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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná dne 20. 12. 2018.
Přítomno sedm zastupitelů:
M. Koudela, P. Krčmář, J. Malý, J. Vencl, M. Šulcková,
D. Krátká, P. Valach, T. Blecha

Pravidla rozpočtového provizoria pro měsíce leden a únor roku 2018
Starosta obce OZ seznámil s pravidly rozpočtového provizoria pro leden a únor
2018. Rozpočet obce bude projednáván na zasedání OZ v měsíci únoru 2018.
Výdaje v měsících, kdy nebude schválen rozpočet, mohou činit maximálně
1/12 výdajů dle schváleného rozpočtu roku 2017. Platí pro leden 2018 a únor
2018. Požádal o schválení rozpočtového provizoria. Nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje Pravidla rozpočtového provizoria pro měsíce leden 2018 a únor 2018.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 612/2017 bylo schváleno.
Rozpočet ZŠ Česká Rybná 2018
Starosta obce seznámil OZ s rozpočtem ZŠ Česká Rybná 2018. Nebyly
vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje rozpočet ZŠ Česká Rybná 2018.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 613/2017 bylo schváleno.
Střednědobý výhled ZŠ Česká Rybná 2019 - 2020
Starosta obce seznámil OZ s střednědobým výhledem ZŠ Česká Rybná
2019 – 2020. Nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení:
Z astupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje střednědobý výhled
ZŠ Česká Rybná 2019 – 2020.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
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Usnesení č. 614/2017 bylo schváleno.
Nařízení vlády ze dne 11. 09. 2017
Starosta obce seznámil OZ s Nařízením vlády ze dne 11. 09. 2017 č. 318/2017
o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů a to s účinností od 01. 01. 2018 - ZO ponechává v platnosti usnesení ZO
č. 463/2017 ze dne 26. 01. 2017 a usnesení ZO č. 20/2014 ze dne 21. 11. 2014.
Měsíční odměny se od 01. 01. 2018 nemění. Nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje ponechaní v platnosti usnesení ZO č. 463/2017 ze dne 26. 01. 2017 a usnesení ZO č. 20/2014 ze dne
21. 11. 2014. Měsíční odměny se od 01. 01. 2018 nemění.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 615/2017 bylo schváleno.
Ekola České Libchavy s.r.o. Dodatek č. 14 Smlouvy o dílo na služby spojené s tříděním odpadu.
Starosta obce seznámil OZ s Dodatkem č. 14 Smlouvy o dílo na služby spojené
s tříděním odpadu. Nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje Dodatek č. 14 Smlouvy o dílo
na služby spojené s tříděním odpadu - Ekola České Libchavy s.r.o.. A pověřuje starostu obce podpisem Dodatku č. 14 Smlouvy o dílo na služby spojené s tříděním odpadu.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 616/2017 bylo schváleno.
Ekola České Libchavy s.r.o. Dodatek č. 10 Smlouvy o dílo na svoz a odstraňování odpadu z velkoobjemových kontejnerů.
Starosta obce seznámil OZ s Dodatkem č. 10 Smlouvy o dílo na svoz a odstraňování odpadu z velkoobjemových kontejnerů. Nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje Dodatek č. 10 Smlouvy o dílo
na svoz a odstraňování odpadu z velkoobjemových kontejnerů Ekola
České Libchavy s.r.o.. A pověřuje starostu obce podpisem Dodatku č. 10
Smlouvy o dílo na svoz a odstraňování odpadu z velkoobjemových kontejnerů
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 617/2017 bylo schváleno.
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Ekola České Libchavy s.r.o. Dodatek č. 11 Smlouvy o dílo
na svoz a odstraňování komunálního odpadu z odpadových nádob.
Starosta obce seznámil OZ s Dodatkem č. 11 Smlouvy o dílo na svoz a odstraňování komunálního odpadu z odpadových nádob. Nebyly vzneseny žádné
připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje Dodatek č. 11 Smlouvy o dílo
na svoz a odstraňování komunálního odpadu z odpadových nádob - Ekola
České Libchavy s.r.o.. A pověřuje starostu obce podpisem Dodatku č. 11
Smlouvy o dílo na svoz a odstraňování komunálního odpadu z odpadových nádob.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 618/2017 bylo schváleno.
Ekola České Libchavy s.r.o. Dodatek č. 14 Smlouvy o dílo na sběr a odstraňování nebezpečných složek komunálního odpadu.
Starosta obce seznámil OZ s Dodatkem č. 14 Smlouvy o dílo na sběr a odstraňování nebezpečných složek komunálního odpadu. Nebyly vzneseny žádné
připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje Dodatek č. 14 Smlouvy o dílo
na sběr a odstraňování nebezpečných složek komunálního odpadu - Ekola
České Libchavy s.r.o.. A pověřuje starostu obce podpisem Dodatku č. 14
Smlouvy o dílo na sběr a odstraňování nebezpečných složek komunálního
odpadu.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 619/2017 bylo schváleno.
Nákup data projektoru a projekčního plátna se stativem
Starosta obce navrhl OZ, aby obec zakoupila data projektor a projekční plátno
se stativem. Po diskuzi byl vybrán data projektor Optoma HD95 a projekční
plátno se stativem, 200x151 cm.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje nákup data projektoru Optoma HD95 za 18 270,-Kč a projekční plátno se stativem za 2 023,-Kč.
Pověřuje starostu obce zasláním objednávky.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 623/2017 bylo schváleno.
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Dohoda o vytvoření společného školského obvodu základní školy
Starosta obce seznámil OZ, s dohodou o vytvoření společného školského obvodu základní školy mezi Obcí Česká Rybná, Česká Rybná 78, 561 85
Česká Rybná IČ:00278645 a Městem Žamberk, Masarykovo náměstí 166,
564 01 Žamberk IČ:00279846. Nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje dohodu o vytvoření společného
školského obvodu základní školy mezi Obcí Česká Rybná, Česká Rybná 78,
561 85 Česká Rybná IČ:00278645 a Městem Žamberk, Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk IČ:00279846. Pověřuje starostu obce podpisem dohody.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 624/2017 bylo schváleno.
Dovoz obědů z MŠ Hejnice a výdej obědů ve školní výdejně ZŠ Česká
Rybná
Starosta obce seznámil OZ, s personálními změnami v ZŠ Česká Rybná a navrhl uzavřít dohodu o pracovní činnosti č. 2/2018 na dovoz obědů z MŠ Hejnice a výdej obědů ve školní výdejně ZŠ Česká Rybná. Nebyly vzneseny žádné
připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje Dohodu o pracovní činnosti
č. 2/2018 uzavřenou mezi Obcí Česká Rybná, Česká Rybná 78, 561 85 Česká
Rybná IČ:00278645 a Krčmářovou Evou, Česká Rybná 3, 561 85 Česká Rybná. Pověřuje starostu obce podpisem dohody o pracovní činnosti č. 2/2018.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 625/2017 bylo schváleno.
Aktualizace a úprava obecních stránek, zálohovací systém PC
Starosta obce seznámil OZ, s nutností provést aktualizaci obecních stránek
a zabezpečení PC – zálohovací systém. Navrhl zálohovací systém Synology
DS2, 2x2TB disk, 2x licence software Acroni. Nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje aktualizaci a úpravu obecních stránek a nabídku zálohovacího systému Synology DS2, 2x2TB disk,
2x licence software Acroni za 19 652,-Kč včetně instalace, přípravy software
a kompletního zapojení. Pověřuje starostu obce zasláním objednávky.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 626/2017 bylo schváleno.
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Výměna plynových kotlů v budově ZŠ Česká Rybná
Starosta obce seznámil OZ, s cenovými nabídkami na výměnu plynových kotlů v budově ZŠ Česká Rybná č. j. 568/2017 a 615/2017. Po diskuzi byla vybrána cenová nabídka od GAZTERM s.r.o., Kunčice 113, 561 85 Letohrad. Cena
včetně DPH 21% 126 566,-Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje cenová nabídka od GAZTERM
s.r.o., Kunčice 113, 561 85 Letohrad. Cena včetně DPH 21% 126 566,-Kč.
Pověřuje starostu obce zaslat objednávku.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0. Usnesení č. 627/2017 bylo schváleno.
Údržba komunikací - Hranice
Starosta obce seznámil OZ, o povinnosti projednání dohod uzavřené s členy zastupitelstva na rok 2018. Navrhl uzavření dohody o provedení práce
č. 1/2018 – Údržba komunikací – Hranice mezi Obcí Česká Rybná, Česká
Rybná 78, 561 85 Česká Rybná, IČ:00278645 a Petrem Valachem, Česká Rybná
168, 561 85 Česká Rybná. Nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje Dohodu o provedení práce č.
1/2018 – Údržba komunikací – Hranice mezi Obcí Česká Rybná, Česká
Rybná 78, 561 85 Česká Rybná, IČ:00278645 a Petrem Valachem, Česká
Rybná 168, 561 85 Česká Rybná. Odměna je stanovena ve výši 695,-Kč/
hrubého za odpracovanou hodinu. Pověřuje starostu obce podpisem dohody o provedení práce č. 1/2018.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 628/2017 bylo schváleno.
Vedení obecní kroniky
Starosta obce seznámil OZ, se zněním Dohody o provedení práce č.2/2018 –
vedení obecní kroniky. Navrhl uzavřít Dohodu o provedení práce č.2/2018 –
vedení obecní kroniky mezi Obcí Česká Rybná, Česká Rybná 78, 561 85 Česká
Rybná, IČ:00278645 a Marií Šulckovou, Česká Rybná 11, 561 85 Česká Rybná.
Nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje Dohodu o provedení práce
č. 2/2018 – Vedení obecní kroniky mezi Obcí Česká Rybná, Česká Rybná
78, 561 85 Česká Rybná, IČ:00278645 a Marií Šulckovou, Česká Rybná 11,
561 85 Česká Rybná. Odměna je stanovena ve výši 6000,-Kč/hrubého za
rok. Pověřuje starostu obce podpisem Dohody o provedení práce č. 2/2018.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0. Usnesení č. 629/2017 bylo schváleno.
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Půjčování knih v obecní knihovně a údržba svěřeného majetku
Starosta obce seznámil OZ, se zněním Dohody o pracovní činnosti č. 1/2018
Půjčování knih v obecní knihovně a údržba svěřeného majetku. Navrhl uzavřít Dohodu o pracovní činnosti č.1/2018 – Půjčování knih v obecní knihovně
a údržba svěřeného majetku mezi Obcí Česká Rybná, Česká Rybná 78, 561 85
Česká Rybná, IČ:00278645 a Marií Šulckovou, Česká Rybná 11, 561 85 Česká
Rybná. Nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje Dohodu o pracovní činnosti
č.1/2018 – Půjčování knih v obecní knihovně a údržba svěřeného majetku mezi Obcí Česká Rybná, Česká Rybná 78, 561 85 Česká Rybná,
IČ:00278645 a Marií Šulckovou, Česká Rybná 11, 561 85 Česká Rybná.
Odměna je stanovena ve výši 500,-Kč/hrubého za měsíc. Pověřuje starostu
obce podpisem Dohody o pracovní činnosti č. 1/2018.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 630/2017 bylo schváleno.
ZO bere na vědomí:
 Stav ﬁnančních účtu k 20. 12. 2017
 MÚ Žamberk – odbor životního prostředí a zemědělství – OZNÁMENÍ
o zahájení vodoprávního řízení č. j. 589/2017.
 Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s. –zamítnutí poskytnutí pojistného plnění z pojistné smlouvy č. 0011255018 – škodná událost ze dne 29. 10. 2017.
 Zápis ze Správní rady Skupinového vodovodu Hejnice – Česká Rybná dne
12. 12. 2017 č. 3/2017
 MÚ Žamberk – odbor životního prostředí a zemědělství – OZNÁMENÍ
o zahájení vodoprávního řízení č. j. 605/2017. (Česká Rybná TS 23 vývody
NN rekonstrukce)
 Zápis – jednání kontrolního výboru č. 3/2017 ze dne 13. 12. 2017 – nebyly
zjištěny žádné nedostatky.
 Zápis – jednání ﬁnančního výboru ze dne 13. 12. 2017 - nebyly zjištěny
žádné nedostatky.
 Žádost o vyjádření ke zřízení vodovodní přípojky na p. p. č. 1129/10 v katastru obce Česká Rybná č. j. 621/2017.
 Žádost o vyjádření k umístění stavby, k existenci sítí č. j. 607/2017.
 Informace k prezidentským volbám – starosta
 Sdružení obcí Orlicko – jednání Valný hromady ze dne 19. 12. 2017
 Zpráva SPOZ – J. Malý
 Zápis z jednání – Bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností Žamberk č. 7.
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Zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná
dne 25. 01. 2018
Přítomno sedm zastupitelů:
M. Koudela, P. Krčmář, J. Malý, J. Vencl,
M. Šulcková, D. Krátká,
P. Valach, T. Blecha

4.2. Dohoda o vytvoření společného školského obvodu základní školy Sopotnice
Starosta obce seznámil OZ, s dohodou o vytvoření společného školského obvodu základní školy mezi Obcí Česká Rybná, Česká Rybná 78, 561 85 Česká Rybná IČ:00278645 a Obcí Sopotnice, Sopotnice 273, 561 15 Sopotnice
IČ:00279536. Nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje dohodu o vytvoření společného školského obvodu základní školy mezi Obcí Česká Rybná, Česká
Rybná 78, 561 85 Česká Rybná IČ:00278645 a Obcí Sopotnice, Sopotnice 273, 561 15 Sopotnice IČ:00279536. Pověřuje starostu obce podpisem
dohody.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 636/2018 bylo schváleno.
Dohoda o vytvoření společného školského obvodu základní školy a mateřské školy: Česká Rybná - Hejnice
Starosta obce seznámil OZ, s dohodou o vytvoření společného školského obvodu základní školy mezi Obcí Česká Rybná, Česká Rybná 78, 561 85 Česká
Rybná IČ:00278645 a Obcí Hejnice, Hejnice 66, 564 01 Hejnice IČ:00278831.
Nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje dohodu o vytvoření společného školského obvodu základní školy mezi Obcí Česká Rybná, Česká Rybná
78, 561 85 Česká Rybná IČ:00278645 a Obcí Hejnice, Hejnice 66, 564 01
Hejnice IČ:00278831. Pověřuje starostu obce podpisem dohody.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 637/2018 bylo schváleno.
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Inventarizace majetku obce k 31. 12. 2017
Starosta seznámil OZ s průběhem inventarizace majetku obce a seznámil je
se zařazovacím a vyřazovacím protokolem. K uvedenému nebyly ze strany
OZ vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje inventarizaci majetku obce
ke dni 31. 12. 2017.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 638/2018 bylo schváleno
Návrh rozpočtu na rok 2018
Starosta seznámil OZ s jednotlivými kapitolami návrhu rozpočtu na rok 2018.
Zastupitelé navrhli dílčí změny rozpočtu. Ke schválení byl předložen návrh
rozpočtu pro rok 2018
ve výši:
> příjmy: 5 528 020,-Kč
> výdaje: 5 528 020,-Kč
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje návrh rozpočtu na rok 2018,
příjmy 5 528 020,- Kč, výdaje 5 528 020,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 639/2018 bylo schváleno.
Žádost o poskytnutí ﬁnančního daru
Starosta obce seznámil ZO se zněním žádosti o poskytnutí ﬁnančního daru pro
Z. O. včelařů Záchlumí. Na částečnou úhradu léků k léčení včelstev od cizopasného brouka. Nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje žádost o poskytnutí ﬁnančního daru ve výši 4.000,-Kč. A pověřuje starostu obce podpisem darovací
smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 640/2018 bylo schváleno
Žádost o ﬁnanční dotaci z rozpočtu Obce Česká Rybná
Starosta obce seznámil ZO se žádostí –Domov důchodců Ústí nad Orlicí
– příspěvková organizace č.j. 611/2017. Starosta poukázal, že nebyly dodány
veškeré podklady k žádosti a navrhl přesunout žádost na příští zasedání ZO.
Jiný návrh nebyl podán.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Česká Rybná přesouvá žádost o ﬁnanční dotaci z rozpočtu Obce Česká Rybná na příští zasedání ZO-(únor 2018).
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 641/2018 bylo schváleno
Žádost o prodej obecního pozemku č. j. 21/2018
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 záměrprodat nemovitost z majetku obce – část p. p. č. 787/1 trvalý travní porost
v obci a katastrálního území Česká Rybná u Žamberka.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 642/2018 bylo schváleno.
Místní program obnovy venkova obce Česká Rybná na období 2019 - 2023
Starosta obce seznámil OZ se skutečností, že v roce 2018 končí platnost místního programu obnovy venkova pro obec, který byl vypracován na období
2015 – 2018. Z tohoto důvodu byl vypracován nový POV na období 2019 2023. Ten bude přílohou tohoto zápisu a požádal o jeho schválení. Nebyly
vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje místní program obnovy venkova na období 2019– 2023.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 643/2018 bylo schváleno.
Smlouva o odborné pomoci – Městská knihovna Žamberk č. j. 27/2018
Starosta obce seznámil ZO se zněním smlouvy o odborné pomoci – Městské
knihovně Žamberk, Nádražní 743, 564 01 Žamberk, IČO:720 68 256. Ze strany ZO nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje Smlouvu o odborné pomoci ve
výši 2 800,-Kč. Pro Městskou knihovnu Žamberk, Nádražní 743, 564 01
Žamberk, IČO:720 68 256. A pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 647/2018 bylo schváleno
Českorybenský Zpravodaj - 2/2018
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Sdružení obcí ORLICKO-členský příspěvek na rok 2018
Starosta obce seznámil OZ s výši členského příspěvku na rok 2018 pro Sdružení obcí Orlicko ve výši 11790,-Kč. Ze strany OZ nebyly vzneseny žádné
připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje členský příspěvek na rok 2018
pro Sdružení obcí Orlicko ve výši 11790,-Kč
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 648/2018 bylo schváleno
Nákup odvlhčovače vzduchu
Starosta obce navrhl OZ zakoupit odvlhčovač vzduchu. Navrhl zakoupit
odvlhčovač vzduchu De´Longhi DDS 30 Combi za 7600,-Kč. Ze strany OZ
nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje nákup odvlhčovače vzduchu
De´Longhi DDS 30 Combi za 7600,-Kč.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 649/2018 bylo schváleno
Posouzení návrhů na pořízení změny č. 2 Územního plánu Česká Rybná
Starosta obce seznámil ZO s návrhy na změnu funkčního využití pozemků.
Ze strany ZO nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení:
1. ZO schvaluje prověřit změnou č. 2 Územního plánu Česká Rybná návrh p. P. Kočího, Česká Rybná 69, na změnu funkčního využití pozemku
p. č. 1129/10 (část) pro výstavbu rodinného domu;
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 650/2018 bylo schváleno.
2. ZO schvaluje prověřit změnou č. 2 Územního plánu Česká Rybná návrh p. Lenky Doležalové, České Libchavy 45, na změnu funkčního využití
pozemku p. č. 314/14 pro stavbu rodinného domu;
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 651/2018 bylo schváleno.
3. ZO schvaluje prověřit změnou č. 2 Územního plánu Česká Rybná návrh p. Lenky Doležalové, České Libchavy 45, na změnu funkčního využití
pozemku p. č. 335/3 (část) a st. p. č. 113 pro zemědělskou výrobu a skladování s přípustností stavby skladu zemědělských strojů.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 653/2018 bylo schváleno.
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Obecně závazná vyhláška č. 1/2018
Starosta obce seznámil ZO se zněním obecně závazné vyhlášky č.1/2018, kterou
se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy a části společných
školských obvodů základních škol. Nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje vydat obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské
školy a části společných školských obvodů základních škol.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 652/2018 bylo schváleno.
Změna č. 2 ÚP Česká Rybná – cenová nabídka č. j. 64/2018
Starosta obce seznámil ZO s cenovou nabídkou od projektové kanceláře
TIPOS, Ing. arch. Petr Kulda, Husova 888, 562 01 Ústí nad Orlicí na zpracování změn a úpravy ÚP Česká Rybná. Cenová nabídka 33 985,-Kč. Ze strany
zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje cenovou nabídku od projektové kanceláře TIPOS na zpracování změn a úprav ÚP Česká Rybná za cenu
33 985,-Kč. A pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 654/2018 bylo schváleno
Úhrada nákladů na pořízení změny č. 2 územního plánu Česká Rybná
Starosta obce seznámil ZO se zněním DOHODY uzavřené mezi Obcí Česká Rybná a p. L. D., 561 14 České Libchavy, - navrhovatelka na změnu č. 2
územního plánu Česká Rybná. Úhrada částečných nákladů na pořízení změny
č. 2 územního plánu Česká Rybná ve výši 5.000,-Kč za každou požadovanou
změnu. (celkem 10 000,-Kč).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvalují DOHODU tohoto znění a pověřují starostu obce Česká Rybná podpisem Dohody.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 655/2018 bylo schváleno
Úhrada nákladů na pořízení změny č. 2 územního plánu Česká Rybná
Starosta obce seznámil ZO se zněním DOHODY uzavřené mezi Obcí Česká
Rybná a p. P. K., 561 85 Česká Rybná, - navrhovatel na změnu č. 2 územního
plánu Česká Rybná. Úhrada částečných nákladů na pořízení změny č. 2 územního plánu Česká Rybná ve výši 12.000,-Kč.
Českorybenský Zpravodaj - 2/2018
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvalují DOHODU tohoto znění a pověřují starostu obce Česká Rybná podpisem Dohody.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 656/2018 bylo schváleno
MAS Orlicko, z.s. – ﬁnální verze projektu MAP č. j. 28/2018
Starosta obce seznámil ZO s dokumenty ke schválení ﬁnálního výstupu projektu „Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Žamberk – Králíky. Ze strany zastupitelů nebyly vzneseny
žádné připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje vydání souhlasu s ﬁnální verzí
projektu MAP „Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Žamberk – Králíky“ (reg. č. CZ.02.3.68
/0.0/0.0/15_005/0000129).
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 657/2018 bylo schváleno
ZO bere na vědomí:
 Stav ﬁnančních účtu k 25. 01. 2018
 Okresní soud Ústí nad Orlicí – usnesení o opatrovnictví č. j. 2/2018.
 MÚ Žamberk – Odbor správní a dopravy – Oznámení v rámci součinnosti
– opatrovnictví č. j. 30/2018
 PK- Krajský úřad – Finanční odbor – příspěvek na výkon státní správy č. j. 5/2018.
 MÚ Žamberk – Odbor regionálního rozvoje a územního plánování stavební
úřad – územní rozhodnutí o umístění stavby na p. p. č. 807/6, 807/1, 863/15,
863/17, 863/5 a st. 178 v kat. území česká Rybná u Žamberka č. j. 6/2018.
 Výroční zpráva za rok 2017 o poskytování informací podle §18 zákona
č.106/1999 SB.
 Zápis z Valné hromady Skupinového vodovodu Hejnice – Česká Rybná dne
29. 12. 2017 č.1/2017.
 MÚ Žamberk – odbor životního prostředí a zemědělství – Rozhodnutí –
souhlas ke stavbě ve věci „Česká Rybná TS 23 vývody NN rekonstrukce“
č. j. 23/2018.
 MÚ Žamberk – odbor životního prostředí a zemědělství – Rozhodnutí – schvaluje
plány opatření pro případ havárie – při zacházení se závadnými látkami č. j. 29/2018.
 Faktura 2100,-Kč – výkon přestupkové agendy odboru právního MÚ Žamberk.
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 MÚ Žamberk – odbor regionálního rozvoje a územního plánování – stanovisko – posouzení návrhů na pořízení změny č. 2 Územního plánu Česká
Rybná.
 MÚ Žamberk – odbor životního prostředí a zemědělství – majetková
a provozní evidence za rok 2017
 HZS Pardubického kraje – pozvánka – odborná příprava velitelů jednotek
a velitelů družstev.
 MAS Orlicko, z. s. – Schválení ﬁnální verze dokumentu MAP a informace
o postupu přípravy projektu MAP II. č. j. 28/2018.
 Technické podmínky pro dopravní automobil – pro JSDH Obce Česká Rybná
 Informace k prezidentským volbám 2. kolo – starosta
 Petice za spravedlivé odměny členů volebních komisí
 Zpráva SPOZ – J. Malý

Zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná dne 22. 02. 2018
Přítomno sedm zastupitelů:
M. Koudela, P. Krčmář, J. Malý, J. Vencl, M. Šulcková, P. Valach,
Omluven:
D. Krátká, T. Blecha
Rozpočet na rok 2018
Starosta seznámil ZO s jednotlivými kapitolami rozpočtu na rok 2018. K uvedenému nebyly ze strany ZO vzneseny žádné připomínky
> příjmy – 5 528 020,- Kč
> výdaje – 5 528 020,- Kč
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje rozpočet na rok 2018
> příjmy – 5 528 020,- Kč
> výdaje – 5 528 020,- Kč
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 662/2018 bylo schváleno
Žádost o ﬁnanční dotaci z rozpočtu Obce Česká Rybná
Starosta obce seznámil ZO se žádostí – Domov důchodců Ústí nad Orlicí, Cihlářská 761, Ústí nad Orlicí 562 01, IČ: 70857130 č.j. 80/2018. Výše
požadované podpory 8 000,-Kč/na rok 2018. V zařízení má obec jednoho
občana. Starosta navrhl poskytnout podporu ve výši 3000,-Kč. Jiný návrh
nebyl podán.
Českorybenský Zpravodaj - 2/2018
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje žádost o finanční dotaci
z rozpočtu Obce Česká Rybná ve výši 3 000,- Kč/na rok 2018 pro Domov
důchodců Ústí nad Orlicí. A pověřuje starostu obce podpisem smlouvy
o poskytnutí dotace.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 663/2018 bylo schváleno
Žádost o odkoupení pozemkové parcely p. č. 930/2 v k. ú. Česká Rybná
č. j. 67/2018
Starosta obce seznámil OZ se žádostí o odkoupení pozemkové parcely p. č,
930/2– ostatní plocha v k. ú. Česká Rybná u Žamberka. Starosta obce navrhl
vyhlásit záměr na prodej p. p. č. 930/2 – ostatní plocha v obci a k. ú. Česká
Rybná u Žamberka. Nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Česká Rybná ukládá starostovi obce vyhlásit záměrprodat nemovitost z majetku obce – p. p. č. 930/2 ostatní plocha v obci
a katastrálního území Česká Rybná u Žamberka.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 664/2018 bylo schváleno.
Doﬁnancování akce „Česká Rybná – Dopravní automobil pro JSDH
Starosta obce seznámil OZ s postupem ﬁnancování akce „Česká Rybná - Dopravní automobil“. Starosta navrhl zavázat se zabezpečit plné doﬁnancování
akce a zabezpečit hladké ﬁnancování celé akce tak, aby nedošlo k ohrožení
její realizace. Nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Česká Rybná se zavazuje zabezpečit plné dofinancování akce „Česká Rybná – Dopravní automobil“ ve výši dle
podmínek stanovených poskytovatelem dotace, a zároveň se zavazuje
zabezpečit hladké financování celé akce tak, aby nedošlo k ohrožení
její realizace.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 665/2018 bylo schváleno.
Žádost o schválení hospodářského výsledku za rok 2017 ZŠ Česká Rybná
Starosta obce seznámil ZO se závěrkou příspěvkové organizace ZŠ Česká
Rybná k 31. 12. 2017 a převodem zisku z hospodaření r. 2017 ve výši
23 798,42 Kč do rezervního fondu ZŠ.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ Česká Rybná k 31. 12. 2017 a dosažený hospodářský
výsledek k 31.12.2017 - zisk ve výši 23 798,42Kč přidělit do rezervního
fondu ZŠ.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 669/2018 bylo schváleno
Rozpočtová změna č. 1
Starosta obce seznámil ZO se změnami v rozpočtu a požádal o schválení rozpočtové změny č. 1 (volba prezidenta ČR 22 946,-Kč). Nebyly vzneseny žádné
připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje rozpočtovou změnu č. 1.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 670/2018 bylo schváleno Veřejně prospěšný práce
Veřejně přospěšné práce
Starosta obce seznámil ZO s možností vzít do pracovního poměru uchazeče o zaměstnání (evidované na úřadu práce v okrese Ústí nad Orlicí).
Starosta navrhl vytvořit čtyři pracovní místa pro uchazeče evidované
na úřadu práce pro rok 2018 - 19. Ze strany zastupitelů nebyly vzneseny
žádné připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje otevřít čtyři pracovní místa
pro uchazeče o zaměstnání – evidované na úřadě práce.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 672/2018 bylo schváleno
Dovybavení obecní knihovny č. j. 99/2018
Starosta obce seznámil ZO s cenovou nabídkou od f. Mačát Josef č. j. 99/2018
na dovybavení obecní knihovny dle požadavků knihovnice – nábytek. Cena
včetně montáže a dopravy 12.300,-Kč + DPH. Ze strany zastupitelů nebyly
vzneseny žádné připomínky. Cenová nabídka přílohou zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje cenovou nabídku f. Mačát Josef, Dolní Čermná 266, IČO:61211303 na dovybavení obecní knihovny.
Za cenu včetně montáže a dopravy 12.300,-Kč + DPH. A pověřuje starostu
obce zasláním objednávky.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 673/2018 bylo schváleno
Českorybenský Zpravodaj - 2/2018
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Cenové nabídky – na výrobu a montáž nábytku – klubovna SDH Česká
Rybná č. j. 564/2017 a č. j. 100/2018.
Starosta obce seznámil OZ s cenovými nabídkami na výrobu a montáž nábytku. Byla vybrána nabídka od f. Mačát Josef, Dolní Čermná. Cena včetně montáže, dopravy a DPH 55.055,-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 nábytku –
klubovna SDH Česká Rybná. Za cenu včetně montáže, dopravy a DPH
55.055,-Kč. A pověřuje starostu obce zasláním objednávky.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 674/2018 bylo schváleno.
ZO bere na vědomí:
 kronikářce Mgr. Marii Šulckové donést na příští zasedání ZO kroniku obce
- březen
 předsedům kontrolní a ﬁnanční komise provést kontrolu do 13. 04. 2018
ZO bere na vědomí:
 Stav ﬁnančních účtu k 22. 02. 2018
 MÚ Žamberk – oddělení informatiky -informace o spisové službě
 Sdružení obcí Orlicko – Výroční zpráva za rok 2017 o činnosti svazku v oblasti poskytování informací dle §18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím.
 Netpromotion – buďte vidět na internetu
 Pardubický kraj-Krajský úřad odbor rozvoje – OZNÁMENÍ – návrhu
zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje pardubického kraje č. j.
72/2018
 Petice za spravedlivé odměny členů volebních komisí – OTEVŘENÝ DOPIS č. j. 77/2018.
 KrÚ Pardubického kraje odbor životní prostředí a zemědělství – stanovuje
termín sčítání zvěře na den 3. března 2018 č. j. 83/2018.
 Oblastní charita Ústí nad Orlicí- Poděkování – Tříkrálová sbírka
2018 - Česká Rybná 10 837,-Kč.
 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – st. p. č. 223 (márnice).
 KrÚ Pardubického kraje – regionální rozvoj, evropské fondy a inovace
– zákon o pohřebnictví – za obec se zúčastní Malý Jiří a Josef Vencl.
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 MAS Orlicko, z. s. – místní akční plán vzdělávání pro území ve správním
obvodu obcí s rozšířenou působností Žamberk a Králíky II č. j. 84/2018.
 Město Žamberk – usnesení rady města Žamberk, finanční spoluúčast
na úhradě služeb z projektu MAP II. č. j. 70/2018.
 KrÚ Pardubického kraje – odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad – oddělení živnostenského podnikání – oznámení o prodeji
lihovin č. j. 91/2018.
 HZS Pardubického kraje – účelové neinvestiční dotace na rok 2018
č. j. 74/2018.
 MÚ Žamberk – odbor regionálního rozvoje a územního plánování stavební úřad – sdělení – „rodinný dům čp. 105“č. j. 76/2018.
 JAS AIR CZ spol. s.r.o. – letecké snímkování.
 Zápis z porady starostů měst a obcí území obvodu úřadu s rozšířenou
působností v Žamberku ze dne 20. 02. 2018.
 MV-Generální ředitelství HZS ČR – akce „Živé vodní proudy“
 Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj – zadávací řízení k veřejné
zakázce s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Česká Rybná.
 Zpráva SPOZ – J. Malý

INFORMAČNÍ SMS
Od 1. 4. 2018 obecní úřad Česká Rybná
pro Vás připravil novinku

ZASÍLÁNÍ INFORMACÍ FORMOU SMS.
Přihlásit se k odběru můžete na obecním úřadě
nebo vyplněním formuláře na www.ceska-rybna.cz.
Zprávy obecního úřadu Vám následně budou chodit zdarma
formou SMS na Váš mobilní telefon.

Josef Vencl – starosta
Českorybenský Zpravodaj - 2/2018
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ RYBNÁ
DĚTSKÝ KARNEVAL
Tradiční dětský karneval uspořádala škola ve spolupráci s rodiči v sobotu
27. ledna 2018. Chřipková epidemie letos nestihla dorazit, a tak na karneval
přišlo mnoho rodin s malými i většími dětmi. Sešlo se na padesát krásných
a nápaditých masek, z nichž ty nejlepší byly odměněny dortem a všechny
ostatní si odnesly dárek v podobě sady formiček s modelínou. Rovněž tombola
byla bohatá díky velkému počtu sponzorů, kteří na karneval přispěli věcným
darem či ﬁnančním příspěvkem.
Hudební a doprovodný program zajišťovala hudební a taneční skupina
ALABAMA ze Žamberka. Její členové předvedli tance ze svého repertoáru,
přivezli klauna Bédu a všichni si společně zahráli různé hry a zasoutěžili si.
Příjemná atmosféra provázela celé odpoledne.
Tradicí se už stalo pečení domácích zákusků. Pekly maminky z Rybné L. Blechová, J. Kalousková, M. Martincová, J. Pfeiferová, M. Konečná i z Hejnic
D. Honskusová, a Š. Vítková, ale i paní učitelky V. Valachová a Z. Rendlová
a paní E. Krčmářová. Vynikající rolády do tomboly přidala paní J. Dostálová.
Připravili jsme tak na 50 tácků občerstvení.
Párkovače a prodeje párků v rohlíku se ujali zahrádkáři paní Jitka Dytrtová
a Jarda Šulcek. Touto cestou jim moc děkujeme, stejně jako Víťovi Barvínkovi,
který se nám již po několikátý rok stará o šatnu.
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 a hudební 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.
ředitelka školy Mgr. Marta Košťálová

TJ SOKOL ČESKÁ RYBNÁ
ZIMNÍ PROCHÁZKA NA CHLUM
10. února jsme uspořádali další zimní pochod, tentokrát s cílem - vrchol
Chlumu. Ve škole, kde byl jako vždy start, se sešlo 44 turistů. Po značené červené turistické značce jsme se vydali do Litic k místní elektrárně, kde na nás
již čekal její správce. Prohlídka proběhla na dvě etapy, druhá část zúčastněných zatím opékala své buřty u Divoké Orlice.
20
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Nabyti informacemi a řádně občerstveni jsme vyrazili kolem lomu k vysílači nad
Chlumem. Po vyfocení a nezbytném doplnění tekutin byl
oﬁciálně dobyt i nejvyšší bod
nad Záchlumím – Chlum.
Následoval sešup do vesnice a procházka Záchlumím
a Bohousovou. Sitinami již
značně znaveni jsme vystoupali ke třešni u Příčnice nad
Českou Rybnou, která pamatuje ledacos, ale krajánka s buchtami a jeho děvečkou, kteří nás pohostili, již
dlouho neviděla. Ukončení snad vydařené soboty bylo v hospůdce u Jitky.
Všem zúčastněným a všem, co pomohli s realizací, velký dík.
Za TJ SOKOL Martin Myšák

SPORTOVNÍ PLES
V sobotu 20. ledna TJ Sokol Česká
Rybná pořádal XV. sportovní ples
s podtitulkem kloboukový. Troufáme si říci, že se sešla téměř stovka
lidí. K tanci nám hrála kapela Duo
ZEUS z Dobrušky. S předtančením
vystoupil „Babinec z České Rybné“,
jehož členky při tanci odhazovaly
klobouky, kravaty a chvílemi to
vypadalo, že odhodí i něco víc…
Již tradičně byl připraven fotokoutek. S krátkou kulturní vsuvkou se
nám představil „kamarád z Ostravy“, který zapojil některé návštěvníky
do soutěže s kelímky. Následně proběhlo půlnoční losování tomboly
o hlavní cenu, kterou byl rotoped. Občerstvení bylo zajištěno panem
„Kozlem“ a jeho týmem.
Na závěr děkujeme všem, kdo přispěli při realizaci a také sponzorům, díky
kterým byla tombola bohatá.
Za TJ Sokol Dominika Krátká a Anna Luhová
Českorybenský Zpravodaj - 2/2018
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INDIÁNSKÁ STEZKA PRO CELOU RODINU
V sobotu 24. března se sešel kmen
českorybenských indiánů a vyrazil na stezku. Sluníčko trochu
svítilo, rozhled byl krásný a děti
byly plné očekávání. Na stezce se
menší indiáni několikrát setkali s indiány předškoláky, a to na
poradních místech, kde společně
plnili úkoly. Ty jim měly přiblížit
život prérijních indiánů. Rodiče statečně pomáhali nejen s orientací v terénu, ale i s výrobou loveckých zbraní. Stezka končila v závětří skalky u tepee
a totemu. Veselý indiánský tanec v nás rozproudil trochu krev a pak už jsme
se mohli zahřát u ohně, který nám rozdělali tatínci. Konečně byl zahnán hlad
a mohli jsme ještě vyrazit na lov bizona. Nakonec byly pod velkým totemem
ukryty malé totemky s překvapením, jako sladká tečka na závěr. Děkujeme
všem zúčastněným a těšíme se na další jarní pochod.
Indiánky Anna Luhová a Dominika Krátká

VELIKONOČNÍ PINKÁNÍ 2018
Na Velký pátek TJ Sokol Česká Rybná uspořádal již 3.ročník přátelského
velikonočního pinkání. Konečné pořadí:
1. Lukáš Vencl - Záchlumí
2. Martin Šmajzr – Hnátnice
3. Martin Myšák ml. - Česká Rybná
4. Naďa Adamcová – Letohrad
5. Josef Skalický – Česká Třebová
6. Vojtěch Šulcek – Česká Rybná
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7. Martin Myšák st. - Česká Rybná
8. Petr Killar – Albrechtice
9. Vladimír Formánek – Letohrad
10. Dan Vágner – Dlouhoňovice
11. Karel Uhlíř – Letohrad
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POZVÁNKA NA LETNÍ POCHOD KOLEM BOSNY
19. května 2018 – start na fotbalovém hřišti v 10.00 h.
Trasy: 4 km a 10 km
Občerstvení zajištěno.
Za TJ Sokol Martin Myšák

SDH ČESKÁ RYBNÁ
VÝJEZD K POŽÁRU
5. ledna 2018 v 22,10 hodin byl vyhlášen poplach výjezd k požáru.
Došlo k zahoření v chatce Eldorádo
Litice nad Orlicí. K požáru vyjely tři
jednotky hasičů, a to profesionálové
ze Žamberka a dobrovolní z České
Rybné a Bohousové. Došlo k zahoření izolace ve stěně, kde prostupoval
kouřovod. Po příjezdu a provedení průzkumu bylo zjištěno pouze
doutnání. Po uhašení provedli hasiči zkrytí vnitřní stěny. Včasným
zásahem byla zachráněna chatka
a vzniklá škoda byla minimální.

ŠKOLENÍ ZÁSAHOVÉ
JEDNOTKY
12.února se sešla zásahová jednotka
v hasičárně. Hlavním tématem bylo
školení ohledně techniky. Hlavně
strojníci se učili obsluhu nové cisterny. Dále byla školena bezpečnost
práce při zásahu. Na závěr přišly dýchací přístroje.

HASIČSKÝ PLES
17.února2018 pořádal náš sbor tradiční hasičský ples, kde již tradičně
na parket i k poslechu zvala hudební

skupina Combi Kvasiny. Pobavit se
přišlo zhruba 100 hostů. Poděkovat
musím všem, kteří se aktivně podíleli na zabezpečení občerstvení a samotnému chodu plesu.

ŠKOLENÍ VELITELŮ
23.února proběhlo periodické školení velitelů na HZS Žamberk. Za
náš sbor se účastnili Milan Ralik
a Tomáš Javůrek. Školení bylo vedeno k novým věcem, ohledně vyhlášení poplachu.

VÝJEZD ZÁSAHOVÉ
JEDNOTKY K POŽÁRU
V pátek 2.března2018 byl vyhlášen
druhý stupeň požárního poplachu
u požáru rodinného domku v Záchlumí. Hasičům byl vyhlášen poplach v 9,32 hodin. Hasiči likvidovali
požár novostavby rodinného domku, kdy plameny zasáhly střechu,
půdu, osobní automobil zaparkovaný před přístřeškem i samotný přístřešek. na místě zasahovalo celkom
10 jednotek hasičů , profesionální
z Ústí nad Orlicí a Žamberka, a dále
dobrovolní z Letohradu, Žamberka,
České Rybné, Záchlumí, Klášterce
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nad Orlicí, Líšnice, Hejnic a Lukavice.
Plameny hasiči dostali pod kontrolu
v 10,08 hodin. Na místo byla přivolána i zdravotnická záchranná služba,
která musela ošetřit majitele nemovitosti. Velitel zásahu povolal na místo
protiplynový automobil z dostatečnou zásobou dýchací techniky. Hasič
při likvidaci požáru museli používat
dýchací přístroje. Hasičům na místě požáru komplikoval hašení mráz
-8°C. Odtékajíci voda tvořila ledovku v místě zásahu a hasiči se museli
pohybovat s velkou opatrností. Další
komlikací při požáru byla uložená tlaková propanbutanová láhev, kterou
hasiči vynesli z objektu a ochlazovali
až do chvíle, kdy nehrozilo žádné nebezpečí.Požár hasiči zcela zlikvidovali
v 11,14hodin a následně museli ještě
rozebrat ohořelé střešní konstrukce.

ŠKOLENÍ REVIZNÍCH
KOMISÍ HASIČŮ
17.března proběhlo na HZS Ústí
nad Orlicí školení revizních komisí
hasičských sborů. Účastníci dostali
informace o kontrolní činnosti ve
sboru, jak v legislativě, tak ve ﬁnanční oblasti, evidenci majetku a evidenci členské základny.

NAŠI ČLENOVÉ
SLAVILI JUBILEA
Jiří Malý
65 let
et
Magdalena Grünerová 75 let
Hodně zdraví do dalších let
přeje výbor SDH.
Za SDH Jiří Malý
24

Z ČINNOSTI MLADÝCH
HASIČŮ
VÝLET DOROSTU DO PRAHY
V sobotu 20.1. jsme se společně
s dorostem vydali vlakem na výlet
do Prahy. Cílem nám byla Neviditelná výstava – tak trochu výchova
a zároveň zážitek. Projít si byt celý
po tmě, poznávat věci každodenní potřeby a neurazit si při tom
prst u nohy o gauč je docela kumšt. Nemluvě o tom, jak se velmi
těžko přechází silnice za běžného
provozu. Ačkoli se jednalo o „vzdělávací“ akci, tak si ji dorostenci
užili i dlouho po návratu z výstavy. Ve společenské místnosti hráli
slepecké člověče nezlob se, nebo
zkoušeli nakreslit po slepu obrázky.
Pak jsme se vydali projít si centrum
Prahy netradičními cestami. Výlet
jsme zakončili společným obědem
a vyrazili zase zpět na vlak tak, abychom se stihli vrátit na plesy.
ZIMNÍ BRANNÝ ZÁVOD
Leden je měsícem příprav na domácí závody, které letos vyšly na
3. února. Scházeli jsme se pravidelně
v úterý a ve středu tak jako na podzim. Mladší žáci si studia zpříjemnili
ještě kreslením obrázku do soutěže
Požární ochrana očima dětí. V pátek o pololetních prázdninách měli
odpolední přípravu a soustředění ve školní tělocvičně. Odměnou
za jejich pilnou přípravu byly hry
a samozřejmě něco dobrého na zub,
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co pro ně vedoucí Marika s Luckou
napekly.
V sobotu nás vítalo počasí těsně nad
bodem mrazu. Dokonce se klubalo
i sluníčko. Začínající chřipková epidemie zamíchala i s počtem domácích týmů. Za mladší žáky startovali
dvě hlídky, za ty starší 3 a u dorostu
jsme společně s Bohousovou postavili 4 hlídky.
Jako první vyběhli na trať, která byla
ještě zpevněná mrazem hlídka mladších žáků A ve složení Anežka Kalousková, Adam Honskus, Andrejka
Kulhavá. S patnácti trestnými minutami skončily na celkovém 6. místě.
O další dvě hlídky za nimi běžela hlídka mladších žáků B, za kterou běželi
Anežka Honskusová, Honza a Eliška Hrzánovi. Pro tuto hlídku to byl
první start na závodech a rozhodně
nebyl špatný. Vyběhli si 16. místo a je
třeba podotknout, že Eliška je ještě
předškolák!
Po jedné hodině a čtyřiceti minutách, kdy startovali ti nejmenší, se
vydaly na dráhu starší hlídky. Se startovním číslem 2 vyběhla starší hlídka A ve složení Petr Valach, Radek
a Pavel Pfeiferovi. Běželi s větrem
o závod, ale i tak jejich čas na trati
nebyl nejrychlejší. Na zlatou pozici
je však vynesl nízký počet trestných
bodů. Takže i letos byl post nejvyšší obsazen domácím týmem. I naše
další dva týmy si nevedly vůbec špatně. Družstvo B, za které běžel Filip
Vítek, Matěj Harapát a Dominik
Dvořák překvapili taktéž pěkným
běžeckým výkonem a 13 trestných

bodů jim vyneslo celkové 12. místo.
Markéta Doskočilová, Pavel Dastych
a Petr Pfeifer vyrazili na trať s číslem
6 na hrudi. Ani oni se nenechali běžecky zahanbit a byli dokonce rychlejší než zkušenější kamarádi z týmu
B. Nezdařená střelba jim však hodně
pohoršila skóre. Nakonec si na svém
diplomu odnášeli 16. pořadí.
Do úplnosti všech těch co reprezentovali náš sbor, patří ještě kategorie
dorostenců. I tady se na celkovém
startovním poli podepsaly chřipky.
Ráno jsme po dohodě s trenéry sjednotili kategorie do jedné dorostenecké. Neboť by dorostenky z Mistrovic
závodily samy se sebou a zbývající
družstva byla smíšená. Za Českou
Rybnou startovaly 2 družstva, ale
i v týmu Bohousové startovali naši
zástupci. A protože trénují děti vše
společně, uvedu umístění všech
týmů. Do značně rozbahněné dráhy
vběhlo první družstvo Česká Rybná A ve složení Katka Valachová,
Tomáš Pfeifer a Kryštof Kalousek.
Kluci Katku doslova uhnali, protože jejich čas na prodloužené trati,
která má 3,5 km byl nepřekonatelný
a druhý nejrychlejší tým na ně ztrácel 3 minuty! Tenhle čas jim i přes
zaváhání na hasících prostředcích
a zdravovědě vynesl zlatou příčku.
Na záda jim v celkovém umístění
(skončili na 2. místě) dýchalo družstvo Bohousové A, za které běžel
rybenský Radek Pfeifer spolu s Filipem Pavlem a Petrou Prachařovou.
Za bohousovské „béčko“ startovala
Terka Honskusová spolu s Filipem
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Musilem a Vojtou Andršem. Ti s rozvahou doběhli pro konečné 6. místo.
Tak jako jsme u kategorie mladších
měli zástupce, co byli na závodech
poprvé, dorostenci nezůstali taktéž
pozadu. Tým Česká Rybná B, kterému velel zkušený Patrik Kalousek,
měl své nováčky ve Věrce Dastychové
a Hance Benešové. V běhu se nechtěli dát pokořit, bohužel jim nevyšla
zdravověda a vodní příkop. Celkové
8. místo bylo tak zaslouženou tečkou
za letošním ročníkem Zimního branného závodu.
Ačkoli tou úplnou tečkou byl závod
vedoucích, na který se pochopitelně
těší nejvíce naši svěřenci. Jak jinak,
protože kdy jindy mohou porovnat své znalosti se svými „učiteli“?
Za Českou Rybnou běžela Lucka
Leuchterová a k sobě si na pomoc
vzala kolegu ze Žamberka Zdeňka
Vrbatu. Druhý nejrychlejší běžecký
čas ale nebyl tím, co by jim pomohlo
v dobrém umístění. Zaváhání na granátu a motání hadic vyneslo celkové
3. místo za prvním Jamným nad Orlicí a Kláštercem nad Orlicí. Pomyslní největší „rivalové“ z Bohousové
skončili v jejich těsném závěsu, kdy
o bedně rozhodovalo 8 vteřin.
JARNÍ PŘÍPRAVA
Naše další schůzky byly uzpůsobeny danému počasí. Scházeli jsme se
buď v tělocvičně, v klubovně nebo
na sále. Posledních 14 dní v březnu už nám počasí umožnilo lepší
tréninky na jarní kolo Hry plamen.
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Starší žáci ještě před jarními prázdninami trénovali ještě znalosti preventistů a strojníků, protože je čekaly
zkoušky.
V sobotu 10. března vyjeli Markétka
Bárnetová, Markétka Doskočilová,
Domink Dvořák, Anežka Kalousková a Petr Valach do Mladkova na
okresní zkoušky odznaků odbornosti. I pro nás vedoucí to bylo náročné, protože jsme nevěděli, jak tyto
testy budou vypadat a jak zkoušení
bude probíhat. Naštěstí se všichni
dobře naučili a připravili a den před
odjezdem na soustředění jsme z Hasičského domu v Mladkově odjížděli
s jistými 5 body za kroniku do jarního kola Hry plamen. Cestou domů
jsme ještě zkontrolovali, zda je na
nás Kašparova chata na Adamu připravená a hurá balit na soustředění,
které nás čekalo od neděle.
VZORNÁ REPREZENTACE
SBORU
V ten samý den, co někteří starší
žáci psali testy odbornosti a potili se nad otázkami, kde na půdě
a v jakém množství smí či nesmí být
co uloženo se vydal Radek Pfeifer
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také na zkušenou. V polovině února přistála do emailových schránek
vedoucích výzva na výběr členů
do dorostenecké reprezentace. Radek spolu s rodiči a sourozenci vyrazili zkusit štěstí do Ostravy. Příprava
na tento výběr nebyla vůbec snadná,
nikdo jsme netušili, co budou po dorostencích chtít, a tak Radek chodil
s rozdělovačem a sadou na 100 m
skoro spát. Pilně cvičil, i když ostatní členové družstva běhali nebo se
učili. Realita byla však jiná. Jednalo
se o jakýsi fyzický test a v podstatě
zde vůbec nešlo o hasičské dovednosti. Radek si nevedl vůbec špatně, odvážně šel na každou zkoušku
mezi prvními a hrdě nosil náš dres.
Byla to skvělá výzva a rozhodně
by to nejen jemu přineslo mnoho
dobrého, co se tréninku hasičských
disciplín týká. Je ale důležité také
napsat druhou stranu mince. Pokud
by byl do užšího výběru vybrán, tak
by to nebylo vůbec snadné jak pro
něho, tak pro rodinu. Čekaly by ho
tréninky 3x týdně v Ostravě, víkendy
strávené na soustředěních a celé letní prázdniny bez kamarádů a rodiny.
Pouze tréninky a nová parta. Zkušenosti, které by získal, by byly jistě
k nezaplacení, ale přiznám se, že i já
jsem ráda, že nám tady Radek zůstane a bude moc pomáhat v družstvu
starších a zároveň trénovat s dorostem. Ovšem nic není ztraceno
a třeba se mu vrátka do reprezentačního družstva ČR otevřou v příštím
roce! Moc děkujeme za reprezentaci
a chuť se posunout někam dál!!!

A když už jsme u reprezentace sboru, nesmím zapomenout na jednu
nehasičskou akci. Ovšem ale i tam
jsme měli reklamu – nejen sboru,
ale i obce. V neděli 1. dubna se konal v Hradci Králové na Stříbrném
rybníku jeden ze závodů Gladiator
race. Pro vás, co jste o tom nikdy neslyšeli je asi nejsnadnější přirovnání
tohoto běhu, jako k tréninku vojínů
v přijímači. Jedná se o běh dlouhý
4 kilometry, na kterém je třeba překonat 20 překážek. Mezi nimi jsou
třeba přenášení pneumatik, podlézání ostnatého drátu nebo překonávání vodních překážek. Na tento
závod se přihlásili Kryštof a Patrik
Kalouskovi a Radek a Tomáš Pfeiferovi. Kluci si vedli skvěle a odměnou
jim byl nejen dobrý pocit z námahy
ze závodu, ale i krásná medaile. Reprezentovali nás samozřejmě s nápisem HASIČI ČESKÁ RYBNÁ na
zádech …jo a s úsměvem na tvářích,
jak je vidět na cílových fotograﬁích.
Děkujeme, chlapi!
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Kryštof Košař
Magda Pomikálková
Ráďa Divíšek

CO PLÁNUJEME?
Teď začíná velmi náročné období.
Na konci dubna začíná závodní sezóna, kdy v podstatě každý víkend
bude ve znamení závodu jednotlivců
na 60 nebo 100 m. Poslední květnový víkend bude v Mladkově probíhat
okresní kolo Hry plamen – samozřejmě dvoudenní a velmi oblíbené
mezi dětmi. V neděli pak budou závodit dorostenci.
V dubnu pomůžeme opět s úklidem příkopů kolem silnic po zimně
a provedeme sběr papíru.
Za MH SDH Lucie Leuchterová

ŽLUTÍ
vedoucí:
členové:

ZELENÍ
vedoucí:
členové:

ZIMNÍ HASIČSKÉ SOUSTŘEDĚNÍ
NA KAŠPAROVĚ CHATĚ
V neděli 11.3. jsme se sešli v 15:00
před hasičárnou a společně se vydali směrem na Masarykovu chatu na
Adamu. Po příjezdu jsme se zabydleli v pokojích a čekali na rozdělení
do týmu.
ČERVENÍ
vedoucí: Terezie Honskusová
členové: Ráďa Pfeifer
Nela Kočajdová
Vojta Kočajda
Markéta Doskočilová
Marťa Prachařová
MODŘÍ
vedoucí:
členové:
28

Tomáš Pfeifer
Martina Andršová
Dominik Dvořák

Míra Prachař
+ Kateřina Valachová
Blažena (Filip Musil)
Cůca Prachařová
Marťa Žabová
Adam Honskus
Péťa Pfeifer

Petra Prachařová
Míša Andrš
Matěj Harapát
Kája Nedělčevová
Pavel Pfeifer
Mája Vajrauchová

Po rozdělení jsme chvíli čekali
na večeři v podobě kuřecího stehna a bramboru. Následně přijela
cizinecká policie ČR. Ukázali nám
všelijaké vybavení, bez kterého
by nemohli vykonávat svou práci.
Po jejich odjezdu šli někteří odvážní jedinci běhat a ostatní hráli
na chatě hry.

12.3.
I přes to, že budíček měl být v 7:30
většina byla vzbuzena již od pěti.
V 7:45 jsme se sešli před chatou
a měli rozcvičku pod vedením Terky Honskusové. Byli jsme se kousek
proběhnout a následovalo protažení.
Hned po ní jsme se nasnídali a jeli na
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dvě hodiny do Petrovic na sjezdovku. Po návratu tu na nás čekal oběd.
Guláš s knedlíkem a kuřecí vývar
s nudlemi. Po poledním klidu, tedy
po druhé hodině jsme se sešli v promítací místnosti a pustili si videa, jak
správně běhat štafetu CTIF a 60m
překážek. V tom přijel Honza Faltus
od hasičů z Lichkova a společně nás
odvezl do Polska podívat se, jak fungují hasiči v Medzylesie. Zjistili jsme
plno nových informací, které jsme
následně uplatnily ve večerním kvízu na týmové body. Vyhráli modří.
Před večeří jsme ještě hráli hru, kterou nám připravili naší noví vedoucí
Terka Honskusová, Péťa Prachařová
a Tom Pfeifer. Byla to pantomima,
velice jsme se nasmáli, ale k smutku jiných týmů opět vyhráli modří. Ostatní se umístili se stejným
počtem bodů na druhém místě,
a proto si dali rozstřel, kde zvítězil
tým červených. Po výborné večeři
a zmrzlině, kterou nám přivezla Káťa
Valachová, Eliška a Anežka Kalouskovi následovalo hasičské Člověče
nezlob se, které Lucka Leuchterová
sama vyrobila, strávila u toho hodně
času a moc se jí povedlo. Zde vyhrál
tým zelených. Po tomto namáhavém
dnů každý rád ulehl do svých postýlek s očekáváním nového dne.

13.3.
Budíček o 5min dříve? Proč ne. Vedoucí na nás toto ráno mysleli a dali
nám o 5min více na přípravu. Následovala rozcvička v podání Péti Pra-

chařové. Tentokrát nebyla venku, ale
ve stísněném prostoru společenské
místnosti. Vydatná snídaně v podobě cornﬂakesů nebo rohlíku s pomazánkou nás nabudila natolik, že jsme
zvládli i dopolední aktivity v klášterecké tělocvičně. Opičí dráha a podlézání pod židlí nás nejen rozesmály,
ale i dosti zahřály na ostatní aktivity.
Opět jsme soutěžili v týmech proti
sobě. Tentokrát vyhráli žlutí. Jako
správní sportovci musíme doplňovat zásobu jídla a před poklesnutím
této důležité složky nás zachránila svačina. Jablko na vitamíny, sušenka na cukry a samozřejmě pití
na doplnění tekutin nám nejen zvedli koutky úst, ale i chuť znovu zápolit mezi sebou. Když jsme se vrátili
na chatu, tak tu už na nás čekal
oběd. Po gulášové polévce a dukátových buchtičkách jsme všichni rádi
zalezli do svých pokojů na zasloužilý
odpočinek před odpolední aktivitou, kterou se pro nás stala procházka do sousedního Polska přesně do
zaniklé vesnice Červený potok. Cestou jsme všichni dávali pozor, jelikož nám vedoucí oznámili, že bude
kvíz na základě získaných informací. Procházky se nezúčastnil Kryštof
Kosař, protože si vyrazil zub a Lucka
s ním jela k zubaři. Naštěstí se jednalo o mléčný zub, a tak se ve výsledku vlastně nic nestalo. Po svačině,
ke které byly dnes palačinky, jsme
psali již očekávaný kvíz. Mozkové vyčerpání ze záludných otázek
jsme vykompenzovali během, avšak
ti nejmenší zůstali na chatě a hráli
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hry. Po návratu tu na nás čekala sekaná s bramborem, která představovala večeři. Tento den jsme měli
i pár trestů, šlo o Máju Vajrauchovou, která neuposlechla vedoucí,
tak nám musela zatančit a zazpívat.
Tato kulturní vložka nás rozesmála
natolik, že jsme se museli jít schladit do sprchy. Následně jsme se sešli
v promítácí místnosti, abychom se
společně podívali na Já padouch 3.
Ti, co se dívat nechtěli, hráli aktivity nebo jiné hry. Než jsme se nadáli,
byl čas jít na kutě, proto jsme si každý zalezli do své postele a postupně
i usnuli.

14.3.
Středeční ráno nás probudili přesně na čas a rozcvičky se ujmul Tom
Pfeifer. Po vydatné snídani jsme naskákali do aut a odjeli do hasičárny
v Králíkách. Zajímavý výklad Honzy
Kalouse zaujmul nejen vedoucí, ale i
ty nejmenší z nás. Vzhledem k tomu,
že bylo opravdu na co koukat jsme
svačinu jedli na stanici. Někteří z
nás si určitě přišli jako praví hasiči
čekající na zásah. Kolem dvanácté
hodiny jsme se už těšili na vynikající
svíčkovou. Z důvodu našeho vyčerpání nám vedoucí prodloužili polední klid, který nám zajistil dostatek
energie na odpolední aktivitu, která
představovala čtyři stanoviště rozmístěné v okolí chaty, kde jsme se
na každém něco nového dozvěděli
nebo spíše zopakovali. Následovala
svačina a hned po ní hra ,,Hádej, kdo
30

jsem“, při které jsme se opět hodně
nasmáli. To nám zkrátilo čekání na
večeři, k níž jsme dostali rizoto. Byli
jsme vyděšeni z aktivity, která nás
čekala. Zavázat oči šátkem, jít nevidomí do místnosti a poznávat věci?
Nikdy! Avšak ukázalo se, že naše
obavy byly úplně zbytečné a nakonec jsme se u toho docela i pobavili.

15.3.
Dnešní ráno měl na povel Míra Prachař. To snad ne! Originální probuzení bylo na světě. No přiznejte
se, kdo z vás by nechtěl vstávat za
zvuku vařečky bouchající do pokličky. Velké díky putuje kuchařům,
kteří mu tento ďáblův nástroj půjčili.
Další rána přišla, když jsme zaslechli
ve svých postelích hluboký hlas volající, že do 5min máme být venku.
Samozřejmě jsme nestíhali, a tak
jsme museli za trest dřepovat a klikovat, ale tak, co bychom neudělali
pro vypracovanou postavu. Náladu
nám zlepšila snídaně a informace,
že se počasí konečně umoudřilo a my
můžeme jít ven cvičit něco hasičského. Hurá! Sice nás trochu zábly prsty, ale odhodlání zlepšit se nás hnalo
kupředu. K obědu jsme dostali řízek
s bramborem, který byl mimochodem výborný! Překvapení přišlo
poté, co jsme se sešli v promítací
místnosti. Přijel Kamil Koblížek, učitel žambereckého gymnázia a také
trenér a běžec orientačního běhu.
Něco málo nám o tomto sportu řekl
a jednu z těchto drah nám připravil,
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abychom si i my mohli vyzkoušet
jaké to je, běžet podle mapy v neznámém terénu. Pár z nás se ztratilo, ale naštěstí je vedoucí všechny
našli. Do večeře jsme pak měli volno
a po ní bylo vyhlášení orientačního
běhu a menší kvíz, kde byly obsazeny informace, které jsme načerpali
z hasičských videí, které jsme si pouštěli v průběhu týdne. Následoval
tak trochu volný program. Někteří
se dívali na pohádku Trolové a jiní
pro změnu hráli stolní hry. Tuto večerní zábavu ukončila až večerka.

trovi Andršovi, Tomovi Pfeiferovi,
Péťe Prachařové, Terce Honskusové, Kátě Valachová, ale samozřejmě
taky vám dětem, bez kterých by toto
soustředění vůbec nebylo a také lidem, kteří nás v průběhu tohoto týdne navštívili. Těším se na další roky,
které strávím právě s vámi a věřím,
že i nadále zůstanete takhle úžasnou
partou, která si rozumí.
Za účastníky zimního soustředění
Terezie Honskusová – instruktor MH

ČZS ČESKÁ RYBNÁ
16.3.
Poslední noc nebyla jen tak ledajaká, jelikož nám ,,někdo“ z vedoucích
napatlal pastu na naše roztomilé
tvářičky, nosánky a někomu i do vlasů nebo na oblečení. Vrcholem rána
bylo probuzení spáčů chladným
sněhem, který jim přistál za trikem.
Dnes dopoledne jsme naposledy
navštívili kláštereckou sokolovnu,
se kterou se uvidíme nejdříve až příští rok. K obědu byla rajská a následovalo vyhlášení celotýdenní týmové
hry. Na posledním místě se umístili
modří, na třetím červení, druhém
zelení a na prvním žlutí. Potom jsme
se odebrali do svých pokojů sbalit
kufry, naskládat je do aut a chystat
se na cestu domů. Nikomu se odsud
nechtělo, ale všichni věděli, že musí,
a tak jsme se slzami v očích odjížděli
zpět k rodině. Myslím, že obrovské
díky patří naším vedoucím. Lucce
Leuchterové, Mírovi Prachařovi, Pe-

MASOPUST 24.2.2018
Ať si říká, kdo chce, co chce, prase
stálo na otočce.
Zvěstovalo celému světu, že masopust zase je tu.
Opět jsme se sešli spolu u rybníčka
u starostova stolu.
Trubač troubil, hudba hrála, na vozíku basa stála.
Klíče k obci jsme si vyprosili, že nebudeme škodit jsme slíbili.
Pak se masky roztančily, něco snědly
i vypily.
Průvod se vydal po vsi dolů občas
se zastávkou u prostřeného stolu.
A za doprovodu harmoniky ožívaly
staré zvyky.
Stejně letos jako loni v cíli cesty něco
voní.
Sele s krůtou se tam točí, přitahuje
hostů oči.
Kolotočář kroutí kolem, volá: „Pojďte, děti, honem, honem!
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Přistupte blíže, vážení hosti, pijte
a jezte do sytosti!“
Pak se všichni veselili, trochu jedli,
trochu pili.
Všeho tady bylo dosti, z masa zbyly
jenom kosti.
Vzpomeňme též na sponzory, co
nám dali hojné dary.
Kdo přiložil ruku k dílu, tomu dík
a novou sílu.
Vždyť za chvíli s novým rokem masopust se blíží zase rychlým krokem.

MAŠKARNÍ TANCOVAČKA
V sobotu 24. března proběhla
na sále OÚ maškarní tancovačka. Opět se sešlo hodně masek
a těžko se vybíralo, která z nich je
nejlepší. Nakonec po urputném
boji v soutěži jednotlivců vyhrál
Mimoň před srnečkem a panem
Pávkem (Marian Labuda ve filmu
Vesničko má středisková), ve skupinách zvítězila skupina s postavami z pohádky Mrazík, na druhém
místě byly mouchy a na třetím se
umístili trpaslíci se Sněhurkou.
K tanci a poslechu hrála skupina
Zeus z Dobrušky. Nechyběla ani
bohatá tombola. Děkujeme všem,
co nám přispěli do tomboly nebo
se podíleli na přípravě, organizaci
a úklidu.
Za ČZS Mgr. Marie Šulcková

ZAJÍMAVOSTI Z NAŠÍ OBCE
OSLAVA SVÁTKU MDŽ
Kulturní komise v České Rybné a Podchlumí a. s. uspořádaly 10.3.2018
u příležitosti svátku MDŽ tradiční dostaveníčko s hudební kapelou PIŇAKOLÁDA. Nejprve všechny přítomné pozdravil a přivítal za kulturní komisi Zdeněk Martinec a za obec Mgr. Marie Šulcková. Po slavnostním
přípitku následovalo vystoupení PIŇAKOLÁDY. Hned od začátku kapela
navodila pěknou atmosféru a ve vyprodaném sále se tančilo, zpívalo a bylo
veselo. Že se vystoupení děvčat přítomným líbilo svědčí i to, že se protáhlo
o hodinu déle něž bylo plánováno. Pro všechny přítomné bylo připraveno
malé pohoštění a v průběhu večera dostaly všechny ženy k svátku MDŽ
malou kytičku. Touto cestou děkujeme jak kapele, tak i Vám všem, kteří
jste přišli a přispěli k pěkné oslavě svátku MDŽ. Poděkovat, také musíme obecnímu úřadu Česká Rybná, Podchlumí a.s. Česká Rybná, tiskár32
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ně AGTYP Kostelec nad Orlicí a p. Svatavě Mikyskové Květena Žamberk
za příspěvky na pořádání této akce. Na závěr děkujeme Vám všem, kteří
jste nám ve svém volnu pomáhali celou akci zajišťovat a uspořádat
Za kulturní komisi Zdeněk Martinec.

BLAHOPŘEJEME
K NAROZENINÁM

VÍTÁNÍ NOVÝCH
OBČÁNKŮ

LEDEN:
80 let

Nejhezčím polibkem začíná pohádka,
a končí úsměvem malého děťátka.
To není pohádka, to už je život sám,
který tu pohádku připravil Vám.

65 let

25. března 2018 jsme přivítali
mezi občany naší obce tyto děti:

Albína Valachová
ÚNOR:
Jiří Malý
BŘEZEN:

Radku Myšákovou, Čes. Rybná 153

Jana Tobišková
Magdalena Grünerová

75 let
75 let

Michaela Novotného, Čes. Rybná 72
Sebastiana Mandyse, Čes. Rybná 20
Amálii Daňkovou, Česká Rybná 80

Vše nejlepší, hodně zdraví
oslavencům přejí členové SPOZ.

Malým občánkům přejeme šťastný
s pokojený život plný lásky, zdraví
a radosti.

VZPOMÍNÁME…
Z řad spoluobčanů a z kruhu svých blízkých navždy odešla 22.1.2018
paní Marie Vídenská ve věku 88let.
Všem pozůstalým přejeme
upřímnou soustrast.
Za SPOZ Jiří Malý
Českorybenský Zpravodaj - 2/2018
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DRANÍ PEŘÍ V ČESKÉ RYBNÉ
Draní peří je dnes už téměř zapomenutá tradice. I u nás v České Rybné pamatujeme poslední draní peří téměř před 30 lety. A tak jeden návrat do minulosti
potěšil nejen dračky z České Rybné, ale i ze Žamberka.
Za dračky Zdena Bartošová

NÁVŠTĚVA MUZEA
V ŽAMBERKU
Po vydařené návštěvě Prahy přijali
rybenští milovníci historie pozvání
ředitele muzea v Žamberku Petra
Hažmuky k účasti na naučné besedě
o Transsibiřské magistrále a československých legionářích.
Besedu uváděl pan Junek, ředitel muzea ve Vysokém Mýtě, který
v minulém roce projel se svým sy34

nem, kamarádem a synovcem celou
magistrálu z Moskvy až do Vladivostoku. Cestou navštěvovali místa
s výraznou stopou našich legionářů,
pomníky a hřbitovy, kde leží naši vojáci, kteří padli za naši svobodu.
Po skončení velice poutavého vyprávění podpořeného promítáním
fotografií a videí z cesty vystoupil
pan Šlezinger z Letohradu a nabídl
nahlédnutí do svých knih o legionářích v Rusku.
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V tomto roce určitě ještě navštívíme některou z výstav pořádanou
ke stému výročí vzniku samostatného Československa.
Za přátele historie - Martin Myšák

ZAPOJTE SE DO PROJEKTU
PRO PEČUJÍCÍ OSOBY
Pečujete nebo se chystáte pečovat
o rodinného příslušníka s omezenou
schopností sebeobsluhy?
Alzheimers support center Czech
republic, o.p.s., ve spolupráci s Domovem důchodců Ústí nad Orlicí
a Komunitním centrem Petrklíč, z.s.,
realizuje na území okresu Ústí nad
Orlicí unikátní projekt podpory pečujících osob.
Pro pečující osoby je připraven cyklus
přednášek na různá témata týkající
se péče o blízké osoby – stravování,
hygiena, prevence proleženin, inkontinence. S podporou psycholožky budou otevírána témata, jak pečovatelé
zvládají, prožívají a vnímají životní
situaci, v níž se ocitli. Pečující se budou společně scházet každých 14 dní
odpoledne na 2-3 hodiny.
Nabízíme vám bezplatnou konzultační podporu, nácviky pečovatelských
úkonů, pravidelná motivační setkávání. Naučíme vás efektivně zvedat
a polohovat osoby se sníženou pohyblivostí, přiměřeně komunikovat
s osobami s demencí, správně používat inkontinenční pomůcky, psycho-

logickou podporu a mnoho dalšího.
Poradíme vám se vším, co budete při
péči o vašeho blízkého potřebovat.
Vše zdarma.
V České Rybné se scházíme na
obci, v klubovně spolku zahrádkářů, vždy v liché středy od 15:30
hodin.
Pro přihlášení mě prosím kontaktujte
na tel. čísle 608 909 195,
e-mail: domi.kratka@email.cz.
Ráda Vám poskytnu doplňující informace.
Mgr. Dominika Krátká, sociální
pracovnice CSP Žamberk

ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ
Další, v pořadí již třetí, kolo fotosoutěže se brzy přehoupne z fáze
zasílání fotograﬁí do fáze hlasovací. Na konci března se vaše zimní
fotky střádaly v e-mailové schránce
fotosoutěže a nyní jsou již v tisku.
Od 1. května 2018 si je můžete přijít
prohlédnout na chodbu obecního
úřadu a hlasovat pro Vaši favoritku.
Fotograﬁe s podzimní tematikou,
které již znají své vítěze, budou
k vidění do konce dubna na tomtéž
místě.
Srdečně Vás zveme k prohlédnutí zimního českorybenského světa
a svým hledáčkem na fotoaparátu se
rozhlížejte po krásách jara.
Přeji Vám krásné jarní dny
Anna Luhová
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ZDRAVÍM
VŠECHNY ČTENÁŘE
DO ČESKÉ RYBNÉ!
Můj pobyt, tady v sesterském městě
Rice Lake, se neuvěřitelným tempem přehoupl do druhé poloviny a já
mám opět za sebou celou řadu dalších zážitků. Kromě nových aktivit,
které jsem od Vánoc zkusila, mě také
v únoru navštívila moje mamča a kamarádka Sára. To bych ale předbíhala.
Po prvním semestru je zvykem, že
studenti mění své host rodiny. Jelikož já jsem si se svojí host rodinou
opravdu skvěla „sedla“, tak bylo nakonec dohodnuto, že můžu zůstat
u rodiny Durand i druhý semestr.
S novým termem přišly také nové
předměty. Jedním z předmětů je
Winter Outdoor Adventures, kdy
často chodíme ven a děláme aktivity, které jsou typické pro Američany
v zimě. Díky tomuto předmětu jsem
zakusila neuvěřitelné množství akti-
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vit, které bych si v České Republice
rozhodně zkusit nemohla. Poslední dny trávíme rybařením na ledě,
kdy před vlastním rybařením vrtáme díry do ledu, což mám ve větší
oblibě než samotný lov. Ale úplně
nejoblíbenější hodinou je Veterinary Science, kde se učíme o stavbě
těl zvířat a často děláme různé laboratorní práce. Jeden den náš učitel
přivedl do třídy svého pejska, takže
jsme měli možnost poslechnout si
i jeho srdíčko.
Před necelým měsícem byl Den lásky,
Valentýn. Já osobně jsem se na tento
svátek moc těšila, protože mě zajímalo,
jestli je v Americe tento svátek opravdu takový, jak se všude říká. Moc se mi
líbilo, že v Americe tento den neslaví
pouze zamilované páry, ale také rodiny, kamarádi, nebo i sourozenci. Můj
host taťka Jason rozhodně nezahálel
a jak mně, mojí host sestře Courtney a host mamce Kari poslal přímo
do školy ohromné kytice. Moje host
mamka je učitelka na Middle School
což je zde druhý stupeň základní školy
a tam každý student dostal malou kytičku, aby se na Valentýna necítil sám.
Jak jsem v úvodu zmínila, tak třetí týden února jsem měla to štěstí
a mohla jej prožít se svojí maminkou a kamarádkou Sárou. S mými
host rodiči jsme připravili bohatý
program, abychom jim ukázali ty
nejlepší aktivity. Hned v sobotu, druhý den po jejich příjezdu, jsme šli
tubingovat na jezero, kdy moji host
bratři řídili snowmobily a my jsme
k nim měli přivázané boby a užívali
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si opravdového adrenalinu. Zkusili jsme i snowshoeingování, kdy si
na boty připevníte ohromné sněhové
boty (něco jako sněžnice), které mají
zabránit tomu, abyste se propadali
do hlubokého sněhu. V neděli jsme
vyrazili do Eau Claire, což je větší
město kousek od Rice Lake a zahráli
si únikovou hru. To jste jednu hodinu
zavření v místnosti a podle různých
vodítek se za tuto dobu musíte dostat ven. Jako parta devíti lidí jsme si
mysleli, že nám to nebude trvat ani
dvacet minut, ale nakonec jsme byli
rádi, že jsme se dostali ven zhruba 10
minut před koncem, a to ještě díky
nápovědám od personálu.
Ve středu se moje host mamka Kari
rozhodla uspořádat velkou narozeninovou oslavu pro moje dva host sourozence a kamarádku Sáru. V našem
domě se tak sešlo okolo třiceti lidí,
což byli babičky, dědečkové, a také
host rodiny s Aničkou, Adamem
a Honzou. Na takovou událost bylo
potřeba hodně jídla, a tak se moje

mamka chopila pánvičky a připravila pro všechny řízky s bramborovým
salátem a guláš s bramborovými
knedlíky. Největší úspěch měly nakonec obyčejné české řízky, kterých
se snědlo alespoň 60. Poslední dva
dny před jejich odjezdem jsme vyrazili do Minneapolis, hlavního města
Minnesoty, a to především do nákupního centra Mall of America,
které je známo nejen tím, že je to největší nákupní centrum v Americe,
ale i tím, že ve svém středu má velký
zábavní park. Ačkoliv nakupování
patří mezi mé oblíbené činnosti, tak
po návštěvě tohoto centra jsem byla
opravdu vyřízená. Pak už přišlo rozloučení a mamka s kamarádkou odletěly. Všechno tady tak rychle utíká
a už se blíží jarní prázdniny, na které
se tady všichni moc těší.
Tento víkend jsme já, Anička a Honza měli možnost si poprvé zkusit
curling s Adamovou host rodinou.
Adam, který už byl po pár trénincích zkušenější, nám toho spoustu
ukázal, takže to ani dlouho netrvalo
a stali se z nás „profesionálové“. Každý z nás pochopitelně několikrát
upadl na led, než byl alespoň schopen poslat kámen ke kruhu. Pána,
který nás s curlingem seznámil jsme
naučili, jak česky říct slovo sweep
(zametat), takže pokaždé, když
jsme zametali cestu před kamenem,
aby dojel tam kam má, na nás začal
křičet: ,,Zametej, zametej!!“.
Zatím se s vámi loučím a užívejte si
příchod jara. Mějte se krásně!
Kateřina Řeháčková, Rice Lake
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Vytiskla tiskárna AG TYP Kostelec nad Orlicí.

