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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná dne 25. 08. 2017
Přítomno šest zastupitelů:
M. Koudela, P. Krčmář, J. Malý, J. Vencl, M. Šulcková, D. Krátká
Omluven:
P. Valach, T. Blecha
SMLOUVA O PRÁVU PROVÉST STAVBU, ROZŠÍŘENÍ KOMUNIKACE
NA P. P. Č. 5065, HELVÍKOVICE
Starosta obce seznámil OZ s žádostí obce Helvíkovice a se zněním smlouvy
o právu provést stavbu, rozšíření komunikace na p. p. č. 5065, Helvíkovice.
Nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje Smlouvu
o právu provést stavbu „Rozšíření komunikace na p. p. č. 5065, Helvíkovice“. A pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o právu provést stavbu
„Rozšíření komunikace na p. p. č. 5065, Helvíkovice.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 553/2017 bylo schváleno.
PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI Z PROGRAMU
OBNOVY VENKOVA NA ROK 2018
Starosta obce seznámil ZO s podanými návrhy od ZO o podání žádosti o dotaci z programu obnovy venkova pro rok 2018. Po diskusi byl vybrán návrh
„Oprava části místních komunikací na p. p. č. 1344/3 a 1350/8 včetně jednoho
propustku pod komunikací“.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje podání žádosti
o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje v rámci
Programu obnovy venkova pro rok 2018. Oprava části místních komunikací
na p. p. č. 1344/3 a 1350/8 včetně jednoho propustku pod komunikací.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 554/2017 bylo schváleno
STANOVENÍ VÝŠE POPLATKU ZA VÝLEP PLAKÁTŮ
NA VÝLEPOVÝCH PLOCHÁCH PRO POLITICKÉ STRANY
A POLITICKÁ HNUTÍ
pro volby do Poslanecké sněmovny parlamentu České Republiky
konané ve dnech 20. a 21. října 2017.
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Starosta obce seznámil OZ se žádostmi politických stran č.j. 388/2017 o stanovení výše poplatku za výlep plakátů na výlepových plochách pro politické
strany a politická hnutí pro volby do Poslanecké sněmovny parlamentu České
Republiky konané ve dnech 20. a 21. října 2017. Byl vznesen návrh na výši
poplatku 20,- Kč a velikost formátu max. A3 pro každou politickou stranu
a politické hnutí.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Česká Rybná stanovuje výši poplatku
20,-Kč za výlep plakátů na výlepových plochách pro politické strany a politická hnutí pro volby do Poslanecké sněmovny parlamentu České Republiky
konané ve dnech 20. a 21. října 2017 a velikost formátu max. A3 pro každou
politickou stranu a politické hnutí.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 555/2017 bylo schváleno.
ZO ukládá:
 Kontrolnímu a ﬁnančnímu výboru provést kontrolu do 29. září 2017
ZO bere na vědomí:
 Provedení revize dětského hřiště u ZŠ Česká Rybná dne 24. 08. 2017 – bez
závad.
 HZS Pardubického kraje – Územní odbor Ústí nad Orlicí – Protokol o výsledku kontroly obce ze dne 20. 06. 2017.
 Mú Žamberk – odbor životního prostředí a zemědělství – závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku – k realizaci záměru
„Česká Rybná TS 23 – vývody NN rekonstrukce“.
 Mú Žamberk – Stavební úřad– pozvánka na závěrečnou kontrolní prohlídku stavby „stavební úpravy RD čp. 45“ na stavební parcele č. 189 v kat. území Česká Rybná u Žamberka.
 Mú Žamberk – Stavební úřad– oznámení – zahájení řízení o povolení
změny stavby před jejím dokončením „stavební úpravy střešních a stropních konstrukcí čp. 120 na stavební parcele č. 148 v kat. území Česká Rybná
u Žamberka.
 Mú Žamberk – oznámení – společné jednání o návrhu změny č. 2 Územního plánu Hejnice.
 AXIOM engineering s.r.o. – vyhodnocení možnosti čerpání dotace na revitalizaci obecního rybníka.
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Zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná dne 14. 09. 2017
Přítomno šest zastupitelů:
M. Koudela, P. Valach, J. Malý, J. Vencl, M. Šulcková, D. Krátká
Omluven: P. Krčmář, T. Blecha
MODERNIZACE EKONOMICKÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ
ORGÁNŮ MÍSTNÍ SAMOSPRÁVY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
REGIONU ORLICKOÚSTECKA
Starosta obce seznámil OZ s projektem „Modernizace ekonomických informačních systémů orgánů místní samosprávy a školských zařízení regionu Orlickoústecka“. Nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje účast obce v projektu „Modernizace ekonomických informačních systémů orgánů místní samosprávy
a školských zařízení regionu Orlickoústecka“ a pověřuje starostu obce k podpisu Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu
„Modernizace ekonomických informačních systémů orgánů místní samosprávy a školských zařízení regionu Orlickoústecka“.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 561/2017 bylo schváleno.
SDH ČESKÁ RYBNÁ  žádost o výpůjčku nebytových prostor č.p. 120.
Starosta obce seznámil OZ se žádostí o výpůjčku nebytových prostor č. p. 120
(pohostinství Bosenka) č.j. 434/2017. Starosta obce navrhl vypůjčit nebytový
prostor za úhradu spotřebované el. energie, vody a plynu. Nebyly vzneseny
žádné připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje SDH Česká Rybná na 29. – 30. září 2017 a na 20.-22. října 2017 výpůjčku nebytového prostoru
v č.p. 120 v k.ú. obce Česká Rybná (pohostinství Bosenka), za úhradu provozních nákladů. A pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 562/2017 bylo schváleno.
SDH ČESKÁ RYBNÁ - žádost o pronájem obecního sálu
Starosta obce seznámil OZ se žádostí SDH Česká Rybná o pronájem obecního
sálu na 30. září 2017 – konání oslav (svěcení CAS 15) č. j. 433/2017. Starosta
navrhl pronajmout obecní sál za stanovený poplatek ze dne 19. listopadu 2009
č. usnesení 97/2009 – výše poplatku 350,-Kč. Nebyly vzneseny žádné připomínky.
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje pronajmout
obecní sál SDH Česká Rybná na 30. 09. 2017- výše poplatku 350,-Kč.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 563/2017 bylo schváleno.
TJ SOKOL ČESKÁ RYBNÁ z.s. - Žádost o výpůjčku nebytových prostor č.p. 120
Starosta obce seznámil OZ se žádostí o výpůjčku nebytových prostor č.p. 120
(pohostinství Bosenka) č.j. 435/2017. Starosta obce navrhl vypůjčit nebytový
prostor za úhradu spotřebované el. energie, vody a plynu. Nebyly vzneseny
žádné připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje TJ Sokol Česká
Rybná na 06.–08. října 2017 výpůjčku nebytového prostoru v č.p. 120 v k.ú.
obce Česká Rybná (pohostinství Bosenka) za úhradu provozních nákladů.
A pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 564/2017 bylo schváleno.
ŽÁDOST O POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU obce Česká Rybná
Starosta seznámil ZO se žádostí č. j. 447/2017 o pořízení změny územního
plánu Česká Rybná. Starosta navrhl o pořízení změny č. 2 územního plánu
Česká Rybná. Nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Česká Rybná rozhodlo o pořízení změny
č. 2 územního plánu Česká Rybná.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 565/2017 bylo schváleno
SCHVÁLENÍ ŽÁDOSTI O POŘÍZENÍ ZMĚNY Č. 2
ÚZEMNÍHO PLÁNU
Starosta seznámil ZO a požádal o schválení dle ustanovení § 6 odst. 6 písm. b)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( dále jen,,stavební zákon“), žádost obce o pořízení změny č. 2 územního plánu Městským
úřadem v Žamberku – úřadem územního plánování podle § 6 odst. 1 písm. c)
stavebního zákona. Nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Česká Rybná po projednání schvaluje
dle ustanovení § 6 odst. 6 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( dále jen,,stavební zákon“), žádost obce o pořízení změny č. 2 územního plánu Městským úřadem v Žamberku – úřadem územního
plánování podle § 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 566/2017 bylo schváleno
6

Českorybenský Zpravodaj - 4/2017

URČENÍ ZASTUPITELE PRO SPOLUPRÁCI
PŘÍ POŘIZOVÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU
Starosta seznámil ZO o určení člena zastupitelstva obce, aby dle zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,stavební zákon“), spolupracoval s pořizovatelem. Zastupitelstvo obce po projednání určilo Josefa Vencla-starostu jako zastupitele pro
spolupráci s pořizovatelem.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Česká Rybná určuje člena zastupitelstva
obce pana Josefa Vencla-starostu, , aby dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,stavební
zákon“), spolupracoval s pořizovatelem.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 567/2017 bylo schváleno
CENOVÉ NABÍDKA – Unikovo Svoboda s.r.o. č. j. 440/2017
Starosta obce seznámil OZ s cenovou nabídkou na výrobu a montáž mříží
na okna (ZŠ Česká Rybná), mřížky na kanál a zajišťovací kůly pro párty stan.
Nebyly vzneseny žádné připomínky. Cenová nabídka přílohou zápisu.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje cenovou nabídku
Unikovo Svoboda s.r.o. na výrobu a montáž mříží na okna, mřížky na kanál
a zajišťovacích kůlů. Za cenu včetně dopravy 26390,-Kč + DPH. A pověřuje
starostu obce podpisem objednávky.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 568/2017 bylo schváleno.
NABÍDKA FRÉZING - Mados MT s.r.o.
Starosta obce seznámil ZO o možnosti nákupu frézingu od Mados MT s.r.o.
za 120,-Kč/t + DPH. Starosta navrhl zakoupit 250 tun. Nebyly vzneseny žádné
připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje nákup 250 tun
frézingu od Mados MT s.r.o. za 120,-Kč/t + DPH.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 569/2017 bylo schváleno
ŽÁDOST O PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR č.p. 120 - p. Martinec
Starosta obce seznámil OZ se žádostí o pronájem nebytových prostor
č. p. 120 (pohostinství Bosenka) č.j. 446/2017. Starosta obce navrhl pronajmout nebytový prostor za stanovený poplatek ze dne 28. března 2017 č. usnesení 486/2017 – výše poplatku 400,-Kč + úhradu spotřebované el. energie,
vody a plynu. Nebyly vzneseny žádné připomínky.
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje pronájem na
14. října 2017 nebytového prostoru v č.p. 120 v k.ú. obce Česká Rybná (pohostinství Bosenka), za úhradu 400,-Kč a provozních nákladů.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 570/2017 bylo schváleno.
ÚDRŽBA OBECNÍCH KOMUNIKACÍ V ZIMNÍM OBDOBÍ 20172018
Starosta obce seznámil ZO s výsledky jednání s uchazeči o údržbu obecních komunikací v zimním období. Jednáno bylo s J. Balašem, P. Valachem,
J. Kulhavým a J. Matyášem. Ze strany zastupitelů nebyly vzneseny žádné
připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje na údržbu obecních komunikací v zimním období 2017-2018 J. Balaš / k pile/, P. Valach /
Hranice + Hájovna/, J. Kulhavý /Moštárna/ a J. Matyáš / ostatní komunikace
v obci/.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 571/2017 bylo schváleno.
ZO bere na vědomí:
 Podání žádosti o dotaci z programu obnovy venkova na rok 2018
 Mú Žamberk – Stavební úřad– rozhodnutí – změnu stavby před jejím dokončením „stavební úpravy střešních a stropních konstrukcí čp. 120 na stavební parcele č. 148 v kat. území Česká Rybná u Žamberka. Prodloužení
lhůty k dokončení stavby do 31. 12. 2018.
 Rozeslání dopisů – vlastníkům pozemků – zajištění řádné údržby pozemků.
 Zápis ze schůze Školské rady při Základní škole Česká Rybná, okres Ústí
nad Orlicí.
 ZŠ Česká Rybná, okres Ústí nad Orlicí – Výroční zpráva o činnosti školy
za školní rok 2016/2017.

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji SPOZ za z organizování brigády na mytí oken na sále a pohostinství
„Bosenka“, poděkování patří – Daně Ralikové, Evě Krčmářové, Marii Šulckové,
Vendule Valachové, Jiřímu Malému a Petru Valachovi.
Josef Vencl - starosta
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ RYBNÁ
ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
Nový školní rok byl zahájen 4. září 2017 za účasti
starosty obce a zástupců Sboru pro občanské záležitosti. Ve školním roce 2017/2018 navštěvuje
základní školu 20 žáků, 11 dětí je z České Rybné,
9 dětí dojíždí z Hejnic. Do prvního ročníku nastoupili 4 noví prvňáčci, samé holčičky. Povzbudivými slovy a dárkem je přivítal starosta obce
pan Josef Vencl, upomínkovou knihu jim předala paní Eva Krčmářová a paní
Jaroslava Kalousková. Na prvňáčky navíc čekala na lavici sklenice sladkého
medu věnovaného panem Jendou Valachem.
Vyučuje se ve dvou třídách s pěti postupnými ročníky. V I. třídě se učí žáci
1. a 2. ročníku, ve II. třídě žáci 3., 4. a 5. ročníku.
Třídní učitelkou v I. třídě je Marta Košťálová, ve II. třídě Vendula Valachová.
Funkci vychovatelky vykonává Zdeňka Rendlová.
Dále se o školu starají paní Eva Krčmářová a paní Jaroslava Kalousková, která
pracuje i ve školní jídelně.
Obědy do školní jídelny dováží pan Zdeněk Grúner.
V září se žáci nevraceli do stejné budovy, kterou na konci školního roku opouštěli. Chtěla bych touto cestou opakovaně vyjádřit poděkování a uspokojení nad
zájmem a péčí obce o školu. V přízemí budovy byla provedena výměna oken
a zadních vchodových dveří, k tomu byly natřena parapety. Uvnitř budovy
byla novým kobercovým obložením zmodernizována tělocvična, v šatně byl
nábytek, který pamatují ještě prarodiče našich žáků, vyměněn za krásné nové
barevné věšáky a poličky. Místnosti v přízemí včetně jídelny byly vymalovány
a osvětlují je nové zářivky.
V rámci dotačního programu MŠMT „Podpora zabezpečení mateřských škol
a základních škol tvořených třídami 1. stupně s počtem tříd do pěti“ jsme získali do tříd interní telefony pro zvýšení zabezpečení proti vniknutí nepovolaných
osob do budovy a pro snadnější komunikaci s příchozími osobami. Doplněny
jsou o kamerový systém monitorující nové dětské hřiště.
Výraznou proměnu školy ocenily zejména děti. Věřím, že do ní budou s radostí
a chutí chodit každý den.
Mgr. Marta Košťálová, ředitelka školy
Českorybenský Zpravodaj - 4/2017
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U HASIČŮ
Ve čtvrtek 14. 9. jsme navštívili místní stanici dobrovolných hasičů. Dětí se
ujala Lucka Leuchterová, která se věnuje malým mladým hasičům i dorostu
pravidelně v kroužku. Ukázala jim vybavení zbrojnice, děti si mohly obléknout
protipožární oblek, přilbu, dýchací přístroj, obuv, rukavice. Ukázaly si, jak pomoci člověku s poraněnou rukou a seznámily se s druhy hasicích přístrojů.
Lukáš Krejčíř ukázal dětem interiér staré i nové cisterny, zkusili si stříkat vodu
z hadice a nakonec se svezly v nové CASce. Kdo dával dobrý pozor, a dokázal
odpovědět na kontrolní otázky, obdržel odměnu. Děkujeme Lucce i Lukášovi
za čas věnovaný dětem.

NA DOPRAVNÍM HŘIŠTI
Každé září vyrážíme pravidelně na dopravní hřiště v Žamberku. V rámci dopravní výchovy se s žáky každoročně věnujeme bezpečnosti v silničním provozu nejen tam. Děti si osvěží vědomosti o dopravních značkách a chování
chodce či cyklisty. Hřištěm provází pan Fiala z Anima, který potom dětem
zapůjčí kola nebo koloběžky, pustí semafory a dohlíží s námi na případné přestupky, které vyřešíme hned a na místě. Pochvalu zaslouží starší žáci, kteří se
chovají podle předpisů, mladší se musí ještě hodně naučit. Letos nám opět
nepřálo počasí, byla zima a mlha.
10
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Ve středu 27. 9. nás navštívil místní policista pan Šafář. Povídal si s dětmi
o práci policisty, o řešení krizových situací, které se mohou vyskytnout ve škole, doma, v dopravě, a jak se mají děti v takových chvílích zachovat. Připomněli
si telefonní čísla na policii, záchranku i hasiče. Kluci hořeli netrpělivostí, aby
mohli prozkoumat zbraň, obušek a želízka, což se jim splnilo. Potom si všichni
prohlédli vybavení policejního automobilu, půjčili a navlékli si neprůstřelnou
vestu a mluvili do vysílačky. Máme přislíbeno na příště povídání o pejscích
a prohlídku záchranné stanice v Pastvinách. Děkujeme.
Mgr. Vendula Valachová, učitelka

SOUTĚŽ
Ve středu 17. května 2017 se žáci naší školy zúčastnili soutěže v poznávání živočichů, rostlin a minerálů v České Třebové. Do soutěže se zapojilo
32 škol a 259 žáků z Pardubického kraje. Poprvé si vyzkoušeli své znalosti naši třeťáci Adam Honskus a Běla Halířová, kteří se pečlivě připravovali
s paní ředitelkou. Svoji premiéru zvládli skvěle a Bělka Halířová vybojovala
moc pěkné 3. místo.
Pozadu nezůstali ani starší žáci a v poznávání rostlin máme hned dvě umístění na podiu! 2. místo patří Natálce Janečkové, 3. stupínek Divišce Halířové
a 5. místem úspěch ještě podpořila Anežka Kalousková. V poznávání živočichů patří Divišce ještě výborné osmé, Natálce 11. a Markétce Doskočilové
22. místo. Ve škole máme šikovných dětí více, ale na soutěž mohou jet z každé
kategorie pouze tři zástupci. O účast se prostě musí „poprat“ ve školním kole.
Chválím proto všechny, kteří se snažili, a chtěli uspět. Všem našim dětem
moc gratulujeme za skvělá umístění a děkujeme za výbornou reprezentaci
naší školy.
Mgr. Vendula Valachová, učitelka
Českorybenský Zpravodaj - 4/2017
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TJ SOKOL ČESKÁ RYBNÁ
NEDĚLNÍ PIKNIK

Na neděli 6. srpna byl na hřišti v České Rybné naplánován piknik. Tři rodinky
s dětmi se sešly už v sobotu odpoledne a postavily společnými silami dva stany
a jeden „retrostan“. Večer nás přišla navštívit další skupinka dospěláků s dětmi
a společně jsme poseděli u ohně. Ráno nás čekala vynikající snídaně a to domácí míchaná vajíčka. Poté následoval společný oběd uvařený v kotlíku. Odpoledne se odpočívalo, hrál badminton, fotbálek, cpali jsme se buchtičkami,
chlapi si popíjeli pivko. Bylo to krásné stanování a příští rok se zase sejdeme
v Rybné na hřišti pod stanem. Děkuji všem za účast i za pomoc.
Za TJ Sokol Lucie Blechová

BOZEŇOV 2017
TJ Sokol pořádal ve dnech 11.8.
– 13.8.2017 víkend ve stanech
a chatkách v rekreačním areálu Bozeňov nedaleko Zábřehu
na Moravě. Už při plánování celého výletu, s vůlí dodržet tento
tradiční termín, bylo zřejmé, že se
všichni loňští účastníci nemohou
zúčastnit a nových moc nepřibyde. I přesto jsme výlet uspořádali.
Z České Rybné tedy jely dvě rodi12
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ny, které vzaly s sebou své příbuzné a známé. Nakonec se nám podařilo obsadit
tři chatky. Počasí již tradičně nám moc nepřálo, přesto jsme se stihli vykoupat,
procházku, zažili krupobití, děti se vydováděly na nedalekém hřišti a na závěr
absolvovaly námi připravenou veverčí stezku. Byl to příjemně strávený víkend.
Za TJ Sokol Dominika Krátká a Anna Luhová

TURNAJ V MINIFOTBALU
Vážení spoluobčané, dne 2. 9. proběhl na místním hřišti turnaj v minifotbalu.
Od 17h následovalo „ Loučení s létem“ s konzumací grilovaných kuřat a jiných
dobrot. K tanci a poslechu hrála skupina Zeus, která přispěla k dobré náladě
a vydatnou měrou i k chuti, jelikož se vše snědlo. Velice děkuji všem, kteří
s akcí pomáhali, i všem, kteří se zúčastnili.
Za TJ Sokol Jiří Kalousek

TROJÍ SOKOLSKÉ POZVÁNÍ
první…
Zveme vás na posvícenské fotbalové utkání ženatí – svobodní. Hraje se v nedělí
22. 10. 2017 od 13.00 h na místním hřišti. Přijďte fandit, občerstvení zajištěno!
druhé…
Výroční schůze TJ Sokol Česká Rybná spojená s poděkováním aktivním členům
a sponzorům se koná v pohostinství Bosenka v pátek 8. 12. 2017 od 18.00 h.
třetí…
Srdečně vás zveme na divadlení představení ochotnického souboru SPOLEK
NA SKÁLE z Helvíkovic. Hru s názvem Nájemníci pana Swana předvedou
na sále obecního úřadu 9. 12. 2017 od 19.00 h. Vstupné 50 Kč. Předprodej
vstupenek od 27. 10. 2017 na Obecním úřadě Česká Rybná.
Za TJ Sokol Martin Myšák

TJ SOKOL Česká Rybná zve všechny
na 2. ročník

ČESKORYBENSKÉ DR AK I ÁDY.
Akce se bude konat v neděli 22. října od 15.00 hod.
v České Rybné na louce nad školou.

Českorybenský Zpravodaj - 4/2017
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SDH ČESKÁ RYBNÁ
29. ROČNÍK MEMORIÁLU MILOŠE FELCMANA
Již počtvrté se memoriál konal jako noční akce. Běhalo se již do
známého kopečku, podél školy, a mnohdy závodníci dosahovali
vítězného cíle s vypětím svých sil. Útočný proud se prováděl na dvě hasice B
a dva proudy po dvou hadicích C na nástřikové terče. Zde musel závodník
otvorem o průměru 5 cm nastříkat deset litrů vody a výsledný čas byl měřen
elektronicky. Na start soutěže se postavilo 20 soutěžních družstev, z toho bylo
6 družstev žen. Tento ročník putovní pohár vyhrálo domácí družstvo mužů.
Výsledky:
Ženy
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Muži

Česká Rybná
Žamberk
Klášterec nad Orlicí
Sopotnice
Ústí nad Orlicí
Česká Rybná NP

43,94
47.51
50,73
57,57
69,27

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Česká Rybná
Lanšperk
Záchlumí
Přívrat
Sopotnice
Česká Rybná
Dlouhoňovice
Kameničná
České Libchavy
Líšnice
Bohousová
Velká Skrovnice
Žamberk
Ústí nad Orlicí

32,71
34,14
35,19
35,72
38,16
40,99
44,79
44,88
48,21
50,80
59,64
73,59
87,69
94,41

VESNICKÉ HRY BEZ KATASTRU
Letošní hry bez katastru se konaly již podvacáté a jejich pořádání připadlo
na Sopotnici. Připravila je obec Sopotnice s místním sborem dobrovolných
hasičů. Konaly se 5.srpna2017. Program her měl i letos tradiční podobu.
Na start se potavila družstva hasičů a obce z Českých Libchav, Sopotnice,
14
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Velké Skrovnice, Hejnic, České Rybné a Libchav. Kromě těchto družstev
soutěžily dvojce starostů zmíněných obcí.
Soutěžící družstva zdolávala těchto šest disciplín
1. chůze na chůdách s úkolem propíchnout balónek
2. soulyžení - všech pět soutěžících společně na lyžích - trámky - zdolává
vzdálenost s překážkou
3. střelba z luku na terč
4. přeprava vody - soutěžící donáší vodu v kelímkách do hadice a na konci
vtíká do nádoby - měří se množství vody a vše je omezeno časem
5. picí štafeta - čtyři nápoje, poslední člen musí sníst tatranku a zapískat
6. farmářský běh - přenášení břemena a počítá se vzdálenost zdolaná
s břemenem. Právě při této disciplíně musíme vyzvednout výkony
Kateřiny Valachové a Tomáše Pfeifera
Starostové měli pouze tři disciplíny
1. picí štafeta - ta je pro naší dvojci Vencl-Ralik suveréně vítězná
2. střelba z luku
3. farmářský běh
Výsledky:
Starostové

Družstva

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Česká Rybná
Hejnice
Libchavy
České Libchavy
Sopotnice
Velká Skrovnice
Libchavy obec
Sopotnice obec
České Libchavy obec
Libchavy hasiči
Velká Skrovnice obec
Česká Rybná hasiči

České Libchavy hasiči
Sopotnice hasiči
Hejnice obec
Česká Rybná obec
Hejnice hasiči
Velká Skrovnice hasiči
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NAŠI ČLENOVÉ SLAVILI ŽIVOTNÍ JUBILEA
ČERVENEC

František Zeman
Miroslav Koudela

50 let
50 let

SRPEN

Jaromír Hynek

55 let

ZÁŘÍ

František Krčmář

85 let

Všechno nejlepší, hodně zdraví a stálou přízeň
dobrovolné hasičině přeje Výbor hasičů.
Za SDH Jiří Malý

ZAJÍMAVOSTI Z NAŠÍ OBCE
BLAHOPŘEJEME OSLAVENCŮM
SRPEN

Jaroslav Šulcek

60 let

ZÁŘÍ

František Krčmář

85 let

Hodně zdraví a rodinné pohody oslavencům přejí členové SPOZ.

ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU
4. září 2017 se zástupci SPOZ zúčastnili zahájení školního roku v naší škole.
Tentokráté do lavic prvního ročníku usedly čtyři prvňačky, tři z České Rybné
a jedna z Hejnic. Jako pozornost dostaly knížku s věnováním pro vzpomínku
na první den ve škole. Všem přejeme, aby se jim ve škole dařilo a škola v nich
zanechala ty nejkrásnější vzpomínky.

VZPOMÍNÁME
Z řad našich spoluobčanů a z kruhu svých blízkých odešli
25. 7. 2017
14. 8. 2017
4. 9. 2017

paní Marie Valachová
pan Ján Belko
pan Jiří Balaš

96 let
52 let
57 let.
Za SPOZ Jiří Malý

16
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ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ
Fotosoutěž s českorybenskou tematikou pokračuje dalším, již druhým, kolem.
Tentokrát si můžete prohlédnout fotograﬁe s letním námětem. Od 10. 10. 2017
jsou k vidění na chodbě obecního úřadu fotograﬁe, které byly do soutěže zaslány.
Hlasovací lístky jsou k dispozici v kanceláři u paní Martincové. V době konání
voleb budou nástěnky se soutěžními fotograﬁemi umístěny na chodbě školy. Hlasujte pro svého favorita a i vy můžete získat drobný fotodárek. Hlasování bude
ukončeno 1. prosince 2017. Slavnostní odhalení autorů fotograﬁí a ocenění těch,
jejichž fotograﬁe ohodnotíte nejvíce hlasy, proběhne v šenku pohostinství Bosenka. Tímto Vás všechny zvu 9. 12. 2017 od 15ti hodin na „Posezení u kávy a fotek“.
Další výzvou pro fotografy bude zimní období v naší obci a okolí.
Anna Luhová

DALŠÍ VÝLET
ZA HISTORIÍ
Několik historie chtivých
rybeňáků se zúčastnilo
výstavy z 1. světové války,
která se konala ve Vysokém Mýtě. Výstava byla
zajímavá a všem se líbila.
Za historie chtivé rybeňáky
Ladislav Faigl

POMÍSTNÍ JMÉNA HROB A PRAJSKO
V červnu roku 2015 vydala obec publikaci s názvem Červená země, popisující
jednotlivá pomístní jména na území České Rybné. Mezi nimi je uvedeno pojmenování Hrob. V mapě Stabilního katastru z r. 1840 – BÖHMISCH RIBNA
je toto jméno zaneseno na parcele č. 906, patřící ke gruntu čp. 60. Parcelu 906
dnes již nenajdeme, neboť byla přečíslována. V jejím těsném sousedství se táhne pruh pozemků s parcelními čísly 895 a 897. Tyto pozemky byly dříve obecní
a říkalo se jim Draha nebo také Obecní grunt.
Původ jména se mi nepodařilo dostatečně objasnit. Pouze odkazuji na kronikářovy zápisy, které ale nejsou podloženy žádnými důkazy. V dobách národního obrození a rozpadu Rakousko - Uherska se místní kronikáři snažili svoje
obce zviditelnit a spojit je s nějakými historickými událostmi. Stačí si jen připomenout, kolik míst v okolí je spojováno s přítomností Karla Lucemburka.
V některých případech bylo přání otcem myšlenky.
Českorybenský Zpravodaj - 4/2017
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V minulých staletích se zeměmi šířily různé epidemie, nazývané morové rány.
V blízkém Žamberku je mor zaznamenán v letech 1555, 1585, 1595 a 1633. V roce
1681 vymřela následkem moru celá ves Kameničná. Můžeme s jistotou předpokládat, že i Česká Rybná byla některou z těchto epidemií zasažena. V takovém
případě bylo nutné rychle pohřbít mrtvé. Ukládali je do společných hrobů v lese
nebo na obecním pozemku. Pojmenování místa Hrob by mohlo s velkou pravděpodobností souviset právě s takovouto nešťastnou událostí v historii vesnice
a vztahovat se přímo k výše uvedenému bývalému obecnímu pozemku. Na tuto
myšlenku mě přivedla obdobná událost v nedaleké obci Záměl. V lese u Sladkého potoka, v místě zvaném Čertův důl, se nachází několik hrobů. Jsou deset až
dvacet metrů dlouhé, asi jeden metr široké a půl metru vysoké. Traduje se, že jde
o velké masové hroby z minulých století, kdy vesnici skolila epidemie moru. Přeživší obyvatelé se obávali pohřbít mrtvé na hřbitově a hromadně je zakopali v lese.
Na rozhraní Rybné a Bohousové směrem k Popluží se říká V Prajsku. Název
jsem dal do souvislosti s bývalým nedalekým Pruskem. Při pohledu do historie
města Žamberka se nabízí ještě pravděpodobnější vysvětlení. V době Slezských
válek v letech 1740–1742 a 1744–1745 byl Žamberk mnohokrát obsazen jak
vojsky habsburskými, tak i pruskými. Zejména během roku 1742 se zde Prusové
několikrát usadili a město plenili. Nabízí se otázka. Není pojmenování V Prajsku připomínka místa, kde mělo tábor pruské vojsko? K souvislosti s válečnými
událostmi nabádá i další nedaleké pomístní jméno. Asi jeden kilometr severně
od Prajska, u hranic katastrů obcí Bohousové a Helvíkovic, je les, nazývaný Kriegwald (Válečný les). V dnešních mapách se neuvádí, ale v mapě Stabilního katastru z r. 1840 je pojmenování zaznamenáno. Přesný původ jména není znám, ale
nabízí se možná souvislost s bojovými střety na žambersku.
Karel Novák

Fotosoutěž Čtvero ročních období
Zveme Vás k účasti ve fotosoutěži pod záštitou starosty obce Josefa Vencla

ZIMNÍ ČESKÁ RYBNÁ
Odešlete jednu Vaši fotograﬁi se zimní českorybenskou tematikou
na emailovou adresu: fotosoutez.ceskarybna@gmail.com
Minimální rozlišení fotograﬁe 1200x1800 px.
Uzávěrka soutěže 31. 3. 2018.
Fotograﬁe budou zveřejněny na chodbě OÚ.
O výherci rozhodnou občané České Rybné.
autoři vítězných fotograﬁí budou odměněni.
18
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SLAVNOSTNÍ
VYSVĚCENÍ
CAS 15 M2Z
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Vydává Obec Česká Rybná v nákladu 70 ks. Evidenční číslo MK CR E 19675.
Uzávěrka příštího čísla: 31. 12. 2017. Foto na obálce Zdeněk Martinec a Jiří Kalousek.
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.

