ČESKORYBENSKÝ
ZPRAVODAJ
1/2 022

DRAKIJÁDA TJ SOKOL

2

Českorybenský Zpravodaj - 1/2022

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná dne 27. 10. 2021
Přítomno sedm zastupitelů:
Jiří Malý, Josef Vencl, Petr Valach, Radek Myšák, Ing. Petr Krčmář,
Jiří Kalousek, Petr Krčmář
Omluven: Lukáš Krejčíř

Rozpočtové opatření č. 7
Starosta obce seznámil ZO se změnami v rozpočtu a požádal o schválení
rozpočtového opatření č. 7 (Příspěvek Covid 3 401,72Kč, Dotace hřiště
1 279 178,-Kč). Nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje rozpočtové opatření č. 7.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 475/2021 bylo schváleno
Ustanovení inventarizační komise
Starosta navrhl ústřední inventarizační komisi ve složení I. Martincová,
J. Malý, J. Kalousek, R. Myšák, J. Vencl. Předsedou komise navrhl J. Malého. Dále seznámil OZ s plánem inventur na rok 2021. Nebyly vzneseny
připomínky, jiný návrh nebyl podán.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Česká Rybná zřizuje inventarizační komisi ve složení
I. Martincová, J. Malý, J. Kalousek, R. Myšák, J. Vencl a schvaluje plán inventur pro rok 2021. Předsedou inventarizační komise volí Jiřího Malého.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 476/2021 bylo schváleno.
Podání žádosti o dotaci z programu obnovy venkova na rok 2022
Starosta obce seznámil ZO se zásadami pro poskytování dotací z rozpočtových prostředků Pardubického kraje v rámci programu obnovy venkova
pro rok 2022. Po diskusi byl vybrán návrh „Oprava části místní komunikace na p. p. č. 1223 v k. ú. Obce Česká Rybná u Žamberka.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje v rámci
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Programu obnovy venkova pro rok 2022. Oprava části místní komunikace na p. p. č. 1223 v. k. ú. Obce Česká Rybná u Žamberka.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 477/2021 bylo schváleno
OZV č. 1/2021, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
Starosta obce seznámil OZ se zněním nově vypracované OZV a požádal
o její schválení. Uvedl, že poplatek se nezvyšuje, dochází pouze k úpravě
znění OZV dle nového zákona.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje Obecně závaznou vyhlášku
č. 1/2021, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 478/2021 bylo schváleno
OZ bere na vědomí
 Stav finančního účtu k 25. 10. 2021
 Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les č. j. 485/2021
 Bártek rozhlasy s.r.o.-cenová nabídka, bezdrátový rozhlas SARAH IV
č.j. 476/2021. Cenová nabídka přílohou zápisu.
 Sdružení obcí Orlicko, zápis z VH 23. 9. 2021
 Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj,
Pobočka Ústí nad Orlicí - ustanovení opatrovníkem dědicům č. j.
455/2021
 Státní pozemkový úřad, Oznámení o konání úvodního jednání - komplexní pozemkové úpravy Litice nad Orlicí č.j. 456/2021 a č.j. 457/2021
 Zápis z porady starostů měst a obcí území obvodu úřadu s rozšířenou
působností v Žamberku ze dne 5. 10. 2021
 EKOLA České Libchavy s.r.o., dotazník zajištění nakládání s komunálními odpady v obci.
 Žádost o připojení k vodovodnímu řádu č.j. 487/2021
 MC-DECO s.r.o.-nabídka vánoční světelné výzdoby č. 21NA138 Česká
Rybná
 ATELIÉR MAUR s.r.o.-nabídka vánoční světelné výzdoby č. 22NA00291
 Zpráva SPOZ – zastupitel obce J. Malý
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Zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná dne 30. 11. 2021
Přítomno pět zastupitelů:
Josef Vencl, Petr Valach, Radek Myšák, Ing. Petr Krčmář, Petr Krčmář
Omluven: Lukáš Krejčíř (karanténa), Jiří Kalousek, Jiří Malý

Cenová nabídka Energy Beneﬁt Centre a.s.-zpracování a podání projektové žádosti a manažerské řízení přípravy projektu (MMR) č.j. 531/2021
Starosta obce seznámil ZO s cenovou nabídkou na zpracování a podání
projektové žádosti a manažerské řízení přípravy projektu (MMR) „Stavební
úpravy, přístavba a nástavba kulturního domu v obci Česká Rybná“. Cena
10 000 Kč bez DPH + 1% z celkové částky dotace. Cenová nabídka přílohou
zápisu. Nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje cenovou nabídku od f. Energy
Beneﬁt Centre a.s. na zpracování a podání projektové žádosti a manažerské řízení přípravy projektu (MMR). A pověřuje starostu obce zasláním
objednávky.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 484/2021 bylo schváleno.
Jmenování člena do školské rady ZŠ Česká Rybná
Starosta obce seznámil ZO s povinností jmenovat člena do školské rady ZŠ
Česká Rybná. Starosta navrhl, aby byl jmenován do školské rady zastupitel
obce pan Jiří Malý. Nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje jmenování do školské rady
pana Jiřího Malého.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 485/2021 bylo schváleno.
Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-2006378/VB/1
Česká Rybná TS 23 vývody NN rekonstrukce, č.j. 495/2021
Starosta obce seznámil ZO se zněním smlouvy o zřízení věcného břemene
– služebnosti č. IE-12-2006378/VB/1 Česká Rybná TS 23 vývody NN rekonstrukce. Nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje Smlouvu o zřízení věcného
Českorybenský Zpravodaj - 1/2022
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břemene – služebnosti č. IE-12-2006378/VB/1 Česká Rybná TS 23 vývody
NN rekonstrukce. A pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 486/2021 bylo schváleno.
Snížení závazného ukazatele na rok 2021 č. j. 542/2021
Starosta obce seznámil ZO – snížení závazného ukazatele na rok 2021 ZŠ Česká Rybná o 100.000,-Kč / z důvodu omezení provozu školy v důsledku COVID-19. Ze strany zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje snížení závazného ukazatele
na rok 2021 o 100.000,-Kč.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 487/2021 bylo schváleno.
Návrh rozpočtu ZŠ Česká Rybná 2022
Starosta obce seznámil OZ s návrhem rozpočtu ZŠ Česká Rybná 2022. Nebyly
vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje rozpočet ZŠ Česká Rybná 2022.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 488/2021 bylo schváleno.
Střednědobý výhled ZŠ Česká Rybná 2023—2024
Starosta obce seznámil OZ s návrhem střednědobého výhledu ZŠ Česká Rybná 2022–2023. Nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje střednědobý výhled ZŠ Česká
Rybná 2022–2023.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 489/2021 bylo schváleno.
Podání žádosti – Podpora rozvoje regionu 2022 (MMR)
Starosta obce seznámil ZO s možností podat žádost – Podpora rozvoje regionu 2022 (MMR) – Oprava části komunikace na p. p. č. 1350/8 v k. ú. Česká
Rybná. Nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje podání žádosti - Podpora rozvoje regionu 2022 (MMR) na Opravu části komunikace na p. p. č. 1350/8
v k. ú. Česká Rybná. A pověřuje starostu podáním žádosti.
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Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 490/2021 bylo schváleno.
OZ bere na vědomí
 Stav ﬁnančního účtu k 30. 11. 2021
 Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les č. j. 497/2021,
518/2021, 536/2021.
 MÚ Žamberk, odbor stavebního úřadu a územního plánování, ÚZEMNÍ
SOUHLAS „Česká Rybná, parcela 595/3-kNN“č. j. 525/2021
 MÚ Žamberk, odbor životního prostředí a zemědělství, ROZHODNUTÍ,
odvod za odnětí půdy ze ZPF č.j. 498/2021
 MÚ Žamberk, odbor správní a dopravy, VV Oznámení zahájení územního řízení „Modernizace silnice II/312 České Libchavy-Žamberk“
MUZBK-5104/2021/SUUP/07
 Skupinový vodovod Hejnice-Česká Rybná, rozpočtové opatření č. 1
 MÚ Žamberk, odbor stavebního úřadu a územního plánování, SOUHLAS
S ODSTRANĚNÍM STAVBY „střešní krytina eternit“ č. j. 489/2021
 Státní pozemkový úřad, zápis z úvodního jednání - komplexní pozemkové
úpravy Litice nad Orlicí ze dne 3.11.2021 č.j. 508/2021

Zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná dne 21. 12. 2021
Přítomno šest zastupitelů:
Radek Myšák, Josef Vencl, Petr Krčmář, Jiří Malý, Lukáš Krejčíř, Jiří Kalousek
Omluven: Ing. Petr Krčmář (karanténa), Petr Valach
Rozpočtové opatření č. 10
Starosta obce seznámil ZO se změnami v rozpočtu a požádal o schválení rozpočtového opatření č. 10 (dotace JSDH 11 605,-Kč, v rámci rozpočtu). Nebyly
vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje rozpočtové opatření č. 10.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 494/2021 bylo schváleno
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Pravidla rozpočtového provizoria pro měsíce leden a únor roku 2022
Starosta obce OZ seznámil s pravidly rozpočtového provizoria pro leden
a únor 2022. Rozpočet obce bude projednáván na zasedání OZ v měsíci
únoru 2022. Požádal o schválení rozpočtového provizoria. Nebyly vzneseny
žádné připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje Pravidla rozpočtového provizoria pro měsíce leden 2022 a únor 2022.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 495/2021 bylo schváleno.
Dohoda o provedení práce č. 1/2022
Starosta obce seznámil ZO se zněním Dohody o provedení práce č. 1/2022
(údržba komunikace-Hranice). Ze strany ZO nebyly vzneseny žádné připomínky. Dohoda o provedení práce č. 1/2022 přílohou zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje Dohodu o provedení práce č.
1/2022. Dohoda uzavřena mezi Obcí Česká Rybná IČ:00278645 a Petrem
Valachem, bytem Česká Rybná 168, 561 85 Česká Rybná. Pověřuje starostu obce podpisem dohody č. 1/2022.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 496/2021 bylo schváleno
4.5. Lípa srdčitá (Tiliacordata ) na p. p. č. 82/2 v k. ú. Česká Rybná
Starosta obce seznámil ZO stavem lípy srdčité na p. p. č. 82/2 v k. ú. Česká
Rybná a požádal ZO o vyjádření, zda strom pokácet.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje kácení 1 ks lípy srdčité (Tiliacordata) na p. p. č. 82/2 v k. ú. Česká Rybná. Toto usnesení nenahrazuje rozhodnutí dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním
předpisem.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 497/2021 bylo schváleno
OZ bere na vědomí
 Stav finančního účtu k 20. 12. 2021
 KrÚ Pardubického kraje, odbor finanční, zápis z dílčího přezkoumání
8
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hospodaření obce. Přezkoumané období od 01. 01. 2021 do 07. 12. 2021.
Kontrola byla vykonána 07. 12. 2021-nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
 MÚ Žamberk, odbor správní a dopravy, VV Rozhodnutí, společné
územní a stavební řízení „Záchlumí – cesta od Valachu do České Rybné“ č. j. 562/2021.
 Sdružení obcí Orlicko, návrh rozpočtu 2022. Vyvěšeno na úřední desce
dne 01. 12. 2021.
 Střednědobý výhled rozpočtu DSO Sdružení obcí Orlicko na roky 2023
a 2024. Návrh vyvěšen na úřední desce 01. 12. 2021.
 Exekutorský úřad Přerov, dražební vyhláška o provedení elektronické
dražby nemovité věci č. j. 553/2021.
 Okresní soud v Ústí nad Orlicí, značka 10 C 181/2018, dovolání žalovaného č. 1, č. j. 559/2021.
 Podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje v rámci POV v roce 2022 – dotační titul 1. (KUPAX00ZIGSJ).
 Policie ČR, potvrzení o účasti na dopravní nehodě č.j. 571/2021
 Zápis ze Správní rady Skupinového vodovodu Hejnice-Česká Rybná ze
dne 13. 12. 2021 č. 3/2021.
- SR schvaluje novou sazbu vodného pro rok 2022 na 19,-Kč/m3 z důvodu navýšení ceny elektrické energie a zvýšených nákladů na provoz
vodovodu.
- SR rozhodla o zrušení připojovacího poplatku ve výši 1000,-Kč od roku
2022, odběratel dostane při podpisu smlouvy vodoměr, ale ostatní práce spojené s napojením na vodovodní síť jednotlivých obcí si hradí plně
na své náklady včetně použitých armatur.
 Zápis z jednání Bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností Žamberk č. 7 ze dne 16. 12. 2021.
 Zpráva SPOZ – zastupitel obce J. Malý
 Veřejná výzva k přihlášení zájemců o pracovní místo úředníka ÚSC,
OBCR/582/2021
 Částečná úhrada nákladů obcím v roce 2021 v době nouzového stavu
pandemické pohotovosti dle § 35 zákona č. 240/2000 Sb. – COVID-19
- Česká Rybná-náklady za rozvoz osobních ochranných pracovních prostředků a antigenních testů do škol, školských zařízení, zdravotnických
zařízení a zařízení sociální péče 10 800,-Kč
 Termín příštího zasedání bude upřesněn
Českorybenský Zpravodaj - 1/2022
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Upozornění pro občany: Správní rada Skupinového vodovodu Hejnice –
Česká Rybná, schválila navýšení sazby vodného pro rok 2022 o 2,-Kč/m3
na 19,-Kč/m3.
Na závěr příspěvku mi dovolte, abych po roce opět poděkoval všem, kteří se
v roce 2021 podíleli na akcích pořádaných v obci Česká Rybná. Zároveň Vám
děkuji za spolupráci při řešení úkolů nouzového stavu v letošním roce. Věřme,
že nový rok bude postupně volnější.

Do nového roku 2022 přeji všem občanům naší obce pevné zdraví,
hodně štěstí, lásky, spokojenosti a úspěchů jak v osobním,
tak profesním životě.
Josef Vencl – starosta obce

FOTOSOUTĚŽ
V roce 2021 se uskutečnila fotosoutěž, na téma „Krajina v České Rybné“.
Dne 29. října 2021 proběhlo v pohostinství „Bosenka“ vyhlášení a ocenění
nejúspěšnějších fotografů. Do soutěže bylo zasláno 60 fotograﬁí od 15 fotografů. Každý z vás měl možnost zapojit se do hlasování o nejlepší fotograﬁe.
Odevzdáno bylo 107 platných hlasovacích lístků. Fotosoutěž již poněkolikáté sponzoruje pan Jiří Zeman, který žije v Praze.
Konečné pořadí:
1. místo Jiří Kulhavý ml.
2. místo Vladimír Sedláček
3. místo Tomáš Javůrek a Petr Skopec (shodný počet hlasů)
Oddělené hlasování se uskutečnilo i mezi žákyZŠ Česká Rybná. U dětí vyhrála fotograﬁe, která se v konečném pořadí umístila na druhém místě. Fotograﬁe od Vladimíra Sedláčka.
Děkuji paní Lucii Blechové za pomoc při organizování fotosoutěže a všem,
kteří se do fotosoutěže zapojili.
Josef Vencl – starosta obce
10
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2. místo

3. místo

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ RYBNÁ
PODZIM A ADVENT VE ŠKOLE
V letošním školním roce nečekala žáky i přes přetrvávající epidemii
Covid-19 v podzimním období žádná výraznější omezení. V říjnu
za námi přijel sokolník pan Nejman s environmentálně zaměřeným
12
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programem o životě dravců a sov žijících v ČR. Při besedě a při praktických ukázkách děti zblízka viděly a mohly se dotknout dravců a sov
od největšího orla skalního až po nejmenší poštolku obecnou. Za zvýšených režimových opatření jsme navštívili dvě divadelní pohádková
představení v Divišově divadle v Žamberku a po roční přestávce byla
pro všechny ročníky obnovena plavecká výuka v bazénu v Ústí nad
Orlicí. Mikuláš s andělem a s čertem sice do školy nedorazili, ale se
sladkým dárkem na děti nezapomněli.
Kulturní pásmo s básničkami a koledami, rovněž tak výrobky z adventních dílen děti ani paní učitelky, bohužel, nemohly předvést při rozsvěcení vánočního stromku v obci. Nicméně díky sociálním sítím se nám
podařilo část našeho úsilí odprezentovat a já bych chtěla touto cestou
poděkovat široké veřejnosti, která nás následně podpořila. I díky tomu
děti rozbalily pod vánočním stromečkem na vánoční besídce více dárků
než obvykle. Byly mezi nimi společenské hry šachy a dáma, Cink a Hladové rybičky, zažehlovací korálky a venkovní kroket určené především
do školní družiny, dále knihy s piánkem pro hudební výchovu a dárek,
který potěšil nejvíce, další díl stavebnice LEGO. Každý žáček dostal ještě
od školního Ježíška skákací míček se světýlkem. Ježíškem byl i pan starosta, který nás na besídce navštívil a naděloval dáreček s přáním.
S koncem roku bych chtěla poděkovat paní Marušce Konečné za úpravu květinové mísy před školou a za adventní věnce, které nám věnovala a na kterých jsme každý týden zapálili jednu svíčku a připomněli si
adventní a vánoční tradice, panu R. Košťálovi za mikulášskou nadílku
a paní Luhové za tvořivé dárky. Děti je budou moci využít při pracovních
činnostech ve družině.
Přeji všem našim žákům, zaměstnancům školy a našim spoluobčanům
klidné prožití vánočních svátků a v novém roce mnoho úspěchů a dobré
zdraví.
Mgr. Marta Košťálová ředitelka

PODĚKOVÁNÍ
Začátkem listopadu jsme s žáky naší školy začali s přípravami vystoupení
na rozsvícení vánočního stromečku v obci, a s ním spojeným prodejním jarmarkem. Děti se s chutí pustily do vyrábění, učení básniček a písniček. Jak vše
dopadlo, víme. Proto děkuji všem dětem za snahu a píli při práci. Od obecního úřadu za odměnu dostaly velikého čokoládového Mikuláše. A protože
se děti při výtvarných a pracovních činnostech činily, zaplnily svými výrobky
celou dolní chodbu školy. To, že se téměř vše prodalo, je zásluhou Vás všech,
Českorybenský Zpravodaj - 1/2022
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kteří jste si přišli všelijaké drobnosti zakoupit, a za to Vám děkujeme. Výdělek
se vrátil dětem v podobě dárků, které rozbalily při školní besídce. Děkujeme
také p. Morávkovi, který nám vyrobil a daroval dna k proutěným krmítkům,
p. Dvončovi za kyblík bílé barvy, mamince D. Chaloupkové, která našila voňavá levandulová srdíčka, P. Valachovi za výrobu velkého krmítka. Přeji všem
našim dětem, kolegyním a jejich rodinám i všem českorybenským spoluobčanům v klidu a zdraví prožité vánoční svátky a mnoho dobrého v příštím roce.
Mgr. Vendula Valachová učitelka

SDH ČESKÁ RYBNÁ
Nejprve bych se chtěl občanům omluvit za malou informovanost o činnosti
sboru.Covid naši činnost značně omezil, takže výroční valná hromada 2020
se nemohla uskutečnit.
Začali jsme 14. května sběrem železa a papíru. Cena byla dobrá a tak se akce
vyplatila. 26.června jsme se konečně mohli sejít u dobrého masa a piva. Točili jsme kýty u hasičárny. 7. srpna jsme se zůčastnili Her bez Katastru v
Českých Libchavách. Pořadatelé nás překvapili několika novými atrakcemi.
Družstvo českorybenských hasičů obsadilo 4. místo.
Tradiční Memoriál vyšel na 21. srpna. Naše obavy z malé účasti se nepotvrdily.
Pije se méně alkoholu, ale o to více toho sníme.
Hudbu a osvětlení na startu zajistili mladší hasiči a byla to příjemná změna.
O ostatní se postarali ti starší.
Nejrychlejší byli borci z Dolní Dobrouče, 2. Kameničná, 3. Klášterec a 4.
Česká Rybná. Ženy tentokrát soutěžily za Bohousovou a zvítězily.
Po prázdninách, společně s Bohousovou, jsme pořádali diskotéku v Záchlumí.
V polovině září jsme kopali elektrickou přípojku do garáže pod školou, protože dopravní automobil Ford musí být stále připojen k síti.
Děkujeme Janu Dostálovi mladšímu, který zajistil práce bagrem.
Vzhledem ke komplikovanému terénu zbylo dost práce na krumpáče a lopaty, ale kabel je již v zemi.
Děkujeme Jiřímu Malému za mravenčí práci s dopsáním Hasičské kroniky
do roku 2020.
31.10. se konalo námětové cvičení u dolu Orlice v Liticích. Také jsme rozváželi covidové testy do škol v Žamberku a okolí.
Výroční valná hromada 2021 opět nebyla z důvodu proticovidových opatření.
Za SDH Ladislav Krčmář
14
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Z ČINNOSTI MLADÝCH HASIČŮ
Za poslední rok jste si toho o činnosti našich mladých hasičů nepřečetli.
Pravdou je, že nám onemocnění Covid 19 zhatilo spousty našich plánů. Ale
nakonec jsme alespoň mohli dokončit hru Plamen, i když ve velmi přísných
podmínkách. Starší žáci skončili po jarní části v Mladkově na celkovém 12.
místě. Což je umístění, které je jedno z historicky nejlepších!
Pro mladší žáky pokračování jarní části Hry Plamen nebylo otevřeno, takže
pro ně bylo umístění na 23. místě z podzimní části konečné.
Na závěr školního roku jsme s dětmi absolvovali cyklovýlet a procházku kolem
Rybné, abychom si užili společné chvíle po půlroce odloučení.
V létě se nám podařilo společně s SDH Bohousová uspořádat opět tábor.
Po 5ti táborech na stejném místě u řeky mezi Helvíkovicemi a Bohousovou
jsme se rozhodli pro změnu. Tábor se konal na táborové základně za Rybnou
nad Zdobnicí. Děti se spolu s vedoucími vypravily na pevnost Boyard a zažily
tak mnohá dobrodružství.
Na podzim jsme se opět začali scházet na pravidelných schůzkách. Mezi
mladšími jsme přivítali 10 nových členů! Takže teď je mezi mladšími opravdu
veselo a cvrkot. Věříme, že to s námi děti bude bavit a dojdou statečně jak už
mnoho před nimi do kategorie starších a případně i do dorostu.
Obnovili jsme také tréninky jednotlivců. Prozatím jsme trénovali na hřišti TJ
Sokol, protože prostor „na koupališti“ nebyl ještě připraven.
V průběhu podzimu jsme stihli týmové závody závodu požární všestrannosti
v Černovíře a závod Hry Plamen v Horní Čermné.
Do jarní části si nováčci mezi mladšími žáky vyběhli 19. místo. Starší žáci si
tentokrát odvezli 26. místo. Startovní pozice máme jasné, tak teď jen na jaře
dobře potrénovat a na konci května v Mladkově zkusit vylepšit tato umístění.
V závodech jednotlivců na 60 metrů se v podzimní části odběhly 4 závody.
Naše barvy přezimují na těchto pozicích:
Mladší chlapci: 10. místo Filip Marek
Starší dívky:
10. místo Adéla Vítková
36. Viktorie Triebová
39. Karolína Nedelčevová
Starší chlapci: 12. Pavel Pfeifer
21. Petr Pfeifer
33. Marek Dvořák
Jednotlivci v běhu na 100 metrů pro dorost reprezentují tito mladí hasiči:
Dívky střední: 14. Adéla Vítková
Chlapci střední: 9. Dominik Samek
13. Pavel Pfeifer
18. Petr Pfeifer
Českorybenský Zpravodaj - 1/2022
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Po skončení sezóny se mladší žáci vypravili na výlet do žamberského Konzumu
do Džungle, kde se děti vyblbly v prolézačkách a vše završily párkem v rohlíku.
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Starší žáky čeká v lednu návštěva bowlingu (pokud vládní nařízení povolí).
V polovině září jsme připravili pro žáky naší školy prohlídku hasičárny a zážitek v podobě svezení se v hasičském autě. Děti si mohly ozkoušet, jak musí
být hasič oděn při zásahu u požáru nebo zkusit ovázat nohu nebo ruku, jako
to dělají jejich kamarádi, kteří chodí k nám do hasičáku.
Ráda bych poděkovala všem vedoucím a dalším
aktivním členům nebo rodinným příslušníkům,
kteří nám pomáhají s vedením a organizací všech akcí pro děti. Ráda bych poděkovala
rodině Pfeiferově, která vozí děti po závodech
jednotlivců, když my vedoucí nemůžeme být
všude.
Přejeme vám, aby vám nový rok dával jen krásné okamžiky bytí.
Za MH SDH Lucie Leuchterová

TJ SOKOL ČESKÁ RYBNÁ
DRAKIÁDA 2021
Po roční odmlce se v neděli 24. října, za krásného slunečného počasí,uskutečnil další ročník Českorybenské drakiády. Svěží vítr a sluníčko nalákalo
spoustu lidí. Louka za školou se od dvou hodin rychle plnila. Pro děti byly
připravené úkoly s podzimní tématikou, za jejichž splnění dostaly malou
odměnu. Kdo chtěl, mohl si opéci špekáček na ohni. Pro zahřátí byl připraven teplý mošt, za který děkujeme manželům Luhovým. Poděkování patří
také Jiřce Vymetálkové za trubičky a dále všem, kteří přišli na drakiádu si
zalítat, i těm, kteří pomáhali.
Za TJ Sokol Dominika Chaloupková Krátká

PODZIMNÍ PROCHÁZKA 2021
10. října se sešla skupina příznivců turistiky na procházce po okolních lesích
a lukách. Trasu jsme zvolili nenáročnou a krátkou. Vyšli jsme od pohostinství
Bosenka, dále po Horníčku na Příčnici a ke Štátuli. Zde jsme provedli nezbytné
občerstvení a vyrazili na vyhlídku nad Hranicemi a obdivovali krásný výhled
na Sopotnici a Potštejn. Poté trasa pokračovala přes Kletnou do Bohousové,
kde na nás již v Areálu snů čekali zástupci bohousovských hasičů, jmenovitě
Českorybenský Zpravodaj - 1/2022
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Míra a Katka Prachařovi. Ti pro nás již měli připravený oheň, nad nímž jsme
si opekli výletní špekáčky.
Po vydatném odpočinku jsme vyrazili směrem na Sitiny a zdolali nepříjemné
stoupání k Rybné. Celkem v pořádku jsme dorazili do pohostinství Bosenka,
kde pro nás místní zahrádkáři pod vedením Pavla Dvonče měli připravené
výborné občerstvení.
Děkujeme všem zúčastněným za podporu naší akce a samozřejmě také manželům Prachařovým a zahrádkářskému kolektivu.

POSVÍCENSKÉ FOTBALOVÉ UTKÁNÍ ŽENATÝCH
PROTI SVOBODNÝM
Tradiční kvalitní fotbalové utkání bylo ve velkém tempu sehráno 17. 10. 2021.
Tentokrát se týmy rozešly se spravedlivou remízou 7:7. Nabité ochozy (9 fanoušků) shlédly nervy drásající souboj doslova o každý míč.
Soupisky:
Ženatí – Jaroslav Moravec (1x gól), Jan Štajner, Robert Krčmář, Roman Hynek
(1x gól), Ondřej Chaloupka (5x gól), Tomáš Dytrt st. (1x gól – ale vlastní),
Martin Myšák - kapitán
Svobodní – Tomáš Dytrt ml. (1x gól), Bohuslav Veverka (1x gól), Tomáš Chlumecký (1x gól), Martin Hindrák (1x gól), Michal Felcman - kapitán (1x gól)
Pozn.: Ze soupisek je zřejmé, že českorybenský fotbalový výkvět přišli podpořit i hráči přespolní.
18
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HALOVÝ FOTBAL A NOHEJBAL
Fotbal hrajeme každou neděli od 18.00 v tělocvičně u Žirafy v Žamberku
(kontaktní osoba pro zájemce: Michal Felcman, tel. 733 575 949).
Nohejbal hrajeme každý pátek od 18.00 v tělocvičně v Dlouhoňovicích
(kontaktní osoba pro zájemce: Martin Myšák, tel. 737 711 670)
Po každém tréninku fotbalu i nohejbalu probíhá nezbytná krátká taktická
porada.

ZIMNÍ PROCHÁZKA
Pokud počasí, epidemie a zdraví dovolí, rádi bychom se šli projít pravděpodobně v únoru. Termín se včas dozvíte z veřejných obecních nástěnek.
Těšíme se na vaši účast.
S přáním úspěšného a sportem proloženého nového roku
za TJ Sokol Martin Myšák

PŘÁNÍ DO NOVÉHO ROKU
Dovolte mi, abych Vám všem za TJ Sokol Česká Rybná popřál v novém
roce 2022 hlavně pevné zdraví, radost, štěstí, trpělivost se stávající situací,
která je pro nás všechny nepříjemná a vyčerpávající. Pevně věřím, že tento rok bude zlomový a postupně se budeme vracet k normálnímu životu,
bez limitujících omezení, která nám v posledních letech výrazně zasáhla
do soukromého, ale i společenského života. Je těžké v této době něco plánovat, i přesto se těším na vzájemná setkání, která pro Vás, pokud to situace dovolí, rádi zorganizujeme.
Za TJ Sokol Tomáš Dytrt

ZAJÍMAVOSTI Z NAŠÍ OBCE
Z ČINNOSTI SPOZ
BLAHOPŘEJEME K NAROZENINÁM
Ve čtvrtém čtvrtletí oslavili svá jubilea tito občané
ŘÍJEN
Krčmářová Milada
Vrátníková Anna

70let
80let

Přejeme vše nejlepší a hodně zdraví.
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VÍTÁME NOVÉ OBČÁNKY
Vítáme Tě na svět, děťátko milé,
tátova pýcha a mámino štěstí,
děťátko sladké, živote nový,
kytičko rozkvetlá na rozcestí.
Dne 16.října 2021 jsme přivítali mezi občany naší obce tyto děti
Michaelu Kočovou
Terezu Horáčkovou
Denise Coufala
Matyáše Doležala
Malým občánkům přejeme šťastný a spokojený život, plný zdraví, lásky
a radosti, aby radost přinášely i svým rodičům.

OZNÁMENÍ JUBILANTŮM
Vzhledem ke vzniklé situaci a opatřením vlády České republiky se Sbor
pro občanské záležitosti v České Rybné rozhodl, že počínaje 1. ledna 2022
nebude dodržovat blahopřání k datu narozenin. Vše se budeme snažit dohnat, jak skončí všechna vydaná opatření. Náhradní termíny blahopřání
budeme s Vámi předem domlouvat.
Přejeme Vám pevné zdraví, v dnešní době tolik potřebné.
Děkuji za pochopení.
Kolektiv Sboru pro občanské záležitosti v České Rybné přeje všem občanům hodně zdraví, rodinné pohody do nadcházejícího roku 2022.
Za SPOZ Jiří Malý
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Vytiskla tiskárna AG TYP Kostelec nad Orlicí.
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
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16. 10. 2021

24

Českorybenský Zpravodaj - 1/2022

