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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná dne 06. 01. 2016.
Přítomno osm zastupitelů:
M. Koudela, P. Krčmář, J. Malý, P. Valach, J. Vencl,
M. Šulcková, T. Blecha, D. Krátká
OZ bylo schváleno:
 Oprava místní komunikace na p. p. č. 1265 v úseku o délce 100 m
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
 Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání v budově čp. 78 Česká
Rybná. Uzavřená mezi Obcí Česká Rybná a Českou poštou, s. p..
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
 Zapojení obce Česká Rybná do spoluﬁnancování projektu Žijeme spolu,
jehož vedoucím partnerem je Sdružení obcí Orlicko a to:
a) na spoluﬁnancování nákladů na přípravu žádosti o poskytnutí dotace
v roce 2016 na projekt Žijeme spolu ve výši 1433,-Kč
b) v případě schválení dotace na spoluﬁnancování realizace projektu ve
výši 9433,-Kč, splatného v rovnoměrných splátkách v letech 2017-2019.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
OZ bere na vědomí:
 Stav ﬁnančních účtů obce ke dni 06. 01. 2016
 R. Hynek – uhrazení nájmu do 25. 01. 2016
 Knergo s. r. o. -žádost o souhlas se záměrem výstavby kabelové přípojky vypracuje – ing. Petr Krčmář do 15. 01. 2016
 ČSAD Ústí nad Orlicí a. s. – potvrzení o vlastnictví akcií.
 MVCR-posouzení zákonnosti obecně závazné vyhlášky č. 2/2015 obce
Česká Rybná.
 zpráva SPOZ – p. Malý
 MÚ Žamberk – Stavební úřad – OZNÁMENÍ- zahájení řízení o povolení
změny stavby před jejím dokončením – pro stavbu „ČOV, kanalizační
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přípojka a přípojka nn, nástavba a stavební úpravy RD čp. 4“ na p. p. č. - 133
a 155 v kat. území Česká Rybná u Žamberka.
MÚ Žamberk – Stavební úřad – OZNÁMENÍ- zahájení řízení o povolení
změny stavby před jejím dokončením- pro stavbu „stavební úpravy střešních a stropních konstrukcí čp. 120“ na stav. par. č. 148 v kat. území Česká
Rybná u Žamberka.
MÚ Žamberk – Stavební úřad- ROZHODNUTÍ- prodlužuje dobu
platnosti stavebního povolení pro stavbu „stavební úpravy střešních
a stropních konstrukcí čp. 120“ na stav. par. č. 148 v kat. území
Česká Rybná u Žamberka.
MÚ Žamberk – Stavební úřad- POZVÁNKA na závěrečnou kontrolní
prohlídku stavby – objektu obecního úřadu čp. 78 v obci Česká Rybná
na stav. par. č. 190 v kat. území Česká Rybná u Žamberka.
Zápis o předání díla- objektu obecního úřadu čp. 78 v obci Česká Rybná
na stav. par. č. 190 v kat. území Česká Rybná u Žamberka.
Zápis z jednání – Bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností
Žamberk č. 3
Nabídky na barevné multifunkční kopírovací zařízení A4/A3
KrÚ Pardubického kraje – uvádění formy zavinění na pokutovém bloku

Zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná dne 27. 01. 2016.
Přítomno osm zastupitelů:
M. Koudela, P. Krčmář, J. Malý, M. Šulcková, P. Valach, J. Vencl,
T. Blecha, D. Krátká

OZ bylo schváleno:
 Nákup nového barevného multifunkčního zařízení formátu A3
od f. Souček za 45 859,-Kč
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se Blecha
 Inventarizace majetku obce Česká Rybná ke dni 31. 12. 2015
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
 Smlouva o výpůjčce – na využití sálu OÚ pro potřeby SDH Česká Rybná
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
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 Smlouva o výpůjčce – na využití sálu OÚ pro potřeby TJ Sokol Česká
Rybná
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
OZ nebylo schváleno:
 Žádost o odkoupení části p. p. č. 94/2 v kat. úz. Česká Rybná u Žamberka
o výměře cca 220 m2.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
OZ ukládá:
 Kronikářce obce Mgr. Marii Šulckové, donést na příští zasedání obce –
08. 02. 2016 kroniku obce.
OZ bere na vědomí:
 Stav ﬁnančních účtů obce ke dni 27. 01. 2016
 Spolek Lungta – žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani
„Vlajka pro Tibet“.
 HZS Pardubického kraje – žádost o vypracování seznamu objektů
 MAS Orlicko, z. s.- informace k zaúčtování příspěvků poskytnutých v
roce 2015 a informace o změně sídla MAS Orlicko, z. s.
 MÚ Ústí nad Orlicí – Stavební úřad – OZNÁMENÍ – zahájení řízení o
změně č. 3 územního plánu Sopotnice.
 Pardubický kraj - Krajský úřad – Finanční odbor – Zápis z dílčího
přezkoumání hospodaření obce ze dne 13. 01. 2016
 MÚ Žamberk – Stavební úřad – USNESENÍ – „stavební úpravy RD čp.
45.
 Ministerstvo zemědělství – Odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření – VV – Oznámení o vydání opatření obecné povahy.
 Oznámení přestupku – volné pobíhání psů – MÚ Žamberk – Odbor
právní.
 HZS Pardubického kraje – Závazné stanovisko dotčeného orgánu na
úseku požární ochrany – snížení energetické náročnosti objektu obecního
úřadu st.p.č.190, k.ú. Česká Rybná.
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 Sdružení obcí ORLICKO – Návrh rozpočtu 2016
 MÚ Žamberk – Odbor regionálního rozvoje a územního plánování –
Oznámení o aktualizaci územně analytických podkladů ORP Žamberk.
 KrÚ Pardubického kraje – Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad – cenové kontroly v roce 2015.
 KrÚ Pardubického kraje – školení – výkon státní správy na úseku
přestupků proti veřejnému pořádku.
 Krajský pozemkový úřad – Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním
území Bohousová.
 Podání žádosti o dotaci na „Dětské hřiště u ZŠ“ – Ministerstvo pro místní
rozvoj.
 Výroční zpráva za rok 2015 o poskytování infor. podle § 18 zákona
č. 106/1999Sb.
 MÚ Žamberk – Stavební úřad – ROZHODNUTÍ – změna stavby před
jejím dokončením „stavební úpravy RD čp. 45“
 MÚ Žamberk – Stavební úřad – KOLAUDAČNÍ SOUHLAS – pro stavbu
„snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu čp. 78 v obci
Česká Rybná“.
 zpráva SPOZ – p. Malý

Zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná dne 08. 02. 2016.
Přítomno šest zastupitelů:
M. Koudela, D. Krátká, M. Šulcková, J. Vencl, J. Malý, P. Krčmář,
Omluven:
T. Blecha, P. Valach,

OZ bylo schváleno:
 Návrh rozpočtu obce Česká Rybná na rok 2016 - příjmy: 4 505 047,-Kč
- výdaje: 4 505 047,-Kč
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0
 Nákup nové počítačové sestavy za 15 950,-Kč
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel 0
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 Cenová nabídka Miroslava Koudely na provedení zednických prací
v budově OÚ Česká Rybná čp. 78 (místnost starosty a účetní)
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0
 Cenová nabídka od f. STAPO s.r.o. Ústí nad Orlicí na provedení
elektroúprav v budově OÚ Česká Rybná čp. 78
(místnost starosty a účetní)
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0
 Cenová nabídka od f. Podlahy MATY Česká Třebová na provedení
podlahových prací v budově OÚ Česká Rybná čp. 78
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0
 Otevřít pět pracovních míst pro uchazeče o zaměstnání – evidované
na úřadě práce
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0
OZ bere na vědomí:
 Stav ﬁnančních účtů obce ke dni 08. 02. 2016
 MÚ Žamberk – Stavební úřad – ROZHODNUTÍ – prodloužení lhůty
k dokončení stavby RD čp. 4 v k. ú. Česká Rybná u Žamberka.
 Žádost o povolení skácení stromu na p. p. č. 1127/2.
 MÚ Žamberk – Stavební úřad – ROZHODNUTÍ – prodloužení lhůty
k dokončení stavby čp. 120 v k. ú. Česká Rybná u Žamberka.
 KrÚ Pardubického kraje – odbor životní prostředí a zemědělství – určení
termínu sčítání zvěře.
 MAS Orlicko, z. s. –vyúčtování příspěvku z rozpočtu obce.
 MVČR-odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy-činnost
veřejného opatrovníka.
 Katastrální úřad prac. Ústí nad Orlicí – Vyrozumění o provedeném
vkladu do katastru nemovitostí ve věci sp. zn. V-135/2016 – 611.
 MÚ Žamberk-odbor životního prostředí a zemědělství-majetková
a provozní evidence za rok 2015.
 Zpráva kronikářky obce Mgr. Marie Šulckové – v roce 2015 bylo popsáno
v kronice 18 listů
 Zpráva SPOZ – p. Malý
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Zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná dne 25. 02. 2016.
Přítomno šest zastupitelů:
M. Koudela, M. Šulcková, P. Valach, J. Malý, D. Krátká, J. Vencl,
Omluven:
T. Blecha, P. Krčmář,

OZ bylo schváleno:
 Změnu návrhu rozpočtu na rok 2016 obce Česká Rybná spočívající:
- Zvýšení příjmů – dotace na VPP 4116 o částku 50 591,-Kč
- Zvýšení výdajů – zaměstnanci VPP 3639 o částku 50 591,-Kč
Rozpočet schválen jako vyrovnaný - celkové příjmy 4 555 638,-Kč
- celkové výdaje 4 555 638,-Kč
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0
 Žádost o ﬁnanční dotaci z rozpočtu Obce Česká Rybná ve výši 3 000,-Kč
pro Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0
 Veřejnoprávní smlouva mezi městem Žamberk a obcí Česká Rybná –
předmět smlouvy- v souladu s ust. § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, budou orgány
města Žamberk namísto orgánů obce Česká Rybná vykonávat působnost
speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací
(ust. § 16 ve spojení s ust. § 40 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů).
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0
 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 2 800,-Kč.
Pro Městskou knihovnu Žamberk.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0
 Cenová nabídka od f. Mosty Hofman na provedení hlavních mostních
prohlídek, vyhotovení mostních listů a vypracování statických výpočtů
zatíženosti.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0
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OZ bere na vědomí:
 VZP ČR – Závěrečný protokol – o výsledku kontroly plateb pojistného
na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce
pojistného.
 Žádost o povolení skácení stromů na p. p. č. 171; 1142; 1143; 1146; 1147;
1348 a st. 138.
 KrÚ Pardubického kraje – odbor životní prostředí a zemědělství –
SOUHLAS – ÚP Česká Rybná, změna č.1.
 Okresní státní zastupitelství v Ústí nad Orlicí – žádost o zjištění poměrů
a podání zprávy
 Zpráva SPOZ – p. Malý
 Zpráva-o ukončení tanečních-bez ﬁnančních nákladů pro obec –
starosta obce
 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – aktualizované údaje
o nemovitostech, jejichž vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou označeni
dostatečně určitě v katastru nemovitostí.

Zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná dne 24. 03. 2016.
Přítomno sedm zastupitelů:
M. Koudela, T. Blecha, P. Krčmář, M. Šulcková, J. Vencl, J. Malý,
Omluven: D. Krátká,
OZ bylo schváleno:
 Členský příspěvek na rok 2016 pro Sdružení obcí Orlicko ve výši 9 925,-Kč
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0
 Záměr na výpůjčku nebytového prostoru na p.p.č. st. 148 (sál OÚ)
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel 0
 Nákup vybavení pro zásahovou jednotku JPO III Česká Rybná-6 x přilba
Schubert F220 + zátylník; sypký sorbent Absodan Plus (10 kg); 10 x vazák
na hadice DIN 14824; 1 x ruční navazovačka – celková cena včetně DPH
35 267,87
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel 0
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 Doplnění regulativu OV – Občanské vybavení - veřejná infrastruktura
o podmínečně přípustné využití v rámci pořizované změny č. 1 UP,
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel 0
 Účetní závěrka příspěvkové organizace ZŠ Česká Rybná k 31. 12. 2015
a převod zisku z hospodaření r. 2015 ve výši 4 532,83Kč do rezervního
fondu ZŠ.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel 0
OZ nebylo schváleno:
 Žádost o ﬁnanční dotaci z rozpočtu Obce Česká Rybná pro zdravotnické
zařízení Domácí hospic Setkání, Rychnov nad Kněžnou
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0
OZ bere na vědomí:
 Stav ﬁnančních účtů obce ke dni 24. 03. 2016
 HZS Pardubického kraje – POZVÁNKA – Odborná příprava velitelů
jednotek a družstev PO kategorie JPO II + III
 HZS Pardubického kraje – průzkum potřeb získání řidičských oprávnění
skupiny „C“
 KrÚ Pardubického kraje – metodický materiál MVČR k vymezení
volebních okrsků v RÚIAN
 Zápis ze schůze Školské rady při Základní škole Česká Rybná,
okres Ústí nad Orlicí
 Stavona, České Libchavy – cenová nabídka na výměnu oken
v ZŠ Česká Rybná
 Česká pošta – informace o budoucnosti pobočky v České Rybné +
nabídka zaměstnání
 MÚ Žamberk – Stavební úřad – Rozhodnutí – prodloužení lhůty
k dokončení stavby „stavební úpravy střešních a stropních konstrukcí
čp. 120“
 KrÚ Pardubického kraje – Vyhlášení nového ročníku soutěže
„Obec přátelská rodině 2015“
 MÚ Žamberk – Stavební úřad – Společný souhlas – společný územní
souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru –
„přístavba a stavební úpravy RD čp. 29“
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 Žádost o udělení souhlasu na stavbu pouťových a dětských atrakcí v rámci
poutě v České Rybné
 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – žádost o spolupráci
 ČŠI – Oznámení skutečností zjištěných při inspekční činnosti provedené
Českou školní inspekcí u ZŠ Česká Rybná, okr. Ústí nad Orlicí
 Informace ÚP – zaměstnanci na VPP - dotace
 Žádost o povolení skácení stromů na p. p. č. 89/5; 112/11.
 Zpráva SPOZ – p. Malý

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ RYBNÁ
DĚTSKÝ KARNEVAL
Tradiční dětský karneval uspořádala
škola ve spolupráci s rodiči v sobotu
16. ledna 2016. Účast malých i větších dětí, jejich rodičů a prarodičů či
příbuzných a známých byla opět velká a celé odpoledne provázela dobrá
a příjemná atmosféra. Sešlo se více
jak padesát krásných a nápaditých
masek, z nichž ty nejlepší byly odměněny dortem a všechny ostatní
si odnesly dárek v podobě balíčku
s omalovánkou. Rovněž tombola byla
bohatá díky velkému počtu sponzorů, kteří na karneval přispěli věcným
darem či ﬁnančním příspěvkem.
Celým karnevalovým programem
děti opět provedla paní učitelka Jitka
Dytrtová. Tančilo se na reprodukovanou hudbu, kterou pouštěl Kuba
Morávek a během celého odpoledne měly děti možnost změřit svoje
síly v různých soutěžích. Velkým
zpestřením bylo vystoupení country
tanečního souboru ALABAMA ze
Žamberka. Skupina patří k soubo-

rům, které v Čechách
udržují povědomí
o původních tancích
a hudbě z Apačských
hor. K nadšeným tanečníkům se mohly
přidat i děti a vyzkoušet si taneční
kroky a kreace. Dalším tanečním vystoupením byl step ze ZUŠ Žamberk
pod vedením paní Michaličkové.
Myšlenku paní Jany Fajfrové upéci domácí zákusky jsme neopustili,
a tak maminky p. Fajfrová, p. Kalousková, p. Martincová, p. Pfeiferová, p. Zemanová a p. Honskusová
a p. Prachařová z Hejnic napekly
a připravily na 60 tácků sladkého
občerstvení. Vynikající věnečky opět
přidala i paní Grúnerová.
Párkovače a prodeje párků v rohlíku se tentokrát ujali manželé Máša
a Jarda Šulckovi. Touto cestou jim
moc děkujeme. Dále děkuji Kubovi
Morávkovi nejen za to, že nám hudbu pouštěl, ale i za pomoc při opravě
reproduktorů.
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Výtěžek z karnevalu byl opět vysoký a peníze budou použity na školní
výlet, dále na objednané výtvarné
a pracovní dílny s externími lektory,
na environmentální programy nebo
na návštěvy divadelních představení
a koncertů. Všem výše jmenovaným
a všem dalším rodičům, kteří podle
svých možností zajistili další potřebné činnosti touto cestou velice
děkuji.
Na závěr bych zvlášť chtěla poděkovat paní Dytrtové, která nám s karnevalem pomáhá již několikátý rok
po stránce organizační, sponzorské
i programové. Bez její pomoci a nasazení by karneval nebyl takový, jaký
je.

Před velikonočními prázdninami
proběhl ve škole zábavný preventivní program zaměřený na chování a šikanu s externím lektorem.
Principem bylo ukázat vhodné a nevhodné chování žáků vůči kolektivu,
i vůči sobě samým. Toto si žáci ukázali navozením požadovaných situací a na několika příkladech formou
her. Program byl provázen prezentací na interaktiví tabuli a příběhy
ze života, které svým emotivním
podtextem většinou budí v dětech
nepochopení takového jednání a vyjádření negativního názoru k němu.

Mgr. Marta Košťálová
ředitelka školy

Mgr. Marta Košťálová
ředitelka školy

VÝCHOVNĚ
VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TJ SOKOL ČESKÁ RYBNÁ
ZIMNÍ PŘÁTELSKÁ PROCHÁZKA
 PO STOPÁCH RYBENSKÉHO POTOKA
Dne 28. února jsme se za krásného mrazivého rána sešli už popáté v místní škole, abychom vyrazili na další přátelskou procházku, tentokrát s názvem „Po stopách rybenského potoka“.
Po malém občerstvení a po nezbytném focení naší výpravy
všech 49 turistů a šesti psů jsme vyrazili přes místní hřbitov
a kolem rybenského ZD k oﬁciálnímu pramenu našeho potoka. Zde proběhl malý vědomostní testík (do jaké řeky – moře – oceánu se náš potok vlévá). Slavnostně jsem rumově potok Rybná pokřtili a už nedočkavě jsme vyšli
po směru jeho toku.
Cestou po horním konci České Rybné proběhlo také sborové přání bezmála
z padesáti hrdel u domku jednoho našeho nejmenovaného kamaráda, který
týž den slavil významné jubileum.
12
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Další malá, leč významná zastávka byla u bývalého Voplakalova mlýna. Na informační ceduli si každý, kdo měl zájem, mohl přečíst něco o historii tohoto
místa.
Trasa se dále ubírala přes Skalku a po chvíli nás čekalo druhé zastavení s informační tabulí – Balašův mlýn.
Poté jsme opustili blízkost potoka a vystoupali k Balašově pile, kde bylo pro
zúčastněné připraveno překvapení. To mělo být původně malé, ale záhy se
změnilo v hřeb naší procházky. Rodina Balašova pro nás připravila návštěvu
nejmladšího mlýna v České Rybné, a to i s poutavým výkladem pana Balaše.
Tím ale celé překvapení nekončilo. Následovala totiž praktická ukázka pořezu
borovicové klády na místní pile. Ještě jednou tímto velice děkujeme celé rodině Balašových, a to i za chutné občerstvení, které nemělo chybu.
Rozloučili jsme se a pokračovali v cestě. O kousek dál před umrlčí cestou bylo
připraveno ohniště a lavičky. Nejmladší z nás, konkrétně mladí hasiči, rozdělali oheň. Buřty a rybenské pálenky voněly široko daleko.
Po odpočinku a nabrání nezbytných sil „zdravé jádro“ výpravy vyrazilo pod
horu a zpátky k potoku. Ti, co nás museli již opustit, snad dorazili zpátky
domů (nemáme zprávy, že by se někdo ztratil). Každopádně i oni obdrželi malou upomínku na dnešní suprový den.
U bývalého dětského tábora (chcete-li u Králíčků) jsme sešli na polní cestu,
která nás dovedla až k dalšímu bývalému mlýnu na našem potoce. Ten se nacházel už na sopotnickém katastru a byl zrušen po roce 1890. Historii všech
těchto mlýnů lze najít v rybenských a sopotnických publikacích a kronikách.
Cíl už byl na dohled, ale když je správný turista „rozejdutý“, je těžko k zastavení. A tak bylo rozhodnuto, že jednou z cest zavítáme do Sopotnice k bývalé
továrně Orličan.

Českorybenský Zpravodaj - 2/2016
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Po focení u krásného uměleckého díla „Duch lesa a víly“ z 210 let starého
dubu jsme již dorazili k přítoku našeho potoka do Divoké Orlice. Radost byla
ohromná. Další společné foto lze dohledat z vlakové sopotnické zastávky.
Po shlédnutí chaty Kamarád jsme už vyšli do kopce směr Česká Rybná.
Cestou jsme se zastavovali ještě u pomníčků, které bohužel připomínají, že
práce v lese je velice nebezpečná. Pak už proběhla pouze náročná, neplánovaná občerstvovací návštěva v Dubině a šlo se k Bosence.
Závěrem zprávy bychom ještě chtěli poděkovat Romanu Javůrkovi za úschovu laviček, všem, co přispěli informacemi o mlýnech a našem potoku, místní škole za opětovný ranní azyl, ﬁrmě Drtikol a obci Česká Rybná za přísady
do ranního čaje. A znovu též rodině Balašových za vysokou laťku, kterou naší
procházce nasadili. Těžko ji budeme překonávat.

STOLNÍ TENISTÉ
Z ČESKÉ RYBNÉ

VELIKONOČNÍ
PINKÁNÍ

Umístění českorybenských hráčů
na okolních turnajích:

V předvelikonoční čas
v sobotu 26. března
jsme si přišli zahrát pink ponk do
obecního sálu. Pozváni byli úspěšní
účastníci okolních vánočních turnajů a samozřejmě pár černých koňů.
Ve velice přátelské atmosféře bylo
odehráno mnoho utkání ve vysokém
tempu. Po skončení zápasů každý
účastník obdržel pamětní cenu na
dnešní turnaj.

27. 12. 2015 Lukavice
2. místo – Vojta Šulcek
3. místo – Martin Myšák senior
15. místo – Martin Myšák junior
2. 1. 2015 Němčice u Litomyšle
3. místo – Martin Myšák senior
15. místo – Martin Myšák junior
Z České Rybné nastupují pravidelně
za oddíly stolního tenisu v Žamberku Josef Vencl ml. - muži a Martin
Myšák ml. - mladší žáci. Druhý jmenovaný byl za okres Ústí nad Orlicí
nominován na turnaj krajského přeboru mladších žáků
v Poličce. Po čtyřech
vítězstvích a dvou
prohrách obsadil
12. místo.
14
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Na prvním místě se umístili
(v abecedním pořadí):

P O Z V Á N K A

Bartoš Jiří ml. (z Moravy),

NA POUŤOVÝ

Tomáš Javůrek (střed obce),

FOTBAL

Jana Kratochvílová (Kameničná),
Martin Myšák ml. (Hůrka),
Martin Myšák st. (Hůrka),
Michal Puchmeltr (Žamberk),

SVOBODNÍ – ŽENATÍ
Srdečně Vás zveme na tradiční
kvalitní fotbalové utkání,
které se bude konat

Martin Šmajzr (Ústí nad Orlicí),

V NEDĚLI 8. 5.

Vojta Šulcek (dolní konec),
Karel Uhlíř (Letohrad),

od 13 hodin
NA MÍSTNÍM HŘIŠTI.

Dan Vágner (Dlouhoňovice).
Za TJ SokollMartin Myšák

OB Č E R ST VE NÍ
BUDE Z AJI ŠTĚ NO.

SPORTOVNÍ PLES
Dne 23. ledna 2016 se uskutečnil na sále OÚ 13. Sportovní
ples. Na kterém hrála hudební skupina „KARETA“ ze Šumperka. Překvapením večera bylo vystoupení taneční skupiny z ANIMA – břišní tance. Poděkování patří všem, kteří
přispěli cenami do tomboly a vydrželi s námi až do konce.

PŘIPRAVOVANÉ AKCE
 duben

– brigáda na hřišti

 29. dubna 2016

– turnaj v karetní hře „KOZA“

 30. dubna 2016

– Pálení čarodějnic s lampiónovým průvodem

 červen

– sportovní dětský den

 červen

– turnaj o pohár starosty obce ve fotbale
pro základní školy
Za TJ Sokol Jiří Kalousek
Českorybenský Zpravodaj - 2/2016
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ČSZ ČESKÁ RYBNÁ
2. ČESKORYBENSKÝ
MASOPUST

MAŠKARNÍ
TANCOVAČKA

Buďte zdrávi, sousedé,
masopust tu zase je.
Notu máme veselou,
přicházíme s kapelou,
dejte jídlo, dobrý mok
a přijdem zas napřesrok!

Tento rok nám termín zahrádkářského
tanečku vyšel přesně
na svátek sv. Josefa.
Pro účastníky byla opět připravena
bohatá tombola, o kterou se postarali naši sponzoři a členové organizace. Všem je třeba poděkovat. K tanci
a poslechu hrála tentokrát hudební
skupina Galileo Band z Hradce Králové. Na parketu pak začal rej masek,
mezi nimiž se těžko vybírala ta nejlepší. . Protože šlo převážně o skupinové masky, zvolili jsme letos jiný
postup. Odměněno bylo 5 nejlepších
bez ohledu na to, zdali se jednalo
o jednotlivce či skupinu. Nejnápaditější a bezesporu nejobdivovanější
maskou byli piloti, kteří se na parket
přiřítili i se svým letadlem a odnesli
si zasloužené vítězství. Účast na této
maškarní tancovačce byla vcelku
dobrá a nálada tam panovala výborná, takže někteří z tanečníků dorazili domů až za svítání. Příští rok
se přijďte zase
podívat, co se
může z toho, co
dům dá, krásného vyrobit.

S touto říkankou se masopustní průvod poté, co starosta předal
Masopustovi klíč od obce, vydal
na cestu. Letos se sešel ještě větší
počet masek než loni. Bylo jich přes
80. Po několika zastávkách dorazili
účastníci do cíle, kde bylo možno
ochutnat zabíjačkové speciality, posilnit se dobrým mokem a zatančit
si. Nálada panovala po celou dobu
výborná a zábava se protáhla až skoro do půlnoci. Počasí se také vydařilo. ČZS ZO Česká Rybná děkuje
všem, kdo se masopustního veselí
zúčastnili, hlavně sponzorům této
akce, lidičkám, kteří pomáhali s přípravou, výrobou pochoutek, obsluhou i ochotným spoluobčanům,
kteří připravili pro účastníky průvodu skvělé občerstvení. Všichni se už
těší na příští pokračování. Doufáme,
že nám zachováte přízeň.

Za ČZS
Mgr. Marie Šulcková
16
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SDH ČESKÁ RYBNÁ
Z ČINNOSTI SDH
ČESKÁ RYBNÁ
S přelomem starého roku a počátkem nového se naši členové účastnili, na pozvání okolních sborů, jejich
valných hromad. Každá účast přináší upevnění kamarádských vztahů
a s tím porovnání, jak se sborům
daří.

DĚTSKÝ
BRANNÝ ZÁVOD
Leden byl ve znamení příprav
na dětský branný závod. V sobotu
30. ledna se do České Rybné sjely sbory ve svými mladými hasiči
a to z Bohousové, Černovíra, Dolního Třešňovce, Hejnic, Helvíkovic, Horní Čermné, Klášterce nad
Orlicí, Mistrovic, Pusté Kamenice, Rudoltic, Rybné nad Zdobnicí,
Sopotnice, Tatenic a pořádající Česká
Rybná, což v konečném součtu bylo
23 tříčlenných hlídek v kategorii
mladší a 18 tříčlenných hlídek v kategorii starší. Mladí hasiči soutěžili
v následujících disciplínách. Střelba
ze vzduchovky, vázání uzlů, srážení
kuželek hadicí, hod granátem, topograﬁe, hasící přístroje, balení hadic
a zdravověda. Letošní ročník byl
rozšířen o závod jednotlivců na delší trati a z naších mladých hasičů
se zapojili Katka Valachová, Katka
Řeháčková, Tomáš Pfeifer a Kryštof

Kalousek. Na konec si trať mladých
hasičů vyzkoušeli i vedoucí a s tím
mohli porovnat obtížnost trati, kterou absolvovali jejich svěřenci.
Velkou pozornost poutala tříčlenná
hlídka mladých hasičů z Černovíra,
jelikož byla složena ještě z předškolních dětí ve věku pět let, když jim
museli na stanovištích číst otázky
a oni s velkým zápalem úkoly plnily.
To je příklad, jak vychovávají budoucí nástupce hasičů. Počasí celé akci
přálo a dobrá organizace přispěla
ke zdárnému průběhu závodu, neboť
nedošlo ani ke zranění a tak mohli
všichni s dobrými pocity z umístění
a věcnými cenami odjet domů.
Výsledky:
mladší žáci 23 hlídek
1. Hejnice
2. Mistrovice
3. Sopotnice
9. Česká Rybná

43,33
44,12
45,08
52,12

starší žáci 11 hlídek
1. Česká Rybná
2. Klášterec nad Orl.
3. Česká Rybná

33,48
36,06
36,43

vedoucí 11 hlídek
1. Bohousová
2. Horní Čermná
3. Pustá Kamenice
5. Česká Rybná

17,14
19,40
23,57
26,10
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HASIČSKÝ BÁL
Jak je již několikaletou tradicí, únor
je časem, kdy místní hasiči pořádají
tradiční bál. Do sálu Obecního úřadu
si tentokrát přišlo zatancovat o něco
méně návštěvníků než v letech minulých. K tanci i poslechu vyhrávala
již tradičně hudební skupina Combi
Kvasiny. Svým vystoupením v průběhu bálu přispěla taneční skupina
Neon. Po té pokračovalo taneční veselí až do ranních hodin.

PREVENCE
Při kulturních akcích pořádaných
na sále Obecního úřadu zabezpečovali členové SDH požární hlídky.
Školení velitelů na stanici v Pardubicích se zúčastnili Milan Ralik a Tomáš Javůrek.

V TOMTO OBDOBÍ
SLAVILI ŽIVOTNÍ JUBILEA
Milan Nuc
Jiřina Vymetálková
Rudolf Šlezingr

55 let
55 let
55 let

Blahopřejeme a přejeme hodně zdraví.

PŘIPRAVUJEME
duben
květen

červen

ZIMNÍ PŘÍPRAVA
MLADÝCH HASIČŮ
I po novém roce jsme se s dětmi
scházeli v pravidelných intervalech
a věnovali se hlavně přípravě na zimní branný závod v domácích podmínkách. Děti pilně trénovaly také
na soustředění, které jsme naplánovali na čtvrtek a pátek (pololetní
prázdniny) 28.-29.1. Útočištěm nám
byla ubytovna Rubínek v Písečné.
Společně s mladými hasiči a vedoucími z Bohousové jsme zopakovali
všechny disciplíny, které děti čekaly
na sobotních závodech. Své znalosti si prověřili také v písemném testu. Večer jsme zpestřili karnevalem
na téma večerníček a špagetami.
Páteční den byl zasvěcen zlepšení
se ve střelbě, v hodu granátem na cíl
a shazování kuželek hadicí. Tyto disciplíny se nakonec ukázaly být stěžejní pro úspěch v soutěži.
Poobědovou siestu si starší žáci zpříjemnili procházkou k rybníku Šušek
a mladší dále pilovali uzle a střelbu.
Vše tak rychle uteklo, že jsme se odpoledne loučili u hasičárny s přáním
dobré noci a plní očekávání sobotních závodů.

STK automobilu
námětové cvičení
okrsková soutěž
lodičky - Divoká Orlice
Pochod přes tři hrady
pokračování hry Plamen
členská schůze
Za SDH Jiří Malý
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BRANNÝ ZÁVOD
V RYBNÉ
A ty teda byly! Jak jste
se už mohli dočíst v příspěvku pana Malého, naši si vedli
opravdu skvěle! Soustředění, chuť
být dobří a píle totiž přinesla u starších žáků dvě medailové pozice. Zlatou a bronzovou. Mladší žáci se této
soutěže účastnili poprvé a konečné
9. místo bylo také úspěšné! Neméně
zdařilá byla i účast našich jednotlivců. V kategorii mladších jednotlivců
získali Tomáš Pfeifer a Kryštof Kalousek první a druhé místo. Katka
Valachová vybojovala stříbrnou pozici mezi mladšími jednotlivkyněmi
a Katka Řeháčková ve střední kategorii 1. příčku.

Co víc si mohou vedoucí přát, než
jsou úspěchy jejich svěřenců? Odměnou jim byly nejen pěkné ceny,
ale taky sladký dort na další schůzce.
Ještě jednou dětem děkuji za vzornou reprezentaci, navíc na domácí
půdě. Veliké díky patří také všem, co
se na přípravě závodů jakkoli podíleli a pomáhali se zdárným průběhem.

Českorybenský Zpravodaj - 2/2016
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Během zimy jsme se
scházeli v budově školy, využívali jsme jak
tělocvičnu, tak jídelnu, kde jsme v druhém
dubnovém týdnu plnili
odznaky odbornosti
pro strojníky, kronikáře, preventistu a preventistu juniora. Jsme
moc rádi, že nám paní
ředitelka povolila využívat pohodlí a hlavně tepla školy. V zimních měsících není sál příliš přívětivý.
V dubnu čekají starší žáky závody požární všestrannosti v Rudolticích, společný výlet na stanici Hasičského záchranného sboru v Ústí nad Orlicí a budeme
také pomáhat v rámci celosvětového Dne Země.
Za MH SDH Lucie Leuchterová

ZAJÍMAVOSTI Z NAŠÍ OBCE
OSLAVA SVÁTKU MDŽ S DUEM ADAMIS
V sobotu 5. 3. 2016 pořádala kulturní komise tradiční oslavu
MDŽ.
Letos k nám do České Rybné na oslavu MDŽ přijela hudební
dvojice Adéla a Milan Suchý známé pod názvem DUO ADAMIS. Třihodinový večer proběhl v pořádně veselé atmosféře.
Ve vyprodaném sále si příznivci lidových a tanečních písní přišli na své. Hned
od začátku zaplnili taneční parket. Tančili a zpívali po celou dobu vystoupení Adélky a Milana. Pro všechny přítomné bylo připraveno malé pohoštění
a všechny ženy obdržely od pořadatelů kytičku k svátku.
Na závěr mi dovolte ještě jednou poděkovat Adélce a Milanovi za krásné vystoupení a Vám Všem, kteří jste do posledního místa zaplnili sál a přispěli ke krásnému a příjemnému sobotnímu večeru a oslavě MDŽ. Děkujeme
také OÚ Česká Rybná, Podchlumí a.s., Kamenictví p. R. Raška Č. Libchavy,
Květeně S. Mikysková Žamberk a Tiskárně AGTYP Kostelec n. Orlicí, které
nám přispěly na zajištění akce. Poděkování patří i Vám Všem co jste pomáhali
ve svém volnu s přípravou a pořádáním oslavy MDŽ.
Za kulturní komisi Zdeněk Martinec
20
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BLAHOPŘEJEME
K NAROZENINÁM

PODĚKOVÁNÍ
ZA TANEČNÍ ZPESTŘENÍ

ÚNOR:

Do letošní plesové sezóny vkročit ne
pravou nohou, ale správnými kroky.
Hned dvacet pět párů mělo podobnou myšlenku a rozhodlo se vypilovat svůj taneční um novými ﬁgurami.
Od ledna jsme měli možnost navštěvovat taneční kurz pro dospělé, pořádaný obcí a zaštiťovaný starostou
Josefem Venclem ml. Pod vedením
paní Hany Michaličkové jsme v pěti
lekcích zkoušeli, trénovali a opakovali společenské tance klasické i latinsko-americké. Nervozita po první
taneční hodině odpadla a v sále zavládla pohodová atmosféra. Naše
úsilí a píle měly být zúročeny při
závěrečné prodloužené taneční hodině - věnečku. K tanci nám hrála
skupina Zeus z Dobrušky, nálada
byla velmi příjemná. Povzbudit nás
přišlo hned několik našich hostů,
kteří volili královnu valčíku a nejlepší taneční pár.
Sál byl téměř plně obsazen, tanečního místa bylo poskrovnu, ale vešli jsme se. Myslím si, že si všichni
dobře zatančili a těšíme se na další
taneční příležitosti.

Marie Matějková
Karol Dvonč

80 let
80 let

VÍTAME
NOVÉ OBČÁNKY
Je to jako pohádka,
když se začne život děťátka.
Přinese lásku, radost i smích,
stane se pokladem rodičů svých.
Ať děťátko má všeho dost,
v životě jen pro radost.
Zdraví, štěstí, veselosti,
jak v dětství, tak v dospělosti.

13. BŘEZNA 2016
JSME PŘIVÍTALI MEZI OBČANY
NAŠÍ OBCE TYTO DĚTI:
Štěpánku Valachovou
Elen Truncovou
Štěpána Luhového
Malým občánkům přejeme
šťastný a spokojený život plný zdraví,
lásky a radosti, aby radost přinášeli
i svým rodičům.
za SPOZ Jiří Malý

manželé Radek a Anna Luhoví

PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych poděkovat kulturní komisi v čele s panem Z. Martincem
za uspořádání koncertu k MDŽ. Moc se nám to líbilo.
Děkujeme. M. Sedláčková
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OSLAVA
MDŽ
S KAPELOU
ADAMIS
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Uzávěrka příštího čísla: 30. 6. 2016. Fotograﬁe na obálce Zdeněk Martinec, Ing. Roman Košťál.
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Redakční rada
neodpovídá za stylizaci
příspěvků
a tiskové chyby.
Vytiskla tiskárna AG TYP Kostelec nad Orlicí.

