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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Vážení spoluobčané,
jak jistě víte v době od 10. do 11.
října 2014 proběhly volby do zastupitelstva naší obce. Svými hlasy jste
rozhodli o tom, že zvoleni byli: Josef
Vencl-152 hlasů, Miroslav Koudela-144, Ing. Petr Krčmář-137, Tomáš
Blecha-128, Jiří Malý-120, Petr Valach-119, Jiří Žabka-111, Mgr. Marie
Šulcková-99 a Mgr. Dominika Krátká 97 hlasů. Sami vidíte, že v devítičlenném zastupitelstvu obce došlo
k výměně dvou zastupitelů. Po osmi
letech došlo také ke změně na místě
starosty obce. Na ustavujícím zasedání obecního zastupitelstva obce
Česká Rybná byl dne 7. listopadu
2014 zvolen starostou obce Josef
Vencl a místostarostou Ing. Petr
Krčmář. Další významnou změnou
je, že starosta obce bude svoji funkci
vykonávat jako uvolněný člen zastupitelstva.
Jsem si vědom toho, že tato změna
zatíží finanční rozpočet obce. Dosavadní starosta svoji funkci vykonával
jako neuvolněný člen zastupitelstva
/při zaměstnání/ a pobíral odměnu
ve výši 19 585,- Kč měsíčně. Já vykonávám funkci starosty obce jako
uvolněný člen zastupitelstva / hlavní
pracovní poměr/ a budu pobírat plat
ve výši 32 641,- Kč měsíčně.
Na obecním úřadě bude nadále zaměstnána p. Martincová /účetní/,
která bude přijímat veškerá podání
obyvatel a dále bude vyřizovat ná-

ležitosti spojené např. s evidencí
obyvatel, CZECHPOINT, datovou
schránku, spisovou službu, ověřováním podpisů a listin, výběrem stanovených poplatků.
Úřední dny zůstávají pondělí – středa 8.00-11.00 a 13.00-17.00 hodin,
ale to neznamená, že na obec nemůžete přijít v jiný pracovní den.
Každý občan obce v případě, že to
bude považovat za nutné, může přijít za mnou domů.
Každý měsíc bude zasedání zastupitelstva obce na Obecním úřadě, které je přístupné pro všechny občany.
Dvakrát do roka bude veřejná schůze na sále obecního úřadu a doufám,
že bude chodit více obyvatel než
v minulých letech.
Předem děkuji všem obyvatelům,
kteří se budou aktivně podílet
na chodu naší obce /různé nápady,
zlepšení, připomínky atd./. Záležitosti obce a také to jak bude naše
obec vypadat není totiž jen záležitostí starosty obce nebo obecního
zastupitelstva, ale nás všech.
Co se týče informací o dosavadní
činnosti obecního úřadu uvádím, že
tato do současné doby zatím není
moc vidět, protože je převážně spojena s pracemi administrativního
charakteru, které jsou nutné v souvislosti se změnami.
Také je to spojeno i s tím, že se
do současné doby já i nově zvolení
zastupitelé seznamujeme s proble-
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matikou nově vykonávané práce.
Proto Vás také žádám o trpělivost
a doufám, že toto období bude trvat
jen nezbytně nutnou dobu a obecní
úřad bude pracovat alespoň tak dobře jako v minulých letech.
V této souvislosti bych chtěl také poděkovat panu Jiřímu Žabkovi za jeho
práci během jeho osmiletého působení ve funkci starosty obce. Dále
bych chtěl poděkovat za odvedenou
práci v obecním zastupitelstvu bývalým zastupitelům, jmenovitě B.
Valachovi a J. Kalouskovi.
Dále bych chtěl poděkovat za činnost, reprezentaci obce a odvede-

nou práci v roce 2014 všem činným
členům dobrovolných organizací
naší obce a dalším obětavým občanům, kteří pracují ve prospěch
obce.
Na závěr svého příspěvku bych
chtěl ještě poděkovat lidem, kteří
mně nejvíce pomohli v začátcích při
mém novém zaměstnání a to I. Martincové, P. Řeháčkové, J. Venclovi st.,
I. Prchalovi a Z. Martincovi st..
Všem obyvatelům České Rybné přeji
do nového roku 2015 hodně zdraví,
štěstí, spokojenosti a úspěchů v pracovním i mimopracovním životě.
Josef Vencl, starosta obce

KONTAKTY NA ČLENY ZASTUPITELSTVA
OBCE ČESKÁ RYBNÁ
STAROSTA:
Josef Vencl

737 505 134

ceskarybna@tyhan.cz

733 306 324

petrkrcmar@tyhan.cz

MÍSTOSTAROSTA:
Ing. Petr Krčmář

ČLENOVÉ ZASTUPITELSTVA
Miroslav Koudela
Tomáš Blecha
Jiří Malý
Petr Valach
Jiří Žabka
Mgr. Marie Šulcková
Mgr. Dominika Krátká
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605 378 614
731 525 652
606924140
604 896 935
732 617 860
734 381 705
608 909 195

koudela19@seznam.cz
tomasble@seznam.cz

j.zabka@email.cz
Mariesulckova@seznam.cz
domi.kratka@email.cz
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MEDAILONEK STAROSTY
A DVOU NOVÝCH ZASTUPITELŮ
JOSEF VENCL - starosta obce - je mi 36 let, zatím svobodný - jedna dcera,
po vystudování SOU - truhlář, jsem absolvoval SŠ podnikání v oboru. V předchozím zaměstnání jsem působil dvanáct let u firmy Mačát - výroba nábytku na zakázku a to převážně v Praze. Jsem rodákem České Rybné a členem
TJ Sokol Česká Rybná. Děkuji všem, kteří mi ve volbách dali svůj hlas.
DOMINIKA KRÁTKÁ - zastupitel obce,člen finančního výboru - je mi 30 let,
po vystudování střední zdravotnické školy jsem absolvovala na VŠ obor sociální práce. Od ukončení studia se pohybuji v oblasti pomáhajících profesí. Jako
sociální pracovnice jsem naposledy působila v pečovatelské službě v Žamberku. V současné době jsem na mateřské dovolené. V České Rybné žiji již třetím
rokem v domě po mé babičce, který prochází rekonstrukcí. V současnosti se
seznamuji se svou novou rolí zastupitele. Ráda bych vnesla do projednávání
věcí ženský pohled a také zde uplatnila své zkušenosti především v sociální
oblasti. Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří mi ve volbách dali důvěru.
TOMÁŠ BLECHA - zastupitel obce, člen kontrolního výboru - je mi 35 let,
šťastně ženatý - tři dcery, pracuji jako státní zaměstnanec. V České Rybné žiji
od roku 2008. Rád bych poděkoval všem, kteří mě podpořili ve volbách.

Zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná dne 21. 11. 2014.
Přítomno sedm zastupitelů:
T. Blecha, M. Koudela, P. Krčmář, J. Malý, P. Valach, J. Vencl, J. Žabka
Omluveni: D. Krátká, M. Šulcková
OZ bylo schváleno:
CC Zřízení finančního a kontrolního výboru - oba výbory budou tříčlenné
Finanční výbor: předseda - Mgr. Marie Šulcková
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Člen: Mgr. Dominika Krátká, Zdenka Bartošová
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Kontrolní výbor: předseda - Miroslav Koudela
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Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se - Koudela
Člen: Lucie Raliková, Tomáš Blecha
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se - Blecha
CC Zřízení kulturní komise , komise bude tříčlenná
Kulturní komise: předseda - Zdeněk Martinec
člen: Josef Vencl, Martin Myšák
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se - Malý, Žabka
CC Zřízení sboru pro občanské záležitosti SPOZ
Předseda: Jiří Malý
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se - Malý
CC Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva mimo místostarosty
Starosta navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla poskytována
měsíční odměna. Ze strany p. Žabky byl vznesen návrh, aby vykonávali
funkci bez nároku na odměnu. Schválen byl návrh p. Žabky
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti - Vencl Zdrželi se 0
CC Odměna za funkci neuvolněného místostarosty
Starosta navrhl odměnu ve výši 2375,-Kč. Jiří Žabka navrhl odměnu
ve výši 2000,-Kč. V 19.10 hodin opustil zasedání J. Žabka, ještě před
hlasováním o odměně místostarosty. Schválen byl návrh p. Žabky odměna
ve výši 2000,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti - Vencl Zdržel se- Krčmář
CC Údržba obecních komunikací v zimním období
Schváleno: J. Balaš /k pile/, P. Valach /Hranice+Hájovna/, J. Kulhavý
/Moštárna/ a J. Matyáš
CC Odměna (odstupné) při skončení výkonu funkce Jiřího Žabky
Výše odměny (odstupného) je jedna měsíční odměna+pětinásobek této
odměny §75 odst. 2 zákona o obcích. Výše odměny (odstupného)
je 117 510,-Kč /hrubého/
CC Příspěvek TJ Sokol Česká Rybná ve výši 1000,-Kč ,,Divadelní představení“
CC Záležitost skupinového vodovodu Hejnice-Česká Rybná
zástupci za obec Česká Rybná do správní rady schváleni - P. Krčmář
a P. Valach
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Zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná dne 3. 12. 2014.
Přítomno sedm zastupitelů:
T. Blecha, M. Koudela, P. Krčmář, J. Malý, M. Šulcková, , P. Valach, J. Vencl
Omluveni: D. Krátká, J. Žabka
OZ bylo schváleno:
CC Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně
na výdaje jednotky SDH pro rok 2014 uzavřené mezi Pardubický kraj
a Obec Česká Rybná.
Dotace poskytnuta ve výši 2800,-Kč.
CC Zakoupení prodejního stánku za částku 5000,-Kč
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti - Malý Zdrželi se 0
CC SPOZ-změna finanční částky na vítání občánků a blahopřání
-schváleno bylo navýšení částky na vítání občánků na částku 1000,-Kč
a zachování stávající částky 300,-Kč + květina na blahopřání
Zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná dne 19. 12. 2014.
Přítomno devět zastupitelů:
T. Blecha, M. Koudela, P. Krčmář, J. Malý, M. Šulcková,
J. Vencl, J. Žabka, D. Krátká, P. Valach
OZ bylo schváleno:
CC Pravidla rozpočtového provizoria pro měsíc leden a únor roku 2015
-výdaje v měsících, kdy nebude schválen rozpočet, mohou činit
maximálně 1/12 výdajů dle upraveného rozpočtu roku 2014.
CC Rozpočet Skupinového vodovodu Hejnice – Česká Rybná na rok 2015
- příjmy 519 000,-Kč
- výdaje 519 000,-Kč
CC Snížení závazného ukazatele na rok 2014
ZŠ nevyčerpá všechny finanční prostředky, které ji byly pro rok 2014
schváleny, proto se snižuje závazný ukazatel pro rok 2014 o 50 000,-Kč
Českorybenský Zpravodaj - 1/2015
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CC Příspěvek ZŠ Česká Rybná ve výši 1000,-Kč na dětský karneval
CC Volba počtu a členů SPOZ
ZO volí třináctičlenný SPOZ a jako členy: M. Šulckovou,
Z. Matějkovou, Z. Bartošovou, J. Myšákovou, J. Kalouskovou,
M. Kalouskovou, D. Ralikovou, L. Belkovou, E. Krčmářovou,
M. Košťálovou, V. Valachovou a E. Valachovou.
CC Místní program obnovy venkova obce Česká Rybná na období
2015–2018
OZ bere na vědomí:
CC Zpráva kulturní komise:
Informace o přípravě sjezdu rodáků. Sjezd rodáků se bude konat
20. 6. 2014
Informace o konání koncertu PIŃAKOLÁDA
Informace o konání rozsvícení stromečku - náklady: 6 574,-Kč
MAS Orlicko - žádost o mimořádný příspěvek ve výši 10,-Kč/občan

MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA
OBCE ČESKÁ RYBNÁ NA OBDOBÍ 2015–2018
CC Oprava místních komunikací
CC Nákup pozemků
- hřbitov
- okolo restaurace
- okolo OÚ
- na vybudování stavebních parcel
- pro potřeby obce
CC Vybudování dětského hřiště
CC Bezpečnostní prvky v obci
- dopravní zrcadla
- foto pasti, kamerový systém
CC Veřejné osvětlení
- vybudování osvětlení podél
cesty ke hřbitovu
8

- osvětlení hřbitova
- oprava a rozšíření veřejného
osvětlení
CC Zavedení elektřiny na hřbitov
CC Vybudování zábradlí
na hřbitov
CC Vybudování přístřeší u křížku
pod hřbitovem
CC Oprava a údržba budov
v majetku obce
- výměna oken – OÚ,
restaurace + sál,
- zateplení budov – OÚ,
restaurace + sál, ZŠ, obchod
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- rekonstrukce střechy
nad sálem OÚ + snížení
stropů nad jevištěm +
rekonstrukce elektriky
- odsávání par - restaurace
C Vyčištění potoka Rybná
C Nákup hasičského vozu
cisterna
C Nákup traktorové techniky +
příslušenství
C Obnova – oprava sakrálních
památek

C Oprava hasičské zbrojnice,
rekonstrukce střechy,
popřípadě nástavba
C Vybudování sportovního hřiště
C Oprava oplocení na hřbitově
C Úprava veřejných prostranství
v majetku obce
C Protipovodňové opatření
Místní program POV byl schválen
na zasedání OZ dne 19. 12. 2014 pod
číslem usnesení 50/2014.

C Rozšíření vodovodu

Josef Vencl, starosta

TJ SOKOL ČESKÁ RYBNÁ
TURNAJ V MINIFOTBALU
HABŘINKA 2014
Účast českorybenských hráčů
na minifotbale Habřinka 2014:
M. Felcman
M. Myšák
T. Khol
R. Žaba
L. Vencl
M. Košťál
R. Krčmář
T. Dytrt
P. Krčmář ml.
R. Myšák
J. Vencl ml.

19x
17x
15x
12x
10x
9x
9x
9x
3x
3x
2x.

Celkem se hrálo 20x, zúčastnilo se
28 hráčů.

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
V ČESKÉ RYBNÉ

Dne 13. prosince 2014
uspořádal Sokol Česká Rybná ve spolupráci s obecním úřadem
již tradiční vánoční
kulturní akci. Stejně jako minulý
rok k nám zavítal divadelní ochotnický spolek Na Skále z Helvíkovic
se svým kusem Postel pro anděla.
I tentokráte bylo publikum v naplněném sále spokojeno a odměnilo
herce dlouhým potleskem.
Děkujeme všem, kteří pomohli
s organizací, škole za půjčení
vánočního stromečku a divákům,
kteří se přišli vánočně naladit.
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STOLNÍ TENIS

Umístění českorybenských hráčů ve stolním
tenise na turnajích
mimo obec:

POSVÍCENSKÝ
FOTBALOVÝ ZÁPAS

Muži 4. místo: M. Myšák st.
Žáci osmifinále: M. Myšák ml.

Dne 19. 10. 2014 se uskutečnilo tradiční posvícenské fotbalové utkání
Ženatí-Svobodní.
Na fotbalovém hřišti se za velmi pěkného počasí sešlo 30 diváků. Rozhodčím byl pan Stanislav Kolovecký.
Zápas tentokrát skončil v normálním čase nerozhodně 3 : 3. Rozhodovaly
tedy penalty, v nichž
se více dařilo Ženatýma zvítězili 5 : 3.

27. 12. Lukavice:

Sestavy mužstev:

25. 12. Žamberk:
Muži 1. místo:
Žáci 1. místo:

M. Myšák senior
M. Myšák junior

26. 12. Dolní Dobrouč:

Muži 1. místo:
4. místo:
Žáci 1. místo:
Čtyřhra muži
3. místo:

V. Šulcek
M. Myšák st.
M. Myšák ml.
Myšákovi

28. 12. Králíky:
Muži 1. místo:
Žáci 2. místo:

M. Myšák st.
M. Myšák ml.

PŘIPRAVOVANÉ
AKCE
přelom LEDNA a ÚNORA
ZIMNÍ PŘÁTELSKÁ
PROCHÁZKA
(termín a trasa budou upřesněny dle
počasí)
Za TJ Sokol
Česká Rybná
Martin Myšák
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Ženatí:
Myšák Martin, Blecha Tomáš (1),
Vencl Josef st., Hynek Vladimír,
Vencl Josef ml., Krčmář Robert,
Dytrt Tomáš (1), Šarik Štefan,
Honzík Josef,
Khol Tomáš (1x vlastní gól)
Svobodní:
Khol Tomáš (2),
Vencl Lukáš, Stejskal Jakub,
Felcman Michal, Šulcek Vojtěch,
Krčmář Petr ml., Roček David(1)

VÁNOČNÍ TURNAJ
VE STOLNÍM TENISE

18. ročníku Vánočního turnaje
ve stolním tenise se na sále OÚ
zúčastnilo 8 hráčů neregistrovaných
a 11 hráčů registrovaných. Účast
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sice byla menší než v minulých letech, ale to neubralo na soutěživosti
jednotlivců a dvojic.
Umístění neregistrovaných:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Donát Václav (Hylváty)
Vencl Lukáš (Česká Rybná)
Šulcek Vojtěch (Česká Rybná)
Haletár Tomáš (Dubenec)
Krejčí Vojta (Velký Vřešťov)
Valachová Monika (Záchlumí)
Belko Ján (Česká Rybná)
Javůrek Tomáš (Česká Rybná)

Čtyřhra negistrovaných :
1. Schreiber, Vrabec (Líšnice,
		 Jablonec nad Nisou)
2. Donát, Donát (Hylváty)
3. Dvořák, Herel (Vysoké Mýto)
4. Havel, Žák (Žamberk)
5. Bartoš, Kladivo (Němčany,
		Žamberk)

Čtyřhra neregistrovaných:
1. Šulcek, Vencl (Česká Rybná)
2. Myšák, Myšák (Česká Rybná)
3. Uhlíř, Adamcová (Letohrad)
4. Vágner, Skalický (Letohrad)
5. Krejčí, Halenár (Velký Vřešťov,
		Dubenec)
6. Belko, Javůrek (Česká Rybná)
Umístění registrovaných hráčů:
1. Dvořák Martin (Vysoké Mýto)
2. Vrabec Jan (Jablonec
		 nad Nisou)
3. Schreiber Michal (Líšnice)
4. Havel Břetislav (Žamberk)
5. Herel Miroslav (Vysoké Mýto)
6. Horníček Luboš (Letohrad
		Orlice)
7. Donát Tomáš (Hylváty)
8. Kladivo Josef (Žamberk)
9. Žák Jakub (Žamberk)
10. Bartoš Jiří (Němčany)
11. Vencl Josef (Česká Rybná)
Českorybenský Zpravodaj - 1/2015

11

VÁNOČNÍ TURNAJ
V KARETNÍ HŘE KOZA

V pohostinství Bosenka se 27. 12. 2014
konal čtvrtý bodovaný turnaj v karetní
hře KOZA. Zúčastnilo se ho 15 ,,hazardních hráčů“.
Po pěti hodinách hry
se na předních místech umístili
tito hráči:
1.
2.
3.
4.
5.

Vencl Josef
Kaněrová Simona
Javůrek Tomáš
Merganc Jiří
Šulcek Vojta

(Česká Rybná)
(Hradec Kr.)
(Česká Rybná)
(Žamberk)
(Česká Rybná)

Sponzor turnaje:
Felcman Mirek-vodoinstalace-topení
(Česká Rybná).

4. Felcman Mirek
5. Prchal Ivan
6. Šulcek Vojta
		 Javůrek Tomáš
8. Severa Michal
		Žamberk
9. Vencl Lukáš
10.		 Žabka Lukáš
		Lišnice

(21 bodů)
(18 bodů)
(12 bodů)
(12 bodů)
(7 bodů)
(4 body)
(3 body)

Náhradníci:
Felcman Michal, Lamač Jiří,
Krčmář Petr ml., Blecha Tomáš
Do nového roku 2015
přejeme všem hodně štěstí,
zdraví a úspěchů,
jak v pracovním
tak i v osobním životě.
Za TJ Sokol Česká Rybná
Vencl Josef ml.

Věcné ceny věnoval:
Barvínek Vít a Martinec Jiří
(oba z České Rybné)
Brdíček Vlastimil a Severa Michal
(oba ze Žamberka)
Do velkého finále, které
se uskuteční 7. února 2015
v pohostinství Bosenka
od 19.00 hodin, postoupilo těchto
10 hráčů:
1. Vencl Josef ml.
2. Merganc Jiří
		Žamberk
3. Kaněrová Simona
		 Hradec Králové
12

(41 bodů)
(34 bodů)
(24 bodů)

ČSZ ČESKÁ RYBNÁ
SETKÁNÍ V KOSTELCI

Kostelečtí zahrádkáři nás v listopadu opět pozvali na tzv. „dodernou“,
slavnostní vyhodnocení moštařské
sezóny. Konala se v jejich zahrádkářském středisku.
Kromě nás tam ještě byli zástupci ze
Žamberka. Společně jsme pak probrali výsledky loňského moštování.
Ve všech organizacích došlo k poklesu výroby, i když kostelecký i žamberský mošt má dobrou a dlouhou
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tradici. Bohužel ovoce nebylo tolik,
jak tomu bývalo v minulých letech,
a navíc se rychle kazilo.
Nakonec jsme ale byli s výsledky spokojeni, protože po dobrém jídle a pití
jsme se na svět hned dívali veseleji.

LISOVÁNÍ OVOCE

Rok 2014 nepřinesl velkou
úrodu ovoce, a to se samozřejmě odrazilo i na počtu lisovacích pátků. Jarní mrazíky
velkou část úrody zničily, přestože
stromy
nádherně odkvetly. Rodily jen odolnější odrůdy. Zpočátku to vypadalo,
že moštárnu ani neotevřeme, ale nakonec jsme však přece jen lisovali.
Celkový počet litrů byl nejnižší za
posledních 5 let. Musíme doufat, že
ten letošní rok bude lepší.
Za ČZS Mgr. Marie Šulcková

SDH ČESKÁ RYBNÁ
Z ČINNOSTI SDH

Měsíc říjen byl spojen
s přípravou techniky na
zimu. Prověrkou bylo
námětové cvičení.

NÁMĚTOVÉ CVIČENÍ

19. října 2014 provedly sbory 19.
okrsku námětové cvičení na objekt
skladu slámy v Záchlumí v majetku
Podchlumí a.s. Česká Rybná. Byla

praktikována doprava vody z nádrže
ve středu obce a ochrana přilehlých
objektů. Bylo prováděno řízení omezení dopravy na silnici, kde byl veden dopravní řád zásahu.
Přelom října a listopadu pak veškerá
činnosti směřovala k přípravě již podruhé pořádané naším sborem a to
vyhlášení Velké ceny Ústeckoorlicka
konané v Lukavici 8. listopadu 2014.
Blíže o této akci napíše Lucie Raliková. Proto velké poděkování patří
našim ženám, jenž šíří dobré jméno
sboru a obce. A tak členská základno, pojď ve stopách žen.
Rok 120. výročí založení našeho
sboru dospěl ke konci a tak přišla
chvíle, kdy si sbor shodnotil činnost
za tento rok na své výroční valné
hromadě.

VÝROČNÍ VALNÁ
HROMADA

6. prosince 2014, to byl den , kdy náš
sbor na své výroční valné hromadě
hodnotil práci za uplynulý rok. Byly
podány zprávy o činnosti tak, jak
v průběhu roku činnost gradovala.
Zprávu z úseku represe podrobně
rozebral velitel sboru. Na valné hromadě byla promítána videoprojekce,
jak ze závodů žen tak i z vyhodnocení Velké ceny Ústeckoorlicka. Komentář k promítaným
obrázkům podala Lucka Raliková. Stínem
valné hromady byla
malá účast členské základny!!
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Valnou hromadu pozdravili zástupci
z okolních sborů, a to Klášterce nad
Orlicí, Rybné nad Zdobnicí, Sopotnice, Českých Libchav, Bohousové
a Hejnic. V mnohých zdravicích se
objevil obdiv nad činností našich
žen s přáním, ať se jim daří nadále. Své zdravice přednesli i zástupci
z řad místních a to starosta obce, zástupce TJ Sokol a zástupce zahrádkářů. Naši zástupci sboru opětovali
pozvánku na výroční valné hromady
okolních sborů. S časem blížících
se svátků vánočních a nového roku
popřál předsedající hodně zdraví
spokojenosti a tím valnou hromadu
ukončil.

AKTIVITY
POD HLAVIČKOU SDH

13. října 2014
HRADECKÝ PŮLMARATON
Pod hlavičkou SDH Česká Rybná
opět svoji účast uskutečnila Lucka
Raliková. Na start se závodníci postavili ve 13 hodin a Lucka zvládla
trať za 2 hodiny a 3 minuty.
13. prosince 2014
CHRISTHAS NIGHT RUN
Hradec Králové (Vánoční noční běh)
Nočních závodů v Hradci Králové
se opět účastnila Lucka Raliková
pod hlavičkou SDH Česká Rybná.
V 16.30 se závodníci
postavili na start tratě
v délce 5 km s čelovými svítilnami. Čas
Lucky 0.27:32sec.
14

NAŠI ČLENOVÉ SLAVILI
ŽIVOTNÍ JUBILEA

Martinec Zdeněk
Valachová Eva
Žabka Miroslav

55 let
65 let
70 let

Přejeme hodně zdraví a zachování
přízně dobrovolné hasičině.

PŘIPRAVUJEME

Leden: DĚTSKÉ ZÁVODY

Únor: 21. 2. HASIČSKÝ PLES,
k poslechu a tanci hraje skupina
Combi Kvasiny
Březen: ČLENSKÁ SCHŮZE

Na konec mi dovolte,
abych jménem hasičů popřál
všem občanům šťastné vykročení
do nového roku, hodně zdraví
a členské základně aktivitu
proměněnou ve skvělé výsledky
dobrovolné hasičiny.

HISTORIE HASIČSKÉHO
SBORU ČESKÁ RYBNÁ
1894–2014
120 LET TRVÁNÍ
HASIČSKÉHO SBORU
Pokračování z čísla 3/2014
1941 Nejsou zápisy o činnosti
1942 Mimořádná doba se projevuje i v práci sboru. Valné

Českorybenský Zpravodaj - 1/2015

1943

1944
1945

1946
1947

hromady se nekonají a ani se
nevolí nový výbor. Ve sboru
je projednán přípis z Ministerstva vnitra a Svazu českých hasičů převod práv
a závazků. Starosta obce přejímá inventář a nářadí hasičské v ceně 33 700korun.
V důsledku sucha je nařízena zvýšená pohotovost požární i hlídková. Po odvolání
bratra Krčmáče čp. 9 do říše
se stává Zikmund Švec pokladníkem. Valná hromada
nebyla opět svolána. Bratr
Kapal z Lukavice u Rychnova nad Kněžnou, jako velitel
OHJ 15 v okupaci vykonal
přehlídku sboru. Byl vězněn
v Terezíně a tam přišel o obě
nohy.
Není zápis.
Dnem 5. května 1945 skončila německá persekuce
a doba protektorátu Čechy
a Morava. Po uvedeném datu
nastoupila řada členů vojenskou službu a z obce odešlo
do pohraničí více jak 30 rodin. Sbor zaznamenává velký
úbytek členstva a to ze 41
na 28 členů. V obci vznikly
dva požáry a to v čp. 43 a 88.
Do čela sboru Znovu byla
utvořena OHJ - Žamberk.
Provedeny doplňující volby
a velitelem se stává Václav
Tobiška čp. 53.
Sbor získává druhou cenu
v závodu s motorovou stří-

1948

1949

1950

1951

1952

1953
1954

1955

kačkou udělenou hasičským
sborem v Píšečné.
První zmínka, kdy do sboru přicházejí ženy, některé
slibují starostovi, že budou
spolupracovat pro rozkvět
našeho sboru a pro zdar
okresního cvičení.
Tento rok je popisován jako
zatěžkávací zkouška pro
sbor, a jen s těžkostmi v nich
obstál. Bratr Tobiška se vzdal
funkce a jeho zástupce se odstěhoval. Velitelem sboru se
stal Antonín Štandera.
Provedena
reorganizace
ve sboru a ustavení dvou
družstev o devíti členech.
Ve výboru se objevuje referentka žen, sestra Marie
Stejskalová.
Dochází k přejmenování hasičského sboru na Československá hasičská jednota. Byly
zaznamenány tři výjezdy
k požáru.
Členové se zavazují, že pomohou MNV při výstavbě
sušáku. Předsedou se stává
Josef Hynek čp. 85 a velitel
Mackovčín Jan.
Nastává doba útlumu činnosti. Sbor má nezpůsobilé
vozidlo k zásahu.
Pro nepochopení občanstva
a členstva je činnost slabá.
Přesto je postaven sušák
na hadice.
Zemřel bratr Krčmář František čp. 3, který byl dlouho-
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1956

1957

1958

1959

1960
1961
1962

1963

16

letým členem a činovníkem
výboru ve funci jednatele.
První zmínka o cvičení žactva.
Dostavil se neúspěch na soutěži mužů pro nekázeň. Naopak žáci obsadili v soutěži
druhé místo a dostali stříbrnou medaili, když úspěch
slavili pod vedením bratra
Ladislava Vorlického.
Přichází léta a nestálá doba,
která se vyznačovala velkým
střídáním funkcí a slabší činností sboru.
Není tomu jinak ani tento
rok. Volby probíhají za velkých těžkostí. Do čela je
zvolen Karel Kalous a velitel
Nuc Jaroslav.
Požáry stohu obilí a rodinného domku čp. 40. Ani
tyto požáry neotřásly liknavostí členstva. Auto je dáno
do provozu za obětování
vlastních prostředků členů.
Předsedou se stává bratr
Hynek čp. 64. První zmínka
o stavbě nové zbrojnice.
Krize ve sboru.
Stagnace v činnosti.
Bourá se 8.4. hasičské skladiště, které sloužilo plných
60 let svému účelu pro rekonstrukci vozovky. Členové
a občané se zavazují pomoc
při výstavbě zbrojnice.
Staré auto vyřazeno a nový
sbor nedostane, dokud nebude lepší činnost.

1964 Do čela sboru opět zvolen
Hynek čp. 64 a velitel Ladislav Vorlický.
1965 Sbor se nemůže dostat ze
starých problémů.
1966 Provádí
se
dodělávky
na zbrojnici a činnost se
zlepšila.
1967 Výbor má problém s obsazením velitele. Nakonec se jim
stává Jaroslav Kacálek.
1968 Za odstěhovaného bratra
Jaroslava Kacálka volí sbor
za velitele Václava Tobišku
čp. 53.
1969 Zemřel bratr Hynek Josef
čp. 64. Bratr Tobiška zahajuje a rozvíjí činnost mládeže. Předsedou se stává bratr
Antonín Kotyza. Velká série
požárů v družstevních objektech. 9.5. dopoledne vypukl
požár v ocelokolně sklad slámy. Když byl požár lokalizovaný a sbory se rozjížděly
domů v odpoledních hodinách, vypukl požár v sousedním skladováku. Střešní
konstrukce, seno a nějaké
stroje lehly popelem. 14.5.
opět odpoledne vypukl požár
stodoly čp. 34, kterou JZD
užívalo. Zde došlo k uhoření
několika kusů dobytka. Došlo i k poškození soukromého
objektu, který bezprostředně
na stodolu navazoval. 26.8.
vyhořel podruhé skladovák,
který po prvním požáru
z 9.5. byl opraven.
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1970 Zápis je stručný a nevystihuje dění. ZO obsazuje 78. místo v okrese.
1971 Činnost se rozvíjí a snad už
doba krize a stagnace je pryč.
Svědčí o tom i 13. místo naší
organizace v okrese. Náš
kroužek MP zajíždí do Skrovnice na instruktáž cvičení.
Požár v čp. 114 u Divišků.
1972 Doba se vyznačuje dobrou
činností mládeže, které dal
základ bratr Tobiška. Dorost
vyhrál okresní kolo soutěže požárních družstev. Organizace obsazuje 5. místo
v okrese.
1973 MP jsou zapojeny ve hře Plamen. Sbor dostává požární vozidlo Tatra 805. Zásah
u požáru v Bohousové a Záchlumí.
1974 Stav členstva se zvýšil na 65
členů. MP pracují ve hře
Plamen. Dobře obsazujeme
okrskové soutěže. Sbor oslavil 80 let trvání.
1975 Velký zájem dětí o hru Plamen. Bratr Tobiška končí
s funkcí velitele. Předsedy
sboru se ujal bratr Vorlický
a velitele Miroslav Žabka.
1976 Zápis nepodchycuje činnost.
1977 Sbor trochu polevil z cesty
z předcházejícíh let.
1978 Dobrá práce a výsledky MP
stále zůstávají. Začíná se
psát historie branných závodů MP na lyžích u nás v České Rybné. Zasahováno bylo

u dvou požárů - stoh slámy
v České Rybné a teletník
České Libchavy.
1979 Do sboru začínají vstupovat první ženy. Pro MP jsme
zhotovili klubovnu v budově
MNV za velké aktivity bratra
Dvonče a Krčmáře Oldřicha.
1980 Velitelem sboru se stává
Jiří Bartoš. Dobré výsledky
SSPD hlavně pak družstva,
které je složeno ze zaměstnanců JZD. Předseda sboru
bratr Vorlický provedl slavnostní otevření klubovny.
Naše organizace obsazuje
26. místo v okrese.
Pokračování příště.
Za SDH Jiří Malý

SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ
VÝSLEDKŮ VCÚ

V sobotu 8. listopadu bylo už od rána
mezi rybenskými hasiči živo. Vrcholily totiž přípravy na slavnostní vyhlášení Velké ceny ústeckoorlicka
v požárním sportu. To opět proběhlo v lukavické sokolovně.
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Program byl stejný
jako v loňském roce,
ovšem okořeněn o vyhlášení nej hasiče a hasičky a také nejlepších
útoků sezóny v obou kategoriích.
Pozorný čtenář Českorybenského
zpravodaje už ví, že ocenění získaly i naše ženy za nejrychlejší útok
na sklopné terče s časem 16,66 s.
I během vyhlášení novinky nej hasiče jsme slyšeli všem rybenským
dobře známé jméno. Bylo zde totiž
vyhlášeno pátrání po Hance Matějkové, která však hned po skončení
hasičské sezóny změnila nejen své
jméno, ale i bydliště. Hanka Matyášová se stala v očích závodníků
nej hasičkou pro uplynulou sezónu
2014. Pro úplnost všech novinek je
nutné doplnit, že Miroslav Franz,
známý všem závodníkům jako velmi
přísný, ale férový startér z SDH Černovír, byl uveden do síně slávy.
S novinkami jste už byli seznámeni, proto nezbývá už nic jiného, než
shrnout zbývající informace o průběhu vyhlášení a večera. Po zdravici
starosty obce, starosty pořádajícího
SDH a zástupce OSH ČMS se přistoupilo k samotnému vyhlášení.
Většina družstev si připravilo svá
videa, kterými svou sezónu shrnula
a představila se. V mužské kategorii
stanuli na místech nejlepších družstva SDH Letohrad Kunčice „C“,
Letohrad Orlice a Bystřec „B“. V té
něžnější kategorii to byla děvčata
z Letohradu Orlice, Letohradu Kun18

čic a Česká Rybná. Vyjmenována
jsou podle pořadí.
Ocenění za nejlepší prezentace
družstev si odnesly ženy z Horního Třešňovce a muži z Letohradu
Kunčic „C“. Poté už přítomné čekala volná zábava, kterou jim hudbou zpříjemnila kapela Brilant band
z Rychnova nad Kněžnou a vystoupení taneční skupiny NEON, nechyběla ani bohatá tombola. Tančilo
se až do dvou hodin do rána, pilo
se ještě déle. Akce se vydařila a bez
přispění pomocníků za barem, v kuchyni a u vstupného by to nešlo. Patří
proto veliký dík všem, kteří neváhali přiložit ruku k dílu, ať už na akci
samotné nebo na její přípravě a likvidaci. Na oplátku můžeme všem
skeptikům slíbit, že v dalším roce
se pořádání této významné akce
pro celou Velkou cenu ústeckoorlicka ujme SDH Bystřec. Nechme se
tedy překvapit, jak tuto akci pojmou
a nakolik se námi inspirují. I proto se
sluší ještě jednou poděkovat všem,
kteří nám už v loňském roce věřili
a byli nám nápomocni. Stejně veliký dík patří i Vám, kdo nám fandíte
a věříte v náš úspěch.
Na závěr bych ráda zmínila jednu
velikou zásluhu, bez které bychom
těžko dosáhly tak skvělého umístění. Rodina Malova nám umožnila
trénovat na jejich zahradě v době,
kdy nebylo možné, abychom běhaly
na hřišti. Trať nám připravovali s velikou láskou a pílí. Děkujeme!
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Za SDH Lucie Raliková

ZAJÍMAVOSTI Z NAŠÍ OBCE
DOSTAVENÍČO S DUEM
PIŇAKOLÁDA

Usměvavou a veselou hudební dvojici Pavlu a Soňu, známé pod názvem PiňaKoláda, neznají už občané
z České Rybné a širokého okolí jen
z televize Šlágr.

V sobotu 11. října 2014 jsme s nimi
prožili pěkné a příjemné tři hodinky naplněnými krásnými písničkami
a humorem. Pavla se Soňou hned
od začátku navodily v zaplněném
sále pěknou a veselou atmosféru,
která vydržela až do samého konce.
Touto cestou ještě jednou děkujeme děvčatům za krásné vystoupení
a Vám všem, kteří jste přišli a přispěli ke krásnému a příjemnému
sobotnímu večeru. Děkujeme také
a.s. Podchlumí, p. J. Makaloušovi, p. J. Adamcovi, p. R. Raškovi,
p. P. Dvončovi a tiskárně AG TYP
Kostelec, kteří nám pomohli finančně akci zajistit. Poděkování patří
i těm co nám ve svém volnu pomáhali s pořádáním a zajišťování celé akce.
Za kulturní komisi Zdeněk Martinec

SLAVNOSTNÍ
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO
STROMEČKU

Rok utekl jako voda a opět jsme rozsvěceli „Vánoční stromeček.“
Letos nám op ět přálo počasí
a tak celý program se mohl konat
venku u stromečku.
Nejprve proběhlo zahájení a seznámení s programem. Na uvítanou
a v průběhu slavnosti hrála a zpívala
skupina „NOVÝ SVĚT.“ Po zahájení
následovalo vystoupení žáků umělecké školy P. Ebena ze Žamberka
na dechové nástroje. Po té vystoupili s programem žáci základní školy
z České Rybné.
Po programu všechny přítomné pozdravili a popřáli hezké svátky a hodně zdraví ředitelka školy Mgr. Marta
Košťálová a starosta obce Josef Vencl. Pro přítomné bylo připraveno
malé občerstvení a to vánoční punč,
čaj, vánočné koláče a domácí malé
křápance, které připravili členové
ČSZ v České Rybné. Touto cestou
jim děkujeme za obohacení nabídky
občerstvení. K zakoupení různých
vánočních výrobků byly dva stánky a to stánek základní školy, kde
se prodávaly výrobky, které vyrobily sami děti a stánek zahradnictví
p. M. Malé.
Děkujeme Vám všem, kteří jste přišli
a svoji účastí přispěli k pěkné předvánoční atmosféře.
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Také děkujeme všem, kteří nám ve
svém volnu pomáhali celou akci zajišťovat a uspořádat.
Na závěr bych chtěl
jménem svým a jménem
kulturní komise
Vám i Vašim blízkým popřát
v Novém roce 2015
rodinnou pohodu, hodně štěstí,
lásky a zdraví.
Za kulturní komisi Zdeněk Martinec

PODĚKOVÁNÍ

Dozajista nejen naším jménem bychom chtěli poděkovat bývalým
zastupitelům Bohuslavu Valachovi
a Jiřímu Kalouskovi st. za jejich nezištnou a obětavou práci pro naši
obec v minulém volebním období.
Zároveň chceme popřát všem stávajícím zastupitelům mnoho úspěchů
v jejich nelehké činnosti.
Všem rybenským občanům přejeme
krásný a úspěšný nový rok - 2015.
Myšákovi z Hůrek

BLAHOPŘEJEME
K NAROZENINÁM

ŘÍJEN:

Valach Jan

80 let

PROSINEC:
Valachová Eva
Fajgl Ladislav
Kolovecká Jana
20

65 let
65 let
75 let

VÍTAME
NOVÉ OBČÁNKY
Je to jako pohádka,
když se začne život děťátka.
Přinese lásku, radost i smích,
stane se pokladem rodičů svých.
Ať děťátko má všeho dost,
v životě jen pro radost.
Zdraví, štěstí, veselosti,
jak v dětství, tak v dospělosti.

14. PROSINCE 2014
JSME PŘIVÍTALI MEZI OBČANY
NAŠÍ OBCE TYTO DĚTI:
Elišku Malinovou
Kláru Luhovou.
Při této příležitosti děkuji žákům
zdejší školy za kulturní vystoupení
pod vedením paní ředitelky.

VZPOMÍNÁME…

15. listopadu 2014
opustila okruh svých blízkých
a spoluobčanů
paní Františka Kašková
v nedožitých 91 letech.
Závěrem mi dovolte,
abych jménem
Sboru pro občanské záležitosti
popřál i jménem svým
popřál všem spoluobčanům
do nového roku hodně zdraví,
rodinné pohody a dobrých
mezilidských vztahů.
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za SPOZ Jiří Malý

17. 12. 2014

Jednání pokračovalo informacemi
o přípravě
na nové
dotačnípůsobnosti
období – zpracování
Integrované
Obce, města
a městyse
v územní
MAS ORLICKO
z.s.
strategie, příprava na standardizaci Místních akčních skupin a aktivity spojené s novelou občanského
Vážená paní
pane starosto,
zákoníku.
Valnástarostko,
hromada současně
schválila zapojení MAS ORLICKO do projektu „OBCE SOBĚ“.

vaše obec/město/městys je od roku 2006 součástí územní působnosti MAS ORLICKO, z.s.
aDalším
prostřednictvím
Sdružení
obcíbylo
Orlicko
je také
členem
MASMAS
ORLICKO.
důležitým tématem
jednání
rozšíření
členské
základny
ORLICKO. Celkový počet 35
Na základě
této
v letech
2009–2013
neziskové
orřádných
členů
se působnosti
tak rozrostl mohli
o dalších
6 řádných
členů, čerpat
kterýmipodnikatelé,
jsou: AGROVENKOV,
o.p.s.,
ganizace i Vaše
město/obec/městys
v rámci
Osy –IV.
Programu rozvoje
Letohradské
soukromé
gymnázium o.p.s.,dotace
Mikroregion
Severo
Lanškrounsko,
Mlýn o.s.,venkova.
SKIPARK
Seznamvoda,
všech
projektů
MAS ORLICKO si můžete proČervená
s.r.o.,
Střednípodpořených
odborné učilištěprostřednictvím
opravárenské v Králíkách.
hlédnout on-line zde: http://mas.orlicko.cz/Prezentace/Dokumenty/0549167d679308.pdf
Valná
hromada
pokračovala
přijímáním
nových
přidružených
kteříSdružení
se přítomným
a obdrželi
jste jej
také v tištěné
podobě
na jednání
valné členů,
hromady
obcí představili.
Orlicko.
Jedná
se
o:
Farní
sbor
Českobratrské
církve
evangelické
v
Horní
Čermné,
Klas
Nekoř
Středisko
V současné době připravuje MAS ORLICKO novou žádost pro dotačnía.s.,
období
let
volného
času, Předpokládáme,
ANIMO, Žamberk aže
VVS
Verměřovice
s.r.o.
2014–2020.
v případě
jejího
úspěšného schválení, by mohlo být v letech 2016–2020 v území rozděleno až 250 000 000 Kč. Příprava této žádosti má podobu zpracování komplexního strategického dokumentu a její předložení se předpokládá
V
závěru jednání
pozvaní
hostéroku
podpořili
ORLICKO
v její další
pohovořili o možnostech
v prvním
kvartálu
příštího
a jejíMAS
schválení
následně
počinnosti
všech aadministrativních
profinancování
pro
následné
období.
cesech na národní úrovni na začátku roku 2016.
I přes veškeré snahy k zajištění financování přípravných prací během příštího roku, byla
valná hromada MAS ORLICKO – a to především z důvodu prakticky ročního zpoždění
Zápis
z valné spuštění
hromady anového
kompletní
znění prezentace
po jeho
ověřovateli
zápisu
ke
v přípravě
dotačního
období bude
- nucena
na podpisu
svém jednání
27. 11.
2014
stažení
na
webových
stránkách
MAS,
www.mas.orlicko.cz
/
O
NÁS
/
DOKUMENTY.
schválit deficitní rozpočet ve výši 1 086 816 Kč. Tato deficitní částka představuje cca.
50% celkových nákladů organizace.
Z tohoto důvodu jsme se rozhodli přistoupit poprvé, za dobu naší existence (od roku
2006) k žádosti o mimořádnou podporu pro zajištění financování naší činnosti obce,
města a městyse v naší územní působnosti.
Pro pokrytí rozpočtového deficitu roku 2015 a zajištění kontinuální přípravy žádosti a kapacit organizace v období 2016–2020 Vás proto žádáme o mimořádný příspěvek ve prospěch naší organizace ve výši 10 Kč/občan (dle počtu obyvatel vaší obce/města/městyse
k 1.1.2014).
Na schválený příspěvek Vám bude vystavena smlouva o příspěvku.
Veškeré podrobné informace o naší činnosti naleznete na webových stránkách MAS ORLICKO z.s. (www.mas.orlicko.cz), od členů volených orgánů a v případě Vašeho zájmu
Hosté
valné hromadyžadatelů
MAS ORLICKO
věřím,nažejednání
i od podpořených
z Vaší obce, města, nebo městyse.
V případě Vaší potřeby jsem Vám k dispozici
Předem velice děkuji za projednání naší žádosti.
S úctou!
Ing. Oldřich Žďárský, předseda MAS ORLICKO
Vyřizuje: Libuše Plíhalová, plihalova@mas.orlicko.cz , 465 611 150
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Kulturní komise v České Rybné a PODCHLUMÍ a.s. Česká Rybná

Vás srdečně zvou u příležitosti MDŽ
na dostaveníčko s hudební skupinou

KAPKA
znáte z pořadu

7. 3. Sál OÚ
v České Rybné
2 0 1 5 od 18 hodin

OBEC

ČESKÁ RYBNÁ

Vstupenky v předprodeji na OBECNÍM ÚŘADĚ
od 1. února 2015 | Pondělí – čtvrtek 8:00 - 15.00 hod.
u p. I. Martincové – tel.: 465 629 128
Cena vstupného 80 Kč. Občané České Rybné vstupné dobrovolné.
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Redakční rada
neodpovídá za stylizaci
příspěvků
a tiskové chyby.
Vytiskla tiskárna AG TYP Kostelec nad Orlicí.

