívky:
5. Terezie Honskusová (14,04)
30. Markéta Bárnetová (19,20)
32. Markéta Doskočilová (22,57)

Mladší chlapci:
10. Pavel Pfeifer (19,44)
16. Petr Pfeifer (22,57)
Mladkov 26.5.
Starší chlapci:
3. Radek Pfeifer (13,79)
8. Kryštof Kalousek (14,55)
19. Patrik kalousek (16,25)
54. Markéta Doskočilová (21,54)

Starší dívky:
35. Terezie Honskusová (16,81)
40. Eliška Krejčířová (17,38)
43. Markéta Bárnetová (18,47)

Mladší chlapci:
10. Pavel Pfeifer (19,44)
16. Petr Pfeifer (21,39)
Celkové pořadí:
Starší chlapci:
7. Radek Pfeifer
8. Kryštof Kalousek
14. Patrik Kalousek

Starší dívky:
14. Terezie Honskusová
39. Eliška Krejčířová
50. Markéta Bárnetová
67. Markéta Doskočilová

Mladší chlapci:
12. Pavel Pfeifer
34. Petr Pfeifer
20
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JARNÍ KOLO HRY PLAMEN MLADKOV
Poslední květnový víkend je tradičně spojený se stanováním a dvoudenními závody na jarní části Hry Plamen. Ukazuje se, jak poctivá byla příprava
od podzimu a kolik času bylo na trénink jednotlivých disciplín. Pro děti to
znamená omluvenku ze školy (děkujeme za shovívavost a uvolnění) a už dopoledne se sejít u hasičárny, posbírat hadice a vše potřebné nářadí a vyrazit
směr Mladkov. Po příjezdu hned postavit stany, naposledy ještě pár zmatků,
kdo s kým bude spát a hurá zahrát si s míčem fotbal nebo vybíjenou ještě před
samotným zahájením závodů.
Hasičské cvičiště se tak na dva dny promění v lidský včelí úl. Věčné fronty
na disciplínách, pobíhající vedoucí nahánějící své ratolesti a pak také jednu
velikou frontu na oběd, která se táhne i 200 m od hasičárny. Ale to vše je doprovázeno úsměvy hlavně dětí.
V pátek proběhlo mezi disciplínami také poslední kolo ligy jednotlivců na 60
metrů. Odběhli se první pokusy požárních útoků, štafeta CTIF a pro starší
kategorii také útok CTIF. Večer jsme všichni společně vyrazili na vyhlášení
celkových výsledků jednotlivců, protože byl předpoklad, že naši kluci budou
určitě v první desítce. Nezklamali, jak jste jistě pochopili z výsledků psaných
výše.
Sobotní ráno nás budilo sluníčko a tak nikomu nevadil ani brzký budíček o půl
sedmé ráno. Po snídani opět rychle do fronty na disciplíny, abychom měli vše
rychle odběhnuté a mohli vyrazit na oběd. Podařilo se a mohli jsme vyrazit
do fronty na oběd. Pak už jen sbalení stanů, spacáků a čekání na výsledky.
Sluníčko bylo natolik silné, že při závěrečném nástupu velitel zavelel sednout
a všechny děti přečkaly vyhlášení na trávě na zemi.
Starší žáci skončili po celoroční práci na 24. místě a mladší žáci 18.!
Tady už jsme téměř na úplném závěru sezóny mladých hasičů. A je třeba poděkovat všem, kteří nám pomáhali s odvozem, rodičům a známým. Také vedoucím za píli a chuť pracovat s dětmi a obětovat tomu podstatnou část svého
volného času. Děkujeme také všem, co každou středu dováží děti z Hejnic
na hasičáky nejen do Rybné, ale často i do Bohousové, abychom mohli trénovat. No a ten největší dík patří dětem! Zaslouží si obdiv, k jakým výkonům se
vybičují a odměnou jim za to byla právě po Mladkově velká zmrzlina!
OKRESNÍ KOLO DOROSTU MLADKOV
Dalo by se říct, že Hrou Plamen skončily všechny tréninky a přípravy na soutěže. Jen že opak je pravdou. Naopak začala příprava na okresní kolo dorostu,
které bylo 11. června opět v Mladkově. Tam jsme jeli společně s SDH Bohousová a dali jsme dohromady družstvo dorostenců a náš sbor reprezentovaly 3
jednotlivkyně.
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Dorost má disciplíny stejné jako dospělá družstva. Tedy požární útok, jednotlivci v běhu 100 m a štafetu 4x100 m. K tomu všemu ještě píší vědomostní
test. Jednotlivci jsou na tom o trochu lépe, běží 100 m, a dvojboj (proskočení
oknem a přenesení hasicího přístroje). Není jim odpuštěn ani test.
Družstvo chlapců reprezentující SDH Bohousová běželo ve složení Tomáš
a Radek Pfeiferovi, Kryštof a Patrik Kalouskovi, Filip Pavel, Vojta Andrš a Filip
Musil. I přes nesnadnou úlohu, kdy neměli příliš možností si natrénovat štafetu a vyzkoušet si určité úseky se jim podařilo vybojovat postup do krajského
kola v Moravské Třebové. Logicky tedy skončili na 1. místě ☺ Ale o tom, jak si
vedli se dočtete zase v dalším zpravodaji.
U jednotlivců je konkurence vždy vysoká a děvčata musí vždy bojovat. I tak si
odběhly jak 100 m a dvojboj velmi slušně. Nejlépe dopadla Katka Valachová
na 13. místě. Na 15. místě skončila Adriana Jirčíková a Kateřina Kořínková
byla 18.
Pro Katku Valachovou to nebylo první setkání se závody na 100 m. V neděli
15. května vyrazila společně s Filipem Pavlem z Bohousové do Kvasin na první
velký závod. A nevedla si vůbec špatně! Dovezla si krásný čas 22,81 a spousty
zkušeností do dalších závodů, které jistě přijdou.
O prázdninách nás čeká ještě tábor, cyklovýlet a snad spoustu jiné zábavy. Přejeme dětem krásné prázdniny a hodně sluníčka. A hlavně, těšíme se na setkání
opět v září!
Za MH SDH Lucie Leuchterová

NÁMĚTOVÉ CVIČENÍ
Námětové cvičení se konalo v katastru obce Záchlumí, v oblasti pod Chlumem. Tentokrát se do akce zapojily pouze dvě jednotky, a to z Bohousové
a České Rybné. To proto, že jednotka z Hejnic nedojela kvůli závadě na CAS25 a jednotka Záchlumí neprokázala akceschopnost. Vše probíhalo na základě
dálkové dopravy vody na simulovaný požár lesa.
LODIČKY  DIVOKÁ ORLICE
7. května 2017 se konal populární sjezd lodiček
po Divoké Orlici. Pod hlavičkou SDH Česká Rybná
v Nekoři nasedly na rafty dvě naše posádky. Do Helvíkovic na obvyklé místo se vydala skupina členů
s občerstvením. Tak jak je populární sjezd lodiček,
tak populárním se stává náš stánek, který je vyhledáván. Tentokrát se prodalo
a vypilo, co bylo k dispozici a bohužel ještě chybělo. Tak to je povzbuzení pro
příště s tím, že více členů příjde pomoci s obsluhou.
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OKRSKOVÉ CVIČENÍ
8. května 2017 se konalo okrskové cvičení 19. okrsku v areálu SDH Bohousová. Tentokrát účast družstev silně ztroskotala. Na startu byla pouze dvě družstva mužů, po jednom z České Rybné a Záchlumí. Konečné pořadí bylo přesně
obráceně. První místo získalo družstvo Záchlumí a druhé místo Česká Rybná.

NAŠI ČLENOVÉ SLAVILI NAROZENINY
Milan Ralik

60 let

Milan Matějka

60 let

Vše nejlepší, hodně zdraví, rodinné pohody a stálou přízeň
dobrovolné hasičině přeje výbor SDH.

PŘIPRAVUJEME
20. srpna 2017 29. ročník Memoriálu Miloše Felcmana.
Průběžně práce s mládeží.
Soutěže Velká cena Ústeckoorlicka ženy.
Za SDH Jiří Malý

TJ SOKOL ČESKÁ RYBNÁ
XIV. SPORTOVNÍ PLES
V Je sobota večer 14. ledna a vše
je připraveno. Prostory místního
obecního sálu zdobí bíločervené
dekorace krepových řetězů a papírových kytek. Balónky na oponě
jsou také laděny do červenobíla.
V jednom z rohů velkého sálu je
nad červeným kobercem umístěno bílé plátno a na židli postaven
košík s rekvizitami pro fotokoutek. Hned u vstupu je vystavena velmi bohatá tombola, což dokazuje i rozsáhlý
seznam sponzorů, kteří jsou zviditelněni na jedné ze stěn sálu.
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Odbíjí 20:00 a před vstupem do sálu už nedočkavě čeká první skupinka příchozích. Ti, jež jsou oděni v červenobílém, jsou odměněni losem do tomboly,
ostatním je připíchnuta bíločervená stužka. Přichází další a další lidé, kteří
usedají k připraveným stolům a pročítají si program dnešního večera.
Je 21:30 a z reproduktorů se ozývá „Dámy a pánové, pohodlně se usaďte, právě
přichází „Babinec“ z České Rybné… - ano, to je to překvapivé předtančení.
Všichni s napětím očekávají, co si místní maminky připravily. Taneční vystoupení na píseň „Mám boky jako skříň“ je odměněno velkým potleskem a květinami. Děkujeme.
Ve 22:00 si lidé začínají průběžně vyzvedávat výhry z tomboly. Tančí se pod
taktovkou hudební skupiny ZEUS z Dobrušky. Jedna z organizátorek vyzývá
na parket všechny v červenobílém ke společnému tanci, mazurce. Je to pěkná
podívaná. Čas neúprosně ubíhá.
O půlnoci se začíná losovat 10 hodnotnějších cen tomboly a cena hlavní. Hlavní cenou je balíček „Buď ﬁt“. Výherce má očividnou radost. Lidé tančí, fotí se
ve fotokoutku, popíjejí, baví se. Hudební skupina Zeus ochotně protahuje své
hraní o další desítky minut. Je půl páté ráno, já odcházím, ale ti největší vytrvalci ještě zůstávají.
XIV. Sportovní ples, pořádaný TJ Sokol Česká Rybná, je u konce. Letos v duchu červenobílém. Děkujeme všem, kdo jste přišli.
Za TJ Sokol Dominika Krátká a „Babinec“

Odkaz na další fotky: http://www.skupina-zeus.estranky.cz/fotoalbum/
sportovni-ples-ceska-rybna-14.1.2017

VÝLET DO ZOO 22.4.2017
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Účastníci zájezdu si v 8 h vybalili svačinu, aby nabrali sílu. Na cestu nám řidič autobusu, pan Blecha, pustil pohádky, aby se nejmenší účastníci nenudili.
V ZOO děti čekala zábavná stezka plná soutěží a poznávání místních zvířátek.
Děti mohly malovat, hledat a poznávat zvířecí svět. A na konci stezky za odměnu, když splnily všechny úkoly, dostaly dárek. V 16 h jsme se hromadně
vydali na cestu domů. Výletu se zúčastnilo 54 výletníků a další výlet už se
plánuje…. Děkuji za účast.
Za TJ Sokol Lucie Blechová (Bleška)

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
30. dubna se od 17:00
konalo na hřišti Pálení
čarodějnic. Pro děti byla
připravena čarodějnická
stezka s různými úkoly.
Děti luštily tajný vzkaz,
prošly se po lávce přes
smrdutý močál, prolézaly pavoučí sítí, létaly na
koštěti, poznávaly bylinky
a vyrobily si vlastní čarodějnici, kterou po odříkání
čarodějnického zaklínadla spálily na připravené hranici. Na čarodějnickém reji
si zatančily a zasoutěžily. Opékalo se. Program pro děti vystřídala zábava pro
dospělé. Ti si zazpívali u kytary, zatančili u reprodukované hudby, někteří až
do ranních hodin. Děkujeme všem, kteří pomáhali s realizací i všem kdo přišli.

Za TJ Sokol Dominika Krátká a Nany Luhová
Českorybenský Zpravodaj - 3/2017
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POUŤOVÉ FOTBALOVÉ UTKÁNÍ
ŽENATÍ  SVOBODNÍ: 7. 5. 2017
Sestavy a branky
Svobodní: Roman Hynek (1), David Matějka, Petr Krčmář, Tomáš Khol (2),
Michal Felcman, Filip Dvonč
Ženatí:
Lukáš Vencl, Robert Krčmář, Jaroslav Moravec, Radek Doležal (1),
Honza Štajner, Milan Šaryk (3), Martin Myšák (1)

POCHOD KOLEM BOSNY 2017  7. ROČNÍK
Pochodu se zúčastnilo 120 turistů.
Trasa:
Hřiště – Horníček – horní konec – Záploty – Mokrá louka –
Hraniční buk (Stežník) – Žampašská studánka –
Osada Toulavých jezdců – Kučerák – Hřiště.
Sponzoři: INOB, a.s. Podchlumí, Obec Česká Rybná,
Fostrade Písečná, SDH Česká Rybná.
Veliké poděkování patří všem, kteří pomáhali, a samozřejmě všem, kteří přišli
tuto akci podpořit.
Za TJ SOKOL Martin Myšák

DĚTSKÝ DEN 4.6.2017 11.6.
Dětský den byl přesunut z důvodu špatného počasí na 11.6. Soutěže byly na
motivy Povídání o pejskovi a kočičce. U disciplín nám pomáhali pejsek a kočičky. Soutěžících dětí bylo 50, soutěžících rodičů bylo 12. Pro děti byl půjčen
skákací hrad a na konec nám hasiči nastříkali pěnu, ve které si užili legraci
nejen děti, ale i dospěláci. Počasí se povedlo. Vše se vypilo a snědlo a všichni
soutěžící dostali dárek. Všem moc děkuji za účast a pomoc s přípravou.
Bleška

CVIČENÍ PRO ŽENY
Cvičení pro ženy jsme úspěšně zakončily 19.6.2017 rozlučkovým piknikem. Všem
cvičenkám děkujeme za vytrvalost. Pokračovat budeme
zase po prázdninách. Dále
děkujeme obci a škole, za poskytnutí prostor.
Dominika a Nany
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TURNAJ V MALÉ KOPANÉ O POHÁR STAROSTY OBCE
Dne 23. 6. 2016 uspořádala TJ Sokol ve spolupráci s obcí
Česká Rybná III. ročník turnaje základních škol v malé kopané o pohár starosty obce. Turnaje se zúčastnily čtyři ZŠ,
a to z Rybné nad Zdobnicí, Bohousové, Sopotnice a z České
Rybné. Hrálo se za pěkného počasí a jednotli-vé zápasy řídil
delegovaný rozhodčí p. Diblík ze Sopotnice. Pro děti bylo
připraveno občerstvení langoše, párek v rohlíku,ale i cukrová vata.
Po urputném boji se na 1. místě umístila naše ZŠ Česká Rybná, další pořadí
2. místo ZŠ Sopotnice, 3. místo ZŠ Rybná nad Zdobnicí a na 4. místě ZŠ Bohousová.
Byla udělena i individuální ocenění:
Nejlepší brankář: Jan Nedelčev – ZŠ Česká Rybná
Nejlepší střelec: Šimon Švec – ZŠ Sopotnice
Nejužitečnější hráč turnaje: Tomáš Dytrt – ZŠ Česká Rybná
ZŠ Českou Rybnou reprezentovali:
Dytrt Tomáš, Vítek Filip, Nedelčev Jan, Pfeifer Pavel, Martinec David,
Barvínek Jakub, Dvořák Dominik, Kalousková Anežka, Honskus Adam
a Makalouš Martin.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na uskutečnění této akce.
Za TJ Sokol Josef Vencl
Fotograﬁe z turnaje na www.ceska-rybna.cz

POHYBOVKY
S koncem školního roku skončilo i cvičení pro děti. Na závěrečném setkání
29.6. si děti zasoutěžily v běhu, dostaly opečený párek a na památku sladkou
medaili. Dětem přejeme krásné prázdniny.
Za TJ Sokol Dominika Krátká a Petra Řeháčková

AKCE ORGANIZOVANÉ SOKOLEM
Vážení spoluobčané,
půl roku je zase za námi, a s ním i několik pěkných akcí organizovaných Sokolem. Chtěl bych poděkovat sponzorům, kteří nám přispěli na tyto události.
Všem lidem, kteří pomáhali s přípravami a činností s tím spojenou, a také vám,
Českorybenský Zpravodaj - 3/2017
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jako návštěvníkům, kteří jste nás podpořili a užili si s námi chvíle odpočinku
a zábavy.
Dovolte mi pozvat vás na připravované „Loučení s létem“, které by mělo být
2. září na hřišti s grilováním kuřat. Ta si můžete objednat (a následně si
na nich pochutnat) u Jiřího Kalouska do 30. 8. 2017.
Na závěr vám přeji jménem Sokola hezké prožití prázdnin a dovolených s přiměřenou silou slunečního svitu a šťastné návraty z cest. Těšíme se na další
připravovaná setkání s vámi .
Za TJ Sokol Jiří Kalousek

PRODLOUŽENÝ VÍKEND VE STANECH ČI CHATKÁCH
Přátelé, kamarádi, TJ Sokol pro Vás připravil víkendovou akci od 11.8.
do 13.8.2017. Pojeďte s námi strávit prodloužený víkend ve stanech nebo
chatkách. Je připravený společný program plný zábavy a odreagování, který
nám nabízí tento areál.
Rekreační areál Bozeňov se nachází 8 km od Zábřehu na Moravě. V kempu
se můžete ubytovat ve vlastním stanu nebo je možné využít chatky. Součástí
kempu je sociální zázemí a malá kuchyňka. V blízkosti je přehrada „Na Jahodné“, antukové kurty a beachvolejbalové hřiště a rychlé občerstvení. Lze si
objednat také stravování (snídaně, polopenze a plná penze).
Nedaleko kempu je nově zrekonstruovaný Wellness hotel***, který nabízí
v relaxačním centru masáže, ﬁnskou saunu, parní lázeň, whirpool apod. (lze
objednat). Dále areál nabízí adrenalinový park, lezeckou věž, antukové kurty,
dětské hřiště, minigolf, pingpongové stoly, multifunkční hřiště apod. O víkendech probíhají taneční a zábavové večery s živou kapelou nebo DJ. Na své si
přijdou sportovci, turisté, rodiny s dětmi i senioři.
Stan 2 osoby

50 Kč

3 a více osob

Chatka /noc

70 Kč
Vratná kauce

1-3 noci

750 Kč Motocykl

4 a více nocí

720 Kč Os. Auto
300 Kč Obytný vůz

děti do 6 let

zdarma

Karavan+ os.auto

děti od 6 -12 let

40 Kč

Elektrická přípojka

osoby nad 12 let

60 Kč

30 Kč
50 Kč
100 Kč
125 Kč
90 Kč

Více informací naleznete na: www. bozenov.cz
Z důvodu velké obsazenosti v prázdninových měsících je nutné
si chatku či stan rezervovat.
Záloha na rezervaci chatek je 1000 Kč. Záloha je NEVRATNÁ.
Bližší informace Vám poskytne Dominika Krátká na tel. čísle: 608 909 195.
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ČSZ ČESKÁ RYBNÁ
POUŤOVÉ OTEVŘENÍ RESTAURACE BOSENKA
Ve dnech 5. – 7. května se zahrádkáři postarali o otevření a provoz pohostinství Bosenka. V těchto dnech zde probíhala pouť a přes naši vesnici vedla trasa
Pochodu přes tři hrady. Pro účastníky pouti i pochodu jsme připravili malé
občerstvení. Návštěvníci si mohli dát papričky, klobásy, párek v rohlíku či hranolky. Zajištěn byl i pitný režim všeho druhu. Poděkování patří všem, kteří se
na provozu pohostinství podíleli.

OSLAVY 50 LET TRVÁNÍ
ORGANIZACE ČZS V ČESKÉ RYBNÉ
Letos v březnu uplynulo už 50 let od chvíle, kdy se skupina
nadšených zahrádkářů rozhodla založit místní organizaci. Neměli to zpočátku vůbec lehké, vždyť začínali od nuly. Postupně
se jejich situace zlepšovala a dnes je z nich velice aktivní spolek. Protože půl století je pěkným kulatým výročím, rozhodli jsme se udělat
trochu okázalejší oslavy. Kdo se přišel podívat, mohl zhlédnout malou retro
výstavu hospodářského vybavení statků i chalup. Byli jsme překvapeni, co vše
místní půdy a stodoly ukrývaly. Kromě výstavy se všem účastníkům velice
líbilo předvedení novodobých kamerových potvůrek – dronů. To jme tu ještě
neměli. Na krátké slavnostní schůzi byly uděleny pamětní listy zakládajícím
a dlouhodobým členům organizace. Účastníci si vyslechli stručnou zprávu
o činnosti za 50 let, podrobnější přehled akcí byl na výstavce. Také byla uctěna památka těch, kteří se těchto dní nedožili, ale bez kterých by organizace
ani nebyla tím, čím je. Večer se uskutečnila taneční zábava, na které hrála
hudební skupina ZEUS. Přestože bylo nejisté počasí a na začátku schůze se
pořádně rozpršelo, účast členů i veřejnosti byla hojná. Škoda jen, že s blížící
se taneční zábavou hostů ubývalo. Po celou dobu akce bylo připraveno bohaté
občerstvení - grilované selátko, klobásky, hermelín, párek v rohlíku, chlazené
pivečko, limonáda i něco ostřejšího. Sponzorem této akce byla ﬁrma Fernet
Stock a hostesky ve ﬁremním oblečení jejich produkty účastníkům nabízely.
Děkujeme všem, kteří nám propůjčili své domácí poklady na výstavu, dále
těm, co se na přípravě, realizaci i úklidu podíleli a v neposlední řadě i všem,
kteří se přišli podívat.
Za ČZS Mgr. Marie Šulcková
Českorybenský Zpravodaj - 3/2017
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FOTOREPORTÁŽ Z OSLAV ČZS V ČESKÉ RYBNÉ
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ZAJÍMAVOSTI Z NAŠÍ OBCE
BLAHOPŘEJEME
K NAROZENINÁM

VZPOMÍNÁME…
Z řad našich spoluobčanů a z kruhu
svých blízkých odešla navždy

DUBEN:
Milan Ralik
Milan Matějka

60 let
60 let

7. května 2017
paní

Květoslava Dvončová
nčová
ve věku 75 let.

ČERVEN:
Marie Malá
Václav Dostál
Zdeňka Mandysová
Jaroslav Pokorný
Marie Doležalová

95 let
65 let
60 let
70 let
60 let

Hodně zdraví a rodinné pohody
všem oslavencům přejí členové SPOZ.

VÍTÁME NOVÉ OBČÁNKY
Je to jako pohádka,
když se začně život děťátka.
Přinese lásku, radost i smích,
stane se pokladem rodičů svých.
23. dubna 2017 jsme přivítali
mezi občany naší obce tyto děti:
Mikuláše Malinu
Česká Rybná 149
Leontýnu Cvejnovou
Česká Rybná 137
Malým občánkům přejeme šťastný
a spokojený život, plný lásky a radosti.

Upřímnou soustrast.

KONEC ŠKOLNÍHO ROKU
30. června 2017 se zúčastnili členové SPOZ zakončení školního roku
v místní základní škole, aby předali malý dárek deseti žákům pátého
ročníku, kteří odchází na druhý
stupeň Základní školy v Žamberku
a Sopotnici. Přejeme jim, aby se jim
dařilo a zúročili vědomosti českorybenské školy.
Můj příspěvek končím přáním hezkého léta a příjemně strávených dovolených a prázdnin.
Za SPOZ Jiří Malý

Překrásnou dovolenou
a prázdniny plné radostných
zážitků, sluníčka a letní pohody
přeje za redakční radu
Českorybenského zpravodaje
Zdeněk Martinec.
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PŘEVZÍT ZODPOVĚDNOST ZA SVŮJ ŽIVOT
„To, kde se teď nacházím, je místo, kam jsem sám sebe dovedl já sám“
Mark Dzirasa
Na občanskou poradnu se obracejí lidé, kteří se dostanou do těžké životní situace a nevědí si rady – rozpad rodinných vztahů, nemoc, ztráta práce, dluhy… Mají pocit, že se
proti nim všechno spiklo a málokdy si uvědomí, že to jsou právě oni sami, kdo může vzít
situaci do svých rukou.
Petr často sváděl vinu na ostatní. Kdykoli něco nedopadlo podle jeho představ, obvinil
někoho jiného. Vinu za své problémy připisoval ostatním lidem nebo okolnostem a čekal,
že jeho problémy za něho vyřeší někdo jiný - za sociálně slabé stát, za dospělé děti rodiče,
apod., nebo že se problémy vyřeší samy. Nikdy se neptal sám sebe, zda něčím nepřispěl
k nevítanému výsledku. I když byl upozorněn na nezvratná fakta, odmítal připustit nebo
přijmout svou odpovědnost. Čekal, že za něho situaci vyřeší ostatní.
Je překvapivé, kolik lidí odmítá převzít odpovědnost za své činy a rozhodnutí.
Často se na naši poradnu obracejí rodiče, kteří mají problémy se svými dospělými dětmi. Tyto dospělé děti žijí u rodičů, nepracují, ani nestudují, žádným způsobem se nepodílejí na chodu domácnosti, často jsou zadlužené, arogantní, zlé a agresivní. Své rodiče
pouze využívají, a těm samozřejmě dochází trpělivost.
V těchto případech si rodiče bohužel neuvědomují, že jsou jejich děti již skutečně dospělé a jsou schopné samy se živit, ačkoliv mnohdy nechtějí. Je třeba dát dospělým dětem
možnost, aby se postavily na vlastní nohy, dovolit jim vykročit k samostatnosti. Je nutné
nechat dospělé děti samostatně rozhodovat a nést důsledky svých rozhodnutí, přestat
jim prát, vařit, platit jejich složenky a půjčky, nechat je, aby se staraly samy o sebe.
Jsou-li rodiče ochotní sdílet dál společnou domácnost, je vhodné nastavit pravidla společného soužití a trvat na jejich dodržování. S láskou, ale důsledně. A pokud chování
„dětí“ překračuje všechny meze, je nutné to řešit! Takováto situace totiž neprospívá ani
rodičům, ani dětem.
Pokud vaši potomci nerespektují pravidla vzájemných dobrých vztahů a není možné se
s nimi rozumně domluvit, v občanské poradně vám můžeme poradit, jak se svými dětmi
jednat, jakým způsobem své nezdárné potomky vystěhovat z bytu, jak jim odhlásit trvalé
bydliště, případně vás, rodiče, nasměrujeme na pomoc psychologa.
Občanská poradna má svá kontaktní místa
v Ústí n.Orl., České Třebové, Lanškrouně, Letohradě, Vysokém Mýtě a Králíkách.
Otevírací dobu najdete na www.uo.charita.cz,
tel.: 734 281 415, e-mail: poradna@uo.hk.caritas.cz
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Od vizitek po knihy
-

ofsetový tisk do formátu 480 x 650 mm
digitální tisk do formátu 320 x 480 mm
knihtisk do formátu 500 x 700 mm
tisk termofólií, laminace, výsek, êíslování
knihaĆské zpracování
grafické zpracování

Rudé armády 1468 | 517 41 Kostelec nad Orlicí
Tel./fax: 494 320 120
E-mail: agtyp@agtyp.cz
www.agtyp.cz
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Vydává Obec Česká Rybná v nákladu 70 ks. Evidenční číslo MK CR E 19675.
Uzávěrka příštího čísla: 30. 9. 2017. Foto na obálce Zdeněk Martinec, Ing. Roman Košťál
a Mgr. Jitka Dytrtová. 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.

