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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná dne 16. 07. 2020 9
Přítomno pět zastupitelů:
Jiří Malý, Josef Vencl, Petr Valach, Radek Myšák, Petr Krčmář
Omluven: Jiří Kalousek, Ing. Petr Krčmář, Lukáš Krejčíř – přítomen od 19:35 h.
PRODEJ NEMOVITOSTI Z MAJETKU OBCE
Starosta obce seznámil OZ s žádostí č. j. 330/2020 (přílohou zápisu) – prodej části pozemku ve vlastnictví obce, p. p. č. 57, ostatní plocha, jiná plocha v kat. území
Česká Rybná. Záměr prodat nemovitost z majetku obce byl vyvěšen v době od 26.
06. 2020 do 15. 07. 2020. Na základě geometrického plánu číslo 332-6/2020, byla
oddělena z pozemkové parcely číslo 57 nová pozemková parcela číslo 57/2 o výměře
30 m2, ostatní plocha, jiná plocha. Starosta obce navrhl prodat p. p. č. 57/2 o výměře
30 m2 (ostatní plocha, jiná plocha) za cenu 1050,-Kč. Jiné návrhy nebyly podány.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje prodej pozemku v majetku obce č. pozemkové parcely 57/2 o výměře 30 m2 –
ostatní plocha, jiná plocha za cenu 1050,-Kč. A pověřuje starostu obce
podpisem kupní smlouvy o prodeji pozemku.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 311/2020 bylo schváleno.
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PROGRAMOVÉ ÚČELOVÉ DOTACE
NA POŽÁRNÍ TECHNIKU A VĚCNÉ PROSTŘEDKY POŽÁRNÍ
OCHRANY JEDNOTKY SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCE
Z ROZPOČTU PARDUBICKÉHO KRAJE NA ROK 2020. EVIDENČNÍ
ČÍSLO SMLOUVY OKŘ/20/22223.
Starosta obce seznámil ZO se zněním Smlouvy o poskytnutí programové účelové
dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky SDH
obce z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2020. Účelová dotace na pořízení zásahové obuvi-dotace 15 000,-Kč. Ze strany ZO nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje Smlouvy
o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné
prostředky požární ochrany jednotky SDH obce z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2020. Evidenční číslo smlouvy OKŘ/20/22223. Pověřuje
starostu obce podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 312/2020 bylo schváleno
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PROIZS CZ S.R.O.
 CENOVÁ NABÍDKA PRO JSDH ČESKÁ RYBNÁ Č. J. 332/2020
Starosta obce seznámil OZ s cenovou nabídkou pro JSDH Česká Rybná
od f. ProIZS CZ s.r.o. – zásahová obuv Brandbull 007, 6 Ks za celkovou cenu
29 040,-Kč Starosta navrhl vybavení pro JSDH Česká Rybná zakoupit (dotace
15 000,-Kč). Nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje nákup vybavení pro JSDH Česká Rybná, seznam vybavení dle cenové nabídky č. j.
332/2020 za cenu 29 040,-Kč.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 313/2020 bylo schváleno.
Lukáš Krejčíř-přítomen
ŽÁDOST NA VYASFALTOVÁNÍ PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE
K ČP. 37 PARCELNÍ ČÍSLO 1370/1, Č. J. 325/2020
/1. Dále starosta seznámil ZO s cenovou nabídkou na „Opravu MK u rybníčku
č. j. 356/2020. Cena včetně DPH 89 750,78 Kč. Cenová nabídka přílohou zápisu.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje žádost č. j.
325/2020 a cenovou nabídku na opravu místní komunikace od f. STRABAG
a.s., Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové za cenu 89 750,78 Kč včetně
DPH. A pověřuje starostu podpisem objednávky.
Výsledek hlasování: Pro Vencl Proti 5 Zdržel se 0
Usnesení č. 314/2020 nebylo schváleno
ŽÁDOST O OPRAVU PŘÍJEZDOVÉ CESTY Č. J. 333/2020
Starosta obce seznámil ZO se žádostí o opravu příjezdové cesty č. j. 333/2020. Dále
starosta seznámil ZO s cenovou nabídkou na opravu příjezdové cesty. Cena včetně
DPH 125 439,73 Kč. Místostarosta navrhl přesunout rozhodnutí na příští zasedání.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje přesunutí bodu
4.6. žádost o opravu příjezdové cesty č. j. 333/2020 na příští zasedání.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 315/2020 bylo schváleno
ROZPOČTOVÁ ZMĚNA Č. 4
Starosta obce seznámil ZO se změnami v rozpočtu a požádal o schválení rozpočtové změny č. 4 (dotace 33 600,- VPP, dotace 50 000,- podpora prodejny
v obci) Nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje rozpočtovou
změnu č. 4.
4

Českorybenský Zpravodaj - 4/2020

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 316/2020 bylo schváleno
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE
Z PROGRAMU OBNOVY VENKOV
 „OPRAVA ČÁSTI MÍSTNÍ KOMUNIKACE NA P. P. Č. 1211/1“
Starosta obce seznámil ZO se zněním smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, evidenční č. smlouvy: OŽPZ/20/22728. Neinvestiční dotace 80 000,-Kč. A požádal ZO o její schválení. Ze strany zastupitelů nebyly
vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje smlouvu
o poskytnutí dotace z programu obnovy venkova evidenční č. smlouvy:
OŽPZ/20/22728. A pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 317/2020 bylo schváleno
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
 OPRAVA ČÁSTI MÍSTNÍ KOMUNIKACE NA P. P. Č. 1211/1
Starosta obce seznámil ZO se – Zadávací dokumentací pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce – Oprava části místní komunikace
na p. p. č. 1211/1. Ze strany zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje Zadávací
dokumentací pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce –
Oprava části místní komunikace na p. p. č. 1211/1. A pověřuje starostu
obce podpisem zadávací dokumentace.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 318/2020 bylo schváleno
OPRAVA ČÁSTI MÍSTNÍ KOMUNIKACE NA P. P. Č. 1260  UCHAZEČI
Starosta obce navrhl ZO oslovit ﬁrmy na realizaci Oprava části místní komunikace na p. p. č. 1211/1 a to:
• HELP, silnice – železnice s.r.o., Moravská 537, 562 03 Ústí nad Orlicí
• STRABAG a.s., Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové
• STAVITELSTVÍ EU s.r.o., Husovo náměstí 99, 517 54 Vamberk
Ze strany ZO nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje oslovit ﬁrmy
na realizaci-Oprava části místní komunikace na p. p. č. 1211/1.
• HELP, silnice – železnice s.r.o., Moravská 537, 562 03 Ústí nad Orlicí
• STRABAG a.s., Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové
• STAVITELSTVÍ EU s.r.o., Husovo náměstí 99, 517 54 Vamberk
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Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 319/2020 bylo schváleno
OPRAVA ČÁSTI MÍSTNÍ KOMUNIKACE NA P. P. Č. 1211/1
 HODNOTÍCÍ KOMISE
Starosta obce seznámil ZO s povinností zřídit hodnotící komisi na výběrové
řízení – otevírání obálek (tři členy a tři náhradníky). Starosta navrhl: členIng. Josef Franc, Zdenka Bartošová, Josef Vencl. Náhradník-Jiří Malý, Jiří Kalousek, Radek Myšák. Ze strany ZO nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje hodnotící
komisi ve složení: člen- Ing. Josef Franc, Zdenka Bartošová, Josef Vencl.
Náhradník-Jiří Malý, Jiří Kalousek, Radek Myšák.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 320/2020 bylo schváleno
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z PROGRAMU
OBNOVY VENKOVA „PODPORA MÍSTNÍ PRODEJNY V OBCI“
Starosta obce seznámil ZO se zněním smlouvy o poskytnutí dotace z Programu
obnovy venkova evidenční č. smlouvy: OŽPZ/20/22911. A požádal ZO o její schválení. Ze strany zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky. Dotace 50 000,-Kč.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje smlouvu
o poskytnutí dotace z programu obnovy venkova evidenční č. smlouvy:
OŽPZ/20/22911. A pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 322/2020 bylo schváleno
OZ bere na vědomí
 Stav ﬁnančního účtu k 16. 07. 2020
 Informaci starosty obce o schválení „Závěrečného účtu svazku Sdružení
obcí Orlicko za rok 2019“ bez výhrad valnou hromadou svazku konanou
dne 23. 6. 2020
 Žádost o změnu Územního plánu obce Česká rybná č. j. 344/2020, č. j.
347/2020
 Zápis ze Správní rady Skupinového vodovodu Hejnice-Česká Rybná dne
24. 6. 2020 č. 1/2020
 Podání žádosti o poskytnutí programové účelové dotace z rozpočtu Pardubického kraje na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany
JSDH obce na rok 2020. (sada pro hašení lesních požárů, 2x Weepﬂex, 2x
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TN D25, analog/digitální radiostanice Motorola DP2600e VHF, externí
mikrofón k RDST DP2600). Požadovaná dotace 46 002,-Kč.
Podání žádosti o poskytnutí ﬁnanční podpory na hospodaření v lesích na
území Pardubického kraje. Požadovaný ﬁnanční příspěvek 11 340,-Kč.
Ministerstvo pro místní rozvoj, 117D8210 H-Seznam akcí doporučených
k poskytnutí dotace. Dětské a workoutové hřiště v obci Česká Rybná-doporučená dotace 1 291 400,-Kč.
Zpráva SPOZ – zastupitel obce J. Malý
Lesní hospodářství-místostarosta

Zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná dne 18. 08. 2020
Přítomno sedm zastupitelů:
Jiří Malý, Josef Vencl, Petr Valach, Radek Myšák, Petr Krčmář,
Jiří Kalousek, Ing. Petr Krčmář
Omluven: Lukáš Krejčíř
ŽÁDOST O OPRAVU PŘÍJEZDOVÉ CESTY Č. J. 333/2020
ČÁST OBCE HRANICE
Starosta obce seznámil ZO se žádostí o opravu příjezdové cesty č. j. 333/2020,
tato žádost byla přesunuta ze zasedání ZO ze dne 16. 07. 2020. Dále starosta
seznámil ZO s výsledkem jednání s majiteli pozemkových parcel, na kterých
příjezdová cesta leží. Starosta konstatoval, že nedošlo k dohodě mezi majiteli,
a proto není možné žádost schválit.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Česká Rybná neschvaluje žádost
o opravu příjezdové cesty č. j. 333/2020.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 326/2020 bylo schváleno
ROZPOČTOVÁ ZMĚNA Č. 5
Starosta obce seznámil ZO se změnami v rozpočtu a požádal o schválení rozpočtové změny č. 5 (dotace 33 600,-Kč VPP, dotace POV 80 000,-Kč (8115),
volby 31 000,-Kč, v rámci rozpočtu) Nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje rozpočtovou
změnu č. 5.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 327/2020 bylo schváleno
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ZADÁVACÍ DOKUMENTACE  DĚTSKÉ A WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ
V OBCI ČESKÁ RYBNÁ
Starosta obce seznámil ZO se – Zadávací dokumentací pro veřejnou zakázku
malého rozsahu na stavební práce –Dětské a workoutové hřiště v obci Česká
Rybná. Ze strany zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje Zadávací dokumentací pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce –Dětské a workoutové hřiště v obci Česká Rybná. A pověřuje starostu obce
podpisem zadávací dokumentace.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 328/2020 bylo schváleno
DĚTSKÉ A WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ V OBCI ČESKÁ RYBNÁUCHAZEČI
Starosta obce navrhl ZO oslovit ﬁrmy na realizaci Dětského a workoutového
hřiště v obci Česká Rybná a to:
• TEWIKO systems s. r. o., Tř. DR. Milady Horákové 185/66, 460 07 Liberec
• Berger – Huck s. r. o., Vanišova 552, 533 74 Horní Jelení
• TR Antoš s.r.o., Na Perchtě 1631, 511 01 Trutnov
Ze strany ZO nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje oslovit ﬁrmy
na realizaci Dětského a workoutového hřiště v obci Česká Rybná a to:
• TEWIKO systems s. r. o., Tř. DR. Milady Horákové 185/66, 460 07 Liberec
• Berger – Huck s. r. o., Vanišova 552, Horní Jelení
• TR Antoš s.r.o., Na Perchtě 1631, 511 01 Trutnov
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 329/2020 bylo schváleno
DĚTSKÉ A WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ V OBCI ČESKÁ RYBNÁ
 HODNOTÍCÍ KOMISE
Starosta obce seznámil ZO s povinností zřídit hodnotící komisi na výběrové
řízení – otevírání obálek (tři členy a tři náhradníky). Starosta navrhl: člen-Bartošová Zdenka, Myšák Radek, Vencl Josef. Náhradník-Kalousek Jiří, Malý Jiří,
Krejčíř Lukáš. Ze strany ZO nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje hodnotící
komisi ve složení: člen-Bartošová Zdenka, Myšák Radek, Vencl Josef. Náhradník-Kalousek Jiří, Malý Jiří, Krejčíř Lukáš.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 330/2020 bylo schváleno
8
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ADMINISTRACE PROJEKTU „DĚTSKÉ A WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ
V OBCI ČESKÁ RYBNÁ“
Starosta obce seznámil ZO s nabídkou od f. JASTA consulting s. r. o. – administrace
projektu na akci „Dětské a workoutové hřiště v obci Česká Rybná“. Cena za zhotovení
díla je ve výši 35 000,-Kč. Ze strany zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje nabídku od f.
JASTA consulting s. r. o. – na administraci projektu „Dětské a workoutové hřiště v obci Česká Rybná“. A pověřuje starostu obce podpisem příkazní smlouvy č. 0820.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 331/2020 bylo schváleno
NÁKUP POZEMKOVÉ PARCELY V K. Ú. ČESKÁ RYBNÁ
Starosta obce seznámil ZO s výsledkem jednání ve věci pozemkové parcely
č. 136/3 o výměře 234 m2, trvalý travní porost. Dohodnutá cena za pozemek
8190,-Kč (35,-Kč/m2). Starosta požádal ZO o vyjádření se k této ceně, případně schválení kupní ceny za uvedený pozemek. Kupní cena ve výši 8190,-Kč
byla schválena bez připomínek.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje nákup p. p. č.
136/3 o výměře 234 m2, trvalý travní porost, v KÚ obce Česká Rybná
za cenu 8190,-Kč a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 332/2020 bylo schváleno
SMĚNA POZEMKOVÝCH PARCEL V K. Ú. ČESKÁ RYBNÁ
Starosta obce seznámil ZO s možností směnit část pozemkové parcely č. 948 v majetku obce za pozemkové parcely č. 1073, 1071, 1066/2 a 1070/1 v majetku Podchlumí
a.s. Česká Rybná. Ze strany ZO nebyly vzneseny žádné požadavky ani připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Česká Rybná vyhlašuje záměr směny
části pozemku p. č. 948 za pozemkové p. č. 1073, 1071, 1066/2 a 1070/1
o celkové výměře 3378 m2, vše k. ú. Česká Rybná.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 333/2020 bylo schváleno
PRODEJ ČÁSTI P. P. Č. 1353 V K. Ú. ČESKÁ RYBNÁ Č. J. 374/2020
Starosta obce seznámil OZ se žádostí o prodeji části obecního pozemku č. p. p. 1353
– ostatní komunikace, ostatní plocha v k. ú. Česká Rybná u Žamberka. Starosta obce
navrhl vyhlásit záměr na prodej části p. p. č. 1353 – ostatní komunikace, ostatní
plocha v obci a k. ú. Česká Rybná u Žamberka. Nebyly vzneseny žádné připomínky.
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Česká Rybná ukládá starostovi obce
vyhlásit záměr-prodat nemovitost z majetku obce – část p. p. č. 1353(cca
12 m2) ostatní komunikace, ostatní plocha v obci a katastrálního území
Česká Rybná u Žamberka.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 334/2020 bylo schváleno.
ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK:
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU
„OPRAVA ČÁSTI MÍSTNÍ KOMUNIKACE NA P. P. Č. 1211/1“
Starosta obce seznámil ZO, že dne 18. 08. 2020 v 15.00 hodin proběhlo otevírání obálek a vyhodnocení nabídek hodnotící komisí. Tři uchazeči splnili zadané podmínky pro výběrové řízení. Výsledek vyhodnocení dle ceny vč. DPH.
1. STRABAG a. s., Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové cena 700 999,34 Kč
2. HELP, silnice-železnice s.r.o., Moravská 537, 562 03 Ústí nad Orlicí
cena 740 551,46 Kč
3. STAVITELSTVÍ EU s.r.o., Husovo náměstí 99, Vamberk 517 54
cena 758 418,00 Kč
Hodnotící komise zadavateli doporučila uzavřít smlouvu o dílo s uchazečem
STRABAG a. s., Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 15000.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje pořadí uchazečů veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava části místní komunikace
na p. p. č. 1211/1“
1. STRABAG a. s., Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové cena 700 999,34 Kč
2. HELP, silnice-železnice s.r.o., Moravská 537, 562 03 Ústí nad Orlicí
cena 740 551,46 Kč
3. STAVITELSTVÍ EU s.r.o., Husovo náměstí 99, 517 54 Vamberk
cena 758 418,00 Kč
a pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy o dílo se STRABAG a. s.,
Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 338/2020 bylo schváleno
OZ ukládá
 do 21. září 2020 dodání návrhů o podání žádosti o dotaci – Akce programu
obnovy venkova pro rok 2021
 předsedům kontrolního a ﬁnančního výboru provést kontrolu do 16. 10.
2020
10
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OZ bere na vědomí
 Stav ﬁnančního účtu k 18. 08. 2020
 Podání žádosti o rozšíření „ZÓNA 30“ na horní konec obce
 HZS Pardubického kraje, podání žádosti o bezplatný převod vozidlového
terminálu Matra G2 do vlastnictví naší obce č. j. 399/2020
 KrÚ Pardubického kraje odbor ﬁnanční, oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření 26. 10. 2020 č. j. 395/2020.
 Žádost o poskytnutí informace, dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném
přístupu k informacím č. j. 385/2020. Odpověď na žádost č. j. 388/2020.
 Ateliér Maur s.r.o., vánoční světelná výzdoba, cenová nabídka
 Žádost o povolení tradičního pálení z děla č. j. 375/2020
 Zpráva SPOZ – zastupitel obce J. Malý
 Lesní hospodářství-místostarosta
 Jednání kontrolního výboru č. 1/2020 ze dne 3. 8. 2020

Zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná dne 04. 09. 2020
Přítomno sedm zastupitelů:
Jiří Malý, Josef Vencl, Petr Valach, Radek Myšák, Petr Krčmář,
Ing. Petr Krčmář, Jiří Kalousek
Omluven: Lukáš Krejčíř – přítomen od 19:17 hodin
ROZPOČTOVÁ ZMĚNA Č. 6
Starosta obce seznámil ZO se změnami v rozpočtu a požádal o schválení rozpočtové změny č. 6 (dotace 33 600,-Kč VPP, v rámci rozpočtu) Nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje rozpočtovou
změnu č. 6.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 342/2020 bylo schváleno
ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK „DĚTSKÉ
A WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ V OBCI ČESKÁ RYBNÁ“
Starosta obce seznámil ZO, že dne 02. 09. 2020 v 10.00 hodin proběhlo otevírání obálek a vyhodnocení nabídek hodnotící komisí. Tři uchazeči splnili
zadané podmínky pro výběrové řízení.
Českorybenský Zpravodaj - 4/2020
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1. TR Antoš s.r.o., Na Perchtě 1631, 511 01 Turnov-cena bez DPH
1 552 000,00Kč
2. TEWIKO systems, s.r.o., Kateřinská 791, 463 03 Stráž nad Nisou – cena
bez DPH 1 510 246,00Kč
3. Berger – Huck s.r.o., Vanišova 552, 533 74 Horní Jelení-cena bez DPH
1 858 420,00,- Kč
Hodnotící komise zadavateli doporučila uzavřít smlouvu o dílo s uchazečem
TEWIKO systems, s.r.o., Kateřinská 791, 463 03 Stráž nad Nisou.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje nabídku od f.
TEWIKO systems s.r.o., - za cenu 1 510 246,-Kč bez DPH na stavební práce s názvem zakázky „Dětské a workoutové hřiště v obci Česká Rybná“.
A pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy o dílo TEWIKO systems
s.r.o., Kateřinská 791, 463 03 Stráž nad Nisou.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 343/2020 bylo schváleno
Lukáš Krejčíř – přítomen od 19.17 hodin
OZ bere na vědomí
 Stav ﬁnančního účtu k 04. 09. 2020
 Úřad práce České republiky-podání žádosti o prodloužení dohody VPP.
Číslo dohody UOA-V-9/2020
 EKO-KOM, a.s – odměna za třídění odpadu za období 01. 04.-30. 06. 2020
činí 14 893,39 Kč
 MV-GŘ HZS ČR – podání žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na výdaje za odbornou přípravu, za uskutečněný zásah jednotky SDH
obce mimo územní obvod jejího zřizovatele a na vybavení a opravy neinvestiční povahy.
 Žádost o opravu komunikace p. č. 1248/3 v k. ú. Česká Rybná č. j. 440/2020
 Nepromotion group s.r.o. – analýza aktuálního stavu webu
 MÚ Žamberk, odbor regionálního rozvoje a územního plánování, stavební úřad – rozhodnutí, společné povolení, kterým schvaluje stavební záměr
„stavební úpravy, přístavba a nástavba kulturního domu v obci Česká Rybná + ČOV vč. splaškové kanalizace s výtokovým objektem“ č. j. 419/2020
 Ford Motor Company, s.r.o.- bezpečnostní svolávací akce č. j. 428/2020
 Návrhy na změnu územního plánu č. j. 432/2020, 434/2020, 435/2020,
445/2020, 457/2020 a 471/2020.
12
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 Zpráva SPOZ – zastupitel obce J. Malý
 Lesní hospodářství-místostarosta

Zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná dne 22. 09. 2020
Přítomno sedm zastupitelů:
Jiří Malý, Josef Vencl, Petr Krčmář, Ing. Petr Krčmář,
Jiří Kalousek, Lukáš Krejčíř
Omluven: Radek Myšák, Petr Valach
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PROGRAMOVÉ ÚČELOVÉ DOTACE
NA POŽÁRNÍ TECHNIKU A VĚCNÉ PROSTŘEDKY POŽÁRNÍ
OCHRANY JEDNOTKY SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCE
Z ROZPOČTU PARDUBICKÉHO KRAJE NA ROK 2020  II. KOL
Č. J. 475/2020
Starosta obce seznámil ZO se zněním Smlouvy o poskytnutí programové
účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany
jednotky SDH obce z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2020 – II kolo.
Účelová dotace na pořízení radiostanic s příslušenstvím a sady D25 na hašení lesních požárů 45 000,-Kč. Ze strany ZO nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje Smlouvy
o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné
prostředky požární ochrany jednotky SDH obce z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2020 – II. kolo. Evidenční číslo smlouvy OKŘ/20/23470.
Pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 353/2020 bylo schváleno
PROIZS CZ S.R.O.  CENOVÁ NABÍDKA PRO JSDH ČESKÁ RYBNÁ
Č. J. 492/2020
Starosta obce seznámil OZ s cenovou nabídkou pro JSDH Česká Rybná od f.
ProIZS CZ s.r.o. – Analog/digitální radiostanice Motorola DP2600e VHF, externí mikrofon a sada pro hašení lesních požárů za celkovou cenu 65 936,53Kč
Starosta navrhl vybavení pro JSDH Česká Rybná zakoupit (dotace 45 000,-Kč).
Nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje nákup vyČeskorybenský Zpravodaj - 4/2020
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bavení pro JSDH Česká Rybná, seznam vybavení dle cenové nabídky č. j.
492/2020 za cenu 65 936,53Kč.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 354/2020 bylo schváleno.
ROZPOČTOVÁ ZMĚNA Č. 7
Starosta obce seznámil ZO se změnami v rozpočtu a požádal o schválení rozpočtové změny č. 7 (dotace 33 600,-Kč VPP, v rámci rozpočtu, dotace POV 80 000,Kč (8115), dotace JSDH 15 000,-Kč). Nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje rozpočtovou
změnu č. 7.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 357/2020 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 740,-Kč/hodina bez DPH. Pověřuje
starostu obce podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 358/2020 bylo schváleno
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÍ PODPORY NA HOSPODA
ŘENÍ V LESÍCH Z ROZPOČTU PARDUBICKÉHO KRAJE Č. J. 496/2020
Starosta obce seznámil ZO se zněním Smlouvy o poskytnutí ﬁnanční podpory na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje. Finanční podpora
ve výši 11 340,-Kč. Ze strany ZO nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje Smlouvu
o poskytnutí ﬁnanční podpory na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje. Evidenční číslo smlouvy OŽPZ/20/23923. Pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 359/2020 bylo schváleno
14
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OZV Č. 1/2020, O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU
SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ
A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ
Starosta obce seznámil OZ se zněním nově vypracované OZV a požádal o její
schválení. Uvedl, že maximální poplatek může být vyměřen ve výši 869,99 Kč.
Starosta navrhl zvýšit poplatek ze stávajících 500,-Kč na 600,- Kč. Zastupitel
Jiří Kalousek navrhl zvýšit poplatek na 800,-Kč.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje Obecně
závaznou vyhlášku č. 1/2020, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů-poplatek 600,- Kč
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 1 (Kalousek) Zdržel se 0
Usnesení č. 360/2020 bylo schváleno
OZ bere na vědomí
 Stav ﬁnančního účtu k 22. 09. 2020
 Výzva k účasti při předání vlastnických hranic č. j. 444/2020
 Návrh na změnu územního plánu č. j. 472/2020
 Podání žádosti o zavedení pravidelných kontrol vodního toku v obci Česká
Rybná na Povodí Labe č. j. 489/2020
 HZS Pardubického kraje, oznámení o zahájení kontroly dne 24. září 2020
 Zápis z porady dobrovolných knihovníků konané 7.9.2020 v Městské
knihovně Žamberk
 MÚ Žamberk, odbor regionálního rozvoje a územního plánování stavební
úřad, souhlas s odstraněním stavby č. j. 505/2020
 Zpráva SPOZ – zastupitel obce J. Malý
 Zápis ze schůze Školské rady při Základní škole Česká Rybná ze dne 7. 9. 2020
Josef Vencl – starosta obce

Českorybenský Zpravodaj - 4/2020
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SDH ČESKÁ RYBNÁ
Z ČINNOSTI SDH
Letošní rok je díky koronaviru velmi střídmý na veškerou činnost pro všechny
spolky. Mnoho akci se muselo během roku rušit a jiné změnily termín. Nekonalo se sjíždění Divoké Orlice, okrskové námětové cvičení, okrskové cvičení.
Ale přeci se něco podařilo z našeho celoročního plánu splnit a doufejme, že se
ještě něco podaří.

GRILOVÁNÍ  4.7.2020
Začátek prázdnin jsme zahájili grilováním u hasičárny. Na novém grilu se otočily dvě kýty, které labužníci grilovaného masa spořádali.
Po delší odmlce shromažďováni to bylo příjemné posezení a všem se to asi
líbilo, protože se rozcházeli v pozdních nočních hodinách.

HRY BEZ KATASTRU  1.8.2020
Letošní hry se letos přesunuly do nedaleké Velké Skrovnice. Místo pořádání
bylo opět na koupališti, které má své nezapomenutelné kouzlo. Jak se dařilo

16
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našim barvám? Do soutěže přibyly nové disciplíny, jako bylo kop míče na terč
(něco jako šipky), sestřelování pinpongového míčku lukem. Dále následovaly klasické disciplíny: soulyžení, chůdy a pivní štafeta. Umístění pro hasičské
družstvo bylo jedno z nejlepších za celou dobu co se hry pořádají. Bylo to
druhé místo. Obecnímu družstvu se letos nedařilo. Skončili na posledním
místě. Věříme, že příště to bude lepší. Družstvo starostů si od posledních her,
z posledního místa, polepšilo. I přes nezdařený pokus ve slalomu s kolečkem
a jedním starostou v korbě to dopadlo ku podivu dobře. Obsadili třetí místo.

KAMARÁDŮV MEMORIÁL  22.8.2020
Letos, to byl již 32. ročník memoriálu, který proběhl již tradičně v nočních hodinách, proti kopci vedle školy. K zápolení se přihlásilo 18.družstev. Běh proti kopci i za snížené viditelnosti vyžaduje velké soustředění pro každého člena
soutěžního družstva. Na kopci to zpestřuji ještě nástřikové terče. Vše záleží
na rychlosti a strojníkovi, aby nezalil proudaře k terčům. Terče jsou umístěny
za valem nad horní cestou, který někdy rozhoduje i o včasném nastříkáni terče
a pořadí v umístění. Jak se dařilo, našim? Ženy to měli pod kontrolou. Obsadily
pěkné druhé místo. Družstvo mužů právě doplatilo na zmíněný val před terči. Levý proud měl nejlepší čas (26.78s) ze všech. Pravý proud nevyšel. Celkem
skončili na sedmém místě. Příště to bude jistě lepší. Celým sportovním kláním
nás provázel DJ Homer. Někteří jedinci se rozcházeli v časných ranních hodinách. To svědčí opět o zdařilé akci.
Umístění jednotlivých družstev:
Muži:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Ženy:

Lanšperk
Dlouhoňovice
Dolní Dobrouč
Žamberk
Klášterec n. Orlicí
Kameničná
Česká Rybná
Písečná
Říčky
Bohousová
Hejnice
Helvíkovice
Záchlumí

30,99s
33,67s
33,86s
39,61s
42,97s
45,71s
49,59s
49,98s
58,98s
75,89s
NP
NP
NP

1)
2)
3)
4)
5)

Dolní Dobrouč
Česká Rybná
Dlouhoňovice
Písečná
Kameničná

Českorybenský Zpravodaj - 4/2020

35,26s
43,57s
43,82s
48,88s
55,59s

Za SDH Milan Ralik
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Z ČINNOSTI MLADÝCH HASIČŮ
Celý červenec, tedy prvních 14 dní bylo ve znamení příprav na tábor, který byl
letos už třetí týden o prázdninách.
V sobotu 18. července tak u táborového ohně čekali na děti v maskách indiánů
a tancem u totemu jejich vedoucí. Došlo k rozdělení do indiánských kmenů,
takže po celý týden jsme se setkávali například s Apači nebo Siouxi. Ve stejném duchu byly také další dny, tedy hry v indiánském duchu. Testování odvahy rudých tváří, skládání zkoušky odvahy nebo síly a vytrvalosti.
Mezi vlastnosti indiánů patří důvěra ve své bratry. Hra, která byla stavěna právě na této vlastnosti se stala velkou zábavou na pozdní odpoledne. Děti musely věřit svým kamarádům, že je udrží na živém dřevěném žebříku. Nakonec
tak dovedli své dva vedoucí až k mokrém koupeli v řece. Nejinak tomu bylo
i u maskovací hry a přípravy plavidla pro svého náčelníka. Tak jako tomu bylo
v západoamerických prériích, tak i my jsme museli využít pouze přírodních
materiálů, jak k maskování, tak k výrobě plavidla. I důkaz schopnosti přežít
v přírodě aneb jak uvařit vajíčko natvrdo pouze se třemi sirkami a ešusem.
Výsledek byl opravdu překvapivý. Vajíčko se dá i vyudit.
Malí indiáni ale ukázali, že jsou i zruční. Kromě týmových triček, které se letos
batikovaly si vytvořili vlastní lapač snů nebo náramek přátelství, které měli
na památku. A lapač snů opravdu potřebovali, protože v noci se teda v táboře
děly věci. Objevily se nám kopřivy ve spacácích, kameny v botách nebo nabarvené vlasy. U některých mladších dětí fungoval natolik, že je nebylo možné
vzbudit ani na noční bojovou hru. Letos si ji pro nás připravili členové a přátelé našeho sboru.
Týden utekl jako voda v řece, která letos nebyla svou teplotou příliš lákavá
k častým vodním hrátkám. A tak tu byl páteční večer, táborák, ocenění tří
nejlepších kmenů krásnými dorty od našich hostí. Poslední večer nám opět
zpříjemnila kytara a táborové písně. Ano, samozřejmě, i večerka byla prodloužená. A pak už nezbylo nic jiného než v sobotu opět odjet domů. Rozloučit se
a za rok zase? Ano, zase…
Je třeba říct, že letos jsme tábor opět posunuli zase o kus dál. Krásný totem
z rukou kluků Pfeiferových a Filipa Pavla, program vytvořený od Terky Honskusové, Katky Zemanové a Péti Prachařové. O naše zdraví pečovala Katka Va18
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lachová. Nejen za toto je třeba děkovat, ale i všem ostatním, co se na přípravě
tábora a jeho následném úklidu podíleli.

ZAHÁJENÍ SEZÓNY 20202021
Společně se zahájením školního roku jsme opět začali s pravidelnými schůzkami
a přípravou na podzimní kolo hry Plamen. Začali jsme opět trénovat také běh
jednotlivců na 60m.
A hned první neděli v září byly první závody v této disciplíně v sousední Bohousové. V mladších dívkách nás reprezentovala Anežka Honskusová, která skončila na prvních závodech na 8. místě. Ve starších dívkách to byla Natka Janečková
s konečným 31. místem a konečně starší chlapci, kde Pavel Pfeifer bral body
za 6. místo, Tomáš Dytrt skončil na 9. místě. Dominiku Samkovi se tento závod
nevydařil a oba pokusy měl neplatné.
Druhý závod disciplíny byl v sobotu 12.9. v Černovíru. Letos kvůli stávající koronavirové krizi bez závodů požární všestrannosti. Výsledky v kategorii mladších
i starších byly pro naše barvy velmi úspěšné!
Mladší dívky:

3. místo

Anežka Honskusová

Starší dívky:

28. místo

Adéla Vítková

Starší chlapci:

3. místo
10. místo
11. místo
14. místo

Dominik Samek
Tomáš Dtrt
Pavel Pfeifer
Petr Pfeifer

Hned následující den jsme jeli do Mladkova, kde mimo šedesátky probíhal
závod dorostenců v běhu na 100 metrů. Zároveň došlo k vyhlášení výsledků
z loňské sezóny, která se nedoběhala do samého závěru. Ale nejprve si napíšeme
aktuální výsledky v šedesátkách a pak stovkách. K těm výsledkům z loňského
roku se dostaneme později.
Mladší dívky:

5. místo

Anežka Honskusová

Starší dívky:

34. místo
36. místo

Adéla Vítková
Natálie Janečková
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Starší chlapci:

1. místo
3. místo
12. místo
17. místo

Dominik Samek
Tomáš Dytrt
Petr Pfeifer
Pavel Pfeifer

Závod dorostenců dopadl takto:
Dorostenky střední:

18. místo
19. místo

Patricie Cozlová
Natálie Janečková

Dorostenci mladší:

6. místo
9. místo

Pavel Pfeifer
Petr Pfeifer

Dorostenci střední

5. místo
13. místo

Dominik Samek
Tomáš Dytrt

Další závod a také poslední v tomto kalendářním roce by měl být 17.10. v Lanškrouně, ale uvidíme, co nám daná situace připraví.
A pokud jste zvědaví na loňské výsledky v obou disciplínách, tak tady jsou ty
nejzajímavější.
Na celkovém 13. místě skončil Dominik Samek, 20. byl Tomáš Dytrt, 25. Petr
Pfeifer a 29. Pavel Pfeifer.
Mezi dorostenci to byla stříbrná pozice pro Radka Pfeifera mezi staršími. Dále 7.
pozice por Patrika Kalouska a 9. pro Kryštofa Kalouska.
V sobotu 3. října nás čeká podzimní kolo hry Plamen v Bytřeci, tak nám držte
palce, aby se nám podařilo zúročit čas strávený na trénincích a učení doma.
Za kolektiv MH SDH
Lucie Leuchterová

DRAČÍ LODĚ V PASTVINÁCH
Je už tradicí, že na závodech dračích lodí v Pastvinách prezentují také
naše ženy. 13. ročník závodu amatérských posádek se konal 15. srpna. Jednadvacetičlenné posádky se dopoledne scházejí k tréninkům. Pak už v postupovém pavouku jedou buď dvě nebo tři rozjížď ky dlouhé 250 metrů.
Věřte nebo ne, ten čtvrt kilometr je opravdu dlouhý… Ale i tentokrát to
dopadlo pro náš tým velmi dobře. Holky opět zabraly a vybojovaly velmi
cenné stříbro. Obzvláště, když vezmeme v potaz, že vítězný tým jsou vo20
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dačky ze Žamberku mezi nimiž jsou i takové borky, které závodí za profesionální posádky dračích lodí. Je to už snad i tradiční souboj mezi těmito
dvěma týmy.
Za SDH Lucie Leuchterová

TJ SOKOL ČESKÁ RYBNÁ
STANOVÁNÍ NA HŘIŠTI
První víkend v srpnu se uskutečnilo stanování na hřišti. V sobotu jsme se
od třetí hodiny pomalu začali scházet na fotbalovém hřišti TJ Sokol. Děti i dospělí si vyzkoušeli bubble ball- měkké nafukovací bublinové koule s ramenními popruhy a úchyty uvnitř, které přivezla pro zábavu jedna ze stanujících
rodin, za což jim moc děkujeme. Večer pak čekalo nově přistěhovanou rodinu
do vsi, která se stanování účastnila, malé překvapení. V čele s lovcem na hřiště
Českorybenský Zpravodaj - 4/2020
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dorazila i pochytaná „zvířata“ z nedalekého zverimexu. Milá rodinka se ochotně „zvířat“ ujala a všechna napojila i nasytila. Dětem se po setmění promítala
pohádka na velkém plátně. Nakonec nás stanovalo pět rodin. Druhý den ráno
jsme posnídali variaci buchet a na oběd už jsme byli doma. Děkujeme všem
za účast i za pomoc.

LOUČENÍ S LÉTEM
Na sobotu 29. 8. byl naplánován turnaj v nohejbalu a akce „loučení s létem“.
Počasí si s námi do poslední chvíle hrálo, a proto byl turnaj v nohejbalu nakonec zrušen. Fotbalové nadšence však počasí neodradilo a nakonec si nohejbal na hřišti přátelsky zahráli. Pro děti byla připravena stanoviště s úkoly. Děti
běhaly přes překážkovou dráhu, chytaly rybičky, odpovídaly na záludné otázky,
vyráběly větrníky z papíru a malovaly na kamínky. K občerstvení byl hermelín
i klobásky a moc jsme si pochutnali na grilovaných kuřatech, již tradičně od Jirky
K. K poslechu hrála reprodukovaná hudba.
Děkujeme Vám všem, kteří jste pomohli při realizaci akce i těm z Vás, kteří nás
přišli podpořit.
Za TJ Sokol Dominika Chaloupková Krátká

TJ SOKOL Česká Rybná
zve všechny na

ČESKORYBENSKOU DR AKIÁDU
Pokud počasí a situace dovolí,
akce se uskuteční
v neděli 18. října od 15.00 hod.
v České Rybné na louce nad školou.

22
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Z důvodu koronavirové situace se bohužel ruší posvícenské divadelní
představení, které se mělo uskutečnit 17.10.2020.

POSVÍCENSKÉ FOTBALOVÉ UTKÁNÍ
Všichni jste zváni na kvalitní fotbalový zápas SVOBODNÍ - ŽENATÍ, který by se
měl uskutečnit 18.10.2020 (v neděli) od 13 hodin na fotbalovém hřišti. Občerstvení
zajištěno.
Vlajky, trumpety a řehtačky s sebou.

NOHEJBAL A FOTBAL V ZIMNÍCH MĚSÍCÍCH:
odjezd na nohejbal – každý pátek v 17.30 h do haly v Dlouhoňovicích
odjezd na fotbal – každou neděli v 18.00 h do haly Žirafa v Žamberku
Za TJ Sokol Martin Myšák

ČZS ČESKÁ RYBNÁ
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ZAJÍMAVOSTI Z NAŠÍ OBCE
BLAHOPŘEJEME K NAROZENINÁM
ČERVENEC:
Renata Bubeníková 75 let
Pavel Žaloudek 85let
Jiří Kulhavý 70let
SRPEN:
Dana Raliková 60let
ZÁŘÍ:
Eva Kholová 75let
Zdeněk Zimmer 65let
Josef Vymetálek 60let
Hodně zdraví a rodinné pohody přejí členové SPOZ.

VZPOMÍNÁME
Z kruhu svých nejbližších a spoluobčanů navždy odešla
8. srpna 2020
ve věku 72 let
paní Ludmila Žabová.

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
Zástupci SPOZ se zúčastnili zahájení školního roku, aby přivítali čtyři prvňáčky,
kteří poprvé zasedli do školních lavic. Pro vzpomínku na první den ve škole jim
byl předán malý dárek. Přejme všem žákům, aby jim naše škola dala základ do
života a jednou na ní budou v dobrém vzpomínat.
Za SPOZ Jiří Malý
24
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VÝLET PŘÁTEL HISTORIE
23. srpna rybenští zájemci o historii navštívili v Potštejně vojenské muzeum,
které se nachází v budově obecního úřadu. Majitelé muzea nám představili
svoji rozsáhlou sbírku a odpověděli na spoustu otázek. Dozvěděli jsme se
řadu dalších zajímavých informací o bohaté vojenské historii našeho státu.
Stejný den jsme opětovně navštívili LEGIOVLAK, který měl zastávku v nedalekém Vamberku. Zde se opět potvrdilo, že je stále co objevovat a na co
se ptát. Tuto expozici by měl určitě navštívit každý Čech. Bohužel jen málo
z nás si uvědomuje, že svět, ve kterém žijeme, není samozřejmostí.
Další výpravu plánujeme na podzimní až zimní měsíce (jak situace dovolí)
do Městského muzea v Žamberku. Zde bude probíhat výstava: Operace BARIUM. Případní zájemci, kteří s námi pravidelně nejezdí a nedostávají tudíž
informační SMS, mě mohou kdykoliv kontaktovat. (tel: 737 711 670)
Za Přátele historie z České Rybné
Martin Myšák
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INFORMACE Z KULTURNÍ KOMISE
Vážení spoluobčané, jistě každý víte, že nařízením vlády a hygienických
stanic je omezeno pořádání různých společenských a jiných aktiv z důvodu pandemie covid 19. Toto opatření se dotklo i nás v České Rybné,
a tak jsme museli zrušit setkání důchodců, které mělo proběhnout 10.
října 2020. Jelikož odborníci předpovídají, že covid 19 nás bude trápit
delší dobu, tak neproběhne ani slavnostní rozsvícení vánočního stromečku. V případě změny Vás budeme informovat. MDŽ v březnu 2021 bylo
po dohodě s účinkujícími zrušeno z důvodu nejisté situace.
Na závěr se omlouvám, jak to všechno dopadlo, ale není v našich silách to
nějak změnit. Snad se situace zklidní a bude vše zase v normálu. Zdraví
všech je přece to nejdražší a nejdůležitější.
Za kulturní komisi
Zdeněk Martinec
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MH SDH
NA TÁBOŘE
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