ČESKORYBENSKÝ
ZPRAVODAJ

3/2021

Družstvo hasiček Česká Rybná v Pastvinách
na Dračích lodích.
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná
dne 28. 07. 2021 od 19:00 hodin
Přítomno pět zastupitelů:
Jiří Malý, Josef Vencl, Petr Valach, Radek Myšák, Ing. Petr Krčmář
Omluven: Petr Krčmář, Jiří Kalousek, Lukáš Krejčíř (nemoc)
Rozpočtové opatření č. 3
Starosta obce seznámil ZO se změnami v rozpočtu a požádal o schválení rozpočtového opatření č. 3 (Dotace VPP 156 800,-Kč, Dotace „Podpora místní
prodejny v obci“ 50 000,-Kč, Dotace „Veřejné osvětlení, solární svítidla bez
podzemního vedení“ 110 000,-Kč, Příspěvek Covid 62 038,79Kč, Investiční
příspěvek Orlicko 11 820,-Kč). Nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje rozpočtové opatření č. 3.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 454/2021 bylo schváleno
Hruška, spol. s.r.o.-žádost o vydání souhlasu-Dotační program Obchůdek 2021+, č. j. 306/2021
Starosta obce seznámil OZ se žádostí o vydání souhlasu, aby ﬁrma Hruška,
spol. s.r.o. si podala žádost o dotaci. Nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje vydání souhlasu ﬁrmě Hruška, spol. s.r.o. na podání žádosti o dotaci. Dotační program „Obchůdek
2021+“.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 455/2021 bylo schváleno.
TJ Sokol Česká Rybná z.s. – žádost o ﬁnanční příspěvek č. j. 335/2021
Starosta obce seznámil ZO se žádostí o ﬁnanční příspěvek na zakoupení chladícího zařízení LINDR PYGMY 25/K. Pořizovací cena 14 158,-Kč. Starosta
navrhl poskytnout dar ve výši 5000,-Kč. Nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje poskytnout ﬁnanční dar ve výši
5 000,-Kč. A pověřuje starostu obce podpisem darovací smlouvy.
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Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 457/2021 bylo schváleno
SH ČMS-SDH Česká Rybná-žádost o výpůjčku pohostinství „Bosenka“
Starosta obce seznámil OZ se žádostí o výpůjčku nebytových prostor č. p. 120
(pohostinství Bosenka) č.j. 336/2021. Starosta obce navrhl vypůjčit nebytový
prostor za úhradu spotřebované el. energie, vody a plynu. Nebyly vzneseny
žádné připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje SH ČMS-SDH Česká Rybná
od 20. 08. 2021 do 22. 08. 2021 výpůjčku nebytového prostoru v č.p. 120
v k.ú. obce Česká Rybná (pohostinství Bosenka), za úhradu provozních nákladů. A pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 458/2021 bylo schváleno.
Nabídka opravy elektroinstalace OÚ Česká Rybná – moštárna č. j.
329/2021
Starosta obce seznámil ZO s cenovou nabídkou na opravy elektroinstalace OÚ
Česká Rybná – moštárna za166 332,40Kč. Cenová nabídka přílohou zápisu.
Ze strany zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje cenovou nabídku pod č.j.
329/2021 na opravu elektroinstalace OÚ Česká Rybná – moštárna za cenu
166 332,40Kč. A pověřuje starostu obce zasláním objednávky.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 459/2021 bylo schváleno
OZ bere na vědomí
 Stav ﬁnančního účtu k 22. 07. 2021
 Zápis ze Správní rady Skupinového vodovodu Hejnice-Česká Rybná dne
18.06.2021 č. 1/2021
 Žádost o odstranění betonové překážky ve vodním toku č. j. 312/2021
 Žádost o úpravu příjezdové cesty k č. p. 54, č. j. 341/2021
 Cenová kalkulace-evidence a pasport veřejného osvětlení č. j. 324/2021
 Rozhodnutí o majetku č. j.: HSPA-353-8/2020 ze dne 11. 1. 2021. Bezúplatný převod majetku na obec Česká Rybná. Radiostanice vozidlová, HT
6991DC PEGAS-pořizovací cena 60 428,55Kč. Sada montážní, HT 1108
A MATRA-pořizovací cena 14 500,-Kč.
 Zpráva SPOZ – zastupitel obce J. Malý
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Zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná dne 29. 09. 2021
od 19:00 hodin
Přítomno sedm zastupitelů:
Jiří Malý, Josef Vencl, Petr Valach, Radek Myšák, Ing. Petr Krčmář,
Petr Krčmář, Jiří Kalousek,
Omluven: Lukáš Krejčíř (nemoc)
Smlouva o zabezpečení zimní údržby komunikací v obci Česká Rybná
2021-22
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 860,-Kč/hodina bez DPH. Pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 463/2021 bylo schváleno
Rozpočtové opatření č. 5
Starosta obce seznámil ZO se změnami v rozpočtu a požádal o schválení rozpočtového opatření č. 5 (Dotace volby 31 000,-Kč). Nebyly vzneseny žádné
připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje rozpočtové opatření č. 5.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 464/2021 bylo schváleno
ZO ČZS Česká Rybná, žádost o výpůjčku pohostinství „Bosenka“
č. j. 421/2020
Starosta obce seznámil OZ se žádostí o výpůjčku nebytových prostor č.p. 120
(pohostinství Bosenka) – č. j. 421/2021. Starosta obce navrhl vypůjčit nebytový prostor za úhradu spotřebované el. energie, vody a plynu. Nebyly vzneseny
žádné připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje ZO ČZS Česká Rybná od 8. do 10.
října 2021 a od 28. října 2021 do 28. listopadu 2021 výpůjčku nebytového
prostoru v č.p. 120 v k.ú. obce Česká Rybná (pohostinství Bosenka) za úhradu provozních nákladů. A pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
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Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 466/2021 bylo schváleno.
Žádost o pronájem pohostinství „Bosenka“ a sálu Oú č. j. 426/2021
Starosta obce seznámil OZ se žádostí o pronájem nebytových prostor č. p. 120
(pohostinství Bosenka + sál OÚ) - č. j. 426/2021. Starosta obce navrhl pronajmout nebytový prostor (šenk Bosenka) za stanovený poplatek ze dne 28. března 2017 č. usnesení 486/2017 – výše poplatku 400,-Kč + úhradu spotřebované
el. energie, vody a plynu a sál OÚ za stanovený poplatek ze dne 19. listopadu
2009 č. usnesení 97/2009 – výše poplatku 350,-Kč. Nebyly vzneseny žádné
připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje pronájem od 15. 10. 2021
do 17. 10. 2021 nebytového prostoru v č.p. 120 v k.ú. obce Česká Rybná
(pohostinství Bosenka), za úhradu 400,-Kč a provozních nákladů a pronájem obecního sálu od 15. 10. 2021 do 17. 10. 2021 – výše poplatku 350,-Kč
+ spotřeba plynu.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 467/2021 bylo schváleno.
ProIZS CZ s.r.o. – cenová nabídka pro JSDH Česká Rybná č. j. 407/2021
Starosta obce seznámil OZ s cenovou nabídkou pro JSDH Česká Rybná od f.
ProIZS CZ s.r.o. – Kalové ponorné čerpadlo 50AFU20.8L 3F/400V-těžká řada
za 13 915,-Kč. Starosta navrhl vybavení pro JSDH Česká Rybná zakoupit. Nebyly vzneseny žádné připomínky. Cenová nabídka přílohou zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje nákup vybavení pro JSDH
Česká Rybná, seznam vybavení dle cenové nabídky č. j. 407/2021 za cenu
13 915,-Kč.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 468/2021 bylo schváleno.
Darovací smlouva, TJ Sokol Česká Rybná (darující)-Obec Česká Rybná
(obdarovaná)
Starosta obce seznámil ZO s darovací smlouvou, kde TJ Sokol Česká Rybná daruje bezplatně obci Česká Rybná pozemkové parcely č. 136/5, 136/6, 136/7, 136/8
a 141 v. k. ú. Česká Rybná u Žamberka. Nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje darovací smlouvu a pověřuje
starostu obce podpisem darovací smlouvy.
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Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se Malý
Usnesení č. 469/2021 bylo schváleno
SH ČMS-SDH Česká Rybná-žádost o výpůjčku pohostinství „Bosenka“
č.j. 438/2021
Starosta obce seznámil OZ se žádostí o výpůjčku nebytových prostor č. p. 120
(pohostinství Bosenka) č.j. 438/2021. Starosta obce navrhl vypůjčit nebytový
prostor za úhradu spotřebované el. energie, vody a plynu. Nebyly vzneseny
žádné připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje SH ČMS-SDH Česká Rybná
od 22. 10. 2021 do 24. 10. 2021 výpůjčku nebytového prostoru v č.p. 120
v k.ú. obce Česká Rybná (pohostinství Bosenka), za úhradu provozních nákladů. A pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 470/2021 bylo schváleno.
Podání žádosti o dotaci z programu obnovy venkova na rok 2022
Starosta obce seznámil ZO se zásadami pro poskytování dotací z rozpočtových
prostředků Pardubického kraje v rámci programu obnovy venkova pro rok 2022.
Po diskusi byl tento bod přesunut na příští zasedání zastupitelstva obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Česká Rybná schvaluje přesunout tento bod na příští
zasedání zastupitelstva obce.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 471/2021 bylo schváleno
OZ bere na vědomí
 Stav ﬁnančního účtu k 29. 09. 2021
 EKO-KOM, a.s. odměna za zpětný odběr odpadů z obalů 14 463,76 Kč
za období 01.04. – 30. 06. 2021
 Úřad práce České republiky, protokol o kontrole-dodržování zákona o státní sociální podpoře č.j. 359/2021. Na straně zaměstnavatele nebyly kontrolou shledány žádné nedostatky č.j. 172788/21/PA.
 MÚ Žamberk, odbor stavebního úřadu a územního plánování, SPOLEČNÝ SOUHLAS pro stavbu „rodinný dům“ na p. p. č. 595/3 a 1298/4 v kat.
území Česká Rybná u Žamberka č. j. 356/2021
 Luděk Skala-Servis BOZP a PO-zjištěné závady k provozuschopnosti zařízení. Seznam závad předán místostarostovi obce Česká Rybná – jednatel
skupinového vodovodu.
Českorybenský Zpravodaj - 3/2021
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 ELRO Czech s.r.o. -žádost o vyjádření k vydání územního souhlasu.
 Oznámení o termínu akce-tradiční pálení z děla OBCR/437/2021
 Zápis ze schůze Školské rady při Základní škole Česká Rybná ze dne 8. 9.
2021
 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2020/2021
 Zpráva SPOZ – zastupitel obce J. Malý
Josef Vencl – starosta obce

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ RYBNÁ
ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
Nový školní rok byl zahájen 2. září 2021 za účasti starosty obce, zástupců Sboru
pro občanské záležitosti, zástupců školské rady a rodičů prvňáčků. Ve školním
roce 2021/2022 navštěvuje základní školu 22 žáků, 19 dětí je z České Rybné,
3 dětí dojíždí z Hejnic. Do prvního ročníku nastoupilo 5 nových prvňáčků, 2
chlapci a 3 holčičky. Upomínkovou knihu jim předala paní Zdena Bartošová
a paní Jaroslava Kalousková. Dále na ně čekala sklenice sladkého medu věnovaného panem Jendou Valachem, balíčky se školními potřebami a Krajským
úřadem Pardubického kraje zaslané materiály pro dopravní výchovu. Všechny
žáky povzbudivými slovy a čokoládovým dárkem s obrázkem naší školy přivítal starosta obce pan Josef Vencl. Vyučuje se ve dvou třídách s pěti postupnými
ročníky. V I. třídě se učí žáci 1. a 2. ročníku, ve II. třídě žáci 3., 4. a 5. ročníku.
Poděkovat bych také chtěla dalšímu včelaři panu Hrdinovi za velkou sklenici medu, který věnoval dětem do školy a panu J. Balašovi za opravu stolu
ve školní jídelně.
Přeji všem, žákům, pedagogům i rodičům, klidný školní rok, který děti stráví
pokud možno ve školních lavicích.
Mgr. Marta Košťálová ředitelka

NA DOPRAVNÍM HŘIŠTI V ŽAMBERKU
Dne 14. září tohoto roku jsme se linkovým autobusem vypravili do Žamberka a po příchodu na dopravní hřiště jsme se setkali s pracovníkem SVČ
Animo. panem Jedličkou. Ten se nás hned ujal a s dětmi jsme si hřiště prošli a děti se seznámily se všemi křižovatkami, kruhovým objezdem i všemi
značkami. Potom nám pan Jedlička ukázal, jak má být správně vybavené
8
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jízdní kolo a poučil nás od jakého věku mohou malí cyklisté jezdit po silnici
a jak se mají cyklisté a chodci, coby účastníci silničního provozu chovat. Potom se děti rozdělily do skupin mladších a starších žáků. Mladší děti dostaly
koloběžky, starší jízdní kola. Děti se podle pokynů a pod bedlivým dohledem
pana Jedličky rozjely po hřišti a učily se, jak je to s předností na křižovatkách,
kruhovém objezdu a dokonce nechráněném železničním přejezdu. Samozřejmě děti občas udělaly chybu, ale hned na ni byly upozorněni a poučeni
o správném řešení.
Všichni si dopoledne moc užili, pobavili se, ale hlavně se mnoho důležitého dozvěděli a naučili. Pan instruktor byl skvělý, počasí nám přálo a nikdo se nezranil.
Po skončení akce jsme se vypravili opět na autobus a vrátili se unavení, spokojení a chytřejší do naší milé školy.
Bc. Jana Králová učitelka

U HASIČŮ
Ve čtvrtek 16. 9. jsme navštívili základnu jednotky SDH u nás v České Rybné. Pro žáky si opět udělala čas Lucka Leuchterová, Lukáš Krejčíř a Tomáš
Pfeifer. Všechny děti postupně prozkoumaly velkou cisternu, včetně jejího
vybavení, mohly se dokonce i svézt. Seznámily se s vybavením hasičárny,
mohly si vyzkoušet výstroj hasiče i s dýchacím přístrojem, dozvěděly se něco
o poskytnutí první pomoci při poranění ruky nebo nohy, vyzkoušely si ohlášení požáru nebo podání zprávy na č. 112. Pro ty, kteří nechodí do kroužku
hasičského sportu, byly nachystány otázky k zodpovězení, a k tomu i malá
odměna. Děkujeme za přátelské přijetí a čas věnovaný dětem.
Mgr. Vendula Valachová učitelka

TJ SOKOL ČESKÁ RYBNÁ
STANOVÁNÍ NA HŘIŠTI
V polovině srpna, ve dnech 14.–15.8., jsme společně s dětmi stanovali na hřišti
TJ Sokol. V sobotu jsme se od třetí hodiny začali pomalu scházet. Děti během
odpoledne hrály fotbal, běhaly po hřišti, hrály různé hry a malovaly na kamínky. Počasí bylo velmi slunečné a tak dětem jedna z maminek přinesla nanuky
na zchlazení. Po setmění se promítala pohádka na velkém plátně. Spát se šlo
chvíli před půlnocí. Děkujeme všem za účast i za pomoc při dopíjení soudku
v dalších dnech.
Českorybenský Zpravodaj - 3/2021

9

LOUČENÍ S LÉTEM
Poslední prázdninovou sobotu,31. 8., jsme se na hřišti TJ Sokol „loučili s létem“. Počasí si s námi do poslední chvíle hrálo, ale nakonec se nám vyčasilo.
Pro děti bylapřipravenastanoviště s úkoly. Tvořilo se, házelo se míčkem na
plechovky, skákalo po vzoru stop a probíhal slalom s míčem. Kvůli chladnému počasí se některé připravené disciplíny neuskutečnily. Děti jako odměnu
dostávaly výborné palačinky a malou sladkost. Na závěr si mohly nechat namalovat obrázek na obličej.K občerstvení byl hermelín i klobásky a moc jsme
si pochutnalina grilovaných kuřatech, již tradičně od Jirky K. Děkujeme Vám
všem, kteří jste pomohli při realizaci akcei těm z Vás, kteří nás přišli podpořit.
Za TJ Sokol Dominika Chaloupková Krátká

TJ SOKOL Česká Rybná zve všechny na

Č E SKORYBE NSKOU DR AK I ÁDU
Pokud počasí dovolí, akce se uskuteční v neděli 24. října od 14.00 hod.
v České Rybné na louce nad školou.

P OZ VÁNK A NA P OSVÍC ENSK É
F OTBALOVÉ ODP OLE DNE
Utkání ženatých proti svobodným proběhne v neděli 17. 10. 2021
od 13.00 hod. na fotbalovém hřišti v České Rybné.
Občerstvení zajištěno! Přijďte fandit. :-)
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ZAJÍMAVOSTI Z NAŠÍ OBCE
BLAHOPŘEJEME K NAROZENINÁM
Červenec: Roman Košťál 65let
Srpen:
Zdeněk Bárnet 60let
Marie Cabalková 75let
Ludmila Felcmanová 60let
Příjměte od členů SPOZ ještě jednou přání zdraví a rodinné pohody.

DIAMANTOVÉ SVATBY
Letošního roku dovršili šedesát let společného života tři manželství v naší
obci. SPOZ přeje hodně zdraví a dlouhá společná léta.
Věra a František Krčmářovi
Magdalena a Zdeněk Grünerovi
Marie a Zdeněk Martincovi

ZLATÁ SVATBA
Padesát let společného života oslavili manželé Zdenka a Jiří Bartošovi.
Do dalších let jim přejeme pevné zdraví a samé radostné chvíle.

ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU
Na zahájení školního roku 2021-22 se také zůčastnili zástupci SPOZ, aby
přivítali prvňáčky v naší škole. Jako pozornost, aby vzpomínali na první
den ve škole, jim byl předán malý dárek v podobě knížky. Přejeme jim,
aby rok proběhl standartně a nemuseli přecházet na distanční výuku.

Českorybenský Zpravodaj - 3/2021
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VZPOMÍNÁME
Z kruhu svých blízkých a z řad spoluobčanů navždy odešli:
pan Antonín Bartoš 90let
paní Eva Valachová 71let
paní Zuzana Matějková 53let
Zarmouceným rodinám projevujeme upřímnou soustrast.
Za SPOZ Jiří Malý

SBÍRKA NA POMOC JIŽNÍ MORAVĚ
Dne 26. června 2021 byla vyhlášena v obci Česká Rybná sbírka pro Obec
Hrušky. Do sbírky se zapojilo mnoho dárců, a nejen z České Rybné, ale
i z Hejnic a ze Záchlumí. Dne 4. července 2021 v 5.00 hodin, vyjelo plně naložené hasičské auto s přívěsem. Auto bylo naloženo různými věcmi ze sbírky
a na přívěsu byla prkna a krycí plachty. Nesmím zapomenout na cukrářské
výrobky od našich spoluobčanů. K tomu všemu ještě byla obálka s obnosem
28 000,-Kč + 13 000,-Kč, za které se nakoupila rozbrušovačka, řetězová pila
od Makity a nátěr na prkna. Sbírku za obec v pořádku dopravili a předali
Tomáš Dytrt st., Petr Dastych, Jirí Kalousek st. a Jiří Kalousek ml. Děkujeme
Všem občanům, kteří přispěli na tuto výjimečnou akci.
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VESNICKÉ HRY BEZ KATASTRU 2021 ČESKÉ LIBCHAVY
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TJ SOKOL
 STANOVÁN
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TJ SOKOL
 LOUČENÍ S LÉTEM

Vydává Obec Česká Rybná v nákladu 80 ks. Evidenční číslo MK CR E 19675.
Uzávěrka příštího čísla: 30. 12. 2021.
Foto na obálce Zdeněk Martinec, Lucie Leuchterová a Dominika Chaloupková Krátká.
Redakční rada neodpovídá za stylizaci příspěvků a tiskové chyby.
Vytiskla tiskárna AG TYP Kostelec nad Orlicí.

16

Českorybenský Zpravodaj - 3/2021

