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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná dne 29. 03. 2018
Přítomno sedm zastupitelů:
M. Koudela, P. Krčmář, J. Malý, J. Vencl, M. Šulcková, D. Krátká,
P. Valach, T. Blecha
CENOVÁ NABÍDKA Č.J. 96/2018
 SNÍŽENÍ STROPU V ZŠ ČESKÁ RYBNÁ  JÍDELNA
Starosta seznámil ZO s cenovou nabídkou od f. Ota Stárek s.r.o., České
Libchavy na snížení stropu v jídelně ZŠ Česká Rybná. Cena celkem s DPH
31 440,88Kč. K uvedenému nebyly ze strany ZO vzneseny žádné připomínky.
Cenová nabídka přílohou zápisu.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje cenovou nabídku f. Ota Stárek s.r.o., České Libchavy 148, IČO:28795881na snížení
stropu v jídelně ZŠ Česká Rybná. Cena včetně montáže, dopravy a DPH
31 440,88Kč.A pověřuje starostu obce zasláním objednávky.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti Krčmář Zdržel se 0
Usnesení č. 680/2018 bylo schváleno.
SDRUŽENÍ OBCÍ ORLICKO  SMLOUVA O POSKYTNUTÍ MIMO
ŘÁDNÉHO NEINVESTIČNÍHO ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU GENE
RAL DATA PROTECTION REGULATION
Starosta obce seznámil ZO se zněním smlouvy o poskytnutí mimořádného
neinvestičního členského příspěvku Sdružení obcí Orlicko, IČO:70951993.
Výše příspěvku 5 214,-Kč. K uvedenému nebyly ze strany ZO vzneseny žádné
připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje smlouvu o poskytnutí mimořádného neinvestičního členského příspěvku pro Sdružení
obcí Orlicko. Výše příspěvku 5 214,-Kč.
A pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 681/2018 bylo schváleno.
PRODEJ NEMOVITOSTI Z MAJETKU OBCE Č. J. 21/2018
 ŽÁDOST ZE DNE 8. 1. 2018
Starosta obce seznámil OZ s žádostí č. j. 21/2018 (přílohou zápisu) – prodej
části pozemku ve vlastnictví obce, p. p. č. 787/1, trvalý travní porost v kat.
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území Česká Rybná. Záměr prodat nemovitost z majetku obce byl vyvěšen
v době od 12. 02. 2018 do 16. 03. 2018. Na základě geometrického plánu číslo
309-8/2018, byla oddělena z pozemkové parcely číslo 787/1 nová stavební parcela číslo St. 322 o výměře 1 m2, zastavěná plocha a nádvoří. Starosta obce navrhl
prodat p. p. č. St. 322 o výměře 1 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) za cenu 40,-Kč.
Jiné návrhy nebyly podány.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje prodej pozemku v majetku obce č. pozemkové parcely St 322 – zastavěná plocha
a nádvoří za cenu 40,-Kč. A pověřuje starostu obce podpisem kupní
smlouvy o prodeji pozemku.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 682/2018 bylo schváleno.
PRODEJ NEMOVITOSTI Z MAJETKU OBCE Č. J. 67/2018
 ŽÁDOST ZE DNE 29. 1. 2018
Starosta obce seznámil OZ s žádostí č. j. 67/2018 (přílohou zápisu) – prodej pozemku ve vlastnictví obce, p. p. č. 930/2 o výměře 56 m2, ostatní plocha – jiná
plocha. Záměr prodat nemovitost z majetku obce byl vyvěšen na úřední desce
obecního úřadu od 01. 03. 2018 do 23. 03. 2018. Starosta obce navrhl prodat
p. p. č. 930/2(ostatní plocha – jiná plocha) za dohodnutou cenu 2.240,-Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje prodej pozemku v majetku
obce č. pozemkové parcely 930/2 – ostatní plocha – jiná plocha za cenu
2.240,-Kč. A pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy o prodeji
pozemku.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 683/2018 bylo schváleno.
STAVONA, SPOL. S. R. O. CENOVÁ NABÍDKA
Č.:91719762 Č.J. 141/22018
Starosta obce seznámil OZ s cenovou nabídkou od f. Stavona, spol. s.r.o. České
Libchavy na výměnu otvorových výplní (výlohy) v prodejně Hruška. Celková
cena bez DPH 57 258,74Kč. Nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje cenovou nabídku č.:91719762
Stavona, spol. s.r.o., České Libchavy, IČO:15030768 na výměnu otvorových výplní v prodejně Hruška čp.174 Česká Rybná. Za cenu 57 258,74Kč
bez DPH. A pověřuje starostu obce zasláním objednávky.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 685/2018 bylo schváleno.
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Zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná dne 25. 04. 2018
Přítomno sedm zastupitelů:
M. Koudela, P. Krčmář, J. Malý, J. Vencl, M. Šulcková, D. Krátká,
P. Valach, T. Blecha
ZŠ ČESKÁ RYBNÁ  ŽÁDOST O NAVÝŠENÍ ZÁVAZNÉHO UKAZATELE
Starosta seznámil ZO se žádostí o navýšení rozpočtu o 300 000,-Kč na kalendářní rok 2018 z důvodů zvýšených výdajů na vzdělávací činnost školy – snížený počet žáků základní školy. K uvedenému nebyly ze strany ZO vzneseny
žádné připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje navýšení rozpočtu o 300 000,-Kč na kalendářní rok pro Základní školu Česká Rybná,
okres Ústí nad Orlicí
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 691/2018 bylo schváleno.
ZNÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU
ČESKÁ RYBNÁ Č. J. 171/2018
Starosta obce seznámil ZO s návrhem zadání změny č. 2 Územního plánu
Česká Rybná. K uvedenému nebyly ze strany ZO vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje zadání změny
č. 2 Územního plánu Česká Rybná.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 692/2018 bylo schváleno.
CENOVÉ NABÍDKY  HŘBITOV Č. J. 179/2018, Č. J. 180/2018
Starosta obce seznámil ZO s cenovými nabídkami na opravu rohového plotového sloupu a opravu opěrné zdi na místním hřbitově. Byla vybrána nabídka
– Miroslav Koudela, zednické a obkladačské práce, 561 85 Česká Rybná 85,
IČO:16751574. Cena za kompletní zakázku 36 193,-Kč. Nebyly vzneseny žádné připomínky..
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje cenovou nabídku od Miroslava Koudely, zednické a obkladačské práce, 561 85 Česká
Rybná 85, IČO:16751574, na opravu rohového plotového sloupu a opravu
opěrné zdi na místním hřbitově. Cena včetně DPH 36 193,-Kč. Pověřuje
starostu obce podpisem smlouvy o dílo.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se Koudela
Usnesení č. 696/2018 bylo schváleno.
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ZO bere na vědomí:
 Schválené dotace z Programu obnovy venkova Pk v roce 2018 – Česká Rybná 120 tis.
 Oznámení o opravě stávajícího vedení distribuční sítě VN – Rybná n. Zdob.Česká Rybná – rek. VN0661, IE-12-2006393 č. j. 150/2018, Oznámení č.
IE-12-2007396 o rozsahu prací č. j. 167/2018.
 HZS Pardubického kraje – Územní odbor Ústí nad Orlicí – změna radiových frekvencí základnových, mobilních a přenosových radiostanic SDH
obce č. j. 145/2018.
 Převod dat Elektronické spisové služby z Hostované spisové služby SSD při
Technologickém centru Žamberk do WESS Gordic distributor – Haida s.r.o.
 Pardubický kraj –KrÚ – Odbor ﬁnanční – Zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2017 obce Česká Rybná ze dne 24. 04. 2018 – nebyly
zjištěny chyby a nedostatky.
 Novela zákona o pohřebnictví -seminář 23. 04. 2018 – za obec starosta a J. Malý.

Zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná dne 25. 05. 2018
Přítomno sedm zastupitelů:
M. Koudela, P. Krčmář, J. Malý, J. Vencl, M. Šulcková, D. Krátká,
P. Valach, T. Blecha
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ INDIVIDUÁLNÍ DOTACE
Z ROZPOČTU PARDUBICKÉHO KRAJE
NA NOVÝ DOPRAVNÍ AUTOMOBIL PRO ROK 2018
Starosta obce seznámil ZO se zněním veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obce z rozpočtu Pardubického kraje v rámci dotačního
programu MV-GŘ HZS ČR-2018. Evidenční číslo smlouvy OKŘ/18/21825. Výše
dotace 300 000,-Kč. Ze strany zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní
automobil pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obce z rozpočtu Pardubického kraje v rámci dotačního programu MV-GŘ HZS ČR-2018. Evidenční
číslo smlouvy OKŘ/18/21825. A pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 709/2018 bylo schváleno.
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ROZPOČTOVÁ ZMĚNA Č. 4
Starosta obce seznámil ZO se změnami v rozpočtu a požádal o schválení rozpočtové změny č. 4 (dotace na VPP). Nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje rozpočtovou změnu č. 4.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 710/2018 bylo schváleno.
STANOVENÍ POČTU ZASTUPITELŮ PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2018  2022
Starosta obce seznámil OZ s povinností zastupitelstva obce stanovit počet členů zastupitelstva obce pro následující volební období 2018 – 2022. Na návrh
zastupitelů obce rozhodnuto, že v následujícím volebním období bude opět
devět členů obecního zastupitelstva.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje pro volební
období 2018 – 2022 devítičlenné zastupitelstvo obce Česká Rybná.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0. Usnesení č. 712/2018 bylo schváleno.
PACHTOVNÍ SMLOUVA OBEC ČESKÁ RYBNÁ
 PODCHLUMÍ A. S. ČESKÁ RYBNÁ
Starosta obce seznámil ZO se zněním Pachtovní smlouvy – pachtýř – Podchlumí a. s., se sídlem Česká Rybná čp. 175, okres Ústí nad Orlicí, 561 85
Česká Rybná, IČ:25258788. Ze strany ZO nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje Pachtovní
smlouvu uzavřenou mezi Obcí Česká Rybná a Podchlumí a. s., se sídlem Česká Rybná čp. 175, okres Ústí nad Orlicí, 561 85 Česká Rybná,
IČ:25258788. Pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 717/2018 bylo schváleno.
SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE POVĚŘENCE GDPR
Starosta obce seznámil ZO se zněním Smlouvy o výkonu funkce pověřence
GDPR. Smluvní strany Obec Česká Rybná – ZŠ Česká Rybná – Sdružení obcí
Orlicko. Ze strany ZO nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje Smlouvu
o výkonu funkce pověřence GDPR. Smluvní strany Obec Česká Rybná –
ZŠ Česká Rybná – Sdružení obcí Orlicko se sídlem Masarykovo nám. 166,
564 01 Žamberk IČO:70951993. Pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.lem Česká Rybná čp. 175, okres Ústí nad Orlicí, 561 85 Česká Rybná,
IČ:25258788. Pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 718/2018 bylo schváleno.
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DOPLŇUJÍCÍ ZADÁNÍ DO ZMĚNY Č. 2 ÚP ČESKÁ RYBNÁ
Starosta obce seznámil ZO s doplňujícím zadání Změny č. 2 Územního plánu
Česká Rybná. Ze strany ZO nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje doplnění zadání Změny č. 2 ÚP ČR o prověření těchto požadavků:
1. Obec Česká Rybná
– lokalita Z6 p. p. č. 82/3 a 83 – změna funkční plochy na OV
2. Obec Česká Rybná
– návrh na změnu funkčního využití části pozemku p. č. 962/1 pro bydlení.
3. Obec Česká Rybná
– návrh na změnu funkčního využití pozemku p. č. 266 pro bydlení.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 720/2018 bylo schváleno.
ZO bere na vědomí:
 Ministerstvo vnitra – generální ředitelství HZS ČR – registrace akce
014D241008234
 Česká Rybná – Dopravní automobil dotace 450 000,-Kč.
 HZS Pardubického kraje – informace o dotačním programu Pardubického kraje na nákup nových RDST. (radiostanice)
 MÚ Žamberk – odbor životního prostředí a zemědělství – rozhodnutí –
stavební povolení č. j. 202/2018 a č. j. 203/2018.
 Obec Česká Rybná se nezapojí do projektu OP zaměstnanost – elektronická úřední deska.
 Směrnice na ochranu osobních údajů – s účinností od 25. 05. 2018.
 Registr agend obsahující osobní údaje – aktualizace 05. 05. 2018
 VPP – platový výměr – zařazení do platové třídy 2, platového stupně 9.
S účinnosti od 1. 5. 2018.
 HZS Pardubického kraje – taktické cvičení na požár Hradu Litice.
Zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná dne 15. 06. 2018 na sále
Přítomno sedm zastupitelů:
M. Koudela, J. Malý, J. Vencl, M. Šulcková, D. Krátká, P. Valach, T. Blecha
Omluven: P. Krčmář Hosté: 37
CENOVÁ NABÍDKA NA APARATURU Č. J. 250/2018
Starosta obce seznámil OZ s cenovou nabídkou na nákup – 2x Aktivní repro8
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box - DB Technologies B-HYPE 200W RMS, 2x stativ skládací, Mixážní
pult - Behringer XENYX 1500 - 1 kus, Bezdrátový mikrofon - AKG WMS40
- 1 set, osvětlení Half Ball 6x 3W RGBAWP LED s IR. Cena kompletního
setu včetně záruky na 36 měsíců a dodání je 34829,-Kč. Nebyly vzneseny
žádné připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje nákup 2x Aktivní reprobox - DB Technologies B-HYPE 200W RMS, 2x stativ skládací, Mixážní pult - Behringer XENYX 1500 - 1 kus, Bezdrátový mikrofon
- AKG WMS40 - 1 set, osvětlení Half Ball 6x 3W RGBAWP LED s IR.
Za cenu 34 829,-Kč.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti Krátká Zdržel se 0
Usnesení č. 731/2018 bylo schváleno.
PROIZS CZ S.R.O.
 CENOVÁ NABÍDKA PRO JSDH ČESKÁ RYBNÁ Č. J. 261/2018
Starosta obce seznámil OZ s cenovou nabídkou pro JSDH Česká Rybná od
f. ProIZS CZ s.r.o. – zásahový oblek Patriot ELITE CZ 1 Ks, zásahová obuv
Brandbull 007 – protiprořezová 1 ks, zásahová obuv Brandbull 006/1 1 ks,
reﬂexní vesta s nápisem hasiči 2 ks za celkovou cenu 25 252,70Kč Starosta
navrhl vybavení pro JSDH Česká Rybná zakoupit. Nebyly vzneseny žádné
připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje nákup vybavení pro JSDH Česká Rybná seznam vybavení dle cenové nabídky č. j.
261/2018 za cenu 25 252,70Kč.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 732/2017 bylo schváleno.
ZO úkládá:
 Kontrolnímu a ﬁnančnímu výboru provést kontrolu do 20. září 2018.
 Kronikářce obce přinést na zasedání ZO konané v září 2018 kroniku
obce.
Starosta úkládá:
 ZO do 29. 6. 2018 - přípravu návrhů na podání žádosti o dotaci z programu obnovy venkova na rok 2019.
ZO bere na vědomí:
 Stav ﬁnančních účtu k 15. 06. 2018 ( 8 007 414,-Kč).
 Získané dotace 2015 – 2018 ( 10 074 328,-Kč).
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ RYBNÁ
NÁVŠTĚVA KNIHOVNY V ŽAMBERKU
Ve středu 28. března jsme navštívili Městskou knihovnu v Žamberku. Pro žáky
paní knihovnice připravily interaktivní program. Byla to práce s příběhem,
motivovaná knihou Daniely Krolupperové - Zákeřné keře. Děti se v čítárně
u stolečků rozdělily do skupin. Paní knihovnice je seznámila s počátkem příběhu o víle, kterou zaklel zlý Rulík, a ona dostala věnec z větviček jedovatých
keřů. Zachránit ji mohli skřítkové, kteří by věnec rozpletli, a dokázali určit,
z kterých keřů každá větvička pochází. Žáci se potom stali skřítky, kteří se
ve skupinách v prostoru knihovny snažili najít všech deset větviček z keřů,
přinést si je ke svému stolku, a splnit ještě spoustu dalších úkolů. Všechny skupinky dosáhly dobrých výsledků, vílu zachránily a obdržely sladkou odměnu.
Ve zbývajícím čase si v dětském koutku děti směly půjčit knížky i časopisy,
prohlédnout si knihovnu a seznámit se s výpůjčním řádem.

PŘÍRODOVĚDNOVLASTIVĚDNÁ VYCHÁZKA
K ŽAMPAŠSKÉ STUDÁNCE
Ve čtvrtek 26. dubna jsme se vypravili k jedné z nejznámějších blízkých studánek. Leží na hranicích katastru naší obce a Dlouhoňovic. Podle Žampašského
almanachu zde tábořil Karel IV. se svým vojskem, když táhl na hrad Žampach,
který dobyl. Při cestě děti plnily různé úkoly. Byly rozděleny do čtyř skupin.
Hledaly obrázky se sovami, blízko kterých byly ukryty plechovičky se vzkazy
pro plnění úkolů. Při nich si žáci zopakovali rodová a druhová jména jarních
rostlin, volně žijících živočichů, vyzkoušeli si orientaci v mapě, zakreslovali
do mapy jména okolních vesnic a místních názvů. V cíli cesty čekala děti malá
sladká odměna. Do školy jsme se vrátili na oběd, počasí nám přálo a prožili
jsme pěkný den v přírodě.

DÁREK K SVÁTKU PRO MAMINKY
V posledním dubnovém týdnu navštívila naše žáky externí lektorka paní Třísková. Děti si pod jejím vedením vyrobily dáreček pro maminku. Byl to bloček
přilepený na dýhu se zvířátkem a magnetkou. Děti si mohly vybrat motýla, želvu, kočičku, delf íny nebo pravěké ještěry. Na jejich vybarvení použily akrylové
barvy s perletí. Všechny děti byly pečlivé a moc se snažily, aby své mamince
udělaly radost.
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TURNAJ VE VYBÍJENÉ
ZŠ Bohousová pořádala 16. května už třetí ročník turnaje ve vybíjené. Naše
děti se vždy moc těší. V poli hraje šest hráčů + kapitán. Takže vybíráme
7 nejlepších ze školy. Většinou padne volba na nejstarší a nejzkušenější hráče.
Letos je ve 3. – 5. roč. celkem 10 žáků. Do týmu jsme povolali i druháky, jelikož
zrovna udeřily neštovice a významně ovlivnily složení družstva. Přesto se nám
podařilo uhrát výborný výsledek. Vyhráli jsme skupinu a bojovali o medailová umístění. Nakonec nám připadlo skvělé 3. místo. Poslední zápas se Žamberkem byl velmi vyrovnaný. Je potřeba poznamenat, že je rozdíl, vybíráte – li
7 dětí z 80 a více nebo 7 z 10. Máme moc šikovné děti, kterým blahopřejeme
k úspěchu. Děkujeme za reprezentaci naší školy páťákům: Anežce Kalouskové,
Davidu Martincovi, Martinu Makaloušovi, čtvrťákům: Péťovi Pfeiferovi, Adamu Honskusovi, Bělce Halířové a druhákovi: Marku Dvořákovi.
Mgr. Vendula Valachová učitelka

VYCHÁZKA ZA VČELAMI
Stalo se už tradicí, že jeden den posledního týdne před prázdninami se jdeme
podívat na včelstvo pana Junka. Letos jsme tento mini výlet absolvovali předposlední den, který děti trávily ve škole. Počasí nebylo zrovna příznivé, ale
i tak jsme se vypravili. Pan Junek dětem všechny důležité informace obnovil
v paměti poutavým výkladem. Děti ochutnaly čerstvě stáčený med, a aby nebyly přeslazené, opět jako každoročně, měl pan Junek připravené ohniště, špekáčky, k nim chléb a limonády. Po výkladu a občerstvení si děti ještě v přírodě
pohrály a potom už svižným krokem museli všichni pospíchat zpět do školy,
protože začínalo pršet. Tak se i tento mini výlet vydařil. A nezbývá, než popřát
dětem krásné prázdniny plné hezkých zážitků a bez nehody!
Mgr. Zdeňka Rendlová učitelka

ŠKOLNÍ VÝLET
Odpálit si vodíkovou raketu, stát se hvězdou zpravodajství o počasí, zmrazit
vlastní stín, zažít zemětřesení, rozpoutat tornádo – vyzkoušet si, ověřit si, osahat si-to byl cíl letošního školního výletu. To vše a mnoho dalšího nabízí 170
hravých interaktivních exponátů ve vědeckotechnickém parku VIDA science
centrum Brno. Stálá expozice je rozdělena do čtyř tematických celků: Planeta,
Civilizace, Člověk a Mikrosvět a v nich děti objevují, jak funguje svět kolem
nás. A protože je letitou tradicí, že na školní výlet mohou jet se žáky i jejich
rodiče, tak u jednotlivých exponátů objevovali a bavili se nejenom žáci, ale
i tatínkové, maminky nebo tety. Ve speciálně objednaném programu s názvem
Alchymisté děti v opravdové laboratoři, v opravdových bílých pláštích cheČeskorybenský Zpravodaj - 3/2018
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miků a se skutečnými chemickými látkami prováděly základní chemické pokusy.
V odměrných válcích tedy měnily kapaliny
svoji barvu a konzistenci, z kádinky stoupal
plyn, suchý led tvořil dětem v dlaních bubliny a gumové rukavice létaly vzduchem.
Pokusy byly zábavné a přínosné v tom, že
korespondovaly s učivem prvouky a přírodovědy. Ve škole nemáme možnosti takové
pokusy provést. Je jízda na kole tak jednoduchá, jak vypadá? Pozor! Peloton závodníků vyráží na trať. V jízdě jim brání
protivítr, zatáčky překonávají jako levitující smyčka a v zádech mají gyroskopický jev. To vše děti viděly v zábavné science show v divadle vědy věnované
200. výročí vynálezu bicyklu. Výlet se vydařil a všichni si zábavu a doprovodný
program mohli náležitě prožít.

ZÁVĚR ŠKOLNÍHO ROKU A PODĚKOVÁNÍ
Kromě výše uvedených akcí posledního čtvrtletí školního roku nás opět navštívila lektorka se stavebnicí GEOMAG. Tvořivost, zaujetí a výsledné stavby
zachytil fotoaparát paní učitelky, fotky jsou umístěny na webových stránkách
školy. Ve čtvrtém ročníku fotbalového turnaje O pohár starosty obce naši žáci
zabojovali a získali krásné druhé místo. Děkujeme za reprezentaci a gratulujeme. V tomto školním roce mohli děti opět navštěvovat kroužek angličtiny
a paličkování při škole a sokol a hasičák při zájmových organizacích. Poděkování patří všem, kteří dětem věnovali čas a energii. Učitelkám V. Valachové
a Z. Rendlové, paní E. Krčmářové, D. Krátké, P. Řeháčkové, L. Leuchterové
a M. Svobodové. Pokračovala dobrá spolupráce s obcí. Pan starosta zajistil pro
školu novou desku pod notebook v první třídě a nový stůl s lavicemi na dětské hřiště. Při slavnostním zakončení školního roku předal ocenění nejlepším
žákům školy. V potaz byly brány nejenom výsledky školní práce tzn. známky,
ale i činnost žáků v kroužcích a v místních organizacích, jejich aktivita, ochota
spolupracovat a v neposlední řadě chování. Bližší informace o činnosti školy včetně fotograﬁí najdete na našich webových stránkách. Děkuji paní Božence Makaloušové, která nás během školního roku opět zásobovala papíry
získanými od svého zaměstnavatele. Dále panu Romanu Košťálovi za postřiky a okrasnou kůru k úpravě a údržbě zahrádky. Všem zaměstnancům školy
a našim žákům přeji krásné prázdniny. Provoz školní družiny bude v příštím
školním roce opět operativně upraven dle zájmu žáků a potřeb rodičů.
Mgr. Marta Košťálová ředitelka
12
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TJ SOKOL ČESKÁ RYBNÁ
VÝLET PRO DĚTI Z KROUŽKU „POHYBOVKY“
Poslední předprázdninový víkend se uskutečnil výlet pro děti z kroužku
„Pohybovky“, pod záštitou TJ Sokol. V pátek odpoledne jsme vyrazili s dětmi
vlakem z Bohousové do kempu Vochtánka v Potštejně. Večer jsme se zúčastnili
bramborákových hodů a po vydatné večeři poseděli u ohně s kytarou. Spalo
se hromadně ve srubu. Sobotní dopoledne jsme strávili v tělocvičně, kde si
děti vyzkoušely šplhat na tyči i laně, seznámily se s hrazdou a kruhy a na závěr
zahrály basketball. K obědu nám tatínci uvařili buřtguláš v kotlíku na ohni. Po
polední pauze jsme se rozdělili na dvě skupiny a starší děti vyrazily na hrad,
mladší šly na dětské hřiště. Závěr výletu jsme zakončili zmrzlinou v cukrárně
a vydali se vlakem zpátky domů. I přes vrtochy počasí jsme si výlet užili.
Za TJ Sokol Dominika Krátká a Petra Řeháčková
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SDH ČESKÁ RYBNÁ
Nové čtvrletí své činnosti sbor zahájil 6. 4. členskou schůzí.
Schůze se zabývala příravou akcí na druhé čtvtletí.

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU
Po roce se opět členové vydali na sběr železného šrotu. Tato akce má dvě prospěšné funkce. Jednak se uklidí již nepoužitelné železo a za druhé přispěje
hasičům nějakou korunou. Výbor SDH děkuje spoluobčanům za spolupráci.

OKRSKOVÉ NÁMĚTOVÉ CVIČENÍ
29. dubna 2018 19. okrsek uspořádal námětové cvičení. Téma simulovaného
požáru zadal SDH Česká Rybná. Požár vypukl na pile J. Balaš Česká Rybná.
K zahoření došlo v prostorách pod katrem. Za pomoci dýchacích přístrojů
došlo k vyproštění 2 osob, jedna pod katrem a druhá v manipulačním prostoru. K likvidaci požáru byly nasazeny čtyři útočné proudy a jeden proud
ochlazující stodolu. K účelu byly zřízeny 2 čerpací stanice - hydrant pod
Vyčitalovými a požární nádrž ve ﬁrmě. Při této akci byla prováděna komunikace mezi jednotkami a KOPIS Pardubice.
Technika, se kterou se sbory zúčastnily:
Česká Rybná Mercedes+CAS-25
Hejnice CAS-25+dopravní vozidlo
Záchlumí, Bohousová LIAZ+dopravní vozidlo

OKRSKOVÁ SOUTĚŽ
8.květen se stává tradičním datumem konání okrskové soutěže 19. okrsku.
I letos tomu bylo tak. Na startu soutěže se postavili po jednom družstvu mužů
z České Rybné, Bohousové , Hejnic a Záchlumí. Dále pak ženy dorost z České
Rybné a dorost muži Bohousová.
Disciplíny:
požární útok se prováděl jednokolově
100m překážek
pořadová příprava
Výsledky:
1. Záchlumí
2. Česká Rybná
3. Bohousová
4. Hejnice
14

požární útok
3,126
3,07
3,52
3,76
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100m překážek
25,33
29,86
42,37
58,48

DALŠÍ VÝJEZD JSDH ČESKÁ RYBNÁ
Na krajské operační a operační středisko HZS Pardubického kraje bylo přijato
v sobotu 26. května v 10,44 hodin oznámení o požáru skládky domovního
odpadu v Českých Libchavách. Jednalo se o požár na ploše 40x30m. K zásahu se sjelo třináct jednotek hasičů. Profesionální HZS Žamberk a Ústí nad
Orlicí, drážní Česká Třebová, dobrovolní České Libchavy, Česká Rybná, Hejnice, Sopotnice, Dlouhoňovice, Hnátnice, Černovír, Ústí nad Orlicí, Choceň
a Knapovec. Hasiči museli zřídit tři čerpací stanoviště vody dvě v Ústí nad
Orlicí hydrant, jedno Hejnice požární nádrž, jedno České Libchavy rybník.
Při zásahu muselo být použito dýchací techniky. Zásah komplikovala velká
vzdálenost dopravy vody. Jen zmíním, že jednotka České Rybné najela 185km
za patnáct otočení do Ústí. Zplodiny hoření obyvatele v okolí. Požár hasiči dostali pod kontrolu ve 14,28 hodin. Na místo byla povolána i záchranná služba,
aby na místě události ošetřila dva dobrovolné hasiče, kteří zkolobovali vyčerpáním.

TAKTICKÉ CVIČENÍ POŽÁR STŘECHY HRADNÍ VĚŽE,
HRAD LITICE NAD ORLICÍ 28.5.2018
Tématem taktického cvičení byl požár střešní konstrukce hradní věže a dálková doprava vody. Cílem taktického cvičení bylo prověřit akceschopnost jednotek požární ochrany a provedení dálkové dopravy vody, procvičit realizaci
dopravy vody v těžkém terénu.
Námět cvičení: Neukázněný návštěvník hradu ponechá v prostoru dřevěné
vyhlídky věže nedopalek cigarety. Následuje požár dřevěné konstrukce střechy. Těsně po konci návštěvní doby tuto skutečnost zaregistruje přítomný kastelán hradu, který požár nahlásí na tísňovou linku v 15,00 hodin a 15,04hodin
KOPIS Pardubického kraje vyhlašuje poplach pro zúčastněné jednotky: HZS
Žamberk, HZS Ústí nad Orlicí, JSDH Záchlumí, JSDH Česká Rybná, JSDH
Hejnice, JSDH Žamberk, JSDH Líšnice, JSDH Lukavice, JSDH Letohrad, JSDH
Klášterec nad Orlicí. Postupně, jak jednotky přijížděly, bylo stanoveno dopravní
vedení na vzdálenost 700m s převýšením 120m. Koordinace celého zásahu
byla řízena vysílačkami mezi zasahujícími jednotakami.

ZEMŘEL BÝVALÝ STAROSTA OSH
21.května zemřel bratr Emil Dušek, dlouholetý funkcionář OSH na úseku mládeže a poslední roky jako starosta OSH Čech, Moravy a Slezska v Ústí nad Orlicí. Rozloučit se přišlo a poslední poctu mu vzdát na stopadesát hasičů a mezi
nimi byli i zástupci našeho sboru.
Čest jeho památce.
Českorybenský Zpravodaj - 3/2018
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PŘIPRAVUJEME
Hry bez katastru
Memoriál Miloše Felcmana
Zřizují se hasičské stránky

VZPOMÍNÁME
14. 4. 2018 opustil řady našich hasičů bratr
Josef Vídenský ve věku 89 let
Zarmoucené rodině projevujeme upřímnou soustrast.

BLAHOPŘEJEME
Javůrek Karel oslavil v měsící červnu 80 let
Blahopřeje výbor SDH.
Za SDH Jiří Malý

ZAJÍMAVOSTI Z NAŠÍ OBCE
VÝLET
Skupinka nadšenců historie navštívila dne 4. 2. 2018 Prahu. Byla provedena prohlídka krypty, kde byly poslední hodiny parašutistů z operace Antropoid. Pro
dostatek času bylo také navštíveno muzeum československé policie a její historie.
Ladislav Faigl
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KONEC ŠKOLNÍHO ROKU
Zástupci SPOZ se zúčastnili ukončení školního roku, aby předali žákům pátého
ročníku dárek pro vzpomínku na roky strávené v Základní škole Česká Rybná.
Na druhý stupeň do Žamberka odcházejí Anežka Kalousková, Martin Makalouš,
David Martinec a hejnický František Prachař. Všem přejeme úspěšné studium.
Za SPOZ Jiří Malý

BLAHOPŘEJEME
K NAROZENINÁM
DUBEN:
Marie Richtrová
Jiřina Pokorná
Jaroslav Lamač
KVĚTEN:
Ludmila Žabová
ČERVEN:
Karel Javůrek
Marie Valachová

VZPOMÍNÁME…
Z řad spoluobčanů a z kruhu
svých blízkých navždy odešli:
dešli:
80 let
70 let
75 let

4. dubna 2018
paní Marie Malá
ve věku nedožitých 96 let.

70 let

14. dubna 2018
pan Josef Vídenský ve věku 89 let.

80 let
85 let

Vše nejlepší,
hodně zdraví
oslavencům
přejí členové SPOZ.

16. dubna 2018
paní Albína Valachová
ve věku 80 let.
7. května 2018
paní Marie Slezáková
ve věku nedožitých 60 let.
Zarmouceným rodinám projevujeme
upřímnou soustrast.

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
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ČSZ ČESKÁ RYBNÁ
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Redakční rada
neodpovídá za stylizaci
příspěvků
a tiskové chyby.
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Vytiskla tiskárna AG TYP Kostelec nad Orlicí.

