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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná dne 30. 10. 2018
Přítomno devět zastupitelů:
Jiří Malý, Josef Vencl, Ing. Petr Krčmář, Petr Valach, Radek Myšák,
Jiří Kalousek, Ing. Radek Luhový, Lukáš Krejčíř, Petr Krčmář
VOLBA STAROSTY A MÍSTOSTAROSTY:
Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako
dlouhodobě uvolnění:
Člen zastupitelstva Radek Myšák navrhl, aby funkce starosty obce byla vykonávána jako dlouhodobě uvolněná ve smyslu § 71 zákona o obcích. Jiné
návrhy nebyly vzneseny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Česká Rybná v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona
o obcích určuje, že funkce starosty obce bude dlouhodobě uvolněná.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 3/2018 bylo schváleno.
NAVRHOVÁNÍ KANDIDÁTŮ NA FUNKCI STAROSTY
A VOLBA STAROSTY:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty.
Byl podán následující návrh: Člen zastupitelstva Radek Myšák navrhla zvolit
do funkce starosty Josefa Vencla. Jiné návrhy nebyly vzneseny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Česká Rybná volí starostou Josefa Vencla.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se Vencl
Usnesení č. 4/2018 bylo schváleno
NAVRHOVÁNÍ KANDIDÁTŮ NA FUNKCI MÍSTOSTAROSTY
A VOLBA MÍSTOSTAROSTY:
Předsedající oslovil zastupitele, zdali chtějí vykonávat funkci místostarosty,
a sám navrhl na funkci místostarosty Radka Myšáka, který souhlasil. Jiné návrhy nebyly vzneseny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Česká Rybná volí místostarostou Radka Myšáka.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se Myšák
Usnesení č. 5/2018 bylo schváleno
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DISKUSE
V diskusi vystoupili postupně jednotliví členové nově zvoleného zastupitelstva obce a přednesli svoji vizi práce pro obec, stanovili svoje priority.
Přítomní občané reagovali na vystoupení zastupitelů:
I. H. – proč nesvítí poulička, zjistí se digitalizací, čí je který strom?
J. V. – nejprve postavit novou budovu (sál), teprve pak zbourat starou, co udělat sbírku na stavbu? – postavit multifunkční budovu a budovu OÚ prodat.
L. B. – problém plasty – nepořádek

Zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná dne 16. 11. 2018
Přítomno devět zastupitelů:
Jiří Malý, Josef Vencl, Ing. Petr Krčmář, Petr Valach,
Radek Myšák, Jiří Kalousek, Ing. Radek Luhový,
Lukáš Krejčíř, Petr Krčmář
ZŘÍZENÍ KULTURNÍ KOMISE A VOLBA PŘEDSEDY A ČLENŮ KOMISE
Starosta informoval zastupitelstvo obce o tom, že rada obce může zřídit jako
své iniciativní a poradní orgány komise. Vzhledem ke skutečnosti, že v obci
rada není a její pravomoc vykonává starosta obce, navrhl zřídit čtyřčlennou
kulturní komisi. Jako předsedu kulturní komise navrhl Zdenka Martince
a jako členy komise Mgr. Marii Šulckovou, Lukáše Krejčíře a Vojtěcha Šulcka.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Česká Rybná zřizuje kulturní komisi, předsedou komise
volí Zdenka Martince a jako členy komise Mgr. Marii Šulckovou, Lukáše
Krejčíře a Vojtěcha Šulcka.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se Krejčíř
Usnesení č. 15/2018 bylo schváleno
ZŘÍZENÍ SBORU PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
Starosta obce, navrhl zřídit sbor pro občanské záležitosti.
Jiné návrhy nebyly podány.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Česká Rybná zřizuje sbor pro občanské záležitosti.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 16/2018 bylo schváleno
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VOLBA PŘEDSEDY A ČLENŮ SPOZ
Starosta obce, jako předsedu sboru pro občanské záležitosti navrhl Jiřího Malého. Dále požádal zastupitele, aby do příštího zasedání ZO vybrali vhodné
kandidáty do této komise. Z tohoto důvodu navrhl odložit hlasování o počtu
a členech této komise na příští jednání ZO. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Česká Rybná volí předsedou sboru pro
občanské záležitosti Jiřího Malého a odkládá volbu členů sboru pro občanské
záležitosti na příští jednání OZ.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se Malý
Usnesení č 17/2018 bylo schváleno
ROZHODNUTÍ O ODMĚNÁCH ZA VÝKON FUNKCÍ
NEUVOLNĚNÝCH ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MIMO MÍSTOSTAROSTY
Starosta navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byly v souladu s § 72
zákona o obcích poskytovány měsíční odměny ve výši 640,-Kč. V souladu s § 77
odst. 3 písm. b) uvedeného zákona navrhl v případě souběhu několika funkcí
poskytnout odměnu až do výše souhrnu odměn za jednotlivé funkce. Odměny
budou stanoveny dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce
členům zastupitelstev, v platném znění.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje vyplácení měsíčních odměn
neuvolněným členům zastupitelstva mimo místostarosty a stanoví, že tyto
budou vypláceny v souladu s nařízením vlády č. 37/2003Sb., o odměnách
za výkon funkce členům zastupitelstev. Ve výši 640,- Kč od 01. 12. 2018
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 18/2018 nebylo schváleno
ODMĚNA ZA FUNKCI NEUVOLNĚNÉHO MÍSTOSTAROSTY OBCE
Starosta navrhl odměnu ve výši 2000,-Kč. Starosta vyzval členy zastupitelstva
k podávání návrhů na měsíční odměnu neuvolněného místostarosty obce. Tato
byla stanovena dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce
členům zastupitelstev, v platném znění. Vyplácena bude od 01. 12. 2018.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Česká Rybná v souladu s § 72 a § 84 odst.
2 písm. n) zákona o obcích stanoví měsíční odměnu za funkci neuvolněného člena zastupitelstva - místostarosty obce ve výši 2.000,- Kč. Odměna byla
stanovena dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce
členům zastupitelstev, v platném znění a bude poskytována od 01. 12. 2018.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se Myšák
Usnesení č. 19/2018 bylo schváleno
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USTANOVENÍ INVENTARIZAČNÍ KOMISE
Starosta navrhl ústřední inventarizační komisi ve složení J. Vencl, I. Martincová,
P. Krčmář, J. Malý, Ing. P. Krčmář, P. Valach, J. Kalousek, L. Krejčíř, Ing. R. Luhový, R. Myšák. Předsedou komise navrhl J. Malého. Dále seznámil OZ s plánem
inventur na rok 2018. Nebyly vzneseny připomínky, jiný návrh nebyl podán.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Česká Rybná zřizuje inventarizační komisi ve složení
J. Vencl, I. Martincová, P. Krčmář, J. Malý, Ing. P. Krčmář, P. Valach,
J. Kalousek, L. Krejčíř, Ing. R. Luhový, R. Myšák a schvaluje plán inventur
pro rok 2018.Předsedou inventarizační komise volí Jiřího Malého.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 20/2018 bylo schváleno.
SMLOUVA O FINANCOVÁNÍ AKCE
„NÁKUP NOVÉ AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY“
KUČERŮV KOPEC
Starosta obce seznámil ZO se zněním Smlouvy o ﬁnancování akce „Nákup nové
autobusové zastávky“(Kučerův kopec). Ze strany ZO nebyly vzneseny žádné
připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje Smlouvu o ﬁnancování akce
„Nákup nové autobusové zastávky“. Smlouva uzavřena mezi Obcí Česká
Rybná IČ:00278645 a Obcí Hejnice IČ:00278831 Pověřuje starostu obce
podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 21/2018 bylo schváleno
ÚDRŽBA OBECNÍCH KOMUNIKACÍ V ZIMNÍM OBDOBÍ
Starosta seznámil členy zastupitelstva s výsledky jednání s uchazeči o údržbu
obecních komunikací v zimním období 2018-2019. Jednáno bylo s J. Balašem,
P. Valachem, J. Kulhavým, J. Matyášem.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje jednání o údržbě obecních
komunikací v zimním období s J. Balašem / k pile /, P. Valachem / Hranice
+Hájovna /, J Matyášem (obec) a J. Kulhavým (Moštárna ).
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 22/2018 bylo schváleno
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SMLOUVA O ZABEZPEČENÍ ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ
V OBCI ČESKÁ RYBNÁ
Starosta obce seznámil ZO se zněním Smlouvy o zabezpečení zimní údržby /
Hranice + Moštárna/. Ze strany ZO nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje Smlouvu o zabezpečení zimní
údržby komunikací v Obci Česká Rybná /Hranice + Hájovna/. Smlouva uzavřena mezi Obcí Česká Rybná IČ:00278645 a Petrem Valachem, Česká Rybná
179, 561 85 Česká Rybná. Stanovená cena 590,-Kč/hodina bez DPH. Pověřuje
starostu obce podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se Valach
Usnesení č. 23/2018 bylo schváleno
SMLOUVA O ZABEZPEČENÍ ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ
V OBCI ČESKÁ RYBNÁ
Starosta obce seznámil ZO se zněním Smlouvy o zabezpečení zimní údržby /
Obec/. Ze strany ZO nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje Smlouvu o zabezpečení zimní
údržby komunikací v Obci Česká Rybná /Obec/. Smlouva uzavřena mezi
Obcí Česká Rybná IČ:00278645 a Jiřím Matyášem IČ:11123036. Stanovená cena 670,-Kč/hodina bez DPH. Pověřuje starostu obce podpisem
smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 24/2018 bylo schváleno
NÁJEMNÍ SMLOUVA
 BYTOVÉ JEDNOTKY Č. 01, DOMU Č. P. 174
Starosta obce seznámil ZO se zněním Nájemní smlouvy – bytové jednotky č. 01
v prvním nadzemním podlaží domu č. p. 174 Česká Rybná. Starosta navrhl, aby
nájemní smlouva byla uzavřena na dobu určitou, a to do 31. 12. 2020. Ze strany
ZO nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje Nájemní smlouvu na bytovou
jednotku č. 01 v domě č. p. 174 Česká Rybná. Nájemní smlouva uzavřena
mezi Obcí Česká Rybná IČ:00278645, Ivanou Krejčovou a Josefem Krejčím Česká Rybná , 561 85 Česká Rybná. Pověřuje starostu obce podpisem
Nájemní smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 25/2018 bylo schváleno
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SMLOUVA O VÝPŮJČCE  POZEMEK P. Č. 821/3
V K. Ú. ČESKÁ RYBNÁ U ŽAMBERKA
Starosta obce seznámil ZO se zněním smlouvy o výpůjčce pozemku parc. č.
821/3 v k. ú. Česká Rybná u Žamberka, uzavřené ze dne 22. 05. 2017. Smlouva
končí 31. 12. 2018. Starosta navrhl vyhlásit záměr na výpůjčku obecního pozemku č. p. p. 821/3 v k. ú. Česká Rybná. Nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje vyhlásit záměr
o výpůjčku pozemkové parcely č. 821/3 v k. ú. Česká Rybná u Žamberka.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 27/2018 bylo schváleno
SMLOUVA O NÁJMU  KLUBOVNA SDH ČESKÁ RYBNÁ
Starosta obce seznámil ZO se zněním smlouvy o nájmu – nebytový prostor
v 1. NP budovy č.p. 78 o celkové výměře 28,8 m2 (klubovna SDH Česká Rybná)
uzavřené dne 01. 04. 2017 do 31. 12. 2018. Starosta navrhl vyhlásit záměr na pronájem nebytových prostor. Nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje vyhlásit záměr na pronájem nebytového prostoru v. 1 NP budovy č.p. 78 o celkové
výměře 28,8 m2.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 28/2018 bylo schváleno
ING. JAN ŠTĚPÁNEK  CENOVÁ NABÍDKA NA PC A MIKROFON
Č. J. 500/2018
Starosta obce seznámil ZO s cenovou nabídkou na nákup kancelářské PC a náhlavního mikrofonu. Cenová nabídka přílohou zápisu. Nebyly vzneseny žádné
připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje nákup PC
a náhlavního mikrofonu dle cenové nabídky za cenu 46 665,-Kč.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 33/2018 bylo schváleno.
ZÁLEŽITOST SKUPINOVÉHO VODOVODU HEJNICEČESKÁ RYBNÁ
Starosta obce navrhuje zástupce za obec do správní rady vodovodu Radka Myšáka a Ing Petra Krčmáře. Jiný návrh nebyl podán.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje Radka Myšáka a Ing. Petra Krčmáře jako zástupce obce do správní rady skupinového
vodovodu Hejnice-Česká Rybná
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se Myšák, Ing. Krčmář
Usnesení č. 34/2018 bylo schváleno
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PRODEJ NEMOVITOSTI Z MAJETKU OBCE Č. J. 21/2018
 ŽÁDOST ZE DNE 8. 1. 2018.
Starosta obce seznámil OZ s žádostí č. j. 424/2018 (přílohou zápisu) – prodej
části pozemku ve vlastnictví obce, p. p. č. 787/1, trvalý travní porost v kat. území Česká Rybná. Záměr prodat nemovitost z majetku obce byl vyvěšen v době
od 25. 09. 2018 do 05. 11. 2018. Na základě geometrického plánu číslo 312369/2018, byla oddělena z pozemkové parcely číslo 787/1 nová stavební parcela
číslo St. 325/2 o výměře 25 m2, zastavěná plocha, bez čp/če. Starosta obce navrhl prodat p. p. č. St. 325/2 o výměře 25 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) za cenu
v obci obvyklou 40,-Kč/m2. Jiné návrhy nebyly podány.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje prodej pozemku v majetku
obce č. pozemkové parcely St 325/2 – zastavěná plocha, bez čp/če, jiná
st. za cenu 40,-Kč/m2. A pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy
o prodeji pozemku.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 35/2018 bylo schváleno.
OZ bere na vědomí
Okresní soud v Ústí nad Orlicí – Předvolání č.j. 475/2018
Okresní soud v Ústí nad Orlicí – Vyrozumění č. j. 488/2018
MÚ Žamberk – Odbor regionálního rozvoje a územního plánování – Veřejná
vyhláška – Zveřejnění návrhu změny č. 2 územního plánu Česká Rybná
MÚ Ústí nad Orlicí – Oznámení – zahájení řízení o změně č. 4 územního
plánu Sopotnice
Oblastní charita Ústí nad Orlicí – spolupráce při Tříkrálové sbírce
MÚ Žamberk, odbor správní a dopravy- Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
č. j. 470/2018
Hruška, spol. s. r. o. – k 01. 02. 2019 končí doba Smlouvy o bezplatné
výpůjčce
AZIMUT.CZ – KoPÚ Česká Rybná u Žamberka – schválení místních a pomístních názvů
Zpráva SPOZ – J. Malý
Českorybenský Zpravodaj - 1/2019
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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.
Na závěr příspěvku mi dovolte, abych poděkoval všem, kteří se v minulém roce
podíleli na akcích pořádaných v obci Česká Rybná.
Do roku 2019 bych chtěl všem občanům naší obce popřát mnoho zdraví, štěstí
a úspěchů jak v osobním tak i pracovním životě.
Josef Vencl – starosta

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ RYBNÁ
PODĚKOVÁNÍ
Rok dospěl ke svému závěru a u nás přišel čas na poděkování těm, kteří nás
různými způsoby podpořili.
Stejně jako v minulých letech žáci nacvičili s paní učitelkou Valachovou kulturní programy na sousedské posezení, vítání občánků, rozsvěcení stromečku,
karneval a zahrádkářský masopust. K adventnímu tvoření a pečení se připojila
paní učitelka Rendlová, paní Krčmářová a paní Blechová, a tak bylo opět čím
se pochlubit.
K mikulášské a vánoční nadílce a k adventnímu tvoření dále přispěl pan Roman Košťál.
Ani letos na nás nezapomněla organizace včelařů, jmenovitě pan Hrdina, který dětem poslal velkou sklenici sladkého a zároveň zdravého mlsání v podobě
medu.
Vánoční stromky do tříd letos věnovali manželé Petr a Vendula Valachovi. Pod
stromečky na vánoční besídce děti nalezly dárky od školního Ježíška, a pak už
pospíchaly domů strávit nejkrásnější dny v roce ve svých rodinách.
Všem našim žákům, zaměstnancům školy a všem spoluobčanům přeji klidné
prožití vánočních svátků a šťastný nový rok.
Mgr. Marta Košťálová ředitelka
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TJ SOKOL ČESKÁ RYBNÁ
POSVÍCENSKÉ FOTBALOVÉ ODPOLEDNE
21.10.2018 bylo sehráno další utkání mezi ženatými a svobodnými. Bohužel
ženatí dorazili v malém počtu, mužstva tedy byla namíchána bez ohledu
na stav hrajících.
Sestavy:
1. mužstvo: Honza Štajner, Roman Hynek (2x branka), Bohouš Veverka,
Kuba Stejskal (1x branka), Martin Janoušek, Michal Felcman, Robin Krčmář (1x branka)
2. mužstvo: Milan Vojtíšek, Tomáš Chlumecký (2x branka), Petr Krčmář
ml., David Dérka, Tomáš Dytrt, Robert Krčmář (1x branka), Kuba Preclík
(1x branka)
Skóre zápasu: 4:4
Utkání se zúčastnilo 14 hráčů ze 6 obcí.
Zápas vedl a s obrovským přehledem rozhodoval :-) zraněný hráč ženatých
Martin Myšák.
Tréninky se v zimním období konají každou neděli v tělocvičně u Žirafy
v Žamberku.

ZIMNÍ POCHOD
Pravděpodobně v průběhu února (dle počasí) jste srdečně zváni na další
ročník zimní procházky po okolí České Rybné.
Start bude jako vždy v místní škole v 9.00 h. Startovné – 10 Kč na osobu.
S sebou buřta a něco na zahřátí.
Sledujte vývěsní tabule obce Česká Rybná, kde bude oznámen termín pochodu.
Za TJ Sokol Martin Myšák

DRAKIÁDA 2018
První říjnovou neděli se uskutečnil již třetí ročník Českorybenské drakiády.
Na louce za školou jsme se již tradičně sešli ve tři hodiny odpoledne. Vítr nám
tentokrát foukal a díky velmi teplému a slunečnému počasí nebylo ani potřeba
se zahřívat připravenými teplými nápoji.
Českorybenský Zpravodaj - 1/2019
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Dětí se sešlo kolem dvaceti. Některé přišly se svými rodiči, některé v partě
kamarádů. Každý drakonoš dostal buřtíkové krmení, které si mohl opéci
na ohni a sladkou odměnu.
Děkuji všem, kdo přišli a těším se na další větrné ročníky.
Za TJ Sokol Dominika Krátká

LAMPIONOVÝ PRÚVOD
Tajemný večer 8. listopadu si mohly užít děti se svými rodiči při lampionovém průvodu. Trasu pomohli vyznačit nejstarší žáci rybenské základní
školy tak, že rozmístili lucerničky na okruhu škola – hřbitov – škola. Děti
s lampionky si měly během cesty najít tři odměny a dojít zpět ke škole pro
odměnu sic lákavou, ale trochu lepkavou. V zeleném slizu byly ukryty sladké
odměny. Téměř všechny děti se odvážily, některé s chutí, jiné za povzbuzování rodičů. Lampionků se sešlo více než 40, neuhořel snad žádný a někteří
si svítili vlastnoručně vyrobenými. Děkuji všem za účast a poučena z tohoto
ročníku, budu příště nachystaná na Vás všechny.
Za TJ Sokol Anna Luhová
12
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Lampionový průvod 8. 11. 2018

VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA TJ SOKOL ČESKÁ RYBNÁ
Dne 8. listopadu 2018 se uskutečnilo zasedání Valné hromady, které předsedal předseda Jiří Kalousek st. Na programu byla mimo jiné i volba výkonného výboru na období 2018 – 2022, volba předsedy TJ Sokol na období
2018 - 2022 a volba kontrolní komise na období 2018 – 2022.
Valná hromada schválila na období 2018-2022 výbor ve složení:
Blechová Lucie, Dytrt Tomáš, Krátká Dominika,
Luhová Anna, Myšák Martin st., Prchal Ivan
Řeháčková Petra, Šulcek Vojtěch, Vyšohlíd Egon
Valná hromada schválila na období 2018-2022
za předsedu TJ Sokol Annu Luhovou.
Valná hromada schválila na období 2018-2022 kontrolní výbor ve složení:
Barvínek Vít – předseda, Dytrtová Jitka - člen KK, Josef Vencl ml. - člen KK
Českorybenský Zpravodaj - 1/2019
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PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT
Předvánoční náladu jsme si mohli společně zpříjemnit v sobotu 15. prosince
2018, kdy TJ Sokol Česká Rybná spolu s Obcí Česká Rybná pořádal předvánoční koncert. Do obecního sálu zavítala čtrnáctičlenná skupina Gemma
ze Sopotnice, která si pro obecenstvo připravila pásmo vánočních koled.
Děkuji všem, kteří pomohli s organizací a neváhali odběhnout od vykrajování perníčků a lineckého a uždibování připáleného.
Optimista bývá vzhůru na Silvestra až do půlnoci aby viděl příchod nového
roku. Pesimista proto, aby se ujistil, že starý rok opravdu skončil…
Přeji Vám všem, abyste do Nového roku vstoupili plni sil a očekávání věcí
dobrých a na rok uplynulý vzpomínali s úsměvem na rtech.
Za TJ Sokol Anna Luhová

PLES
Letošní ples TJ Sokol Česká Rybná se uskuteční

23. března 2019
Budeme se na Vás těšit v pyžamových oblečcích!

14
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SDH ČESKÁ RYBNÁ
NÁMĚTOVÉ CVIČENÍ
Téma a místo určoval SDH Hejnice. Došlo k založení lesního porostu na Kozích hřbetech. Cvičení se zúčastnil celý 19. okrsek. Byla prováděna kyvadlová
doprava vody na stanoviště na Kozích hřbetech. Bylo tvořeno dálkové vedení
z CAS-25. Hejnice asi 200m a SDH Česká Rybná a Bohousová hasil lesní porost. Na závěr proběhlo vyhodnocení při klobáse před hospodou.

PRAKTICKÉ CVIČENÍ
14. října se trojice členů, Lucie Leuchterová, Jiří Balaš a Lukáš Krejčíř, zúčasnili na stanici HZS ve Vysokém Mýtě akce, aby si praxi vyzkoušeli hašení v bytové jednotce. Firma DRÄGER umožnila jednotkám nahlédnout a vyzkoušet
plynový ﬂash over kontejner. Součást byla také zkouška v polygonu, kde hasiči
ve dvojicích museli ze zakouřeného prostoru evakuovat ﬁgurínu. Toto cvičení
prověřuje schopnosti hasičů s dýchací technikou hašení požáru bytové jednotky.
Pod dohledem zkušených lektorů zneškodňovali ve dvou pokusech hoření
v kuchyni a v obývacím pokoji. Lektoři podle práce hasičů plameny obnovovali.
Typ ohně ﬂash over tak mohli zkusit uhasit hned dvakrát.

HAMBURGEROVÉ HODY
Na ukončení sezóny sbor uspořádal hamburgerové hody. Tentokrát akce
proběhla v hospodě za hojné účasti hostů. Prodalo se 126 kusů.

ŠKOLENÍ ZÁSAHOVÉ JEDNOTKY
Vrchní školitel byl z HZS Ostrava Martin Türke, který nás seznámil s postupem hašení požáru v bytových a půdních prostorách. Seznámil nás, jak se
chovat při vyhlášení poplachu. Jak používat jednotlivé prostředky pro zvládnutí různých situací. Z vlastní praxe nám vysvětlil, jak rozbalit hadice v malém prostoru (např. hadice 20m dlouhá – prostor 1,5m2). Dál jsem prováděli
simulovaný zásah na sál hospody s vyhledáváním a vyprošťováním osob s pomocí dýchací techniky. Celé školení bylo naučné a pro praxi potřebné.

100 LET REPUBLIKY
Ku příležitosti stého výročí vzniku republiky položili hasiči za spolupráce obce
k pomníku padlých věnec, a tím uctili vznik republiky a památku padlých.
Českorybenský Zpravodaj - 1/2019
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VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA
Již tradičně první sobotu v prosinci se koná výroční valná hromada. V tento
čas sbor bilancuje splněné úkoly za uplynulý rok. Přesto, že sbor v poslední době doznal vylepšení výzbroje i techniky, spoustě členů to nic asi neříká,
když nepřijdou na výroční valnou hromadu. Jedinou útěchou snad může být
zájem dětí o hasičinu.

PŘEDÁNÍ AUTA
21. prosince obdržela výjezdní jednotka SDH dopravní auto značky Ford-transit za pomoci dotace ministerstva vnitra, Pardubického kraje a obecního
úřadu. Vozidlo bude sloužit pro výjezdovou jednotku.

PODĚKOVÁNÍ
Velitel JSDH Milan Ralik děkuje členům za práci při výměně vrat ve zbrojnici,
a to Lukáši Krejčířovi, Jiřímu Balašovi, Radku Žabovi, Františku Zemanovi,
Martinu Žabovi, Vojtěchu Šulcovi a Ladislavu Krčmářovi.

VOLBA NÁSTUPCE STAROSTY
Volba nástupce starosty v srpnu náhle zemřelého Karla Richtra, dlouholetého
starosty Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, se uskutečnila na jednání
Shromáždění starostů okresních sdružení hasičů 8. prosince v Přibyslavi. Třistadvaceti hlasy byl zvolen Jan Slámečka.
16
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PŘIPRAVUJEME
LEDEN
ÚNOR
BŘEZEN

- Sportovní den dětí
 Hasičský ples
- Soustředění MH v Písečné
 členská schůze
- příprava techniky na léto

BLAHOPŘEJEME
Grüner Zdeněk - 80 let
Morávek František - 60 let
Hodně zdraví, rodinné pohody a zachování přízně hasičům
přeje výbor SDH.
Za SDH Jiří Malý

Z ČINNOSTI MLADÝCH HASIČŮ
HRA PLAMEN 20172018 ZAKONČENA
Na začátku října už jsou všechny sportovní aktivity téměř ukončeny, ale nás
čekal ještě hlavní závod podzimu. Hra Plamen – závod požární všestrannosti,
tentokrát se pořádajícími stali hasiči z Letohradu Kunčic v areálu táborové
osady Ráj v sobotu 6. října. Slunečný a suchý den jsme si užili do poslední chvíle. Nové posily v našich týmech se postavili na start plni očekávání, co je čeká.
Ti starší a zkušenější je uklidňovali a házeli ramena. Ale nakonec všichni táhli
za jeden provaz. To nám v obou kategoriích vyneslo stejnou výchozí pozici
do jarního kola – 28.
My vedoucí víme, že jsou v dětech rezervy a chyby, které se na soutěžním poli
udělaly, byly zbytečné. Ale jak se říká, pozdě bycha honiti a tak budeme doufat,
že v únoru budeme na domácí dráze úspěšnější!
V poledne vyběhli na trať o 3 kilometry delší dorostenci. Kluci (Tomáš a Radek
Pfeiferovi, Kryštof Kalousek) závodili za tým Bohousové a vzdálenost závodu
překonali v opravdu neuvěřitelném čase. Bohužel nedostatky ve znalostech
jim vynesli „až“ 2. místo ve své kategorii. Po nich už se na start připravila v kategorii dorostenky starší jako jednotlivkyně Katka Valachová. Té se zadařilo
opravdu výborně a při vyhlašování si šla pro skvělé 3. místo!
Všem patří díky za reprezentaci a věříme, že na jaře se nám podaří umístění
vylepšit směrem k lepším pozicím.
Českorybenský Zpravodaj - 1/2019
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V sobotu 20. října proběhly ještě poslední závody, počítající se do ligy 60 metrů, tentokrát v Lanškrouně. Odpoledne pak závodili ještě dorostenci v běhu
na 100 m. Statečnost na kladině předvedli Petr a Pavel Pfeiferovi, Dominik
Samek a dívčí zástupkyně Natálka Janečková. Po tomto kole kluci přezimují
na těchto pozicích: Pavel 31., Petr 39., Dominik 46. a Natálka na 51. Mezi dorostenci bojovali Radek a Tomáš Pfeiferovi, Patrik a Kryštof Kalouskovi. Nejlépe ve starších doros-tencích je na průběžných výsledcích Patrik přezimující
na 5. místě. Ve střední dorostu je na průběž-ném druhém místě Radek. Zimní
příprava snad prospěje těm zbývajícím ke zlepšení a posunu na vyšší pozice.

SBĚR PAPÍRU
V pátek před tímto závodem jsme provedli podzimní sběr papíru a do sběrných surovin jsme odvezli 1.300 kg starého papíru a kartonu. Děkujeme všem,
co nám poctivě staré letáky sbírají a připravují před své dveře. Na jaře vám
opět rádi od těchto zásob pomůžeme.

PRAVIDELNÉ SCHŮZKY
Po podzimních závodech jsme pravidelné schůzky trávili, pokud počasí dovolilo
venku na hřišti ne-bo pak v tělocvičně školy nebo v obecním sále. V listopadu
jsme vyjeli s dětmi za peníze ze sběru papíru do bazénu v Rychnově nad Kněžnou a užili si tak hezké odpoledne. Mladší hrajou hry, starší posilují a připravují
si lepší fyzickou kondici na nadcházející jaro. A pak už jen poslední hasičák před
Vánoci a s ním i spousta cukroví, dárečků pod stromečkem a her a legrace.

Rádi bychom vám touto cestou popřáli do roku 2019 vše dobré, hlavně zdraví,
spousty úsměvů na tvářích, potřebnou dávku štěstí a víru v sebe samotné!
Za MH SDH Lucie Leuchterová
18
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ČSZ ČESKÁ RYBNÁ
LISOVÁNÍ OVOCE
ČZS Česká Rybná prováděl lisování ovoce letos už od 7. září. Lisovalo se celkem 10x, vždy v pátek. Vyteklo více než 2 000 litrů čisté šťávy a odpracováno
bylo 112 brigádnických hodin. Na to, že úroda ovoce byla nadprůměrná, celkový výtěžek nebyl zase tak velký, protože ovoce kvůli abnormálnímu suchu
v době dozrávání nebylo moc kvalitní. Děkuji všem, co se na lisování ovoce
podíleli a obětovali tomu svůj volný čas. Práce to totiž není vůbec lehká.

DODERNÁ V KOSTELCI
V měsíci listopadu jsme zavítali k našim přátelům do Kostelce nad Orlicí
na jejich dodernou. Tam jsme ještě se zástupci ČZS Žamberk při dobrém
jídle a pití zhodnotili lisovací sezónu.

BRAMBORÁKY
K rozsvícení vánočního stromečku patří už několik let zahrádkářské bramboráky. Kvůli špatnému počasí se letos smažily v pohostinství Bosenka.
Nemocného Pepu Vymetálka tam tentokrát dobře zastoupil Miloš Valach
a s Ivanem Prchalem zpracovali všechno připravené těstíčko. Takže bramboráky opět chutnaly!

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE
V sobotu 8. prosince 2018 se uskutečnila v pohostinství Bosenka už 52. výroční členská schůze ČZS Česká Rybná. Přítomno bylo 22 členů a 12 hostů,
schůze byla usnášeníschopná. Po oﬁciální části přišlo pohoštění v podobě
vepřového plátku s cibulovou omáčkou a bramborami, které nám připravili
v pohostinství U Kamila. Moc jim za to děkujeme, bylo to výborné.

ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ
V závěru roku zajistil ČZS obsluhu pohostinství Bosenka při školení řidičů.
Patří za to velké poděkování manželům Vymetálkovým a Pavlu Dvončovi.
ČZS Česká Rybná přeje všem občanům v novém roce 2019 hlavně hodně
zdraví, štěstí a pohody.
Za ČZS Mgr. Marie Šulcková
Českorybenský Zpravodaj - 1/2019
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ZAJÍMAVOSTI Z NAŠÍ OBCE
BLAHOPŘEJEME K NAROZENINÁM
ŘÍJEN:
Zdeněk Grüner
80 let
František Morávek
60 let
Miroslava Maivaldová 70 let

LISTOPAD:
Jaroslava Pichnerová
Zdeněk Vrátník

70 let
75 let

Hodně zdraví a rodinné pohody
přejí členové SPOZ.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Je to jako pohádka,
když se začne život děťátka.
Přinese lásku, radost, smích,
stane se pokladem rodičů svých.
9.prosince 2018 jsme přivítali mezi občany naší obce tyto děti:
Anežka Nejedlíková - Česká Rybná 148, Kristian Felcman - Česká Rybná 22,
Anna Truncová - Česká Rybná 11, František Valach - Česká Rybná 51
Jan Vymetálek - Česká Rybná 116
Malým občánkům přejeme šťastný a spokojený život protkaný mateřskou láskou.
Sbor pro občanské záležitosti do nového roku přeje všem spoluobčanům hodně
zdraví, vzájemného porozumění a splněných přání.
Za SPOZ Jiří Malý

VZPOMÍNÁME…
Dne 21.12. 2018 uplynulo 10 let, kdy z rodinného kruhu
navždy odešel p. Oldřich Krčmář.
Vzpomeňte s námi.
Za celou rodinu Lukáš Krejčíř
20
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SETKÁNÍ DŮCHODCŮ OBCE ČESKÁ RYBNÁ
V sobotu 27.10.2018 uspořádala kulturní komise na sále OÚ posezení
s důchodci. Byl krásný podzimní den, a to byl možná důvod k tomu, že
se důchodci sešli v hojném počtu. Zúčastnila se i bývalá ředitelka školy
paní Eva Novotná, která přijela ze Žeretic u Jičína. Pro každého účastníka setkání bylo připraveno pohoštění - přípitek, káva, koláče, zákusky
a guláš. V kulturním programu předvedli scénku se zpěvy žáci zdejší základní školy, po nich ukázal své umění imitátor Václav Faltus, který bavil
přítomné i po skončení svého vystoupení. K tanci a poslechu pak hrál pan
Josef Folk s kolegyní. Odpoledne uběhlo v příjemné atmosféře.
Za kulturní komisi děkuji paní Marii Šulckové, Jiřce Vymetálkové
a Ivě Martincové za přípravu a organizaci akce a SDH za pomoc a vzornou
obsluhu v pohostinství Bosenka.

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU
Přiblížil se čas adventu, do Vánoc zbývá už jen pár chvil. A co k tomuto
období roku patří? Přece rozsvícený vánoční stromeček! Ten náš stojí
už řadu let před prodejnou uprostřed vesnice a čekal jen na 1. adventní
neděli, aby se opět rozzářil. Přestože nám počasí vůbec nepřálo, pršelo
a hned to mrzlo, ale sešlo se přes 160 obyvatel, které rozmary přírody
neodradily. Celý program spojený s rozsvícením stromečku se přesunul
do sálu obecního úřadu, kde už voněl horký punč a k zakousnutí byly připraveny koláčky, jablečný závin a domácí křápance. Na začátku slavnosti
všechny přivítala a s programem seznámila Mgr. Marie Šulcková. Pak
si vzal slovo Josef Vencl starosta obce a Mgr. Marta Košťálová ředitelka
základní školy a popřáli všem radostné a veselé Vánoce. Vánoční atmosféru doplnily koledy v podání Verči a Míry Tomanových, vystoupili také
žáci ZUŠ že Žamberka a nechybělo ani představení žáků zdejší základní
školy. Součástí této malé předvánoční slavnosti byly i prodejní stánky,
kde si přítomní mohli zakoupit adventní a vánoční výzdobu. Nakonec
se všichni přesunuli ven, kde za zvuků trumpet žáků ZUŠ byl slavnostně
rozsvícen vánoční stromeček, který bude zářit až do nového roku.
Děkuji všem, co se podíleli na této akci - Miladě Krčmářové, Ivě Martincové,
Marii Šulckové, Ludmile Felcmanové, Marii Žabkové, Vojtovi Šulckovi,
Lukáši Krejčířovi, Štěpánu Valachovi, Bohuslavu Kočímu a Jiřímu Balašovi.
Ať se všechna starost zruší, ať zavládne pokoj v duši, co bolelo ať se zhojí,
co těšilo ať se zdvojí, krásný celý Nový rok, plný lásky, pohody, zdraví
a štěstí Vám všem přeji.
Za kulturní komisi Zdeněk Martinec
Českorybenský Zpravodaj - 1/2019
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FOTOSOUTĚŽ
Dva roky trvající fotosoutěž, čtyři témata, nadšení fotografové amatéři.
To je Čtvero ročních období ve zkratce.
14. října 2018 proběhlo poslední vyhlášení nejúspěšnějších fotografů,
kteří se nebáli přihlásit své fotografie do soutěže. Posledním tématem
bylo jaro v České Rybné. Příjemné pohoštění a také hodnotné ceny čekaly
na ty, kdo nezaváhali.
Z fotografií, které v jednotlivých kolech zvítězily, byl zhotoven kalendář
na rok 2019. Jsme rádi, že byl o kalendář zájem a všech 50 výtisků bylo
za výrobní náklady rozprodáno velmi rychle. Protože všechny čtyři roční
období jsme již vyčerpali, nabízí se jediné. Vyhlásit nové téma fotosoutěže.
Nebojte se zapojit a fotografovat. Fantazii se meze nekladou. Nejen jako
přírodní jevy můžete ztvárnit Čtyři živly České Rybné. Na Vaše fotografie
je nachystaná e-mailová adresa: fotosoutez.ceskarybna@gmail.com.
Děkuji všem, kteří se zúčastnili soutěže minulé a těším se na ty z Vás,
kteří podpoří svými fotografiemi soutěž novou.
Anna Luhová
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DO SOPOTNICKÉ ŠKOLY SE ZASE JEZDÍ!
Dlouhá desetiletí chodily děti z České Rybné na druhý stupeň základní školy
do Sopotnice. Slabší ročníky dětí v České Rybné a rošáda jízdních řádů autobusů udělala čáru přes rozpočet. Proto rodiče museli řešit, jak z této situace. Děti
poslat do školy v Žamberku nebo si zajistit individuální dopravu. Já jsem zastáncem vesnické školy. Chodil jsem do Sopotnice já, moje děti a dosud jsem dovážel
6 let vnoučata, která byla ve škole spokojená a nikdy si nestěžovala. Poslední tři
roky přibyly i další děti, jejichž rodiče také chodili do školy v Sopotnici.
Družina, zájmové kroužky jsou i na vesnických školách, oproti argumentům, že
jsou jen ve městě.
Po několika neúspěšných jednáních s ČSAD, zástupců České Rybné a Sopotnice
přišlo řešení. Obec Sopotnice zakoupila vícemístné auto, a tím pádem si škola
dováží žáky z České Rybné, Hejnic a Českých Libchav, za což patří obci velký dík.
Buďme hrdí na ty naše vesnické školy dokud fungují, pakliže jednou skončí už se
asi nikdy neobnoví, a to bude ztráta pro život v obci. Jak se říká, dokud fungují
domény obce jako je škola, kostel, hospoda a prodejny, je v obci život.
Je každého rozhodnutí, jak se k věci postaví, já jen dávám informaci, že doprava
do sopotnické školy funguje.
Jiří Malý

KONFERENCE PROJEKTU NEFORMÁLNÍCH PEČUJÍCÍCH
V úterý 27. 11. 2018 od 15 hodin
se ve velkém zasedacím sále MěÚ
v Žamberku konala poslední konference projektu Neformálních pečujících za účasti skupiny z České Rybné.
Projekt vzdělávání neformálních pečujících umožnil tak užitečnými informacemi a smysluplnými setkáváními
pečujícím zpestřit jejich čas. Tento
projekt posledního listopadu v r. 2018 oﬁciálně skončil. Přítomným bylo předáno osvědčení o úspěšném absolvování a vytištěný Manuál pečujících.
Děkuji moc Vám všem, které jste se projektu zúčastnily, ráda jsem se s vámi
setkávala. Dále děkuji obci Česká Rybná za poskytnutí prostor pro společná
setkávání.
Dominika Krátká, sociální pracovnice
Českorybenský Zpravodaj - 1/2019
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DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ 2019
Upozorňujeme poplatníky, u kterých došlo v r. 2018 ke změnám okolností rozhodných pro
vyměření daně z nemovitých věcí nebo ke změně poplatníka daně z nemovitých věcí (např.:
nákup, prodej, dar, dědictví, výstavba, přístavba, kolaudace, změna užívání, digitalizace
území, pozemkové úpravy, převody bytů do os. vlastnictví apod.), že mají dle § 13a
zákona č. 338/1992 Sb. povinnost podat daňové přiznání do 31.1.2019.
Nepodá-li poplatník přiznání, ačkoliv měl tuto povinnost, vystavuje se nebezpečí sankce
pokuty za opožděné podání (dle § 250 zákona č.280/2009 Sb.).
V měsíci lednu budou na územním pracovišti v Žamberku úřední hodiny pro podávání
přiznání k dani z nemovitých věcí každý pracovní den od 21. 1. 2019 do 31. 1. 2019
v době
od 8:00 hod. do 17:00 hod.
(kromě pátku 25. 1. 2019, kdy budou úřední hodiny 7:00 – 14:00).
Bližší informace je možné získat na internetu http://www.financnisprava.cz nebo na
Finančním úřadě pro Pardubický kraj, Územním pracovišti v Žamberku, tel.: 465 678 111.
Ing. Miroslav Buryška
ředitel odboru
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Vytiskla tiskárna AG TYP Kostelec nad Orlicí.

