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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná dne 27. 09. 2017.
Přítomno sedm zastupitelů:
M. Koudela, P. Krčmář, J. Malý, J. Vencl, M. Šulcková, D. Krátká, P. Valach
Omluven:
T. Blecha

ČEZ DISTRIBUCE, A. S.  SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ
O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE A SMLOUVU O PRÁVU PROVÉST
STAVBU Č. IE122006378/VB/01
Starosta obce seznámil OZ se zněním smlouvy č. SoBS VB PSr09v01 – Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést
stavbu č. IE-12-2006378/VB/01. Nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje smlouvu č.
SoBS VB PSr09v01 – Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IE-12-2006378/VB/01. A pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 577/2017 bylo schváleno.
NÁKUP KOMPRESORU PRO JSDH ČESKÁ RYBNÁ
Starosta obce seznámil OZ s požadavkem velitele JSDH Česká Rybná o zakoupení kompresoru. Starosta obce navrhl zakoupit kompresor dle požadavků velitele
JSDH Česká Rybná do částky 8.000,-Kč. Nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje nákup kompresoru pro JSDH jehož pořizovací cena nepřekročí 8.000,-Kč.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 578/2017 bylo schváleno.
ZO bere na vědomí:
 Stav ﬁnančních účtu k 27. 09. 2017
 Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů –
Veřejná vyhláška – opatření obecné podvahy:
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1. Ministerstvo zemědělství podle ustanovení § 32 odst. 2 písm. a) lesního
zákona nařizuje vlastníkům lesů na území České republiky - v lesních
porostech dřevin rodu smrk (Picea spec.) a borovice (Pinus spec.)
a) zastavení jiných těžeb než těžeb nahodilých,
b) zpracování těžeb nahodilých, vzniklých ke dni účinnosti tohoto
opatření.
2. Nařízení uvedené v odstavci 1. se nevztahuje na lesy na území národních parků a na lesy v jejich ochranných pásmech, a dále na těžby mimořádné.
3. Nařízení uvedené v odstavci 1 písm. a) platí do 31. prosince 2017, nařízení uvedené v odstavci 1 písm. b) platí do 31. března 2018.
 Zpráva kontrolní výboru - M. Koudela -kontrola 26. 09. 2017 – nebyly
zjištěny žádné nedostatky.
 Přihlášení podpůrného orgánu do Centrálního registru oznámení a zápis
veřejných funkcionářů.
 Zpráva ﬁnančního výboru – Mgr. M. Šulcková – kontrola 27. 09. 2017 –
nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná dne 21. 10. 2017.
Přítomno osm zastupitelů:
M. Koudela, P. Krčmář, J. Malý, J. Vencl, M. Šulcková,
D. Krátká, P. Valach, T. Blecha

KUPNÍ SMLOUVA  DUCHÁČKOVÁ 1/6
Starosta obce seznámil OZ s možností odkoupit 1/6 pozemkových parcel č. st.
223 a poz. parc. č. 424, 425/1, 425/2, 425/3, 425/4 v k. ú. Česká Rybná u Žamberka o celkové výměře 2.369m2. Kupní cena 83.334,-Kč. Dále seznámil ZO se
zněním kupní smlouvy. Nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje odkoupení
jedné šestiny (1/6) stavební parcely číslo st. 223 a jedné šestiny (1/6) pozemkových parcel číslo 424, 425/1, 425/2, 425/3 a 425/4 v k. ú. Česká Rybná u Žamberka za 83.334,-Kč od p. Ducháčkové. A pověřuje starostu obce
podpisem kupní smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se Malý
Usnesení č. 584/2017 bylo schváleno.
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KUPNÍ SMLOUVA  HEGER 1/3
Starosta obce seznámil OZ s možností odkoupit 1/3 pozemkových parcel č. st.
223 a poz. parc. č. 424, 425/1, 425/2, 425/3, 425/4 v k. ú. Česká Rybná u Žamberka o celkové výměře 2.369m2. Kupní cena 166.667,-Kč. Dále seznámil ZO
se zněním kupní smlouvy. Nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje odkoupení jedné třetiny (1/3)
stavební parcely číslo st. 223 a jedné třetiny (1/3) pozemkových parcel
číslo 424, 425/1, 425/2, 425/3 a 425/4 v k. ú. Česká Rybná u Žamberkaza 166.667,-Kč od p. Hegera. A pověřuje starostu obce podpisem kupní
smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se Malý
Usnesení č. 585/2017 bylo schváleno.

KUPNÍ SMLOUVA  VOŘÍŠEK 1/6
Starosta obce seznámil OZ s možností odkoupit 1/6 pozemkových parcel č. st.
223 a poz. parc. č. 424, 425/1, 425/2, 425/3, 425/4 v k. ú. Česká Rybná u Žamberka o celkové výměře 2.369m2. Kupní cena 83.334,-Kč. Dále seznámil ZO se
zněním kupní smlouvy. Nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje odkoupení jedné šestiny (1/6)
stavební parcely číslo st. 223 a jedné šestiny (1/6) pozemkových parcel
číslo 424, 425/1, 425/2, 425/3 a 425/4 v k. ú. Česká Rybná u Žamberka
za 83.334,-Kč od p. Voříška. A pověřuje starostu obce podpisem kupní
smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se Malý
Usnesení č. 586/2017 bylo schváleno.

SMLOUVA O VÝPŮJČCE MOVITÝCH VĚCÍ
Starosta obce seznámil ZO se zněním smlouvy o výpůjčce movitých věcí –
Pivovar Holba, a.s. – č. smlouvy 6000-011-68915. Nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje smlouvu o výpůjčce movitých
věcí – Pivovar holba, a.s. – č. smlouvy 6000-011-68915. A pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 587/2017 bylo schváleno
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ZO bere na vědomí:
 Stav ﬁnančních účtu k 21. 10. 2017
 Úřad práce České republiky – Krajská pobočka v Pardubicích – protokol
o kontrole u příjemce veřejné ﬁnanční podpory. Kontrolované období:
od 1. dubna 2016 do 31. prosince 2016. Bez závad – dotace 438 537,-Kč
 MÚ Žamberk – Stavební úřad – OZNÁMENÍ – zahájení územního řízení
č. j. 508/2017
 MÚ Žamberk – Stavební úřad – ÚZEMNÍ SOUHLAS – umístění stavby
č. j. 474/2017
 MÚ Žamberk – Stavební úřad – ROZHODNUTÍ – změna stavby před
jejím dokončením, spočívající v prodloužení lhůty k dokončení stavby
„stavební úpravy střešních a stropních konstrukcí čp. 120“ č. j. 473/2017
 Podání žádostí o možnosti uzavření dohody o vytvoření společného
školského obvodu s Obcí Sopotnice, s Obcí Hejnice a s Městem Žamberk.
OBCR/505, 506, 507/2017.
Diskuse občanů:
p. D. – kotel v prodejně Hruška – zatím vyhovuje
p. Š. – stav střechy nad sálem – řešení bude přenecháno
příštímu zastupitelstvu
p. K. – co se dá utratit z rozpočtu – vytápění WC pohostinství
a vytápění jeviště
p. V. – zateplení venkovní zdi u WC – pohostinství
p. K. – děkuje obci za sekání hřiště, ale lituje, že obec nekoupila
traktůrek – sekačku na trávu – Sokol na ni nemá.
p. R. – sáčky na psí exkrementy
p. V. – děkuje obecním zaměstnancům za práci,
na dětském hřišti chybí WC
p. R. – (reakce na p. K.) – auto si koupilo SDH Česká Rybná
– sami si platí údržbu a naftu.
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Zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná dne 23. 11. 2017.
Přítomno sedm zastupitelů:
M. Koudela, P. Krčmář, J. Malý, J. Vencl, M. Šulcková, D. Krátká, P. Valach
Omluven: T. Blecha
USTANOVENÍ INVENTARIZAČNÍ KOMISE
Starosta obce navrhl ústřední inventarizační komisi ve složení J. Vencl, I. Martincová, J. Malý J., M. Koudela a M. Šulckovou. Předsedou komise navrhl J. Malého. Dále seznámil OZ s plánem inventur na rok 2017. Nebyly vzneseny žádné
připomínky, jiný návrh nebyl podán.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Česká Rybná zřizuje inventarizační
komisi ve složení J. Vencl, I. Martincová, J. Malý, M. Koudela, M. Šulcková
a schvaluje plán inventur pro rok 2017. Předsedou inventarizační komise
volí J. Malého.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 594/2017 bylo schváleno
ŽÁDOST OBEC HEJNICE  VYTVOŘENÍ SPOLEČNÉHO
ŠKOLSKÉHO OBVODU Č. J. 515/2017
Starosta obce seznámil OZ se žádostí obce Hejnice o vytvoření společného
školského obvodu s obcí Česká Rybná. Nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje žádost obce
Hejnice o vytvoření společného školského obvodu s obcí Česká Rybná.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 600/2017 bylo schváleno.
PROIZS CZ S.R.O.  CENOVÁ NABÍDKA PRO SDH ČESKÁ RYBNÁ
Č. J. 566/2017
Starosta obce seznámil OZ s cenovou nabídkou pro SDH Česká Rybná od
f. ProIZS CZ s.r.o. – nabídka kovová džberovka 10L cena 4235,- Kč, sada hadic na 60 m Trikolora Quick se spojkami DIN cena 2420,-Kč. Starosta navrhl
vybavení pro SDH Česká Rybná zakoupit. Nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje nákup vybavení pro SDH Česká Rybná a to kovovou džberovku 10L za cenu 4235,-Kč
a sadu hadic na 60 m Trikolora Quick se spojkami DIN za cenu 2420,-Kč.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 602/2017 bylo schváleno.
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PROIZS CZ S.R.O.  CENOVÁ NABÍDKA PRO JSDH ČESKÁ RYBNÁ
Č. J. 567/2017
Starosta obce seznámil OZ s cenovou nabídkou pro JSDH Česká Rybná od
f. ProIZS CZ s.r.o. – nabídka zásahová kukla 100% Aramid 7 Ks, zásahový oblek
Patriot ELITE CZ, Vyprošťovací nástroj Hooligan, rescue/pracovní rukavice
Asko Grip ultra 12 Ks, protipořezové zásahové návleky Profesion za celkovou
cenu 28828,25Kč Starosta navrhl vybavení pro JSDH Česká Rybná zakoupit.
Nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje nákup vybavení pro JSDH Česká Rybná seznam vybavení dle cenové nabídky č. j.
567/2017 za cenu 28828,25Kč.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 603/2017 bylo schváleno.
ING. JAN ŠTĚPÁNEK  CENOVÁ NABÍDKA NA NOTEBOOKY,
OFFICE Č. J. 565/2017
Starosta obce seznámil OZ s cenovou nabídkou na nákup notebooku – Lenovo
IdeaPad 320-15IKBN Platinum Grey (konﬁgurace: Intel Core i5 7200U Kaby
Lake, 15.6“ LED 1920x1080 antireﬂexní, RAM 4GB DDR4, Intel HD Graphics
620, SSD 256GB, WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.1, HD webkamera, HDMI, USB
3.1 Gen 1, 2článková baterie, Windows 10 Home 64bit) cena notebooku je
15900,- + brašna a myš zdarma. Starosta navrhl zakoupit dva notebooky. Nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje nákup dvou
kusů notebooků – Lenovo IdeaPad 320-15IKBN Platinum Grey za celkovou cenu 31800,-Kč.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 604/2017 bylo schváleno.
ŽÁDOST  O VYASFALTOVÁNÍ OBECNÍ CESTY
NA P.P.Č. 119/1 Č. J.569/2017
Starosta obce seznámil OZ se žádostí o vyasfaltování obecní cesty na p. p. č.
119/1 – ostatní komunikace. Starosta konstatoval, že v roce 2015 byla provedena cenová kalkulace opravy místní komunikace na p.p.č. 119/1 cena
129.958,-Kč. Starosta navrhl zadat zpracovat novou cenovou nabídku. Nebyly
vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje zadat zpracovat cenovou nabídku na opravu komunikace na p.p.č. 119/1.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 605/2017 bylo schváleno.
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ROZPOČTOVÁ ZMĚNA Č. 10
Starosta obce seznámil ZO se změnami v rozpočtu a požádal o schválení rozpočtové změny č. 10 (dotace – zabezpečení ZŠ 39.999,-Kč) Nebyly vzneseny
žádné připomínky. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje rozpočtovou změnu č. 10. Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 607/2017 bylo schváleno
ZO bere na vědomí:
 Stav ﬁnančních účtu k 23. 11. 2017
 Návrhy na změnu územního plánu v katastru obce Česká Rybná u Žamberka č. j. 558/2017, 552/2017, 553/2017.
 Informace k prezidentským volbám – počet členů okrskové volební komise – 6.
 Státní pozemkový úřad – veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení
o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Česká Rybná.
 Pardubický kraj – Krajský úřad – odbor ﬁnanční – zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce- přezkoumané období od 1.1.2017 do 22.11.2017 –
nebyly zjištěny nedostatky.
 Gazterm s. r. o. – cenový návrh výměny plynových kotlů v budově ZŠ Česká
Rybná č. j. 568/2017
 Nákup Aga Prodejní stánek 3S blue 3x4,5 m dva ks celková cena 5798,-Kč.
 Atomicom s. r. o. – cenová kalkulace – evidence a pasport hřbitova č. j. 563/2017
 Cenová nabídka na vybavení klubovny SDH Česká Rybná – novým nábytkem č. j. 564/2017
 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – zápis z pracovního
jednání ze dne 3. 11. 2017 – hřbitovní kaple s márnicí v obci Česká Rybná.
 Sdružení obcí Orlicko – návrh rozpočtu 2018
 Zpráva SPOZ – J. Malý – vítání občánků ročníků 1974, 1975 – 26. 11. 2017
– vítání občánků 2017 – 10. 12. 2017
 Návrhy zastupitelů obce – Místní program obnovy venkova obce Česká
Rybná na období 2019 - 2023
Na závěr příspěvku mi dovolte, abych poděkoval všem, kteří se v minulém
roce podíleli na akcích pořádaných v obci Česká Rybná.
Do roku 2018 bych chtěl všem občanům naší obce popřát mnoho zdraví, štěstí
a úspěchů jak v osobním tak i pracovním životě.
Josef Vencl – starosta
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ RYBNÁ
TONDA OBAL
NA CESTÁCH
24. října přijel k nám do školy lektor
s ekologickým programem. Přivezl
s sebou spousty pomůcek a předmětů k tomu, aby se děti naučily
třídit odpad. Ukázal dětem videa,
jak fungují spalovny odpadu, jak se
třídí plasty, a co všechno se z nich
dá ještě vyrobit, jak fungují skládky komunálního odpadu,… Dětem
se líbily malé barevné popelnice,
do kterých si zkusily vytřídit odpad,
který doma vyprodukujeme. Dostaly karty s obrázky nebo názvy odpadků. Popsaly, z jakého materiálu
byl výrobek, a kam uloží obal. Samy
dokázaly uznat, že třídit odpad má
smysl kvůli recyklaci i našemu životnímu prostředí. Za správné vytřídění obdržely malé odměny.

Druhou součástí příprav na tuto
událost v obci je tvorba všemožných
výrobků. Ať jsou to svícny, věnce,
výrobky z přírodnin, papíru apod.,
děti je dělají se snahou, aby právě jejich výrobek byl nejhezčí. Všem patří
velká pochvala a těm rodičům, kteří
ochotně dodali dostatek materiálu
na výrobky dík.
Zvláštní pochvalu a poděkování si
zaslouží žáci Anežka Kalousková,
Petr a Pavel Pfeiferovi, kteří pomáhali trpělivě při pečení vanilkových
rohlíčků a vydrželi až do konce.
Pomohli ochotně i se závěrečným
úklidem. To, že se jedná o několikahodinovou činnost, všichni víme.
Vánoční strom se v obci rozsvítil
a pěkné počasí pomohlo navodit
příjemnou předvánoční náladu.
Mgr. Zdeňka Rendlová učitelka

Mgr.Vendula Valachová učitelka

PODĚKOVÁNÍ
ADVENTNÍ PŘÍPRAVY
Letos, jako každoročně, jsme se
ve škole chystali na rozsvícení vánočního stromu. Náš kulturní program
se vloni skládal z biblického příběhu,
tentokrát byl zaměřen na sv. Mikuláše a jeho doprovod. Pro některé děti
je tato návštěva do předvánočních
domovů očekávaná s obavou. Nakonec jsou však dojmy, které ve škole
děti vypráví, většinou radostné a je
z nich cítit spokojenost.
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S koncem kalendářního roku přišel
čas na poděkování.
Stejně jako v minulých letech žáci
nacvičili s paní učitelkou Valachovou kulturní programy na sousedské
posezení, vítání občánků a rozsvěcení stromečku. K adventnímu vyrábění a pečení se připojila paní
učitelka Rendlová, a tak bylo čím se
pochlubit.
Mikulášskou nadílku dětem zajistil
a k adventnímu tvoření přispěl pan
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Roman Košťál, paní Blechová nás
podpořila upečením vynikajících
medových perníčků.
Nezapomněla na nás ani organizace
včelařů a dětem poslala velkou sklenici sladkého a zároveň zdravého
mlsání v podobě medu.
Manželé Eva a Petr Krčmářovi nám
jako každý rok věnovali vánoční
stromky do tříd a u stromečků jsme
se na vánoční besídce rozloučili s kalendářním rokem. Z besídky už děti
pospíchaly domů strávit nejkrásnější
dny v roce u svých rodin.
Na konci roku se s naší školou rozloučí dlouholetá zaměstnankyně,

školnice a kuchařka ve výdejně obědů paní Jaroslava Kalousková. Děkuji jí touto cestou za práci, kterou
ve škole vykonávala, velice často
i nad rámec svých pracovních povinností i za vlídný a vnímavý přístup k žákům školy. Jaruško, přeji
Ti mnoho úspěchů, pohody a klidu,
jak v osobním, tak i v dalším profesním životě.
Všem našim žákům, zaměstnancům
školy a všem spoluobčanům přeji klidné prožití vánočních svátků
a šťastný nový rok.
Mgr. Marta Košťálová ředitelka

TJ SOKOL ČESKÁ RYBNÁ
DRAKIÁDA 2017
Z důvodu nepřízně počasí se druhý ročník Českorybenské drakiády místo plánovaného termínu - neděle 22. října („Vítr nám
sice fouká, ale déšť neustává a dle předpovědi se to během dne
nezmě-ní“) a náhradního termínu 29. října („Předpovědi meteorologů jsou
dokonce varující, Česko zasáhne v neděli extrémně silný vítr, varují meteorologové“) nakonec konal v neděli 5. listopadu. Celá akce probíhala pod záštitou
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TJ Sokol Česká Rybná. Ve tři hodiny
se všichni „drakonoši“ sešli na louce
za školou. Vítr nám tentokrát foukal
až tak, že někteří dráčci nepřežili,
někteří se zamotali.
Akce se zúčastnilo 16 dětí a také
pár dospělých. Každý drakonoš dostal buřtíkové krmení, které si mohl
opéci na ohni a sladkou dračí odměnu. Pro zahřátí si děti mohly načepovat teplý čaj a dospělí svařák. Bylo
to příjemně strávené nedělní odpoledne.
Děkuji všem, kdo přišli, pomáhali
s organizací a těším se na další bezdeštivé a větrné ročníky.
Větru ani dešti neporučíme.

POZVÁNKA
NA
ZIMNÍ POCHOD
Procházka na Chlum.
S sebou jako vždy
dobrou obuv, špekáčky,
3 ks polínek, čaj a přísady.
Termín dle počasí
–
bude upřesněn
v měsíci únoru
na obecních nástěnkách.

Za TJ Sokol Dominika Krátká

DIVADLO V ČESKÉ RYBNÉ

ROK 2017 JE ZA NÁMI

Na 9. 12. 2017 přijali pozvání TJ Sokol Česká Rybná divadelní ochotníci
z Helvíkovic. Tito herci, vystupující pod názvem Spolek Na Skále,
navštívili naši obec již počtvrté.
Po letech 2013 – Dívčí válka, 2014
– Postel pro anděla a 2015 – Dokonalá svatba tentokrát předvedli divadelní kus Nájemníci pana Swana.
Stejně jako každý zmiňovaný rok
zahráli dokonalou komedii ke spokojenosti diváků. Veliký aplaus toho
byl důkazem.
Děkujeme jim, také samozřejmě
všem, kteří zajišťovali přípravu
a průběh akce, a všem kulturychtivým hostům.

Rok 2017 je za námi. Byl plný různých událostí ať už kulturních, sportovních či rodinných. Nesmíme
zapomenout na naše spoluobčany,
kamarády a sousedy, kteří nás v loňském roce opustili. Zůstanou jen
vzpomínky. S poděkováním, co pro
naši vesnici a spolky udělali. Děkujeme.

Za TJ Sokol Martin Myšák

Za TJ sokol Jiří Kalousek
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A co si přát do toho příštího roku
2018? Hodně hodně štěstí, zdraví
a spokojenosti.
Těším se na další setkání a spolupráci při ruzných činnostech.
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SDH ČESKÁ RYBNÁ
Z ČINNOSTI SDH
VÝJEZD K POŽÁRU
V pondělí poránu 28. srpna 2017 byl
vyhlášen poplach druhého stupně
pro osm jednotek hasičů.
Příčinou byl požár v Záchlumí - Litice nad Orlicí, kde v místním závodě
hoří nádrže s topným olejem. K požáru vyjela i naše zásahová jednotka
v počtu pět členů s CAS-25. Požár
vznikl při rozřezávání zásobníku,
ve kterém se stále nacházel zbytek oleje. Zasahovali profesionální
hasiči i dobrovolní hasiči. Oheň se
podařilo uhasit kolem 10,30 hodin
za pomoci pěnidla. Přestože černý
dým valící se z údolí Litic viděný
z dalekého okolí nesignalizoval nic
dobrého, tak k žádným ekologickým
škodám nedošlo.
DRUHÝ VÝJEZD K POŽÁRU
15. října 2017 vyjela naše zásahová
jednotka k požáru, a opět, do Litic
nad Orlicí. Zde hořela trafostanice
před hostincem V zátiší. Příčinou
bylo přehřání studeného spoje nad
trafostanicí. Uhašení se podařilo pomocí práškových hasících přístrojů.
K zásahu se sjeli dobrovolní hasiči
České Rybné,
Bohousové, Záchlumí a profesionálové HZS
Žamberk.

OKRSKOVÉ NÁMĚTOVÉ
CVIČENÍ
V neděli 29. srpna 2017 se do České
Rybné sjeli dobrovolní hasiči 19. okrsku za účelem absolvovat námětové
cvičení, které se ve ﬁnále změnilo
ve školení. Vše ovlivnily povětrnostní podmínky. To již před polednem
se přes naše území přehnala vichřice
Hervard. Popadané stromy přivolaly jednotky zpět do obcí a byl z toho
technický výjezd.. Nejinak tomu bylo
i u nás v České Rybné. To vichřice
vyvrátila dva modříny u hřbitova, při
čemž jeden z nich značně poškodil
jednu hrobku uvnitř hřbitova. Byla
to náročná práce pro 6 členů JSDH.
SVĚCENÍ HASIČSKÉHO AUTA
Jednotka SDH v České Rybné se může
pochlubit dalším zdokonalením technické vybavenosti, získáním auta
MERCEDES-BENZ ATEGO CAS15.
Auto bylo převedeno ze stanice Lanškroun bezúplatně od HZS Pardubického kraje. Je to další výzva pro naší
dvanáctičlennou zásahovou jednotku. Klíče od auta předal starostovi
obce vedoucí oddělení IZS a služeb
územního obdoru Ústí nad Orlicí
major Karel Formánek. 30. září 2017
probělo svěcení hasičského auta. Svěcení provedl pan farář Oldřich Kučera, srdcem stále žambereský farář,
i když toho času vede farnost v Havlíčkově Brodě. Tuto oslavu s námi
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sdíleli jako hosté členové sboru z Bohousové, Hejnic, Sopotnice, Žichlínku a Velké Skrovnice. Na závěr této
akce vystoupili mladí hasiči z České
Rybné se scénkou záchranného integrovaného sboru - dopravní kolize.
VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA
2. prosince 2017 se konala 123. výroční valná hromada, která zdokumentovala úspěchy, popřípadě
neúspěchy v činnosti. Mezi úspěchy
lze jednoznačně považovat činnost
mladých hasičů a činnost žen. Aby
neúspěchy zmizely je třeba aktivizovat členskou základnu.
PŘIPRAVUJEME
3. února 2018 branný závod mladých hasičů v České Rybné
17. února 2018 hasičský ples - hraje
Comby Kvasiny
průběžně práce s mladými hasiči
ŽIVOTNÍ JUBILEA SLAVILI
NAŠI ČLENOVÉ
Hynek Milan
55 let
Kočí Pavel
55 let
Bartoš Jiří
70 let
Kuba Petr
60 let
Kalousková Ivana
60 let
Vše nejlepší, hodně zdraví přeje výbor SDH.

VZPOMÍNÁME
4. září 2017 opustil navždy naše řady
hasičů bratr Jiří Balaš ve věku 57 let.
Za SDH Jiří Malý
14

Z ČINNOSTI MLADÝCH
HASIČŮ
KRAJSKÉ KOLO DOROSTU
V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ
První zkušenost našich dorostenců se soutěží mimo náš okres byla
nesnadná, ale rozhodně nebyla nehodná zmínky. Na krajské kolo se
poctivě připravovali. Tomáš Pfeifer
byl své dovednosti na první úsek
štafety 4x100 metrů pilovat na stanici HZS SŽDC v České Třebové.
Domeček – tedy překážka z tohoto úseku není standartní výbavou
ani ve sborech, kde překážky mají.
Výhodou byl také dozor člena reprezentace HZS SŽDC, který tuto
překážku běhá. Nakonec to bylo pro
sobotu 24.6. v Moravské Třebové
velmi cenné. V konkurenci těch nejlepších z celého kraje bylo pro kluky těžké se prosadit. Ale zjistili, že
není nemožné být i lepší. Stačí jen
chtít a věnovat tréninku volný čas
a dostatečnou píli. Celkové čtvrté
místo by mohlo být zklamáním, ale
doufáme, že kluci ho vnímali jako
motivaci. A třeba za rok? Kdo ví, našlápnuto na to mají.
LETNÍ HASIČSKÝ TÁBOR
Po loňských zkušenostech jsme i pro
tentokrát zvolili stejné místo i stejnou dobu trvání. Děti by řekly, že
po dlouhé době čekání se konečně
dočkaly. A od soboty 22. byly opět
utábořeny na prostranství u řeky
mezi Bohousovou a Helvíkovicemi.
Vítalo nás sluníčko a teplé počasí.
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Stejně tak se s námi i o týden později loučilo. Ovšem to, co bylo mezi
tím, se jen těžko dá nazvat krásným
letním počasím. Ale jak na závěr celého pobytu zhodnotil vedoucí Jirka Mihulka: Tábor jsme měli v tom
nejlepším týdnu, neboť v takovém
deštivém a chladném počasí by děti
strávili veškerý čas doma na gauči
u televize, počítače nebo v lepším
případě u knížky. My jsme je naopak
donutili k aktivitě a k životu v přírodě i během nepříznivého počasí.
Deštivo, blátivo a chladno nás neodradilo od sportování, ke kterému
jsme dvakrát využili také sál obecního úřadu v Rybné. Dále jsme dvakrát vycestovali do Rychnova nad
Kněžnou do bazénu, nechyběl ani

výlet na Zemskou bránu a do hasičárny v Žamberku. Když jsme se
neschovávali před lijavcem, tak jsme
hráli přehazovanou, trénovali uzle,
značky, stavěli překážkové dráhy
a hráli různé běhavé štafety a soutěže. Hned druhou noc na děti čekala opravdu veliká stezka odvahy, ale
nikdo se nezalekl natolik, aby s námi
nechtěl strávit zbytek tábora.
Letos jsme na tábor pronajali 15 klasických táborových podsadových
stanů, které tak umožnili splnit další
z mnoha přísných pravidel pro pořádání táborů. Kolegové z Bohousové doladili koupelnu a prostor
umývárny, nechyběl tradiční zelený
ekologický záchod. No ale to nejdůležitější, všichni si užili spousty
legrace a domu odjížděli lehce zablácení, lehce zvlhlí, ale spokojení.
Děkujeme všem, co nám s přípravou
tábora pomáhali. Díky patří nejen
členům našeho sboru, ale i SDH Bohousová, kteří pomohli nemálo se
stavěním i s odklízením stanů, sečením a dalšími přípravami.
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ZÁVODNÍ AKTIVITY
Jak jste si v minulém příspěvku mohli povšimnout, tak závodních aktivit přibylo.
V podstatě se jedná o každý víkend,
který bychom mohli s dětmi strávit někde na závodech a i tak bychom nebyli schopni obsáhnout vše.
V červenci jsme s družstvy dorostu
vyrazili na první zkušenost s dospěláckými závody – do Líšnice. Za barvy České Rybné závodily děvčata,
kluci tradičně za Bohousovou. Kromě dvojnásobné oslavy narozenin
a tedy i mokré koupačky v kádi se
závodilo v netradičním útoku.
V polovině srpna, přesněji 12., jsme
vyrazili s dorostenci na závody ve stovkách do Kamence u Poličky. Tento závod patří do republikového poháru,
a tak rodiče mohli své děti sledovat
v online přenosu na Fire TV. V celorepublikové konkurenci výsledky nebyly nejlepší, ale zkušenosti k nezaplacení. Okoukali techniku zapojování
rozdělovače, kterou hned na následujícím tréninku začali pilovat. Nastudovaná technika se projevila hned
na prvních závodech na podzim.
Hned na kraji školního roku, 3. září,
jsme vyrazili na závody do Bohousové. Závody mladých hasičů v požárním útoku se zúčastnili mladší i starší
žáci. Závodili tady taktéž dorostenci
a dorostenky. Děti si odvezly nejen
krásné hodnotné ceny, medaile, ale
také pocit z hezkého odpoledne.
O čtrnáct dní později se rozeběhl nový ročník soutěže v šedesát16

kách. Novinkou letošního roku je
také soutěž ve stovkách dorostenců.
Hned první závody v obou kategoriích nás čekali 17. září v Lanškrouně, o týden později v Černovíře,
kde zároveň proběhla generálka
na podzimní část Hry Plamen v závodu požární všestrannosti. Tam se
hlídka starších umístila na 20. místě
a mladší na krásném 11.
V sobotu 30.9, která byla pro Rybenské hasiče velmi důležitým dnem, se
běžely šedesátky a stovky v Mladkově. Zároveň si mladí hasiči připravili
na slavnostní předání hasičského
automobilu scénku z běžného hasičského prostředí. Pří trénování jsme
se velmi pobavili, samotná realizace
podkreslená tou správnou hudbou
už ale tak vtipná nebyla a ukázala.
Ukázala, že i naše děti vědí, jak podat první pomoc a co je práce hasičů
a záchranářů.
Poslední závod započítaný do ligy
v šedesátkách byl 14.10. v Bohousové, kde naše barvy hájilo více dětí, než
normálně. V průběžných výsledcích
máme velikou naději u Radka Pfeifera, který je v tuto chvíli na 4. místě,
ale se shodným počtem bodů s těmi
2. a 3. místě. Jarní část bude velmi
důležitá. V tuto chvíli je Radek v této
sezóně držitelem dosud nejrychlejšího času a to 13,19 s. Držte mu palce,
ať se na jaře zadaří zastavit časomíru
na vysněné 12.
Velmi dobré místo drží v průběžném pořadí i Tomáš Pfeifer, který je
po dvou závodech na 1. místě v kategorii starších dorostenců.
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OSTATNÍ AKTIVITY

HRA PLAMEN
V HORNÍ ČERMNÉ
Sobota 7. října byla
v našem sboru opět
náročná. Nejen že jsme pořádali
slavnostní vyhlášení výsledků Velké ceny ústeckoorlicka, ale zároveň
se konalo okresní kolo Hry Plamen
v Horní Čermné. Nepříznivé počasí v týdnu před samotným závodem
hodně zamíchalo se složením družstev – nachlazení a viróza udělali
své. I tak jsme nakonec vyjeli s dvěma hlídkami mladších i starších žáků
a družstvem dorostenců a dorostenek (opět napůl s Bohousovou). Bláto a rozmáchaná trať byla velikým
přírodním brzdičem výsledků. I tak
to pro nás nakonec dopadlo velmi
dobře! Mladší žáci skončili 21., starší 16., dorostenci závodící za Bohousovou 1. a dorostenky bohužel
svůj pokus ze zdravotních důvodů
nedokončily. Úspěšné podzimní
závodění jsme završili návštěvou
rychnovského bazénu jak s kategorií
mladších, tak starších. Dorostenci
za svůj výkon dostali pizzu.

Na konci října jsme opět provedli
sběr starého papíru a kartonu, kde
jsme sesbírali 1.657 kg. Moc děkujeme všem, kteří nás podpořili. Vydělané peníze posloužili na náš výlet
do bazénu v Rychnově nad Kněžnou.
Poslední schůzku letošního roku
jsme strávili ve vytopeném sále,
kde jsme si zablbli v soutěžích mezi
družstvy. Na závěr nás čekal také
stromeček, kde jsme kromě malých
dárečků našli také pro mladší žáky
sadu hadic na šedesátky a pro starší žáky džberovku. Tyto dárky byly
zakoupeny z příspěvku Obce Česká
Rybná, za což moc děkujeme a slibujeme, že budeme sbor i obec dobře reprezentovat i v dalším roce.
A co nás čeká? Na pravidelných
schůzkách teď hlavně příprava
na domácí Zimní branný závod,
který bude 3. února, tak nás přijďte
podpořit. A pak už začneme s přípravou na jarní část Hry Plamen
a na závody jednotlivců, které budou
zařazeny do celoroční Ligy.
Děkujeme všem rodičům
a kamarádům
za podporu, kterou nám
v roce 2017 dali.
Děkujeme obci a sboru,
že nás ﬁnančně podporují.
Všem přejeme pevné zdraví
a úspěchů v roce 2018.
Za MH SDH Lucie Leuchterová
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SEZÓNA ŽEN
VE VELKÉ CENĚ
ÚSTECKOORLICKA
Do sezóny 2017 jsme se začaly připravovat vcelku brzy, tedy měsíc
před zahájením sezón, ale hned
na začátku jsme řešily problémy se
složením družstva. Nakonec se ale
během prvních tréninků vytříbily. Přibraly jsme do družstva nově
Elišku Kalouskovou na spoje savic,
Katku Valachovou na béčka a Petru
Prachařovou na rozdělovač. Na střídání nám během sezony ještě vypomohly Monika Řepková a Lenka
Faltová.
První závody v Horní Třešňovci tak
prověřily svými dvěma pokusy hned
dva nováčky, Katku s Eliškou. Bohužel jim i ukázal, že i když na tréninku
vše vypadá dobře, může se to v praxi
pokazit. Nepříliš vydařený nástřik
pravé proudařky a u druhého pokusu vada na materiálu nás ocenila
pouhými 3 body za 7. místo. Hned
druhý den, v neděli 18. června, jsme
jely do Bystřece, kde se také soutěž
počítala do Východočeské hasičské
ligy jako den před tím v Třešňovci.
Tam se nám však na sklopné terče vždy dařilo a nebylo tomu jinak
ani tentokrát. Časem 17,96 jsme si
zajistily druhé místo hned za družstvem z Hrobic, které soutěží pouze
na VČHL.
O týden později jsme jeli do Černovíru, kde se běhá na nástřikové
terče. Ani tentokrát jsme nezaváhaly a ukázaly, že tento druh závodu
18

nám sedí. První místo a čas 23,10
byl nejlepším časem sezony na nástřikové terče. To bychom ale nebyly my, kdyby se nám nedařilo jako
na houpačce. Druhý den 25. června
v Nepomukách jsme braly body za 9.
místo. Naštěstí nás čekaly za týden
v Dolním Třešňovci opět „nástřikáče“ a měly jsme možnost opět posbírat nějaké body a to za třetí místo.
A to jsme ještě netušily, že po prázdninové přestávce už se ani na vyšší
stupně bedny nepodíváme.
V Brandýse nad Orlicí, kde byla úplně
nejslabší účast družstev žen za celou
sezonu, jsme skončily až na předposledním pátém místě. Hned druhý
den v Dolní Čermné jsme opět okusily, jaké to je stát na stupních vítězů.
Body za třetí místo sice potěšily, ale
čas, se kterým jsme ho získaly, stejně
tak čas vítězný rozhodně potěšující
nebyl. Takové časy se přece běhaly
tak před deseti lety. Těžko říct, zda
to bylo neznámou drahou nebo pouze stárnoucími týmy.
Hned následující týden byl opět
ve znamení dvojzávodu. V sobotu
jsme byly v Lanškrouně, kde jsme
opět urvaly třetí místo. Tady byla
ještě naděje na celkové druhé místo.
Tu jsme mohly potvrdit hned v neděli v Lanšperku. Bohužel se tak nestalo a po zaváhání pravé proudařky
jsme odjížděly bez bodu a s vědomím, že za 14 dní v Nekoři už je vše
dáno a celková bronzová pozice nás
nemine. Ale vynechat poslední závod nebo ho snad vypustit to by nás
úplně nebavilo. A tak jsme si na pro-
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máchané nekořské trati zaběhly
hned dvakrát. Nejprve v klasické
kategorii žen, kde jsme si v posledním útoku sezóny vyběhly na nástřiky třetí místo. A hned na to jsme
se postavily na startovní čáru znovu v kategorii veteránek, kde jsme
neměly konkurenci a skončily jsme
první. Nezbývá nám nic jiného, jestli nezvážíme příští rok účast spíše
v nově zavedené kategorii veteránek
30+ než získávání bodů mezi omladinou. Ačkoli letos se i náš věkový
průměr na některých závodech dosti snížil ☺
Pak už nás čekalo pouze organizování a pořádání slavnostního vyhlášení
výsledků Velké ceny ústeckoorlicka,
které jsme pořádali už potřetí v Sokolovně v Lukavici sobotu 7. října.
K poslechu a tanci hrála skupina
Beaton a kulturní zážitek obstarala
taneční skupina Neon ze Žamberku.
Výsledky byly známy už od 17.9., ale
slavnostní předání medailí a pohárů
čekalo až na tuto příležitost. Ženská
kategorie byla vyhlášena před tou
mužskou.

Pořadí v této kategorii
bylo následující:
1. Letohrad Červená
2. Nepomuky
3. Česká Rybná
Jako zajímavost na závěr této uplynulé sezony stojí za to zmínit, se nás
na všech postech vystřídalo celkem
12 ve věku od 16 do 44 let.
Přejeme vám, abyste v roce 2018
našli vždy někoho, kdo s vámi
bude sdílet vaši radost bez ohledu
na rok narození, tak jako jsme to
letos zvládly my.
Děkujeme za podporu sboru, našim rodinám a všem, co se rádi informujete o tom, jak se nám daří
nebo nedaří.
Za družstvo žen SDH
Lucie Leuchterová

PODĚKOVÁNÍ
Jménem dorostu, mladých
a starších hasičů
z České Rybné bychom chtěli
poděkovat
Lucce Leuchterové
za všechen její čas věnovaný
nám. Ať už na trénincích,
závodech, soustředěních
či táborech.
Do nového roku 2018
přejeme hodně zdraví
a splněných přání.
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ČSZ ČESKÁ RYBNÁ
LISOVÁNÍ
OVOCE
V měsíci září bylo nutné uklidit v moštárně
a zprovoznit lisovací
zařízení, abychom byli
připraveni na lisovací sezónu. Lisovat se začalo 29. září a skončilo se
10. listopadu. Celkem vyteklo více
než 1 500 litrů šťávy. Přestože letošní rok nepřinesl moc velkou úrodu
ovoce, protože jarní mrazíky a letní
sucho vykonaly své, můžeme být
s výsledkem spokojeni.

ZÁJEZD DO SKLÍPKU
V měsíci říjnu se uskutečnil zájezd
do vinného sklípku. Sehnat sklípek,
kam by se vešlo 50 lidí, není vůbec
jednoduché. Nakonec, a největší
zásluhu na tom má naše pokladní
Jiřina Vymetálková, která brouzdala po internetu a hledala a hledala,
až našla, dopadl sklípek v Břeclavi.
Tam jsme se vešli, ale mělo to i své
stinné stránky. Neseděli jsme totiž pohromadě a každá skupina se
musela bavit sama. Ještě že alespoň
vínečko bylo dobré. Před návštěvou sklípku jsme si prohlédli zámek
v Miloticích, kde byla možnost zapůjčit si dobové kostýmy a zahrát si
na zámecké pány. Někteří toho využili a promenádovali se po nádvoří i zámeckém parku. Počasí nám
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přálo a po noci strávené v domově
mládeže v Břeclavi jsme naši cestu za vínem zakončili burčákovým
pochodem v Mutěnicích. Tam si
každý mohl vybrat trasu podle své
chuti. Byl krásný podzimní den,
takže procházka mezi vinicemi,
které hýřily pestrými barvami podzimu, se skleničkou na krku plnou
dobrého burčáku a krásnou vyhlídkou na malebnou Pálavu, stála skutečně zato.

VÝROČNÍ ČLENSKÁ
SCHŮZE
V sobotu 25. 11. 2017 se uskutečnila
v pohostinství Bosenka výroční členská schůze, na níž se sešlo 18 členů
a 7 hostů. Výborný gulášek nám připravili v restauraci UKamila, sladké
a slané pochoutky zajistily opět naše
šikovné členky. Provoz pohostinství
Bosenka jsme si zajišťovali sami, ale
otevřeno bylo i pro veřejnost.

NÁVŠTĚVA V KOSTELCI
V prosinci naši zástupci
zavítali do Kostelce nad
Orlicí na tzv. „dodernou“,
což znamená ukončení moštovací
sezóny. Letos se nekonala v jejich
zahrádkářském středisku, ale na náměstí v pivovaru. Jako vždy tam
panovala výborná nálada a naše posezení proběhlo velice příjemně.
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SEJKORY

ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ

Už poněkolikáté zahrádkáři připravují u příležitosti rozsvícení vánočního stromečku před prodejnou
Hruška malé občerstvení v podobě
bramborových placek – sejkor. Ty
nechyběly ani letos. O jejich výrobu
i prodej se opět postarali naši muži
a patří jim za to veliké poděkování,
protože se zpracovalo všechno přichystané těsto. Možná ho mohlo být
i více.

V sobotu 30. 12. 2017 zajišťovali členové zahrádkářů provoz pohostinství Bosenka na školení řidičů.
Do nového roku 2018
přeje ČZS Česká Rybná
všem hlavně hodně zdraví,
rodinné pohody
a radosti.
Za ČZS Mgr. Marie Šulcková

ZAJÍMAVOSTI Z NAŠÍ OBCE
BLAHOPŘEJEME
K NAROZENINÁM

VÍTÁNÍ NOVÝCH
OBČÁNKŮ

LISTOPAD:
Božena Balašová

85 let

Věra Krčmářová

75 let

Radko Loučka

65 let

Vítáme Tě na svět, děťátko milé
dnes rádi bychom Ti dali do vínku
veselé s tátou prožité chvíle
a láskyplnou maminku.

Jiří Bartoš

70 let

10. prosince 2017 jsme přivítali
mezi občany naší obce
tyto děti:

Petr Kuba

60 let

Ivana Kalousková

60 let

PROSINEC:

Vše nejlepší,
hodně zdraví
oslavencům
přejí členové
SPOZ.

Magdalénu Obstovou, Čes. Rybná 92
Terezu Krejčovou, Česká Rybná 74
Anežku Krejčířovou, Česká Rybná 45
Amálii Luhovou, Česká Rybná 158
Malým občánkům přejeme šťastný
a spokojený život protkaný
mateřskou láskou.
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VZPOMÍNÁME…
Z řad spoluobčanů a z kruhu
svých blízkých navždy odešli:
29. října 2017
paní Edita Kulhavá
á
ve věku 88 let.
14. prosince 2017
pan Bohumil Valach
ve věku nedožitých 70 let.
Všem pozůstalým přejeme
upřímnou soustrast.
SPOZ do nového roku
přeje všem spoluobčanům
hodně zdraví
a vzájemného porozumění.
Za SPOZ Jiří Malý

SETKÁNÍ DŮCHODCŮ
OBCE ČESKÁ RYBNÁ
V sobotu 7. října 2017 kulturní komise v České Rybné opět uspořádala
na sále OÚ setkání důchodců obce
Česká Rybná. Nejprve přítomné přivítal a seznámil s odpoledním programem Z. Martinec a starosta obce
J. Vencl provedl slavnostní přípitek
a popřál přítomným pěkné odpoledne. Následovalo vystoupení dětí
ze Základní školy v České Rybné.
Po dětech vystoupili harmonikáři,
a to bratři Bílkové z Klášterce nad
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Orlicí. Toto vystoupení bylo velice
krásné a odměněno velikým potleskem. Po tomto vystoupení následovala volná zábava s pohoštěním.
K poslechu celé odpoledne hezky
hráli Josef Folk a Bohuslav Šalda.
Na závěr bych chtěl poděkovat Vám
všem, kteří jste přišli a přispěli k pěknému odpoledni. Děkujeme základní
škole, bratrům Bílkovým za krásná
vystoupení a všem, kteří jste nám
pomáhali s přípravou a pořádáním.

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO
STROMEČKU
Rok utekl jak voda a 3. prosince,
na první adventní neděli, jsme opět
rozsvěceli vánoční stromeček v České Rybné. Letos nám přálo počasí,
byl sníh a mráz a atmosféra byla doopravdy vánoční. Nejprve všechny
přítomné přivítal za kulturní komisi Zdeněk Martinec, který popřál
pěkné svátky vánoční a všem hodně
zdraví a navázalo se vystoupením
žáků hudební školy ze Žamberka
na dechové nástroje. Následovalo
přání všeho nejlepšího do nového
roku od paní ředitelky Mgr. Marty Košťálové a starosty obce Josefa
Vencla. Pak vystoupily s programem
děti ze základní školy v České Rybné.
Odměnou za krásný program byl potlesk a malá pozornost od pořadatelů. Poté proběhlo druhé vystoupení
žáků z hudební školy a rozsvítili jsme
vánoční stromeček. Pro přítomné
bylo připraveno malé občerstvení a to domácího vánoční cukroví,
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punč, čaj a domácí křápance. U stánku základní školy a stánku zahradnictví M. Konečné byly k zakoupení
vánoční výrobky. Po celu dobu hráli
a zpívali Míra s Veronikou z Kunvaldu. Jako každý rok se sešlo nejen
hodně občanů obce, ale i z okolních
vesnic. Je dobře, že se v dnešní uspěchané době a v předvánočním shonu i přesto lidé sejdou a dají si spolu
pohárek dobrého pití a v klidu si popovídají. Děkujeme za účast a za rok
opět u vánočního stromečku v České
Rybné nashledanou.

PF 2018
Nový rok nám přináší
opět nová poselství,
přejme si teď navzájem
lásku a též přátelství!
Ať štěstí, pohoda a zdraví
provázejí náš každý krok,
ať je velmi úspěšný
celý letošní rok.
Za kulturní komisi Zdeněk Martinec

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ  ROČNÍK 1974, 1975
Dne 26. 11. 2017 se uskutečnilo Vítání občánků – ročník 1974, 1975. Bylo pozváno 10 občanů těchto ročníků, z nichž se jich zúčastnilo šest. Celou akci, při
které jsme se vrátili o 42 let zpět, provázeli pionýři. Zavzpomínali jsme si při
promítnutém pásmu fotograﬁí z uplynulých let, akci též podpořili spolužáci
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ročníku 1976 svým věhlasným vystoupením, nechyběl ani přípitek, o který
jsou malí občánci při svém obřadu ochuzeni, a samozřejmě byly předány dárečky a pamětní listy jako památka na tento slavný den.
Po skončení celé akce byli všichni pozváni do pohostinství Bosenka, kde bylo
připraveno malé pohoštění.
Jsem velice šťastná, že bylo naše dodatečné vítání přijato s humorem, se kterým jsme akci připravovali. Za zdárný průběh musím velice poděkovat všem,
kteří se nápadu aktivně chopili a dovedli ho do zdárného konce, ale také samotným občánkům a jejich rodičům, kteří se na vítání dostavili .
Chtěla bych vyjádřit své přání, aby stejná pospolitost a soudržnost, jakou jsme
měli možnost během této akce sledovat, se projevovala i nadále při každé příležitosti mezi všemi občany České Rybné.
Jana Myšáková

RICE LAKE
Zdravím všechny čtenáře,
už je to přes dva měsíce, co mě moji host rodiče přivítali na letišti v Minneapolis. První víkend jsem strávila pouze s host rodiči a pomalu si začala zvykat
na změnu času a poprvé obdivovala krásy Rice Lake. Postupně jsem poznala
všechny své host sourozence, host sestru Courtney a hned tři host bratry. Se
všemi jsem si hned skvěle sedla a hlavně díky nim mi první dva měsíce utekly
jako voda.
Ještě v srpnu jsem se připojila do místního tenisového týmu. Byla to ohromná
zábava, ale jelikož už tady začíná být chladno, podzimní sporty skončily
a s tím i tenis. Pomalu se blíží druhý term a bylo potřeba si vybrat nové předměty. Já jsem si vybrala
Global Studies (zeměpis),
U.S. History, Sbor, Study
Hall a Fyziku. Od doby co
jsem v Rice Lake, jsem zakusila neuvěřitelné množství nových věcí, například
jízdu na kajaku, tubingovaní na jezeře nebo řízení
čtyřkolek.
První říjnový týden patřil události Homecoming.
Každý den jsme měli napsané, co si máme vzít
24
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do školy na sebe. Nejlepší byla rozhodně středa, kdy byl Generation
Day. Na chodbách byste mohli vidět
jak studenty prvního ročníku střední školy jako miminka nebo i nás,
nejstarší studenty jako důchodce.
Konec týdne byl zakončen v sobotu 7. 10, a to akcí Fall Formal, což
je podzimní ples. Většina dívek se
bavila už týdny dopředu o tom, kdo
bude jejich doprovod a sháněly co
nejkrásnější šaty.
Během Homecoming týdne jsem
také oslavila své 17. narozeniny.
Moje host rodina pro mě uspořádala rodinnou večeři. V pondělí 9.
10. jsme já, Anička, Honza i Adam
oslavili spolu s našimi host rodinami
naše narozeniny. Oslava se konala
v restauraci Casa Mexicana a jako
každý oslavenec, ani my jsme neunikli šlehačce na obličejích a spoustě
nadšených číšníků, kteří zpívali Happy Birthday.
Nedávno tady také byl Halloween,
na který jsem se opravdu moc těšila. Nic se přeci nevyrovná dni, kdy
můžete chodit k cizím lidem domů
a dostávat od nich sladkosti. Na ulicích šlo vidět spoustu krásných kostýmů jako například čarodějnice,
jednorožce nebo princezny. Rodinné domy připomínaly ty z našich
poutí a všude svítily krásné vyřezané dýně.
Doufám, že se máte moc dobře
a užíváte si barev podzimu. Zdravím
všechny do České Rybné.
Kateřina Řeháčková, Rice Lake

Milí čtenáři,
od doby, kdy jsem napsala první článek už uběhla nějaká doba, takže se
opět hlásím ze zasněženého Rice
Lake s kupou nových zážitků. Rice
Lake se nachází ve státě Wisconsin, takže zimy jsou opravdu ledové.
Když se rozhlédnu okolo vidím zasněžené louky a zamrzlá jezera, kterých je v Rice Lake opravdu mnoho.
Měsíc listopad byl plný událostí,
které jsem si opravdu užila. Nejdůležitější a nejkrásnější je Díkůvzdání
(Thanksgiving) a to nejen proto, že
děti mají prázdniny. Samotný Thankgiving byl ve čtvrtek 23.11. Já a moje
host rodina jsme celé prázdniny
strávily u babičky a dědy lovením srn
(což nebylo nic pro mě), takže jsem
raději s mojí host mamkou zůstala
v domě, vymalovávala omalovánky
a koukala na ﬁlmy, zkrátka užívala
si volný „rodinný“ čas. Thanksgiving
byl ohromující nejen v tom, kolik
členů rodiny se sešlo (myslím okolo
dvaceti), ale především v množství
jídla, které se spořádalo. K večeři
byl tradiční krocan, který provoněl
celý dům. K tomu bramborová kaše,
fazole, zelenina, nádivka, jablečný
a dýňový koláč a mnoho dalšího
jídla. Všichni byli moc hodní a host
dědečkovi jsem musela dlouze vysvětlovat, že Československo je již
minulostí, protož on by si určitě pamatoval, kdyby se rozpadlo. V pátek
po Thanksgiving byl Black Friday
(černý pátek) – už se dostal i Čech.
Tento den jsou snad ve všech obchodech v Americe tak ohromné slevy,
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že se skoro všichni občané nahromadí v obchodech a někdy se i porvou
například o boty. Moje host mamka
usoudila, že v zájmu mého zdraví
bude lepší, když si raději (ještě stále sytí po čtvrteční večeři) lehneme
na gauč a budeme koukat na romantické komedie. Další oslava Thanksgiving mě čekala hned nadcházející
neděli u druhé babičky. Tam bylo
snad ještě víc jídla a přes patnáct
dětí (všechno host sourozenci, host
sestřenice a bratranci). I tady se
pochopitelně všechno snědlo, byla
velká legrace a nakonec jsme se sotva dokutáleli do auta. A poslední
Thanksgiving večeře mě čekala ještě
v pondělí s Mezinárodním klubem.
V tomto klubu jsou všichni zahraniční studenti a studenti odtud ze
školy, kteří s námi tráví nejvíce času
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a vymýšlí pro nás super
aktivity. Já a Anička jsme
se rozhodly upéct Američanům náš český perník. Perník všem moc
chutnal a nikdo si nestěžoval na nějaké následné žaludeční potíže, což
bylo prima.
Článek se snažím dopsat
dnes, tedy 10. prosince,
kdy se všechny domy
pyšní krásnými vánočními světýlky a před naším
domem stojí ohromní „vítací“ nafukovací sněhuláci. Včera mě
moje host rodina vzala
snad na to nejkrásnější
a nejvánočnější místo, na kterém
jsem kdy byla. To místo se jmenuje
Bentleyville a nachází se v Minnesotě a je plné vánočních světýlek.
Jedná se vlastně o takovou stezku
ve světýlkách. Mohla jsem vidět
dinosaury, vánoční ozdoby, vláčky,
perníčky, štěňátka a mnoho dalších
světýlek. Horká čokoláda, vánoční
sušenky a má host rodina ve mně
vyvolaly krásnou vánoční náladu.
Dnešní den trávíme pečením vánočních sušenek, posloucháním
amerických „koled“ a zdobením
domu.
Protože to budete číst až v lednu, tak
doufám, že jste všichni prožili krásné vánoční svátky a přeji všem mnoho úspěchů a hodně zdraví v roce
2018.
Kateřina Řeháčková, Rice Lake
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PRANOSTIKY
LEDEN
• Je-li na Nový rok hezky, budou pěkné žně.
• Jestli na Nový rok třeba jen tolik slunka
svítí, co by vozka bičem mrsknul, bude srpen jasný.
• Na Nový rok déšť - o Velikonocích sníh.
• Na Nový rok o slepičí krok, na Tři krále
o krok dále, na Hromnice o hodinu více.
• Třetí den ledna jasný - časné bouřky.
• Když začátkem ledna krásně, bodou
na jaře bouřky časně.
• Jsou-li červánky v novoroční den, přinesou jistě samou slotu jen.
• Je-li na Tři krále jasno, zdaří se pšenice.
• Je-li Tříkrálová noc hvězdnatá, budou se
hojně rodit beránci, býčci, kozlíci.
• Na Tři krále mnoho hvězd - urodí se hodně bramborů.
• Na Tři krále mrzne stále (6.1.)
• Není-li od Tří králů až do Matěje obměku,
bude obilí na sýpkách až po střechu.
• Co leden sněhem popráší, to únor s vichrem odnáší.
• Na svatéhu Knuta přichází zima krutá (7.1.)
• O svatém Luciánu bývá často mlha k nránu (7.1.)
• Čím leden jasnější, tím mrazivější.
• Den jasný Pavla svatého znamená hojnost
dobrého.
• Jestli bude na svatého Pavla déšť a mokrý
sníh sněžiti, bude mnohý od hladu mříti.
• Jasno-li na den Pavla obrácení přináší hojně božího nadělení.
• Leden studený, duben zelený.
• Je-li leden studený, duben chválí osení.
• V lednu silný led, v květnu bujný med.
• Je-li leden teplý, nepřibude do sudu.
• Na svatého Severína věší se maso do komína (8.1.)
• Na svatého Hygina pravá zima začíná
(11.1.)
• Na svatého Arkadya zima teprve se začíná
(12.1.)
• Svatý Hilarius - vyndej saně, schovej vůz
(13.1.)

• Na svatého Marcela zima leze do těla (16.1.)
• Na svatého Priska pod saněmi píská (18.1.)
• Když na Alžbětu sněží, sníh dlouho poleží
(19.1.)
• Na svatého Fabiána a Šebestiána stromům opět míza dána.
• Stromy se dají prořezávat jen do svatého
Fabiána a Šebestiána (20.1.)
• Ve dne jas, v noci mráz.
• V lednu mráz - těší nás, v lednu voda věčná škoda.
• Suchý leden, mokrý červen.
• Je-li teplo v lednu, sahá bída ke dnu.
• Je-li na Boží Křtění Měsíc v úplňku, toho
roku lze očekávat povodně.
• Hojný sníh v lednu, málo vody v dubnu.
• Mnoho sněhu v lednu, mnoho hřibá v srpnu.
• Je-li leden nejostřejší, bude roček nejplodnější.
• Lednové mlhy věští mokré jaro.
• Lepší vlka pod oknem vidět, než v lednu
pluh na poli.
• Svatá Anežka když laskavá, vypustí skřivana z rukáva (21.1.)
• Jasné slunko na Vincence k vinobraní
chystá věnce (22.1.)
• Svítí-li slunce na Vincence, třeba pro víno
i žito starat se o žence.
• Na zasnoubení Panny Marie zima největší
je (23.1.)
• Na Salaského Františka meluzína si zapíská (24.1.)
• Na svatého Pavla pohoda - jistá boží úroda, a když sníh nebo déšť, to je pro hospodáře zlá zvěst (25.1.)
• Není-li leden mokrý, sudy vinařů se naplní.
• V lednu sníh a bláto, v únoru tuhé mrazy
za to.
• Jaké počasí na svatého Makaria bývá, takové se i v září ozývá.
• V lednu za pec si sednu.
• Když v lednu hrom se ozve, hojnost vína
je v očekávání.
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• Když v lednu mnoho prší a málo sněží,
z polí, luk i zahrad se málo těží.
• Když není konec ledna studený, únor to
dvakrát nahradí.
• Když krtek ryje v lednu, končí zima
v květnu.

• Když roste tráva v lednu, roste špatně
v červnu.
• Když v lednu včely vyletují, to nedobrý
rok ohlašují.
• Již nás mrazy nepoplení, minulo tě Boží
křtění.

ÚNOR
• Únor bílý - pole sílí.
• Sněhový únor - sílí úhor.
• V únoru z množství sněhu dobrá úroda
svítá, mnoho ovoce a sena, však málo žita.
• Únorová voda - pro pole škoda.
• Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
• Jestli v únoru se mušky mlely, zjara rády
umírají včely.
• V únoru-li vítr neburácí, jistě v dubnu
krovy kácí.
• Mnoho mlh v únoru přivodí mokré léto.
• Třeskutá zima v únoru naplňuje komoru.
• Co si únor zazelená - březen si hájí; co si
duben zazelená - květen mu to spálí.
• Když záhy taje, dlouho neroztaje.
• Když únor vodu spustí, ledem ji březen
zahustí.
• Když v únoru mráz ostro drží, to dlouho
již nepodrží.
• Když větrové na konec února uhodí, moc
obilí se na poli neurodí.
• Netrkne-li únor rohem, šlehne ocasem.
• Je-li únor mírný ve své moci, připílí s mrazem březen i v noci.
• Je-li únor mírný, rok bude bídný.
• V únoru když skřivan zpívá, velká zima
potom bývá.
• V únoru sníh a led - v létě nanesou včely
med.
• Teplý únor - studené jaro, teplé léto.
• Je-li v únoru zima a sucho, bývá prý horký
srpen.
• Únor dláždí cestu k jaru.
• Na Hromnice musí skřivan vrznout,
i kdyby měl zmrznout.
• Na Hromnice o hodinu více.
• Hromnice-li jasné a čisté, potrvá déle
zima jistě. Pakliže sněží nebo hřímá, jaro
jistě v blízku dlívá (2.2.)
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• Chumelenice na Hromnice končí zimu
tuhou; jestli pak jasný den, očekávej druhou.
• Je-li o Hromnicích studeno, přijde brzy
jaro.
• Jestli na Hromnice mrzne a sněží, úrodný
rok na to běží.
• Když na hromnice ze střech teče, zima
dlouho se povleče.
• Na Hromnice jasná noc - bude ještě mrazů moc.
• Svítí-li slunce na Hromnice, bude zimy
o šest neděl více.
• Zelené Hromnice - bílé Velikonoce.
• Svatá Veronika seká ledy z rybníka (4.2.)
• Svatá Agáta bývá na sníh bohatá (5.2.)
• Na svatou Dorotu rádo teče do botu (6.2.)
• O svatém Řehoři mrazy přituhnou a vše
moří (13.2.)
• Na svatého Valentýna zmrzne i kolo mlýna (14.2.)
• O svaté Juloiáně připrav vůz a schovej
sáně (16.2.)
• Když sluní v masopustní dny, bude jasné
i vzkříšení.
• Jaké je počasí o popeleční středě, takové
se drží celý rok.
• Je-li na svatého Petra nastolení mráz,
bude mrznout ještě 14 dní (22.2.)
• Na svatého Polykarpa bývá sněhu plná
škarpa (23.2.)
• Svatý Matěj boří mosty, nebo staví (24.2.)
• Svatý Matěj ledy láme, nemá-li jich, nadělá je.
• Je-li na svatého Romana jasno, bude hojná úroda (28.2.)
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7-62.2/ý(6.È5<%1È
si Vás dovoluje pozvat na

20. ledna 2018 od 20 hodin

;963257291Ë3/(6

Datum:

obecní sál v ýeské Rybné



Místo konání:

70,- Kþ v pĜedprodeji / 80,- Kþ na místČ



Vstupné:

PĜedprodej vstupenek bude zahájen 2.1. 2018, u paní Petry ěeháþkové, tel. 605 926 122

O zábavu na parketu se postará kapela ZEUS (Dobruška) a organizaþní výbor TJ Sokol ýeská Rybná
Bohatá tombola
PĜedtanþení ve 21:00
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Program

ZO eského zahrádkáƎského svazu v eské Rybné zve na

3URNDåGRXPDVNXMGRXFtYSUĤYRGXþHNiPDOpSĜHNYDSHQtYFtOL
6UGHþQČ]YRXSRĜDGDWHOp

- pitný režim v podobČ studených i teplých nápojĤ

Po celou dobu akce zajištČno bohaté obþerstvení –Prasátko na rožni, Výborné klobásky, zabijaþková Ppolévka, atd….

24. 2. 2018

Sobota





ROZSVÍCENÍ
ZSV
VÍC ENÍ
VÁNOČNÍHO
Á N O Č N ÍH O
STROMEČKU
ST
TROME Č K
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Kulturní komise v České Rybné a PODCHLUMÍ a.s. Česká Rybná

Vás srdečně zvou u příležitosti MDŽ
na do st ave níčko s hudební sku pinou

PIŇAKOLÁDA

znáte z pořadu

10. 3.

2018

od 17 hodin

Sál OÚ v České Rybné
Vstupenky pouze v předprodeji na OBECNÍM

OBEC

éESKÁ RYBNÁ

ÚŘADĚ

od 3. ledna 2018
Pondělí – čtvrtek 8:00 - 15.30 hod.
u p. I. Martincové – tel.: 465 322 666
Cena vstupného 100 Kč

Informace na tel.: 603 588 887

ISO - 9001

Vydává Obec Česká Rybná v nákladu 70 ks. Evidenční číslo MK CR E 19675.
Uzávěrka příštího čísla: 31. 3. 2018. Foto na obálce Zdeněk Martinec a Ing. Roman Košťál.
Redakční rada
neodpovídá za stylizaci
příspěvků
a tiskové chyby.
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Vytiskla tiskárna AG TYP Kostelec nad Orlicí.

