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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná dne 20. 12. 2018
Přítomno devět zastupitelů:
Jiří Malý, Josef Vencl, Ing. Petr Krčmář, Petr Valach, Radek Myšák,
Jiří Kalousek, Ing. Radek Luhový, Lukáš Krejčíř, Petr Krčmář
EKOLA ČESKÉ LIBCHAVY S.R.O.
DODATEK Č. 12 SMLOUVY O DÍLO
NA SVOZ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Z ODPADOVÝCH NÁDOB:
Starosta obce seznámil OZ s Dodatkem č. 12 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. 12 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. 12
Smlouvy o dílo na svoz a odstraňování komunálního odpadu z odpadových nádob.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 42/2018 bylo schváleno.
ROZPOČTOVÁ ZMĚNA Č. 12:
Starosta obce seznámil ZO se změnami v rozpočtu a požádal o schválení rozpočtové změny č. 12 (dotace na hasiči 18 689,-Kč, škola – 300 000 snížení
závazného ukazatele pro školu, zapojení účtu 8115, změna v rámci rozpočtu).
Nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje Pravidla rozpočtového provizoria pro měsíce leden 2019 a únor 2019.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 44/2018 bylo schváleno.
STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 20202021
OBCE ČESKÁ RYBNÁ:
Starosta seznámil ZO se střednědobým výhledem rozpočtu 2020-2021 Obce
Česká Rybná. Ze strany ZO nebyly vzneseny žádné připomínky.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje střednědobý výhled rozpočtu
pro roky 2020-2021 obce Česká Rybná.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 45/2018 bylo schváleno
NÁVRH ROZPOČTU ZŠ ČESKÁ RYBNÁ 2019
Starosta obce seznámil OZ s návrhem rozpočtu ZŠ Česká Rybná 2019. Nebyly
vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje rozpočet ZŠ Česká Rybná 2019.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 46/2018 bylo schváleno.
STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ZŠ ČESKÁ RYBNÁ 20192020
Starosta obce seznámil OZ s návrhem střednědobého výhledu ZŠ Česká Rybná
2020–2021. Nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje střednědobý výhled ZŠ Česká
Rybná 2020–2021.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 47/2018 bylo schváleno.
VOLBA POČTU A ČLENŮ SPOZ
Starosta obce navrhl, aby SPOZ byl třináctičlenný. A jmenovitě navrhl-Marii
Šulckovou, Nikolu Doležalovou, Zdenku Bartošovou, Janu Myšákovou, Jaroslavu Kalouskovou, Martinu Kalouskovou, Danu Ralikovou, Lenku Belkovou,
Evu Krčmářovou, Martu Košťálovou, Vendulu Valachovou a Vendulku Dastychovou. Jiný návrh nebyl podán.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Česká Rybná volí třináctičlenný SPOZ - M. Šulckovou, N. Doležalovou, Z. Bartošovou, J. Myšákovou, J. Kalouskovou,
M. Kalouskovou, D. Ralikovou, L. Belkovou, E. Krčmářovou, M. Košťálovou,
V. Valachovou a V. Dastychovou.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 48/2018 bylo schváleno
SNÍŽENÍ ZÁVAZNÉHO UKAZATELE NA ROK 2018
Starosta obce seznámil ZO – snížení závazného ukazatele na rok 2018 ZŠ Česká
Rybná o 300.000,-Kč / nevyčerpání neinv. příspěvků na provozní náklady
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a na výdaje na vzdělávací činnost školy/. Ze strany zastupitelů nebyly vzneseny
žádné připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje snížení závazného ukazatele
na rok 2018 o 300.000,-Kč.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 49/2018 bylo schváleno.
NÁKUP NÁDOBY NA ZIMNÍ POSYP
Starosta obce seznámil OZ s rozmístěním nádob na zimní posyp a navrhl jednu nádobu o objemu 110 l dokoupit a umístit k ZŠ Česká Rybná. Nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje nákup jedné nádoby
na zimní posyp o objemu 110 l s výsypem. Za cenu 4 840,-Kč
od AMBRA – Group, s. r. o.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 50/2018 bylo schváleno.
JMENOVÁNÍ ČLENA DO ŠKOLSKÉ RADY
Starosta obce seznámil OZ s povinností jmenovat člena školské rady ZŠ Česká
Rybná. Starosta navrhl, aby byl jmenován do školské rady zastupitel obce pan
Jiří Malý. Nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje jmenování do školské rady
pana Jiřího Malého.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se Malý
Usnesení č. 52/2018 bylo schváleno.
NÁVRH NA ODPRODEJ 1/3 PODÍLU NEMOVITOSTI
V OBCI ČESKÁ RYBNÁ Č.J. 559/2018
Starosta obce seznámil OZ s obsahem dopisu-návrh na odprodej 1/3 podílu nemovitostí v obci Česká Rybná. Doručený 17. 12. 2018 č. j. 559/2018.
Starosta navrhl zaslat dopis s návrhem o odkoupení 1/3 p. p. č. 424, 425/1,
425/2, 425/3, 425/4 a č. st. 223 v k. ú. Česká Rybná u Žamberka. Výše
1/3 = 166.667,-Kč. Ponechat stejnou cenu dle návrhu ze dne 02. 10. 2017
OBCR/457/2017/4. O určení vlastnického práva ke stavbě bez čp/če, jiná
stavba (márnice), nacházející se na pozemku st. p. č. 223 v obci Česká Rybná
a k. ú. Česká Rybná u Žamberka ponechat na rozhodnutí soudu. Nebyly
vzneseny žádné připomínky.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje zaslat dopis s návrhem o odkoupení 1/3 p. p. č. 424, 425/1, 425/2, 425/3, 425/4 a č. st. 223 v k. ú. Česká
Rybná u Žamberka. Výše 1/3 = 166.667,-Kč. O určení vlastnického práva
ke stavbě bez čp/če, jiná stavba (márnice), nacházející se na pozemku st.
p. č. 223 v obci Česká Rybná a k. ú. Česká Rybná u Žamberka ponechat
na rozhodnutí soudu.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 53/2018 bylo schváleno.
CENOVÁ NABÍDKA, UNIKÁTNÍ KNIHA ORLICKOÚSTECKO
Z NEBE, CBS NAKLADATELSTVÍ S.R.O.
Starosta obce seznámil OZ s cenovou nabídkou na knihu Orlickoústecko
z nebe. Starosta navrhl objednat 20 ks včetně přebalu knihy. V knize bude na ¼
strany prezentace o obci Česká Rybná. Cena 20 ks knih včetně přebalu 9 431,Kč. Nebyl vznesen jiný návrh.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje nákup 20 ks knih včetně přebalu za cenu 9 431,-Kč. CBS Nakladatelství s.r.o., IČ:24804584.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 54/2018 bylo schváleno.
LEGIONÁŘI Z OBCE ČESKÁ RYBNÁ  TVORBA KNIHY
Starosta obce a Ing. Petr Krčmář seznámili OZ s přípravou tvorby knihy o legionářích z naší obce. Nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje přípravu knihy o legionářích
z naší obce a zaslání žádosti o vyhledání, zhotovení a zaslání kopií osobních materiálů legionářů z naší obce. Vojenský ústřední archiv.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 55/2018 bylo schváleno.
OZ bere na vědomí
Vyplacení odchodné (podle § 77 a 78 zákona o obcích ve znění účinném od 1.
1. 2018) místostarostovi Ing. Petru Krčmářovi ve výši 8000,-Kč
Ministerstvo vnitra GŘ HZS ČR – Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace obcím prostřednictvím kraje – dotace 18 689,-Kč
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Odeslání faktury – Pierre studio s.r.o. – nájemné 14 400,-Kč číslo: 122018
Odpověď na žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., - Dotazník –
Kastrační program č. j. OBCR/528/2018
PEN Projekty energetiky, s.r.o., Oznámení o opravě stávajícího vedení distribuční sítě NN č. j. 522/2018
Zpráva SPOZ - J. Malý
Zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná dne 24. 01. 2019
Přítomno osm zastupitelů:
Jiří Malý, Josef Vencl, Ing. Petr Krčmář, Petr Valach, Radek Myšák,
Jiří Kalousek, Ing. Radek Luhový, Petr Krčmář
Omluven: Lukáš Krejčíř
ZO ČZS ČESKÁ RYBNÁ ŽÁDOST O PRONÁJEM NEBYTOVÝCH
PROSTOR V Č.P. 78 ZA ÚČELEM SPOLKOVÉ ČINNOSTI Č. J. 19/2019
Starosta obce seznámil ZO se zveřejněním záměru na pronájem nebytového
prostoru umístěný v 1. NP v domě č. p. 78 Česká Rybná o celkové výměře
13, 45 m2. Žádost o pronájem podala místní organizace ČZS Česká Rybná
č. j. 19/2019. Dále starosta seznámil ZO se zněním smlouvy o nájmu a navrhl
smlouvu uzavřít se ZO ČZS Česká Rybná. Nebyly vzneseny žádné připomínky.
(Záměr: vyvěšeno 13. 12. 2018 sejmuto 15. 01. 2019).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje Smlouvu o nájmu nebytového prostoru v 1.NP budovy č.p. 78. Smlouva o nájmu uzavřena mezi Obcí Česká Rybná
IČ:00278645 a ZO ČZS Česká Rybná, se sídlem Česká Rybná 11, 561 85 Česká
Rybná IČ:69893110. Pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o nájmu.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 59/2019 bylo schváleno
SDH ČESKÁ RYBNÁ ŽÁDOST O PRONÁJEM NEBYTOVÝCH
PROSTOR V Č.P. 78 ZA ÚČELEM SPOLKOVÉ ČINNOSTI Č. J. 17/2019
Starosta obce seznámil ZO se zveřejněním záměru na pronájem nebytového
prostoru umístěný v 1. NP v domě č. p. 78 Česká Rybná o celkové výměře
28, 8 m2. Žádost o pronájem podala místní organizace SDH Česká Rybná
Českorybenský Zpravodaj - 2/2019
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č. j. 17/2019. Dále starosta seznámil ZO se zněním smlouvy o nájmu a navrhl
smlouvu uzavřít s SDH Česká Rybná. Nebyly vzneseny žádné připomínky.
(Záměr: vyvěšeno 13. 12. 2018 sejmuto 15. 01. 2019).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje Smlouvu o nájmu nebytového prostoru v 1.NP budovy č.p. 78. Smlouva o nájmu uzavřena mezi Obcí Česká Rybná
IČ:00278645 a SDH Česká Rybná z. s., se sídlem Česká Rybná 78, 561 85 Česká
Rybná IČ:61235199. Pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o nájmu.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 60/2019 bylo schváleno
ŽÁDOST O PŘÍSPĚVEK ZOV ZÁCHLUMÍ Z. S. Č. J. 2/2019
Starosta obce seznámil ZO se zněním žádosti o poskytnutí příspěvku pro Z. O.
včelařů Záchlumí. Na částečnou úhradu léků k léčení včelstev. Starosta navrhl
poskytnout peněžitý dar ve výši 3000,-Kč. Nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje poskytnout ﬁnančního daru
ve výši 3.000,-Kč. A pověřuje starostu obce podpisem darovací smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 61/2019 bylo schválen
ŽÁDOST VÝPŮJČKA OBECNÍHO POZEMKUČ. P. P. 821/3
V K. Ú. ČESKÁ RYBNÁ U ŽAMBERKA
Starosta obce seznámil ZO se zveřejněním záměru na výpůjčku obecního pozemku č. p. p. 821/3 v k. ú. Česká Rybná u Žamberka. Dále seznámil ZO se
žádostí o výpůjčku obecního pozemku č. j. 564/2018 a se zněním smlouvy
na výpůjčku obecního pozemku. Nebyly vzneseny žádné připomínky. (Záměr:
vyvěšeno 12. 12. 2018 sejmuto 16. 01. 2019).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje výpůjčku obecního pozemku
parc. č. 821/3 v k. ú. Česká Rybná u Žamberka pro p. L. H, trvalým bytem
Žamberk. Pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o výpůjčce.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 62/2019 bylo schváleno.
ŽSMLOUVA O ODBORNÉ POMOCI
 MĚSTSKÁ KNIHOVNA ŽAMBERK Č. J. 1/2019
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.
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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. 63/2019 bylo schváleno
INVENTARIZACE MAJETKU OBCE K 31. 12. 2018
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. 2018.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 69/2019 bylo schválen
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019
Starosta navrhl OZ, aby tento bod byl přesunut na další zasedání ZO, které se
bude konat 07. 02. 2019. Nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Česká Rybná přesouvá projednání návrhu rozpočtu
na rok 2019 na příští zasedání ZO, které se bude konat 07. 02. 2019.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 70/2019 bylo schváleno.
KOPÚ ČESKÁ RYBNÁ U ŽAMBERKA  SCHVÁLENÍ MÍSTNÍCH
A POMÍSTNÍCH NÁZVŮ
Starosta obce seznámil OZ s tabulkou pro schválení místních a pomístních názvů. A požádal zastupitelé o její doplnění a kontrolu. Názvy upravil Ing. Petr
Krčmář. Nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje seznam místních a pomístních názvů v obci Česká Rybná v k. ú. Česká Rybná u Žamberka.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 71/2019 bylo schváleno
SDRUŽENÍ OBCÍ ORLICKOČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK NA ROK 2019
Starosta obce seznámil OZ s výši členského příspěvku na rok 2019 pro Sdružení
obcí Orlicko ve výši 11850,-Kč. Ze strany OZ nebyly vzneseny žádné připomínky.
Českorybenský Zpravodaj - 2/2019
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje členský příspěvek na rok 2019
pro Sdružení obcí Orlicko ve výši 11850,-Kč
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 72/2019 bylo schváleno
VÝPŮJČKA NEBYTOVÉHO PROSTORU Č. P. 174 NA P. P. Č. 246
Starosta obce seznámil ZO s výsledkem vyhlášeného záměru – výpůjčka nebytového prostoru č. p. 174 na p. p. č. 246 (prodejna). Starosta dále seznámil ZO se
žádostí Hruška, spol. s.r.o. o výpůjčku nebytového prostoru a se žádostí o dotaci
z rozpočtu obce Česká Rybná ve výši 100.000,-Kč na kalendářní rok po dobu
trvání smlouvy o výpůjčce. Starosta navrhl uzavřít smlovu o bezplatné výpůjčce
a smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Česká Rybná mezi Obcí Česká Rybná
a Hruška, spol. s.r.o., Na hrázi 3228/2, Ostrava – Martinov 723 05, IČ:19014325,
DIČ:CZ 19014325. Ze strany zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje Smlouvu o bezplatné výpůjčce uzavřenou mezi Obcí Česká Rybná IČ: 278645 a Hruška, spol.
s.r.o., Na hrázi 3228/2, Ostrava – Martinov 723 05, IČ:19014325, DIČ:CZ
19014325. A pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 73/2019 bylo schváleno
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace
z rozpočtu obce Česká Rybná uzavřenou mezi Obcí Česká Rybná IČ: 278645
a Hruška, spol. s.r.o., Na hrázi 3228/2, Ostrava – Martinov 723 05,
IČ:19014325, DIČ:CZ 19014325. A pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 74/2019 bylo schváleno
OZ bere na vědomí
Výroční zpráva za rok 2018 o poskytování informací podle § 18 zákona č.
106/1999 Sb.
Úřad práce ČR-setkání se zaměstnavateli vytvářejícími pracovními pracovní
příležitosti v rámci VPP
MÚ Žamberk, odbor životního prostředí a zemědělství, Rozhodnutí o odvodech za odnětí půdy ze ZPF č. j. 31/2019
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Vojenský ústřední archiv – Legionáři obce Česká Rybná, sdělení č. j. 34/2019
KÚ Pardubického kraje odbor životní prostředí a zemědělství – Určení termínů
sčítání zvěře v roce 2019- stanovuje na den 2. března 2019 č. j. 21/2019
Město Žamberk, zápis z jednání Bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností Žamberk č. 1.
Okresní soud v Ústí nad Orlicí – Předvolání na den 18. 03. 2019 určení vlastnického práva k nemovité věci (márnice)
HZS Pardubického kraje, Pozvánka – Odborná příprava velitelů jednotek a velitelů družstev č. j. 40/2019
Zpráva SPOZ – J. Malý

Zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná
dne 07. 02. 2019 od 18:00 hodin
Přítomno osm zastupitelů:
Jiří Malý, Josef Vencl, Ing. Petr Krčmář, Petr Valach, Radek Myšák,
Jiří Kalousek, Ing. Radek Luhový, Petr Krčmář
Omluven: Ing. Petr Krčmář – přítomen od 18:30 hodin

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019
Starosta seznámil OZ s jednotlivými kapitolami návrhu rozpočtu na rok 2019.
Zastupitelé navrhli dílčí změny rozpočtu. Ke schválení byl předložen návrh
rozpočtu pro rok 2019
ve výši:
příjmy: 6 058 230,-Kč
výdaje: 6 058 230,-Kč
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje návrh rozpočtu na rok 2019,
příjmy 6 058 230,- Kč, výdaje 6 058 230,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 79/2019 bylo schváleno.
Českorybenský Zpravodaj - 2/2019
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CENOVÁ NABÍDKA NA OPRAVU STROPU
ZŠ ČESKÁ RYBNÁ ČP. 141 Č. J. 50/2019
Starosta seznámil ZO s cenovou nabídkou od f. Ota Stárek s.r.o., České Libchavy na snížení stropu ve třídách ZŠ Česká Rybná. Cena celkem s DPH
71 297,17Kč. 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 ve třídách ZŠ
Česká Rybná. Cena včetně montáže, dopravy a DPH 71 297,17Kč. A pověřuje starostu obce zasláním objednávky.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 80/2019 bylo schváleno
CENOVÁ NABÍDKA NA VÝMALBU ZŠ ČESKÁ RYBNÁ ČP. 141 Č. J. 51/2019
Starosta seznámil ZO s cenovou nabídkou od Janečkové Jany, Solnice 141, na
výmalbu ZŠ Česká Rybná. Cena celkem s DPH 74 015,-Kč. K uvedenému nebyly
ze strany ZO vzneseny žádné připomínky. Cenová nabídka přílohou zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje cenovou nabídku od Janečkové
Jany, Solnice 141, IČO:06558194 na výmalbu ZŠ Česká Rybná. Cena
74 015,-Kč. A pověřuje starostu obce zasláním objednávky.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 81/2019 bylo schváleno
STAVONA, SPOL. S. R. O.
CENOVÁ NABÍDKAČ.:91900900 Č. J. 55/2019
Starosta obce seznámil OZ s cenovou nabídkou od f. Stavona, spol. s.r.o. České
Libchavy na výměnu otvorových výplní v prodejně Hruška. Celková cena bez
DPH 110 119,54Kč. Starosta navrhl zakázku rozdělit na dvě etapy. V roce
2019 realizovat výměnu dveří za cenu 62 824,35Kč bez DPH. Dle nabídky č.j.
63/2019, nabídka č.:91900902. Nebyly vzneseny žádné připomínky. Nabídka
č. 91900902 přílohou zápisu č. j. 63/2019.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje cenovou nabídku č.:91900902
Stavona, spol. s.r.o., České Libchavy, IČO:15030768 na výměnu otvorových výplní v prodejně Hruška čp.174 Česká Rybná. Za cenu 62 824,35Kč
bez DPH. A pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 82/2019 bylo schváleno.
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PROJEDNÁNÍ DOTAČNÍCH MOŽNOSTÍ
NA REKONSTRUKCI ČP. 120 ČESKÁ RYBNÁ
Starosta obce seznámil ZO s možností získání dotace z Ministerstva pro
místní rozvoj ČR, 117D8210-podpora obnovy a rozvoje venkova, DT
117d8210E-rekonstrukce a přestavba veřejných budov. Starosta požádal ZO
o pověření jednat s ﬁrmou Energy Beneﬁt Centre na přípravě podkladů pro
případnou rekonstrukci čp. 120 Česká Rybná.
Ze strany ZO nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Česká Rybná pověřuje starostu obce jednat s ﬁrmou
Energy Beneﬁt Centre na přípravě podkladů pro případnou rekonstrukci
čp. 120 Česká Rybná.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 83/2019 bylo schváleno
ZŠ A MŠ SOPOTNICE
 ŽÁDOST O PŘÍSPĚVEK
NA PROVOZ MINIBUSU Č. J. 58/2019
Starosta obce seznámil ZO se žádostí o příspěvek na provoz minibusu,
který zabezpečuje svoz dětí z České Rybné do ZŠ Sopotnice. Starosta
navrhl poskytnout příspěvek ve výši 10.000,-Kč.
Nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje poskytnout příspěvek ve výši
10.000,-Kč. A pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 85/2019 bylo schváleno
ŽÁDOST O UVEDENÍ NABÍDKY
NA PRONÁJEM SÁLU OÚ Č. J. 72/2019
Starosta obce seznámil ZO se žádostí o uvedení nabídky na pronájem sálu
na úvodní jednání o pozemkových úpravách v obci Česká Rybná. Starosta
navrhl pronajmout sál Oú za částku 1900,-Kč včetně provozních nákladů.
Nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje pronájem nebytového
prostoru v č.p. 120 v k. ú. Česká Rybná (sál Oú) na 27. 02. 2019 od 15:00
do 18:00 hodin, za úhradu 1900,-Kč včetně provozních nákladů.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 87/2019 bylo schváleno
Českorybenský Zpravodaj - 2/2019
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OZ bere na vědomí
Sdružení obcí Orlicko-Výroční zpráva za rok 2018 o poskytování informací
podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb.
Oblastní charita Ústí nad Orlicí, Třikrálová sbírka 2019, Tisková zpráva ze dne
25. 01. 2019, v České Rybné vybráno 9 450,-Kč.
Zpráva SPOZ – J. Malý
Zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná
dne 27. 02. 2019 od 18:00 hodin
Přítomno osm zastupitelů:
Jiří Malý, Josef Vencl, Petr Valach, Radek Myšák, Jiří Kalousek,
Ing. Radek Luhový, Petr Krčmář, Lukáš Krejčíř
Omluven: Ing. Petr Krčmář
ROZPOČET OBCE NA ROK 2019
Starosta seznámil ZO s jednotlivými kapitolami rozpočtu na rok 2019. K uvedenému nebyly ze strany ZO vzneseny žádné připomínky.
příjmy: 6 058 230,-Kč
výdaje: 6 058 230,-Kč
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje rozpočet na rok 2019
příjmy – 6 058 230,- Kč
výdaje – 6 058 230,- Kč
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 91/2019 bylo schváleno
AKTUALIZACE  POVODŇOVÝ PLÁN OBCE ČESKÁ RYBNÁ
Starosta obce seznámil ZO s aktualizací povodňového plánu obce Česká
Rybná. Poslední aktualizace 17. 09. 2015 usnesení ZO č. 188/2015. Ze strany
zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje aktualizaci povodňového
plánu obce Česká Rybná k 27. 02. 2019.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 97/2019 bylo schváleno
14
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ENERGY BENEFIT CENTRE, CENOVÁ NABÍDKA  STAVEBNÍ ÚPRAVY
KULTURNÍHO DOMU V OBCI ČESKÁ RYBNÁ Č. J. 100/2019
Starosta seznámil ZO s cenovou nabídkou od Energy Benefit Centre a. s.
– předmět nabídky: stavebně technické průzkumy a skicová studie s vizualizací.
Cenová nabídka přílohou zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje cenovou nabídku od Energy
Beneﬁt Centre a. s., IČ:29029210. Cena skicová studie 87 000,-Kč bez
DPH a STP stávajícího objektu 26 500,-Kč bez DPH. Pověřuje starostu
obce podpisem Příkazní smlouvy č. 04-19-21.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 98/2019 bylo schváleno
ŽÁDOST O SCHVÁLENÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU
ZA ROK 2018 ZŠ ČESKÁ RYBNÁ Č. J. 103/2019
Starosta obce seznámil ZO se závěrkou příspěvkové organizace ZŠ Česká
Rybná k 31. 12. 2018 a převodem zisku z hospodaření r. 2018 ve výši
19.072,99 Kč do rezervního fondu ZŠ.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje účetní závěrku příspěvkové
organizace ZŠ Česká Rybná k 31. 12. 2018 a dosažený hospodářský výsledek k 31.12.2018 - zisk ve výši 19.072,99Kč přidělit do rezervního fondu ZŠ.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 99/2019 bylo schváleno
ČEZ DISTRIBUCE, A. S., SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ
O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE A DOHODU
O UMÍSTĚNÍ STAVBY Č. IE122006378/VB/01
Starosta obce seznámil ZO se zněním smlouvy. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-12-2006378/
VB/01. Název stavby: Česká Rybná TS 23 vývody NN rekonstrukce. Ze strany
ZO nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-12-2006378/
VB/01. (Obec Česká Rybná – ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Teplická 874/8, 405 02 Děčín a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 100/2019 bylo schváleno
Českorybenský Zpravodaj - 2/2019
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CENOVÉ NABÍDKA NA REKONSTRUKCI OSVĚTLENÍ
DVOU UČEBEN V ZŠ ČESKÁ RYBNÁ Č. J. 108/2019
Starosta obce seznámil OZ s cenovou nabídkou na rekonstrukci osvětlení
dvou učeben v ZŠ Česká Rybná. Cena s DPH 64 600,-Kč. Nebyly vzneseny
žádné připomínky. Cenová nabídka přílohou zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje cenovou nabídku od f. Zdenek
Martinec ELEKTRO, 561 85 Česká Rybná 40, IČO:13560760 na rekonstrukci osvětlení dvou učeben v ZŠ Česká Rybná. Za cenu s DPH 64 600,Kč. A pověřuje starostu obce zasláním objednávky.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 102/2019 bylo schváleno.
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE, PODÁNÍ ŽÁDOSTI
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 tři pracovní místa pro uchazeče evidované na úřadu práce
a podat žádost o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně
prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání. Ze strany zastupitelů
nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje otevřít tři pracovní místa
pro uchazeče o zaměstnání – evidované na úřadě práce a podání žádosti
o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání. Pověřuje starostu obce
podpisem dohod o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 103/2019 bylo schváleno
ZO ukládá:
kronikářce Mgr. Marii Šulckové donést na příští zasedání ZO kroniku obce
předsedům kontrolního a ﬁnančního výboru provést kontrolu do 10. 04. 2019
OZ bere na vědomí
Stav ﬁnančního účtu k 27. 02. 2019
Návrh na zřízení výboru pro rekonstrukci kulturního domu- příloha zápisu
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Úvodní jednání, komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Česká
Rybná u Žamberka. 27. 02. 2019 od 16:00 hodin na sále Oú.
Informace o Geoportálu obce Česká Rybná – bude zakreslen vodovod
Zpráva SPOZ – J. Malý

Zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná
dne 22. 03. 2019 od 19:30 hodin
Přítomno sedm zastupitelů:
Jiří Malý, Josef Vencl, Petr Valach, Radek Myšák, Jiří Kalousek,
Ing. Radek Luhový, Lukáš Krejčíř
Omluven: Ing. Petr Krčmář, Petr Krčmář

ROZPOČTOVÁ ZMĚNA Č. 1
Starosta obce seznámil ZO se změnami v rozpočtu a požádal o schválení rozpočtové změny č. 1 (dotace 450 000,-Kč na DA, 300 000,-Kč zapojení zůstatku
z minulých let položka 8115, změna v rámci rozpočtu). Nebyly vzneseny žádné
připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje rozpočtovou změnu č. 1.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 107/2019 bylo schváleno
ROZPOČTOVÁ ZMĚNA Č. 2
Starosta obce seznámil ZO se změnami v rozpočtu a požádal o schválení rozpočtové změny
č. 2 v rámci rozpočtu. Nebyly vzneseny žádné
připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje
rozpočtovou změnu č. 2.
Výsledek hlasování:
Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 108/2019 bylo schváleno
Českorybenský Zpravodaj - 2/2019
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OZ bere na vědomí
Stav ﬁnančního účtu k 22. 03. 2019
Podání žádosti o vyjádření k vypouštění odpadních vod z veřejné kanalizace
obce Česká Rybná, Povodí Labe.
Pozvánka na vzdělávání starostů obcí v oblasti krizového řízení 11. dubna
2019.
Zápis z úvodního jednání, komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území
Česká Rybná u Žamberka ze dne 27. 02. 2019.
Policie ČR Žamberk vyhodnocení bezpečnostní situace r. 2018 v obci Česká
Rybná č. j. 127/2019.
Ministerstvo životního prostředí 103. výzva. Projekt – Kompostéry pro
Českou Rybnou, přiznaná dotace 837 864,50Kč (unie 712 184,82 + národní
125 679,68)
Okresní soud v Ústí nad Orlicí, protokol o jednání ze dne 18. 03. 2019. Jednací
číslo 10 C 181/2018, o určení vlastnického práva k nemovité věci (márnice)
Státní pozemkový úřad, OZNÁMENÍ o vyložení návrhu změn map bonitovaných jednotek na části katastrálního území Česká Rybná u Žamberka (parcely
KN 670/6 a 701) č. j. 158/2019
Zpráva, příprava knihy o legionářích - starosta,
Zpráva SPOZ – J. Malý
Zápis ze Školské rady při Základní škole Česká Rybná, ze dne 7. 3. 2019
Josef Vencl – starosta
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ RYBNÁ
DĚTSKÝ KARNEVAL
Tradiční dětský karneval uspořádala škola ve spolupráci s rodiči v sobotu 26.
ledna 2019. Přišlo mnoho rodin s malými i většími dětmi, z České Rybné
i z okolí. Sešlo se na padesát krásných a nápaditých masek, z nichž ty nejlepší
byly odměněny dortem a všechny ostatní si odnesly dárek v podobě modelíny a omalovánky. Rovněž tombola byla bohatá díky velkému počtu sponzorů,
kteří na karneval přispěli věcným darem či ﬁnančním příspěvkem.
Pozvání na karneval přijala hudební a taneční skupina ALABAMA ze Žamberka. Kromě hudebního doprovodu její členové zajistili různé hry a soutěže
a dobrou náladu.
Poděkovat bych opět chtěla maminkám, které se ujaly pečení domácích zákusků. Z Rybné pekly L. Blechová, J. Janečková, M. Konečná, S. Krejčová, J. Pfeiferová, z Hejnic M. Doskočilová, M. Prachařová a Š. Vítková, paní učitelka
V. Valachová, paní E. Krčmářová a paní J. Dostálová.
Párkovače, který nám za TJ Sokol zapůjčila p. Luhová a prodeje párků v rohlíku se
ujal za zahrádkáře pan J. Šulcek a pomáhala mu Káťa Valachová. Moc jim děkujeme, stejně jako panu V. 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.
Mgr. Marta Košťálová ředitelka

PODĚKOVÁNÍ
V lednu jsme přijali pozvání pana
ing. Prchala, a přišli si prohlédnout jeho
akvarijní rybičky – skaláry. Jejich chovu se věnuje spoustu let, kříží je, aby si
vychoval „své zlaté“. V akváriích jich má
stovky. Seznámil děti s chovem, péčí
o ně, odpovídal na otázky, připojil pár
zajímavostí, a my mu touto cestou velmi
děkujeme za obohacení výuky.
Českorybenský Zpravodaj - 2/2019
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SCHŮZE VČELAŘŮ S VYSTOUPENÍM
V neděli 17. března se někteří naši žáci zúčastnili výroční schůze včelařů v České Rybné v restauraci U Kamila. Vystoupili s básničkami o včelách a včelařích
a písničkou Včely od autorské dvojice Z. Svěrák, J. Uhlíř. Poděkovali jsme tak
panu Junkovi za každoroční návštěvu u jeho hospodářství s vytáčením medu,
a také včelařům za med, který si všichni odnesli na podzim ve skleničkách
domů. Za odměnu si mohli pochutnat na výborném poháru.

V DIVADLE
V úterý 26. 3. jsme navštívili Divišovo divadlo, kde děti ze žambereckého
Anima připravily Čarodějnickou pohádku. Byl to příběh o jedné rozmazlené
čarodějnici, která by se ráda vdávala, a její tři sestry dělaly vše proto, aby jí
opatřily ženicha, a měly od ní klid. Pohádka vtipná, měla spád, výborné herecké výkony, strhující děj, obecenstvo skvěle reagovalo, děti se velmi bavily.
Při zatažené oponě, kdy se měnily kulisy, hrály hity skupiny Queen nebo před
oponu přišli „moderátoři se zprávami z království.“ Starší žáci poznali v roli
pana krále našeho bývalého žáka Ríšu Martince, a po děkovačce, kdy zněla
We are the champions, se s ním mohli jít pozdravit. Děkujeme divadelnímu
souboru z Anima za pěkný kulturní zážitek.
Mgr. Vendula Valachová učitelka
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SDH ČESKÁ RYBNÁ
S počátkem měsíce ledna navštívili naši členové výroční valné hromady v Českých Libchavách, Klášterci nad Orlicí. Zde si můžeme porovnat, jak se kde
daří naplňovat činnost dobrovolných hasičů. Další činnosti sboru bylo uspořádání branného závodu mladých hasičů. Na kulturních akcích byla stavěna
požární hlídka , a to v šesti případech. Na přelomu února a března se účastnili
naši členové na stanici v Žamberku školení velitelů, a to Ralik Milan, Balaš Jiří,
Javůrek Tomáš a Žaba Radek. Školení bylo zaměřeno na komunikaci s KOPIS
a rozebíráno bylo hlášení k výjezdu požáru.

HASIČSKÝ PLES
16. února se konal tradiční hasičský ples, který měl solidní návštěvnost. K tanci
a poslechu vyhrávala kapela COMBI Kvasiny . Vyvrcholením bylo losování
tombola po té zábava pokračovala do brzkých ranních hodin.

NÁMĚTOVÉ CVIČENÍ
30. března se uskutečnilo námětové cvičení 19.okrsku, simulovaný požár vypukl v Bohousové. Podvečerní pálení klestí za teletníkem, kdy se oheň rozšířil
na suché trávě . Úkolem bylo zamezit rozšíření a ochránit zmíněný objekt.
Námětové cvičení se konalo až ve večerních hodinách a jednotky získaly poznatky hašení v noci. Komunikace probíhala pomocí vysílaček.

PŘIPRAVUJEME
DUBEN

- Sběr starého železa

KVĚTEN

 Okrskové cvičení
- Celookresní vyhodnocení Plamen
 členská schůze
- 125 let založení sboru

ČERVEN

BLAHOPŘEJEME
Kalousek Jiří - 50 let
Hodně zdraví a přízně hasičům přeje výbor SDH.
Za SDH Jiří Malý
Českorybenský Zpravodaj - 2/2019
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Z ČINNOSTI MLADÝCH HASIČŮ
Po vánočních prázdninách jsme se opět sešli k přípravě na domácí závod, který nás čekal po pololetních prázdninách. Tak jako jsme byli zvyklí
i v minulém roce, mladší žáci se scházeli v úterý
a starší ve středu. Nastala pouze jedna změna, a to
pro ty, co trénují disciplínu jednotlivců, otevřeli
jsme pro ně přípravu v úterý odpoledne.
Mnoho času na opakování znalostí z podzimu nám
však nezbývalo, a tak jsme využili opět pololetních
prázdnin k závěrečné přípravě na sobotní závody.
Tři hodiny intenzivního tréninku střelby, hodu granátem jsme zakončili čajem, buchtou a malou hrou.

ZIMNÍ BRANNÝ ZÁVOD
V sobotu 2. února jsme se ráno v osm hodin sešli u hasičárny, kde už se
vše připravovalo na závody. A tak abychom byli i my a naše děti pořádně
připravení, tak jsme jim před zahájením závodů předali dárek v podobě běžecké čelenky s nápisem Hasiči Česká Rybná a naším znakem. Letos nám
zima přála, a tak bylo na dráze spousty sněhu a zem byla vcelku promrzlá.
Na trať jako první vybíhali starší žáci, kterých se letos nahlásilo 16 hlídek.
My jsme měli na trati 3 želízka a hned dvě nám vynesla medailové pozice.
Hlídce ve složení Petr Pfeifer, Tomáš Dytrt a Petr Valach přinesl zaběhnutý
čas a trestné body bronzové medaile. Druhá hlídka ve složení Matěj Harapát, Dominik Samek a Petr Pfeifer na trati předvedli, že nerozhoduje o zlatě
rychlost, ale také znalosti a dovednosti při disciplínách. A tak všem ukázali,
jak se vyhrává s odstupem dvou minut. Ani třetí hlídka si nevedla špatně
a za svou bojovnost byli odměněni Pavel Dastych, Filip Vítek a Dominik
Dvořák jedenáctým místem.
Po starších přišli na řadu mladší žáci. I tato kategorie byla poznamenána začínající chřipkovou epidemií a návaznosti jarních prázdnin na ty pololetní. Našim
dvěma hlídkám v konkurenci pěti zbývajících se velmi dařilo a nenechali se svými staršími kolegy zahanbit. I v této kategorii se můžeme pyšnit dvěmi cennými
kovy. Hlídka ve složení Filip Závodník, Andrejka Kulhavá a Anežka Honskusová
všem ukázali, že je důležité umět střílet, a tak si zaručeně nejnižším počtem
trestných bodů vybojovali stříbrnou pozici. Jejich kamarádi Nikča Blechová,
Marek Dvořák a Ondra Vítek svým kamarádům dýchali těsně na záda, a to doslova i v celkovém pořadí, kdy si z domácích závodů odvezli bronzové medaile.
22
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K úplnosti všech startujících nám chybí už jen kategorie dorostu a vedoucích. I mezi dorostenci bylo celkem 7 hlídek. V našich barvách běžela hlídka
kluků a holek. V této kategorii vzalo našim klukům ve složení Tomáš a Radek Pfeiferovi, Filip Musil prvenství odvěké družstvo rivalů z Klášterce nad
Orlicí. Dívčí družstvo, za které běžela Katka Valachová, Věrka Dastychová a Lucka Prachařová v konkurenci klučičích hlídek skončily na krásném
4. místě! I bronzová pozice zůstala téměř doma. Družstvo Bohousové, ve složení Patrik Kalousek, Vojta Andrš a Petra Prachařová, trénuje společně s našimi dorostenci.
V kategorii vedoucích jsme si letos dovolili zaregistrovat dvě dvojce. Jako hlavní
byla sourozenecká dvojce Tomáš a Radek Pfeiferovi, kteří si doběhli pro první pozici. Druhou dvojici tvořili Patrik Kalousek a Lucie Leuchterová. Byť měli výrazně
vyšší věkový průměr, tak mládí směle konkurovali a stejnou trasu zdolali pouze
o 11 vteřin pomaleji než jejich kolegové. Takže druhé místo bylo také doma.
Ačkoli letošní ročník poznamenala již zmiňovaná počínající chřipková epidemie a navazující jarní prázdniny, tak 30 hlídek dětí a 7 dvojic vedoucích bylo
dost vysokým číslem závodníků. Předpověď počasí nám také vydržela a pršet
nezačalo. Proto na závěr celého dne jsme rozhodčí a všechny pomáhající pozvali na teplou polévku a poděkovali jim za pomoc. Bez vás by závody pro děti
nemohly být uskutečněny. A i když jsou pravidla někdy přísná, věřte, že děti
jsou na ně zvyklá a závody si vždy užívají. Děkujeme ještě jednou a budeme se
těšit snad na další ročník.
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ZIMNÍ SOUSTŘEDĚNÍ
Ani jsme se nestihli pořádně vyspat a odpočinout si a už jsme druhý den po závodech nanovo byli společně. Ano, začínaly jarní prázdniny a spolu s nimi
i společný čas na Kašparově chatě na Adamu. Celý týden strávený ve společnosti kamarádů mimo domov… No páni, všichni se moc těšili. A měli opravdu na co, počasí nám letos přálo a po nedělním příjezdu, kdy ledovka trochu
zpestřila příjezd na chatu nás probouzely sluneční paprsky. Trávili jsme tak
spousty času venku, buď na sjezdovce v Petrovicích nebo jen bobováním
a sáňkováním u chaty. Vyrazili jsme taky na výlet k Zemské bráně a také jsme
jednou využili pohostinnosti klášterecké sokolovny.
Hned první odpoledne jsem využili ke stavbě skokánků ze sněhu, abychom
pak zkusili v dráze na čemkoli. Nejlépe dopadla lopata, která svou rychlostí
překvapila i svého řidiče. Starší kluci se předháněli o nejdelší a nejlepší skok
a mladší holky se nás snažily přesvědčit o tom, že jsou andílci.
Jednou se u chaty objevily opravdu zvláštní veliké stopy. Ano, navštívil nás Jety nebo
Yetti? Po jeho stopách jsme se vydali a hledali fáborky v barvách našich družstev a plnili jsme úkoly. Nakonec ho děti přeci jen chytly a dali mu co proto – dokonce mu
natrhly i kalhoty! Myslím si, že má Yetti na hodně dlouho vystaráno a nebude si jen
tak kráčet okolo Adamu. Večer nás čekala taky diskotéka a tančení podle vedoucích.
A to už tady byl pátek, dopolední lyžovačka, odpolední stavění sněhuláků,
samozřejmě, že kluci proti holkám a večerní osvětlená sjezdovka čekala jen
na nás. A abychom se rozloučili opravdu stylově, tak byla první jízda s prskavkami v ruce. Ještě poslední fotky na svahu a hurá na poslední večer, vyhlášení
celotýdenního snažení a závěrečný tanec Gangman style. Prodloužená večerka je samozřejmostí, ale týden byl náročný, takže se usínalo vcelku snadno
a rychle. O to zajímavější bylo zjištění, když se ráno většina dětí probudila
ozdobena zubní pastou. Asi budeme muset příště klást větší důraz na večerní
hygienu a kontrolovat, jak děti tu pastu používají.
Týden utekl jako voda a už jsme se balili plni zážitků, vzpomínek, vybavení novými vtipy, ale taky utahaní a těšící se na klid. Po snídani jsme se sbalili, uklidili
na pokojích, rozloučili se s osazenstvem chaty, naskákali do aut a zamlklí jsme
vyrazili k domovu. Ale neloučíme se přeci na dlouho… O prázdninách se potkáme zase – na táboře, přece.

ZKOUŠKY ODBORNOSTI
Tak jako každý rok, tak i letos se někteří vybraní jedinci připravovali na testy
odbornosti hasičů. Čekaly je odbornosti Strojník a Preventista. Už podruhé
se zkoušky pořádají centrálně a ve třech termínech je možné tyto zkoušky
24
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skládat. Pro nás byla tím dnem sobota 9.3. a místo, kam jsme se vydali byl
Mladkov. A ani tentokrát jsme si nevedli špatně a všichni vybraní si odznak
odbornosti svými znalostmi zasloužili. Byli to strojníci: Tomáš Dytrt, Markétka Doskočilová a Filip Vítek. Odznak preventista získali Natka Janečková,
Kája Nedelčevová a Patricie Cozlová. Jsme rádi, že se nám tyto odznaky podařilo získat, protože jsou jednou ze 4 podmínek k získání kladných bodů ve hře
Plamen, ze které nás čeká druhé kolo na konci května.

TRÉNINKOVÝ KEMP
Poslední březnový víkend jsme vyslali 4 naše zástupce, co trénují děti na jednotlivcích a sami závodí na 100 metrů překážek na tréninkový kemp do Pardubic. Katka
Valachová, Terka Honskusová, Tom a Radek Pfeiferovi strávili dva dny tréninkem
a zlepšováním si techniky a také získali možnost zkusit si poprvé výstup do prvního podlaží výškové budovy. I toto je jedna z disciplín, která je součástí požárního
sportu. Věříme, že kemp jim pomůže nejen zlepšit jejich výsledky, ale nabité informace pak předají dál dětem na trénincích, které pro jednotlivce připravují.

JARNÍ PŘÍPRAVA
V nadcházejících měsících nás čeká nejen intenzivní příprava na jarní kolo hry
Plamen, ale také na závody jednotlivců 60 metrů překážek. V dubnu budou
tréninky zpestřeny také o oslavu Dne Země, kdy už tradičně sbíráme odpadky okolo celé Rybné, abychom ukázali, že se dá na Zemi žít i jinak a ulevili
tak životnímu prostředí. Také provedeme sběr papíru. Začneme opět závodní
činnost, kdy vyrazíme do Rudoltic na ZPV a jednotlivci budou pokračovat
v započaté sezóně běhu na 60 metrů překážek. Tak nám držte pěsti.
Za SDH Česká Rybná Lucie Leuchterová
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ČSZ ČESKÁ RYBNÁ
MASOPUST 2019
Protože jsme se soustředili na tancovačku s PiňaKoládou a sponzorské dary potřebovali do tomboly, chtěli jsme letos masopust vynechat, abychom sponzory moc
nevyčerpávali. Nakonec jsme byli přemluveni a organizace akce se ujali ti mladší
a z nás.Musím říci, že se jim to podařilo a moc jim za to děkuji. Průvod se začal
shromážďovat 3.března 2019 na obvyklém místě u rybníčka. To, že se sejde více
než 70 masek, nikdo z nás nečekal. Po slavnostním zahájení a odevzdání klíče
od obce se průvod s několika zastávkami vydal na cestu dolů. Tentokrát celá akce
končila v pohostinství Bosenka. Tam byly připraveny zabíjačkové pochoutky, koláče ke kávě, pivo i něco tvrdšího. Když průvod dorazil do cíle, všechny masky se
před Bosenkou vyfotily. Po celou cestu nám vyhrával Míra Toman s manželkou
a nepřestal ani na sále.Ten byl v době našeho příchodu už plný lidí, kteří si pochutnávali na specialitách naší kuchyně. Jedlo se, pilo se a tančili ještě dlouho poté, co
jsme pohřbili basu. Poděkování patří hlavně Pavlu Dvončovi, Janě Janečkové, Miloši Valachovi, manželům Vymetálkovým dále Vojtovi Šulckovi, Štěpánu Valachovi, Romanu Hádkovi, Radkovi Hynkovi, Mírovi Koudelovi, Miladě Krčmářové,
Marii Kulhavé, Natálce Janečkové a mnohým dalším, kteří pomáhali s organizací.
Zahrádkáři děkují také starostovi obce a všem občanům, kteří nám cestou k Bosence připravili pohoštění.
Za ČZS Mgr. Marie Šulcková

MAŠKARNÍ TANCOVAČKA
V sobotu 17.ledna 2019 pořádal ČZS v České Rybné maškarní tancovačku. Tentokrát jsme se trochu rozšoupli a pozvali si kapelu PiňaKoláda, která hraje na Šlágru.
Děvčata Pavla a Soňa nás už dvakrát bavila svým vystoupením na MDŽ, a protože se
nám jejich hudba líbila, dohodli jsme se s nimi na ples. Letos jsme vstupenky s místenkou prodávali v předprodeji i na místě. Přestože nebylo vyprodáno, účast byla
hojná. Podařilo se nám sehnat i bohatou a hodnotnou tombolu. Navíc byly místenky
slosovatelné a nejhodnotnější ceny mohli účastníci vyhrát na ně. Opět se sešla řada
nápaditých masek, dokonce mezi nás zavítal i prezident Masaryk s rodinou. Ten
si odnesl ocenění v soutěži masek v jednotlivcích i ve skupinách. Tancovačka byla
oﬁciálně ukončena ve dvě hodiny ráno, ale mnozí se zdrželi ještě déle. Děkuji všem,
co se podíleli na přípravě a organizaci a sháněli dary do tomboly. Velký dík patří Lidě
Sklenářové a Dáši Honskusové, které se staraly o provoz kuchyně. Škoda jen, že lidé
mnoho nejedli. Musíme však říci, že se akce vydařila a další tancovačku chystáme
příští rok zase až v březnu.
Za ČZS Mgr. Marie Šulcková
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TJ SOKOL ČESKÁ RYBNÁ
ZIMNÍ PROCHÁZKA 2019
Dne 24.2.2019 jsme si opět udělali radost a vyrazili jsme jako vždy od místní
školy na zimní procházku. Tentokrát se nás sešlo 40 dvounohých a zhruba pět
čtyřnohých chodců a vyrazili jsme směrem Dibaq v Helvíkovicích. Zde byla
v místní ﬁrmě, vyrábějící potravu pro domácí mazlíčky, domluvena exkurze
provozu. Po poučné prohlídce jsme se odebrali za nedaleký skladovák, kde
na nás již čekal náš spolehlivý dopravce laviček a zakladač ohně, hasič Miroslav Koudela. Po konzumaci buřtů, klobás a lihovin jsme se vydali velice
pomalým tempem směr helvíkovický rybník a dále k Divoké Orlici, která nás
po jejím pravém břehu dovedla až do Bohousové. Následoval pro již znavené
turisty přísný výstup přes Sitiny nad naši ves – Českou Rybnou. Po krátkém
úseku jsme již zahlédli štít pohostinství U Jitky, kde nás čekal cíl cesty. U vynikající gulášové polévky jsme akci úspěšně uzavřeli.
Děkujeme Michalovi Belobradovi za průvodcovství ve ﬁrmě Dibaq, Mirkovi
Koudelovi a Evě Krčmářové za pomoc a všem ostatním za účast.
Za TJ Sokol Martin Myšák
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16. SPORTOVNÍ PLES
Motto letošního plesu bylo trochu netradiční, o to však zábavnější:
Březen - za kamna vlezem a z pyžama nevylezem. 23. března ve 20:00 se otevřely dveře obecního sálu všem, kteří se společně s námi těšili na poslední
ples letošní taneční sezony. Modrobílá výzdoba, noční košilky na oponě a fotokoutek s peřinovým zákoutím. Kdo by nevěděl, že se koná pyžamový ples,
těžko by asi chápal, kam se všichni ti lidé v pyžamu ženou. K tanci i poslechu
nám hrála již tradičně kapela Zeus a o zábavný průběh večera se staral Babinec
z České Rybné a organizační výbor TJ Sokol Česká Rybná. V průběhu večera
se poprvé objevil Večerníček, módní přehlídka, ale také již očekávané předtančení Babince. Bohatá tombola zpříjemnila všem, již tak vydařený, večer.
Děkujeme všem, kteří jste si s námi přišli zaplesat (a bylo Vás hodně) a těšíme
se následující ročník zase za rok.
Za TJ Sokol Anna Luhová

DALŠÍ PŘIPRAVOVANÉ SOKOLSKÉ AKCE
19.4.
20.4.

30.4.
5.5.
18.5.
2.6.
28

od 13.00 h Velikonoční pinkání na sále OU
– bez rozlišení věku a dovedností
Velikonoční výlet do zábavního centra Eden v Bystřici nad Perštejnem
(velikonoční výstava, tvoření, velký park, minipivovar)
- odjezd v 8:00 z České Rybné.
Pálení čarodějnic (fotbalové hřiště)
od 13.00 h Pouťový fotbal ženatí – svobodní (fotbalové hřiště)
od 10.00 h Pochod kolem Bosny, start na fotbalovém hřišti
od 13.30 h Dětský den (fotbalové hřiště)
Českorybenský Zpravodaj - 2/2019

ZAJÍMAVOSTI Z NAŠÍ OBCE
BLAHOPŘEJEME K NAROZENINÁM
LEDEN:
Viliam Štefanča
Oldřich Kalousek
BŘEZEN:
Bohumil Slezák

75let
70let
65let

ÚNOR:
Miluška Dastychová
Jaroslav Krčmář

70let
80let

Hodně zdraví a rodinné pohody
přejí členové SPOZ.

VZPOMÍNÁME…
Z kruhu svých blízkých a z řad spoluobčanů navždy odešla
16. března 2019
paní Marie Makaloušová
ve věku nedožitých 83 let.
Z
Zarmouceným
rodinám projevujeme upřímnou soustrast.
za SPOZ Jiří Malý

OSLAVA SVÁTKU MDŽ
V sobotu 9.3.2019 pořádala kulturní komise ve spolupráci s obecním úřadem
oslavu MDŽ, tentokrát s duem Adamis. Zájem o tuto akci je každoročně obrovský. Stejně tomu bylo i letos. V zaplněném sále OÚ přivítal přítomné předseda
kulturní komise, za obecní úřad pozdravila všechny Mgr. Marie Šulcková, která
zastoupila starostu obce. Po společném přípitku a organizačních záležitostech už
patřila režie oslavy MDŽ Adélce a Milanovi z dua Adamis. Od první chvíle navodili pěknou atmosféru a mnozí se hned pustili do tance. Celý podvečer se pak nesl
v duchu zpěvu, tance a dobré nálady. V průběhu koncertu obdržely všechny ženy
k svátku kytičku. Poděkování za zdařilý kulturní zážitek patří nejen duu Adamis,
ale i těm, kteří pomáhali s přípravou - Miladě Krčmářové, Ivě Martincové, Janě
Myšákové, Marii Žabkové, Zdeně Bartošové, manželům Vymetálkovým, manželům Šulckovým, Lukáši Krejčířovi, Jiřímu Balašovi, Vítu Barvínkovi i vzorné obsluze pohostinství Bosenka - zástupcům SHD.
Za kulturní komisi Zdeněk Martinec
Českorybenský Zpravodaj - 2/2019
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VÝPRAVA ZA PANEM ŠUŠLÍKEM
Dne 11.1.2019 jsme uspořádali výlet do Pardubic na setkání s panem Luborem
Šušlíkem, narozeném v roce 1928 v rodině ruského legionáře. Popsat to podstatné o tomto neuvěřitelném člověku v rámci tohoto příspěvku je nemožné.
Pan Šušlík nám o svém životě ve zhruba tříhodinovém rozhovoru řekl opravdu
hodně. Stěžejní body debaty se točily okolo pražského povstání v květnu 1945,
jehož byl pan Šušlík aktivním účastníkem, konkrétně v boji o rozhlas, o trestu
smrti, který dostal za převoz zbraní za okupace a jeho útěku při úklidu sutin
po bombardování, a o odsunu Němců z Prahy.
Dále se hovořilo o těžkých letech v dobách komunismu a o jeho zatčení za protistátní činnost, o aktivním zapojení do skautské organizace, za který dostal
v devadesáti letech nejvyšší skautské vyznamenání - Řád bílého vlka. Následovalo povídání o jeho uvěznění v bankogském vězení v Thajsku v době, kdy
dělal už za tohoto režimu průvodce cestovním agenturám. Třešničkou na pomyslném dortu bylo prohlížení jeho vlastnoručně vyrobených ﬁgurek vojáků,
z nich část je vystavena v muzeu na pevnosti Dobrošov.
Pan Šušlík nám přinesl ukázat mnoho dokumentů, fotograﬁí a vyznamenání,
které za svůj neuvěřitelně bohatý život nastřádal. Máme od něho přislíbeno, že
pokud bude ﬁt a bude zájem, bude s ním v žamberském muzeu uskutečněno
další setkání.
Pana Lubora Šušlíka jsem poznal úplnou náhodou zhruba před dvěma lety
na zájezdu v Rakousku. Bylo mi velkou ctí s tímto člověkem komunikovat
a naslouchat mu.
Za přátele historie Martin Myšák
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PODĚKOVÁNÍ
Velký dík patří paní ředitelce Martě Košťálové a paní učitelce Vendulce Valachové za skvělé zorganizování dětského karnevalu.
Několik hodin svého času věnovaly nácviku vystoupení dětí, přípravě tomboly, zajištění obsluhy občerstvení a pokladny, přípravě a úklidu sálu.
Nesmím zapomenout poděkovat těm maminkám, které přispěly napečenými
sladkostmi, jenž pomáhala balit paní Eva Krčmářová. Karneval by se neobešel
ani bez paní Jaroslavy Kalouskové a Milady Krčmářové u pokladny. O malé
občerstvení se starali pan Jaroslav Šulcek a slečna Káťa Valachová. Svou práci bezvadně odvedl i tým v šenku. Příjemně program zpestřilo i vystoupení
děvčat pod vedením paní Anny Luhové.
Finanční výtěžek z karnevalu se každoročně použije na kulturní akce a pěkný
školní výlet, který mají děti zdarma, což při dnešních cenách vstupného je pro
rodinný rozpočet velké plus.
Přiznám se, že mě mrzí malé zapojení rodičů dětí místní školy. Uvědomte si,
že výtěžek je pro naše děti. Každý rodič přece chce pro své dítě to nejlepší.
Věřím, že se nás příště sejde více a budeme moci využít i fyzické síly tatínků
při úklidu sálu po skončení karnevalu.
Marie Konečná

V lednu 2019 zahájilo svou činnost Krizové centrum
Žamberk, které provozuje Centrum J. J. Pestalozziho.
Doposud byla krizová pomoc dostupná až ve Svitavách nebo v Chrudimi. Krizová pomoc nabízí okamžitou pomoc lidem v těžké životní situaci, kteří ji nejsou
schopni řešit vlastními silami a poskytuje sociální a terapeutickou péči (ztráta blízkého člověka, nezvládání
životních změn, problémy v rodině, vztazích, práci).
Odborné sociální poradenství je určeno každému, kdo potřebuje odbornou
poradenskou podporu při řešení nastalé situace. Nejčastěji pomáhá řešit problémy s bydlením a nezaměstnaností či při jednání na úřadech a institucích. Služba
Asistovaný kontakt je určena rodinám, které jsou již v kontaktu s odborem sociálně právní ochrany dětí. Hlavním cílem je především pomoci dětem, jejichž
situace se z různých důvodů na straně rodinných vztahů stala složitou (rozpad
rodiny, problémy při výchově dětí, obnova kontaktu s rodičem).
Všechny služby jsou poskytovány bezplatně a v případě potřeby anonymně.
Místo poskytování služby: Masarykovo náměstí 86, Žamberk, tel. 725 838 129,
email: kcza@pestalozzi.cz, www.pestalozzi.cz
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ZIMNÍ
SOUSTŘEDĚNÍ
MH SDH
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SVÁTKU MDŽ
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Vytiskla tiskárna AG TYP Kostelec nad Orlicí.

