ČESKORYBENSKÝ
ZPRAVODAJ
4/2 018

KULTURNÍ KOMISE V ČESKÉ RYBNÉ
srdečně zve občany obce v důchodovém věku na

SETKÁNÍ DŮCHODCŮ
OBCE ČESKÁ RYBNÁ
27. ří jna 2018

od

14:00 hodin

na sále obecního úřadu
PROGRAM :
- vystoupení žáků základní školy
- vystoupení Václava Faltuse (imitátor)

Po skončení programu hraje – „Pepa FOLK“
Za kulturní komisi Zdeněk Martinec
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná dne 29. 06. 2018
Přítomno osm zastupitelů:
M. Koudela, P. Krčmář, J. Malý, J. Vencl, M. Šulcková, D. Krátká, P. Valach,
T. Blecha
ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK:
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU
„ČESKÁ RYBNÁ  DOPRAVNÍ AUTOMOBIL“
Starosta obce seznámil ZO, že dne 19. 06. 2018 v 15.00 hodin proběhlo otevírání obálek a vyhodnocení nabídek hodnotící komisí. Tři uchazeči splnili
zadané podmínky pro výběrové řízení. Výsledek vyhodnocení dle ceny bez
DPH v Kč.
1. AUTO Vinkler s.r.o., Lannova 2061/8, 110 00 Praha 1 – Nové Město cena
771 685,05 Kč
2. AGROTEC a.s., Brněnská 74, 693 01 Hustopeče cena 789 600,- Kč
3.Auto Trutnov s.r.o., Krkonošská 566, 541 01 Trutnov cena 794 544,-Kč
Hodnotící komise zadavateli doporučila uzavřít smlouvu s uchazečem AUTO
Vinkler s.r.o., Lannova 2061/8, 110 00 Praha 1 – Nové Město
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje pořadí uchazečů veřejné zakázky malého rozsahu „Česká Rybná – Dopravní automobil“
1. AUTO Vinkler s.r.o., Lannova 2061/8, 110 00 Praha 1–Nové Město
cena 771 685,05 Kč
2. AGROTEC a.s., Brněnská 74, 693 01 Hustopeče cena 789 600,- Kč
3. Auto Trutnov s.r.o., Krkonošská 566, 541 01 Trutnov cena 794 544,-Kč
a pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy s AUTO Vinkler s.r.o.,
Lannova 2061/8, 110 00 Praha 1–Nové Město.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 737/2018 bylo schváleno.
ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK:
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU
„OPRAVA ČÁSTI MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ“
Starosta obce seznámil ZO, že dne 21. 06. 2018 v 9.00 hodin proběhlo otevírání obálek a vyhodnocení nabídek hodnotící komisí. Tři uchazeči splnili zadané
podmínky pro výběrové řízení. Výsledek vyhodnocení dle ceny vč. DPH.
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1. STRABAG a. s.,Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 15000 cena 628 167,00 Kč
2. HELP, silnice-železnice s.r.o., Ústí nad Orlicí, Hylváty, Moravská 537 cena
665 119,46 Kč
3. STAVITELSTVÍ EU s.r.o., Husovo náměstí 99, 517 54 Vamberk cena
687 280,00 Kč
Hodnotící komise zadavateli doporučila uzavřít smlouvu o dílo s uchazečem
STRABAG a. s., Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 15000.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje pořadí uchazečů veřejné zakázky malého rozsahu Oprava místních komunikací na p. p. č. 1344/3,
1350/8.
1. STRABAG a. s., Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 15000 cena
628 167,00 Kč
2. HELP, silnice-železnice s.r.o., Ústí nad Orlicí, Hylváty, Moravská 537
cena 665 119,46 Kč
3. STAVITELSTVÍ EU s.r.o., Husovo náměstí 99, 517 54 Vamberk cena
687 280,00 Kč
a pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy o dílo se STRABAG a. s.,
Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 15000 Praha.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 738/2018 bylo schváleno.
OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE NA P. P. Č. 119/1
 CENOVÁ NABÍDKA Č. J. 289/2018
Starosta obce seznámil OZ s cenovou nabídkou od f. Strabag a.s. na opravu
místní komunikace v obci Česká Rybná na p.p.č. 119/1 za 170 485,85 Kč bez
DPH. Nebyly vzneseny žádné připomínky. Cenová nabídka přílohou zápisu
č.j. 289/2018.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje cenovou
nabídku na opravu místní komunikace od f. STRABAG a.s., Na Bělidle
198/21, 150 00 Praha 5 za cenu 170 485,85Kč bez DPH. A pověřuje starostu podpisem objednávky.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 739/2018 bylo schváleno.
ŽÁDOST O FINANČNÍ PODPORU DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČE
OBLASTNÍ CHARITY ÚSTÍ NAD ORLICÍ Č.J. 278/2018
Starosta obce seznámil OZ se žádostí o ﬁnanční podporu Domácí hospicové
péče Oblastní charity Ústí nad Orlicí. Starosta navrhl poskytnout ﬁnanční dar
ve výši 6000,-Kč. Nebyly vzneseny žádné připomínky.
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje žádost o poskytnutí ﬁnanční podpory ve výši 6000,-Kč. Pověřuje starostu obce podpisem darovací smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 740/2018 bylo schváleno.
ŽÁDOST O UHRAZENÍ NÁKLADŮ
NA OPRAVU HROBKY Č. J. 290/2018
Starosta obce seznámil OZ se žádostí na uhrazení nákladů na opravu hrobky
poničené pádem stromu rostoucího na obecním pozemku ze dne 29. 10. 2017.
Celkové náklady na opravu hrobky byly 29 912,-Kč. Žádost přílohou zápisu.
Finanční dary ve výši do 20 000 Kč jsou v pravomoci starosty. Ze strany zastupitelů bylo navrženo vyhradit si rozhodnutí v této věci.
Byly předloženy dva návrhy:
1) Přispět na opravy darem ve výši 10.000,-Kč
2) Uhradit 50% nákladů.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Česká Rybná si vyhrazuje rozhodnutí o poskytnutí daru jako příspěvku na opravu poničené hrobky. Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí ﬁnančního daru ve výši 10.000,-Kč jako
příspěvku na opravu hrobky poničené dne 29. 10. 2017 pádem stromu
rostoucího na obecním pozemku, a pověřuje starostu podpisem darovací
smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 3 Zdržel se 0
Usnesení č. 741/2018 bylo schváleno.
KRÁTKÁ

KOUDELA

KRČMÁŘ

MALÝ

ŠULCKOVÁ

VENCL

VALACH P.

BLECHA

+

-

+

-

+

-

+

+

PLÁN ROZVOJE SPORTU OBCE ČESKÁ RYBNÁ
Starosta obce seznámil OZ s Plánem rozvoje sportu obce Česká Rybná. Nebyly
vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje Plán rozvoje
sportu obce Česká Rybná.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se Koudela
Usnesení č. 742/2018 bylo schváleno.
JAST S.R.O.  CENOVÁ NABÍDKA Č. J. 298/2018
Starosta obce seznámil ZO s cenovou nabídkou od f. Jast s.r.o. na dopravní
značení. Nebyly vzneseny žádné připomínky. Cenová nabídka přílohou zápisu.
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje cenovou nabídku od j. Jast s.r.o. na dopravní značení za 21 810,-Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 745/2018 bylo schváleno.
DOMÁCÍ KOMPOSTÉRY
Starosta obce seznámil ZO s možností pořídit občanům domácí kompostéry
s 85% dotace z 103. výzvy Operačního programu životní prostředí. Nebyly
vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje záměr pořídit
občanům domácí kompostéry s 85% dotace z 103. výzvy Operačního programu životní prostředí. Název projektu: Kompostéry pro Českou Rybnou. Žádost bude podána na 72 ks kompostérů, 1 ks kontejneru na textil
a 1 ks štěpkovače.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 747/2018 bylo schváleno.
ADMINISTRÁTOR DOTACE „KOMPOSTÉRY PRO ČESKOU RYBNOU“
Starosta obce seznámil ZO s Agenturou ValFia, s.r.o., IČ 03570738, sídlící
na adrese Rudé Armády 646/47, 68301 Rousínov. Starosta navrhl schválit administrátora dotace a zmocnit tímto Agenturu ValFia s.r.o. k jednání ve věci
naši žádosti o podporu z OP ŽP. Nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje výběr administrátora dotace „Kompostéry pro Českou Rybnou“ – Agentura ValFia,
s.r.o., IČ 035 707 38 a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo a zmocňujeme tímto Agenturu ValFia, s.r.o., IČ 03570738, sídlící na adrese Rudé
Armády 646/47, 68301 Rousínov, zastoupenou Ing. Lucií Valentovou,
Ph.D. k jednání ve věci naší žádosti o podporu z OP ŽP a pověřuje starostu podpisem plné moci.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 748/2018 bylo schváleno
ZO bere na vědomí:
 ZŠ Česká Rybná – zápis o výsledku voleb do školské radyZískané dotace
2015 – 2018 ( 10 074 328,-Kč).
 Okresní soud v Ústí nad Orlicí – Předvolání na 30. 07. 2018 – Žaloba
o určení vlastnického práva k nemovité věci - márnice
 MÚ Žamberk – odbor ﬁnanční, oddělení školství – stav válečných hrobů
na území obce za rok 2017
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Zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná dne 17. 08. 2018
Přítomno osm zastupitelů:
M. Koudela, P. Krčmář, J. Malý, J. Vencl, M. Šulcková, D. Krátká, P. Valach,
T. Blecha
PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI
Z PROGRAMU OBNOVY VENKOVA NA ROK 2019
Starosta obce seznámil ZO s podanými návrhy od ZO o podání žádosti o dotaci z programu obnovy venkova pro rok 2019. Po diskusi byl vybrán návrh
„Oprava části místní komunikace na p. p. č. 1260“.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje
v rámci Programu obnovy venkova pro rok 2019. Oprava místní komunikace na p. p. č. 1260.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 756/2018 bylo schváleno.
ROZPOČTOVÁ ZMĚNA Č. 7
Starosta obce seznámil ZO se změnami v rozpočtu a požádal o schválení rozpočtové změny č. 7 (dotace POV - oprava komunikací 120 000,-Kč). Nebyly
vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje rozpočtovou
změnu č. 7.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 757/2018 bylo schváleno.
CENOVÉ NABÍDKY  NA ZAKRYTÍ PLYNOVÝCH KOTLŮ
V ZŠ ČESKÁ RYBNÁ Č. J. 384/2018 A Č. J. 385/2018
Starosta obce seznámil OZ s cenovými nabídkami na výrobu a montáž krycí
stěny. Byla vybrána nabídka od f. Mačát Josef, Dolní Čermná. Cena včetně
montáže, dopravy a DPH 22 930,-Kč. Nebyly vzneseny žádné připomínky.
Cenové nabídky přílohou zápisu.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje cenovou nabídku od f. Mačát Josef, Dolní Čermná 266, IČO:61211303 na výrobu
a montáž krycí stěny na plynové kotle v ZŠ Česká Rybná. Za cenu včetně
montáže, dopravy a DPH 22.930,-Kč. A pověřuje starostu obce zasláním
objednávky.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 760/2018 bylo schváleno
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PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ SOLÁRNÍ OSVĚTLENÍ
 ELEKTROINSTALACE ČESKÁ RYBNÁ  LOKALITA „ČTVRŤ“
Starosta obce seznámil OZ s projektovou dokumentací na veřejné solární
osvětlení – elektroinstalace – lokalita „čtvrť“. A navrhl oslovit 3 ﬁrmy s poptávkou ceny. Nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje projektovou
dokumentaci na veřejné solární osvětlení – elektroinstalace Česká Rybná
– lokalita „čtvrt“. A ukládá starostovi oslovit 3 ﬁrmy s poptávkou ceny.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 761/2018 bylo schváleno.
CENOVÉ NABÍDKA
NA MONTÁŽ SEKČNÍCH PRŮMYSLOVÝCH VRAT Č. J. 382/2018
Starosta obce seznámil OZ s cenovou nabídkou na výrobu a montáž sekčních
průmyslových vrat (hasičárna). Starosta navrhl zakoupit sekční průmyslové
vrata včetně elektrického pohonu, dálkového ovladače a záložního zdroje.
Celková cena vrat za komplet 75 750,- Kč + DPH. 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 sekčních průmyslových
vrat. Za cenu včetně dopravy 75 750,-Kč + DPH. A pověřuje starostu obce
podpisem objednávky.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 762/2017 bylo schváleno.
SMLOUVA O NÁJMU  OBEC ČESKÁ RYBNÁ  PIERRE STUDIO S.R.O
Starosta obce seznámil ZO se zněním smlouvy o nájmu – nájemce – Pierre
studio s.r.o., Kamínky 551/3b, Nový Lískovec, 634 00 Brno IČ:05935709. Ze
strany ZO nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje smlouvu
o nájmu uzavřenou mezi Obcí Česká Rybná a Pierre studio s.r.o., Kamínky 551/3b, Nový Lískovec, 634 00 Brno IČ:05935709. Pověřuje starostu
obce podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 763/2018 bylo schváleno
ZO bere na vědomí:
 Stav ﬁnančních účtu k 17. 08. 2018
 Žádost o připojení domu č. p. 61 k obecnímu vodovodu
 Provedení hlavních mostních prohlídek M1 a M2 dle ČSN 73 6221
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 Okresní soud v Ústí nad Orlicí – Vyrozumění 19. 07. 2018 – jednání se
odročuje na neurčito – Žaloba o určení vlastnického práva k nemovité
věci - márnice
 Krajský úřad, Pardubického kraje OŽPV – Stanovisko k žádosti o poskytnutí ﬁnančních prostředků z Operačního programu Životní prostředí
2014 – 2020 z hlediska potřeb životního prostředí a územního rozvoje pro
projekt „Kompostéry pro Českou Rybnou“
 Informace o registraci kandidátních listin pro volby do Zastupitelstva
obce Česká Rybná konané ve dnech 05. a 06. října 2018
 Vydané potvrzení s účinností od 01. 08. 2018 na funkční období 6 let
dle ustanovení § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů: ve výkonu funkce ředitelky Základní
školy Česká Rybná, se sídlem Česká Rybná 141, 561 85 Česká Rybná,
IČO:75016621 paní Mgr. Martu Košťálovou.
Zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná dne 21. 09. 2018
Přítomno osm zastupitelů:
P. Valach, P. Krčmář, J. Malý, J. Vencl, M. Šulcková, D. Krátká
Omluveni:
T. Blecha, M. Koudela
ŽÁDOST O ODKUP ČÁSTI P. P. Č. 787/1, Č. J. 424/2018
Starosta obce seznámil OZ se žádostí o prodeji části obecního pozemku
č. p. p. 787/1 – trvalý travní porost v k. ú. Česká Rybná u Žamberka. Starosta
obce navrhl vyhlásit záměr na prodej části p. p. č. 787/1 – trvalý travní porost
v obci a k. ú. Česká Rybná u Žamberka. Nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Česká Rybná ukládá starostovi obce
vyhlásit záměr- prodat nemovitost z majetku obce – část p. p. č. 787/1trvalý travní porost v obci a katastrálního území Česká Rybná u Žamberka.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 771/2018 bylo schváleno.
Českorybenský Zpravodaj - 4/2018
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CENOVÉ NABÍDKY  NA SOLÁRNÍ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ ČESKÁ RYBNÁ,
LOKALITA  ČTVRŤ Č. J. 435/2018, 436/2018 A 437/2018.
Starosta obce seznámil OZ se třemi cenovými nabídkami na solární veřejné
osvětlení Česká Rybná, lokalita Čtvrť dle projektové dokumentace schválené
dne 17. 08. 2018 usnesení č. 761/2018. Byla vybrána nabídka od f. Zdenek
Martinec ELEKTRO, 561 85 Česká Rybná 40. Cena s DPH 87 000,-Kč. Nebyly
vzneseny žádné připomínky. Cenové nabídky přílohou zápisu.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje cenovou nabídku od f. Zdenek Martinec ELEKTRO, 561 85 Česká Rybná 40,
IČO:13560760 na solární veřejné osvětlení Česká Rybná, lokalita – Čtvrť.
Za cenu s DPH 87 000,-Kč. A pověřuje starostu obce zasláním objednávky.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 773/2018 bylo schváleno.
ROZPOČTOVÁ ZMĚNA Č. 10
Starosta obce seznámil ZO se změnami v rozpočtu a požádal o schválení rozpočtové změny č. 10 (dotace volby 30000,-Kč). Nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje rozpočtovou změnu č. 10.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 775/2018 bylo schváleno.
ZO bere na vědomí:
 Zápis ze schůze Školské rady při Základní škole Česká Rybná, okres Ústí
nad Orlicí ze dne 06. 09. 2018.
 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2017/2018.
 Podání žádosti o dotaci – Program obnovy venkova na rok 2019.
 Informace – kotlíková dotace – vyhlášena dne 5. 9. 2018 – 4. výzva.
 Krajský pozemkový úřad – pozvánka k zjišťování průběhu vlastnických
hranic v lesních pozemcích KoPÚ Česká Rybná u Žamberka ve dnech
9. – 12. 10. 2018.
 Jednání kontrolního výboru č. 2/2018 ze dne 12. 09. 2018. Nebyly zjištěny
žádné nedostatky.
 Zápis ze schůzky ﬁnančního výboru ze dne 19. 09. 2018.
 Pozvánka – Krajské sdružení hasičů Pardubického kraje ve spolupráci
s HZS Pardubického kraje a pardubickým krajem pořádá ve spolupráci s ﬁrmou Drager Safety s.r.o. výcvik pro členy JSDH – v ohnivém simulátoru.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ RYBNÁ
U HASIČŮ
Stalo se tradicí, že hned na začátku roku naši žáci navštíví místní sbor dobrovolných hasičů. S Luckou Leuchterovou si prohlédnou hasičárnu, popovídají si o zdravovědě, hasicích přístrojích, můžou si obléknout oblek do zásahu
s dýchacím přístrojem a maskou. Lukáš Krejčíř je sveze v nové cisterně a seznámí je se správným střílením ze vzduchovky, kdy děti trefují dřevěné špalíky.
Děkujeme Lucce, která se o děti v kroužku mladých hasičů stará a Lukášovi
za jeho čas. Děti opět letos dostaly drobné dárky za správné odpovědi na otázky z kvízu, a každý dostal také sladkou odměnu.

NA DOPRAVNÍM HŘIŠTI
V rámci prvouky a s ohledem na bezpečnost dětí v silničním provozu jsme
opět navštívili dopravní hřiště v Žamberku. Mnohokrát během školního roku
si žáci opakují pravidla, dopravní značky, situaci na křižovatkách a připomínají si chování chodce a cyklisty v dopravě. Na hřišti na nás čekal laskavý průvodce z Domu mládeže Animo – pan Fiala. Prošel s dětmi celou trasu, zopakoval
dopravní značky, situaci na přechodu pro chodce, kruhovém objezdu, na křižovatkách, stopce, před železničním přejezdem, i na parkovišti. Potom si větší
děti nasadily přilby, obdržely jízdní kola a mohli jsme sledovat jejich správnou
jízdu v provozu, případně opravovat nedostatky. Po čase se vyměnily s mladšími spolužáky, kteří jezdili na koloběžkách. Pro malé děti je velmi náročné
skloubit ovládání svého dopravního prostředku, a ještě sledovat dění na „silnici“, takže jsme rádi, když nedojde k havárii. Následuje opět výměna a žáci
si zkusí jezdit na semafory. „Staří mazáci“ zrychlí, jejich suverenita stoupne,
a ouha, zapomenou, že i když svítí zelená a odbočují vlevo, má přednost protijedoucí… Takže v jarních měsících na tomtéž hřišti čeká reparát.

SOKOLNÍK VE ŠKOLE
Ve středu 12. září přijel děti seznámit se svými krásnými dravci a bretaňskými
ohaři pan Karel Nejman, který pracuje v Hradci Králové na letišti jako sokolník.
Poutavě vyprávěl o své zajímavé práci, kdy vykonává se svými pomocníky biologickou ochranu letiště. Připravil si nejprve bidýlka, na která posadil orla skalního, káni rudoocasou, káni lesní, jestřába lesního, výra velkého, sovu pálenou
a sýčka obecného. Ukázal fotograﬁe dalších dravců a vyprávěl o jejich životě.
Českorybenský Zpravodaj - 4/2018
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Každý dravec má své jméno, na které slyší, a přilétne na zavolání. Za uposlechnutí dostane samozřejmě odměnu. Děti byly nadšené, že si mohly na ruce
podržet sovu pálenou a pohladit ji. Sáhnout si mohly dokonce i na orla Nera
a kdo chtěl, pomazlil se s přítulnými ohaři. Pan Nejman byl k dětem velmi milý
a vstřícný, a my mu velice děkujeme za obohacení výuky.
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TJ SOKOL ČESKÁ RYBNÁ
PÁLENÍ ČARODĚJNIC
30. dubna se od 18:30 konalo na hřišti Pálení čarodějnic. Sešli jsem se
na dětském hřišti, kde jsme společnými silami vyrobili velkou čarodějnici.
Poté v 19:00 vyrazili průvodem s čarodějnicí v čele na hřiště TJ Sokol, kde
jsme zapálili vatru a opekli si buřty. Od 20:00 byl dětský program ukončen
a dospělí se věnovali volné zábavě s reprodukovanou hudbou. Děkujeme
všem, kteří pomáhali s realizací i všem kdo přišli.
Za TJ Sokol Dominika Krátká

POCHOD KOLEM BOSNY 2018
Uskutečněný: 19.5. 2018
Počet účastníků: 132 + mimina v kočárcích + psi
Organizátoři a pomocníci:
Martin Myšák st., Radek Myšák, Štěpán Valach, Jana Myšáková, Maruška
Šulcková, Martin Myšák ml., Maruška Myšáková, Eva Krčmářová, Láďa Fajgl,
Víťa Barvínek, Radek Hynek, Ivan Prchal, Pepa Vencl, Tomáš Dytrt ml., Jirka
Kalousek, Jirka Kalousek ml., David Matějka, Tomáš Trunec, Pavel Dvonč,
Jana Janečková, Petr Krčmář ml. Omluva těm, na které jsem zapomněl.
Sponzoři:
INOB, a.s. Podchlumí, Drtikol, Obec Česká Rybná, Vítek masna Dlouhoňovice, Hasiči Česká Rybná Trasa 10 a 4 km: hřiště (start), podél rybenského
potoka přes Skalku, na Umrlčí cestu, pod Moštárnu, na Zada, přes Herzán,
kolem vodojemu, zpět do Rybné do cíle na hřišti Ještě jednou velké poděkování obětavým pomocníkům, pohodovým turistům a štědrým sponzorům!
Další výšlap (zimní procházka) pravděpodobně na přelomu ledna a února,
sledujte vývěsné plochy.
Za TJ Sokol Martin Myšák

STANOVÁNÍ NA HŘIŠTI
Po úspěšném prvním ročníku stanování na hřišti se 11. srpna uskutečnilo stanování i letos. V sobotu od třetí hodiny se „stanaři“ začali pomalu scházet
na hřišti TJ Sokol. Stanů nakonec bylo postaveno sedm. Mimo stanaře nás
přišlo podpořit, popovídat si k ohni i několik dalších návštěvníků. Pavel Dvonč
zajistil k večeři grilovaná křidýlka na grilu. Večer bylo pro děti připraveno promítání pohádky na velkém plátně a společně s popcornem a kofolou si děti
Českorybenský Zpravodaj - 4/2018
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mohly připadat jako v opravdovém kině. Druhý den v neděli nás k snídani čekala míchaná vajíčka z kotlíku na ohni. K obědu pak kotlíkové „ co zbylo“. Hrály se hry, karty, malovalo se a v pět hodin večer se i poslední nadšenci odebrali
ke svým domovům. Děkujeme všem za účast i za pomoc.
Za TJ Sokol Dominika Krátká a Pavel Dvonč
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TURNAJ V NOHEJBALE TROJIC
Dne 8. 9. 2018 se uskutečnil v areálu TJ Sokol turnaj v nohejbale trojic.
Začalo se v 15 hodin a odehrálo se 17 setů.
Konečné umístění:
1. AUTO BETA ( Ladislav Hynek – Sopotnice, Vojta Šulcek , Josef Vencl ml.)
2. KLOZET TÝM (Martin Myšák st., Radek Žaba, Jan Štajner – Dlouhoňovice)
3. INOB (Tomáš Javůrek, Lucie a Josef Adamcovi – Nekoř)
Za TJ Sokol Josef Vencl ml.

LOUČENÍ S LÉTEM
Dne 8.9. proběhl turnaj v minifotbale a akce „loučení
s létem“ na místním hřišti. Počasí nám přálo, sportovci
přežili ve zdraví a pálení ohně přispělo k hezké atmosféře. K občerstvení ( hermelín, klobásky a grilovaná
kuřátka) hrála reprodukovaná hudba. A, že bylo několik akcí v okolí se akce vydařila a za to patří velké poděkování všem u obsluhy a Vám, kteří jste nás přišly podpořit. Děkuji.
Za TJ Sokol Jiří Kalousek

POZVÁNÍ NA POSVÍCENSKÉ
FOTBALOVÉ UTKÁNÍ
21.10. 2018 od 13.00 h bude na místním fotbalovém
hřišti k vidění kvalitní zápas mezi ženatými a svobodnými rybenskými fotbalisty. Přijďte podpořit své favority, bude jistě na co koukat. Pro připomenutí výsledek
a sestavy pouťového utkání tohoto roku: ženatí – svobodní: 4:2 - ženatí:
Tomáš Dytrt, Lukáš Kos (1x gól), Vašek Leuchter, Honza Štajner (1x gól),
Martin Myšák (2x gól), Robert Krčmář, Pepa Vencl - svobodní: Michal Felcman, Petr Krčmář (1x gól), Kuba Stejskal (1x gól), Michal Hynek, Radek
Žaba (zapůjčený gólman od ženatých)
V zimních měsících budeme jezdit trénovat a udržovat naši kondičku (včetně taktické přípravy) do tělocvičny U Žirafy v Žamberku. Věkové rozmezí:
18 – 100 let. Máte možnost posílit naše řady. Koordinátoři tréninků: Michal
Felcman a Martin Myšák
Za TJ Sokol Martin Myšák
Českorybenský Zpravodaj - 4/2018
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SDH ČESKÁ RYBNÁ
HRY BEZ KATASTRU
4. srpna 2018 hostila obec Libchavy vesnické Hry bez katastru, v areálu za farou soutěžila v zábavných disciplinách družstva hasičů a obcí, doplněna
o disciplíny starostů. Na akci se účastnila družstva z Českých Libchav, Velké
Skrovnice, Sopotnice, Hejnic, České Rybné, Polska a domácí Libchavy.
Výsledky:
1. Velká Skrovnice hasiči
2. České Libchavy hasiči
3. Dolní Libchavy hasiči
4. Sopotnice obec
5. Horní Libchavy hasiči
6. Česká Rybná hasiči
7. Hejnice obec
8. Velká Skrovnice obec
9. Hejnice hasiči
10. Sopotnice hasiči
11. Česká Rybná obec
12. České Libchavy obec
13. Strzelin Polsko
14. Grom Polsko

Starostové:
1. Česká Rybná
2. Sopotnice
3. Velká Skrovnice
4. Hejnice
5. Libchavy
6. České Libchavy
7. Polsko

MEMORIÁL MILOŠE FELCMANA
18. srpna 2018 se konal další ročník Memoriálu Miloše Felcmana. Závod se
konal opět jako noční. Závod probíhal na nástřikové terče, čas byl měřen elektronicky a jako hlavní rozhodčí působil Václav Skalický z Lanšperka. Letos
byla účast družstev menší, neboť se tento termín konání závodu prolínal s akcemi na okolí, jako Cihelna nebo pouť v Ústí nad Orlicí a hasičská akce v Přibyslavy PyroCor.
Muží:
1. Přívrat 32,30
2. Žamberk 36,66
3. Dolní Dobrouč 39,55
4. Česká Rybná 43,95
5. Kameničná 44,68
16

Ženy:
1. Česká Rybná dorost 46,32
2. Kameničná 117,03
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6. Bohousová 45,79
7. Česká Rybná 48,20
8. Lišperk 51,10
9. Záchlumí 68.47
10. Klášterec NP
Družstva mužů se účastnila na dvou soutěžích o pohár starosty obce a to v Líšnici a Klášterci nad Orlicí. Obě akce mají upravená pravidla požárního útoku.
Výsledek z obou akcí nebyl slavný. Jestliže chceme uspět, musíme mít stabilní
kádr družstva a pak se dá čekat úspěch.

PŘIPRAVUJEME
12. října členská schůze
14. října okrskové námětové cvičení
3. listopadu hamburgerové hody
1. prosince výroční valná hromada

VZPOMÍNÁME
16. 9. 2018 opustil naše řady bratr
Jaroslav Koudela ve věku 84 let
Zemřel na hasičské akci!
Starosta dobrovolných hasičů Karel Richter zkolaboval na akci PyroCor
na letišti v Přibyslavy na havlíčkobrodsku. Karel Richter šéfoval Sdružení
hasičů Čech, Moravy a Slezska. To vzniklo v druhé polovině 19.století a nyní
má více než 358 000 členů a 7 670 sborů po celé republice.
Zarmoucené rodině projevujeme upřímnou soustrast.

BLAHOPŘEJEME
Kočová Věra - 55 let
Krčmářová Božena - 55 let
Blahopřeje výbor SDH.Hodně zdraví, rodinné pohody a zachování přízně
hasičům přeje výbor SDH.

Za SDH Jiří Malý
Českorybenský Zpravodaj - 4/2018
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Z ČINNOSTI MLADÝCH HASIČŮ
Celé jarní období a konec školního roku je nabitý tréninky, ale také soutěžemi.
Představte si, že děti přijdou domů ze školy, a pak dvakrát týdně absolvují
trénink, někdy i třikrát. O víkendech jsou minimálně v sobotu na závodech
a v pondělí zase do školy. Naštěstí jsou všichni pilní a vědí, že škola je vždy na
prvním místě a bez ní nejsou „povolenky“ na závody od rodičů. Někteří jezdili
trénovat jednotlivce i bez ohledu na čas vedoucích jen aby se zlepšili. Z toho,
můžete vidět, že být mladým hasičem není jen hraní si s hadicí. Pokud chcete
být dobří, je za tím i hodně dřiny

HRA PLAMEN 20172018 ZAKONČENA
Pro všechny kategorie bez rozdílu je vrchol sezóny jarní
kolo Hry Plamen. Pro mladší a starší žáky dvoudenní
záležitost poslední květnový víkend a pro dorost nedělní program. Každý se těší na noc pod stanem, dva dny
strávené s kamarády. A co když bude pršet? …nejsme
přeci z cukru, nám to nevadí!
Mladší poctivě trénovali každé úterý na hřišti, pak také
na překážkách v Areálu snů v Bohousové. Čtyři disciplíny je třeba natrénovat za poměrně krátkou dobu. Navíc
s dětmi, které mnohdy dané disciplíny ještě necvičili. Jistě si dovedete představit, že to není nic snadného za 1,5 hodiny společně stráveného času naučit
tolik nových věcí. Cože, jak se zapojuje proudnice? A to musím tu metu nejprve oběhnout, než u štafety dvojic budu motat hadici? A proč musím dávat
pokaždé hlášení? …je to opravdu spousty otázek a ještě více stále se opakujících vět s vysvětlením, jak na to. Ale to dětské nadšení pak stojí za tu námahu.
V Mladkově se tedy zase zakončovala Hra Plamen. Mladší žáci si vybojovali
krásné 23. místo ze 40 zúčastněných družstev. Starší žáci se umístili v druhé
polovině startujících a své umístění zakulatili na 30 pozici. I v letošním roce
během vyhlášení svítilo slunce a děti měly při závěrečném nástupu povoleno
si sednout na zem.

LIGA JEDNOTLIVCŮ 60 M PŘEKÁŽEK
Na tomto samém místě proběhl v pátek poslední závod v lize 60 m překážek.
Všichni jsme byli strašně nedočkaví a hlavně zvědaví, jestli se podaří Radkovi
Pfeiferovi potvrdit letošní formu. Po zdařilém podzimu a skvělém zahájení sezóny v Chocni a Svatém Jiří, odkud si odvážel zlato, a jedné stříbrné pozici ze
18
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Žamberka se hrálo o celkové prvenství. V Mladkově se sice nezadařilo podle
představ a cenný kov z jednotlivého závodu si Radek neodvezl. Ovšem důležité bylo, že se nezadařilo také jeho největšímu soupeři a mohli jsme všichni
spolu s ním slavit celkové prvenství v okrese Ústí nad Orlicí a postup do krajského kola v Pardubicích!!!
Ve starších žácích ještě zkoušeli nasbírat zkušenosti v jarní části taky Dominik
Samek, Filip Vítek, Petr Valach a z děvčat Markéta Doskočilová a Markéta
Bárnetová. Zkušenosti a chuť se zlepšovat jim pomáhá v přípravě na nový ročník. I v mladších žácích jsme měli své zástupce. Celý rok poctivě bojovali Petr
a Pavel Pfeiferovi. Přičemž první z nich zakončil na celkovém 30. místě a druhý
na 17. A od září je čeká změna kategorie a těžší nástrahy – bariéra a také změna
hadicových spojek. Ačkoli toto je změna spíše k lepšímu.

OKRESNÍ KOLO DOROSTU
Tak jak bylo psáno už výše, je ideální všechny kategorie zvládnout v jednom
víkendu. Takže v neděli se do Mladkova vydali pro změnu dorostenci. Brzké
vstávání bylo ale odměněno cennými kovy. Kluci vybojovali postup do Krajského kola a odvezli si zlaté medaile. Děvčata bojovala statečně a odjížděla
s diplomem pro 6. místo. V rámci okresního kola proběhly také poslední závody započítávané do ligy jednotlivců 100 m překážek. Tady už je rozdělení
do kategorií náročnější. V pěti závodech závodí vždy kluci a dívky v kategoriích mladší, střední a starší. My jsme měli zástupce až ve střední kategorii, kde
závodili celou sezónu Patrik (8. místo) a Kryštof (6. místo) Kalouskovi společně s Radkem Pfeiferem (11. místo). V kategorii starších byl v našich barvách
pouze Tomáš Pfeifer, který stejně jako svůj mladší brácha v lize na 60 metrů
bojoval tady o celkové prvenství. A dalo by se říct, že tento víkend byl u této
sourozenecké dvojice opravdu zlatý. Protože i Tom si odvážel kov nejcennější.
Jen na rozdíl od mladších kolegů nemá kam postoupit a jeho ocenění tak zůstává pouze na okresní úrovni. Gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci všem jednotlivcům a dětem!

REPREZENTACE NA KRAJI
O 14 dní později, 9. června se kluci z dorostu vydali do Chrudimi na krajské
kolo dorostu. Po loňské první zkušenosti už tušili, do čeho jdou. A také to
bylo znát na jejich celkovém výsledku! Ten nakonec ani nijak nepokazila průtrž mračen a bouřka přijduvší po velikých vedrech. V opravdu těžké a veliké
konkurenci vybojovali krásné 3. místo za týmy, které jsou sestavovány z těch
nejlepších závodníků okresu. A aby krajská reprezentace byla kompletní, je
Českorybenský Zpravodaj - 4/2018
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třeba se zmínit taky o Radkově postupu na krajské kolo do Pardubic. V sobotu 16. června odjela z Rybné pořádná fandící delegace. Vyzbrojeni obecní
vlajkou, transparentem s nápisem: Radek, natrhne vám zadek! Jsme v dobré
náladě dorazili na stadion Hvězda. Po pokusech mladších žáků se dostalo
i na ty starší. První pokus se Ráďovi příliš nepovedl a tak jsme všichni vyhlíželi
k pokusu druhému. Bohužel, štěstí mu tentokrát nepřálo a u druhého pokusu,
který skončil s časem beroucí druhou příčku, byl zvednut červený praporek
na pozici rozdělovače. Neplatný pokus tak sebral veškeré naděje a sebral Radkovi smích z tváře, který vystřídal pocit zmaru a naštvání! Dar, který jsme mu
za skvělou reprezentaci sboru a obce vezli, měl hořkosladkou příchuť. Nakonec jsme všichni odjížděli i tak s úsměvy na tvářích. Ráďa zůstane vždy prvním
reprezentantem od nás, kterému se podařilo probojovat až tak daleko. A bez
ohledu na výsledek jsi borec a za letošní výkony si zasloužíš náš obdiv.

LETNÍ HASIČSKÝ TÁBOR
Ani letos jsme nevynechali zpříjemnění si prázdnin
táborem u řeky v Bohousové. Jak už je naším zvykem, poslední červencový týden patřil právě jemu.
Letos jsme táboru dali název Cesta kolem světa.
Za sedm dní jsme procestovali celý svět. Zahájili jsme samozřejmě v Evropě,
která však byla v minulosti zmítána válkami a tak bylo třeba se vydat hledat
nový domov. Kam? No přece za velkou louži. Vytvořili jsme plavidla a vydali
se do Severní Ameriky. Ale ani na Aljašce, kde už je všechno zlato vyrýžováno
a na Divokém západě plném indiánů to nebylo ono. I když nás jeden rudoch
v podobě pana Jaroslava Pokorného přijel večer osobně navštívit k táborovému
ohni a představit nám nějaká kouzla, nepřesvědčil nás, abychom zůstali. Takže
jsme zkusili štěstí v Jižní Americe, kde jsme hledali bájné Eldorádo a ztracený
poklad Inků. Zahráli si s tamními fotbalisty mistrovství v kopané a rozhodli
se zkusit štěstí v Austrálii. Ještě v noci jsme pomáhali farmáři McRybinovi
z Bousberry hledat ztracené členy rodiny. Podívali jsme se také k posvátné
hoře Uluru, kde jsme s domorodci vytvářeli nástěnné malby. Ale znáte to, člověk není nikdy spokojený, takže jsme se rozhodli podívat dál. Do Asie. Čekal
nás výstup na Mount Everest, takže není dobré podcenit horolezeckou přípravu a kde jinde než v lanovém parku? Večer jsme ještě ozkusili asijskou specialitu – pečenou rýži jedenou hůlkama. A najedli jsme se všichni. Zbýval nám
už jen jeden kontinent a to Afrika. Pohráli jsme si s černošskými dětmi jejich
hry, navštívili jsme Viktoriiny vodopády a dokonce po cestě v pralese zmokli.
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Ale byla před námi poslední noc a rozhodnutí, zda se vrátit zpět do Evropy.
Ale nakonec jsme usoudili, že všude dobře a doma nejlíp. Nechali jsme se tedy
v Čechách přivítat chlebem se solí a to už jsme se všichni vlastně těšili domů.
V letošním roce nám vrátilo štěstí a počasí po roční pauze přálo, nemuseli jsme
se bát, že se opět budeme válet celý týden v blátě. Jídlo bylo jako vždy výborné
a dovážené v s úsměvem na tváři od Jitky Pfeiferové a Martiny Kalouskové. Ty
vždycky ocenily ty, kteří na svém stanu objevili sluníčko, a prasátka dostávala
toaletní papír. Budeme věřit, že v příštím roce nebude toaletní papír potřeba.

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK
A je tu zase září a s ním nová sezóna, příprava na závody a také nový seriál
Ligy jednotlivců v 60 metrech překážek.
Tak jako v loňském roce, i teď se mladší žáci schází v úterý v 16:30 a stejný
čas jen pouze o den později se setkávají starší žáci. Sraz máme vždy u hasičárny, a dokud to počasí dovolí, tak budeme trénovat venku. V rámci přípravy
na podzimní kolo jsme se zúčastnili závodů v Černovíře, kde startovala jedna
hlídka mladších žáků a vybojovali tam krásnou 25 pozici. Starší dali dohromady 2 hlídky. První z nich skončili na krásném 19. místě. Druhá hlídka doběhla
za pomoci kamarádů z Klášterce nad Orlicí v pořadí 27.

LIGA JEDNOTLIVCŮ 60 METRŮ PŘEKÁŽEK
Už od druhého zářijového víkendu se zahájil nový ročník ligy jednotlivců. První závody byly v Mladkově, hned druhý den nebylo na závody vůbec daleko,
protože se konaly v Bohousové. Letos se do běhu jednotlivců pustili s vervou
Petr a Pavel Pfeiferovi, Dominik Samek, Natálie Janečková a Markéta Doskočilová. Jejich tréninku se ujali dorostenci v čele Radkem Pfeiferem a Terkou
Honskusovou, kteří zde úročí své nabité zkušenosti ze závodů.

PLÁNUJEME
V říjnu plánujeme opět sběr starého papíru. O přesném termínu vás budeme
informovat samostatnými letáky. 6.10. nás čeká podzimní kolo Hry Plamen
v Letohradě Kunčících. A po něm jistě nějaká zábava za odměnu. Děkujeme
za podporu sboru a obci, také manželům Pfeiferovým, kteří děti vozí na závody jednotlivců a tráví tak svůj volný čas nejen se svými dětmi. Moc děkujeme a vážíme si vaší podpory, bez níž by to nešlo.
Za mladé hasiče SDH Lucie Leuchterová
Českorybenský Zpravodaj - 4/2018
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ČSZ ČESKÁ RYBNÁ
NOC POD KARLŠTEJNEM
Ve dnech 14. — 15. září 2018 pořádal ČZS Česká Rybná poznávací zájezd.
Jeho trasa směřovala tentokrát na západ Čech, až do Plzně. Vyrazili jsme
v časných ranních hodinách, abychom na místo dojeli včas. Celou cestu
jsme strávili v pohodě, Prahou jsme projeli hladce a do cíle jsme se dostali
s časovým předstihem.
V Plzni naše první kroky směřovaly do Pivovarnického muzea, kde jsme se
dozvěděli řadu zajímavostí o historii pivovarnictví ve městě. Vaření piva
tam má dlouholetou tradici, ale ne vždy v minulosti bylo kvalitní. Trvalo
dost dlouho, než se pivo dostalo na dnešní úroveň, kterou jsme ochutnali. Z tohoto muzea jsme se dostali i do plzeňského podzemí, které zůstalo
ukryté i před fašisty. Prošli jsme jen částí chodeb, jejichž délka je celkem asi
15 kilometrů. Většina z nich je nově upravena. Po prohlídce muzea a podzemí následoval oběd v blízké restauraci Plachetnice a po něm už nastal
vrchol pátečního odpoledne - prohlídka plzeňského pivovaru Prazdroj. Ta
začala ve vestibulu hlavní budovy. Pak jsme prošli původní varnou, stále
funkční, dnes už používanou jen pro přípravu nových zájemců o vaření
piva. Následoval přechod do další budovy, kam nás do 2. patra vyvezl největší výtah v České republice. Při prohlídce dalších prostor nás provázela
videoprojekce o výrobě piva, ochutnali jsme i slad. Většina výroby je v dnešní době automatizována a řízena počítači. V Plzni se stále vaří v měděných
nádobách a pivo zraje v dřevěných sudech. Neprodejné neﬁltrované pivo
jsme si ochutnali ve sklepě pivovaru. A stálo to zato, bylo opravdu výborné!
Ze sklepa nás výtah vyvezl do ﬁremní prodejny upomínkových předmětů,
kde bylo možné zakoupit si nejrůznější suvenýry. Dobře naladěni jsme se
poté vydali na cestu do Zadní Třebáně, kde jsme přenocovali v chatkách.
Večer jsme strávili u táborového ohně, pili pivo i něco lepšího a opekli jsme
si klobásy. Za doprovodu harmoniky jsme si i zazpívali. Ráno jsme se probudili do deště, ale ten brzy ustal a u snídaně se na nás už smálo sluníčko.
Smažená vajíčka a čerstvá káva nás posilnily na další cestu, na nedaleký
hrad Karlštejn.
Z odstavného parkoviště je to na hrad asi 3 kilometry a stále do kopce. Kdo
nechtěl jít po svých, mohl využít hradní dopravu - auto či koňský povoz.
Celou cestu vzhůru vroubily obchůdky a hospůdky, kde bylo na co koukat
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nebo možno něco ochutnat. Mohutný Karlštejn jsme každou chvíli viděli
z jiného úhlu. Když jsme vystoupali až nahoru, ocitli jsme se v době Karla
IV. Mohutné hradby hrad chránily před nepřáteli, takže ho nikdo nedobyl.
Prošli jsme si nádvoří a vodární věž a pak už následovala prohlídka vnitřních prostor. Začala v rytířském sále přes reprezentační místnosti a pokračovala do Karlových soukromých komnat. Z jeho ložnice vedlo tajné
schodiště do komnat císařovny, takže tam ženy bydlely také. Zákaz jejich
vstupu na hrad si někdo vymyslel pro pohádku. Přestože jsme se nepodívali
do kaple Svatého kříže, vyslechli jsme si výklad o ní a důmyslné ochraně
královských a císařských klenotů. Zhlédli jsme i repliku Karlovy koruny.
Bohužel každá prohlídka má svůj konec a my se museli s Karlštejnem rozloučit. Než jsme ho však opustili, pokochali jsme se vyhlídkou na jeho krásné okolí.
Pak už následovala cesta domů se zastávkou v Poděbradech na večeři v hotelu Bílá růže, kde pro nás přichystali výbornou kachničku s knedlíky a se
zelím. Domů jsme se vrátili v pořádku kolem 22. hodiny. Trochu unavení,
trochu smutní, že výlet skončil, ale plni nových zážitků.
Velké poděkování patří naší pokladní Jiřce Vymetálkové, která vše naplánovala, načasovala a zajistila. Děkujeme také obecnímu úřadu za ﬁnanční
příspěvek na večeři.
Všichni účastníci zájezdu byli spokojeni a těší se na příští výlet.
Za ČZS Mgr. Marie Šulcková
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ZAJÍMAVOSTI Z NAŠÍ OBCE
BLAHOPŘEJEME
K NAROZENINÁM
ČERVENEC:
Marie Šulcková
ZÁŘÍ:
Jiří Honzátko

VZPOMÍNÁME…
Z kruhu svých blízkých a z řad
spoluobčanů navždy odešli:
60 let

70 let

Hodně zdraví a rodinné pohody
přejí členové SPOZ.

26. července 2018
paní Jaroslava Ryšavá
šavá
ve věku 82 let.
16. září 2018
pan Jaroslav Koudela
ve věku 84 let.
Zarmouceným rodinám projevujeme
upřímnou soustrast.
za SPOZ Jiří Malý

VZPOMÍNKA
Očím ses ztratil, ale v srdcích zůstaneš navždy.
Dne 4. září 2018 uplynul rok, kdy nás opustil pan Jiří Balaš.
Kdo jste ho měli rádi vzpomeňte s námi.
Opožděně chci poděkovat svým dětem, rodičům, sourozencům a kamarádům
za podporu a pomoc při péči o manžela a zároveň děkuji všem, kteří nám
pomohli s uspořádáním pohřbu.
Zdeňka Balašová

ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ
Ti z Vás, kteří sledují průběh fotosoutěže již tuší, že se blížíme do cílové rovinky. Námětem posledního fotografovaného období bylo jaro. Fotky všech
soutěžících byly vyvěšeny na chodbě obecního úřadu a také jste si je mohli
prohlédnout při komunálních volbách. Každý z Vás, který hlasoval pro některou z jarních fotek, se zařadil do slosování o drobný foto dárek. Vyhodnocení
nejlepších fotograﬁí a posezení u kávy proběhne v neděli 14. října od 14 hodin
v pohostinství U Kamila. Příjemnou atmosféru v kruhu českorybenských fotografů dokreslí prohlížení fotek z celé soutěže skrz všechna roční období. Těšit
se můžete také na prozrazení nového tématu fotosoutěže.
Anna Luhová
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ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU
Tradiční zahájení školního roku se zúčastňují zástupci SPOZ, aby přivítali
prvňáčky a předali jim dárek. Tentokráté jsou pouze dva, a to Adéla Doskočilová z Hejnic a Matyáš Jeník z České Rybné. Přejeme, aby se jim ve škole líbilo
a měli radost z hezkých známek.
Za SPOZ Jiří Malý

DOPRAVNÍHO AUTOMOBILU V ČESKÉ RYBNÉ
Pardubický kraj pokračuje v podpoře
jednotek sborů dobrovolných hasičů
na obcích. Jedná se o podporu v rámci
dotačního titulu Generálního ředitelství
Hasičského záchranného sboru České
republiky. Celkově mezi obce v letošním
roce kraj v rámci této dotace rozdělí 11,7
milionu korun. Předání smluv se kromě
hejtmana kraje Martina Netolického zúčastnil starosta Josef Vencl. „V rámci dotačního titulu na pořízení dopravních
automobilů a rekonstrukci či výstavbu hasičských zbrojnic, který vyhlašuje
Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru
České republiky, vyčleňujeme ﬁnanční prostředky již potřetí. V letošním roce
se jedná o největší částku, která dosahuje téměř 12 milionů korun na 37 dopravních automobilů a tři zbrojnice. Stát vyčlení pro každou z obcí 450 tisíc
korun, kraj přidá 300 tisíc, což následně znamená, že příspěvek obce na zcela
nové vozidlo se pohybuje okolo 200 tisíc korun,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Díky této dotaci se podaří v letošním roce pořídit nový dopravní automobil v České Rybné. Vzhledem k tomu, že tento dotační titul je vypsaný
i na příští rok, bude možné žádat o prostředky na pořízení dalších vozů.
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Při nepřízni počasí se akce ruší. Aktuální informace Vám podá Anna Luhová: 602 503 974

Stezku s úkoly připraví netradičně sokolníci školou povinní

Těšit se můžete na osvětlenou stezku a úkoly pro děti s rodiči

Sraz na dětském hřišti u školy

Čtvrtek 8. listopadu 2018 od 16:30

LAMPIONY

NA VEČERNÍ PROCHÁZKU S

zve všechny děti a rodiče

TJ SOKOL ČESKÁ RYBNÁ

KULTURNÍ KOMISE V ČESKÉ RYBNÉ
Vás srdečně zve na

ROZSCVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMEČKU
2. prosince 2018 od 17:00 hodin
PROGRAM :
Vánoční koledy a písničky zahraje skupina „JINÁ DOBA“
Hudební vystoupení ZUŠ P. Ebena v Žamberku
Vystoupení žáků základní školy v České Rybné
Prodejní stánky
Přijďte se pobavit s přáteli, sousedy a známými a společně
vychutnat předvánoční náladu, všichni jste zváni.
Něco dobrého na zub a teplého pro velké i malé zajištěno.
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PÁLENÍ
ČARODĚJNIC
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Redakční rada
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příspěvků
a tiskové chyby.
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Vytiskla tiskárna AG TYP Kostelec nad Orlicí.

