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V květnu zasedalo zastupitelstvo obce 
Vzhledem k tomu, že zasedání Zastupitelstva obce Rybniště 
proběhlo 3.5.2017, tedy po uzávěrce podVodníka, vracíme se 
pár slovy k vybraným bodům uskutečněnému jednání. 
Usnesení ze zasedání jsou vždy k dispozici na úřední desce 
nebo zápis je k nahlédnutí na obecním úřadu.  
Zastupitelé jako první bod projednávali podnět obyvatelky z 
Nové Chřibské,  která se domáhala  přezkoumání  souhlasu 
Obce Rybniště s výstavbou rodinného domu na p.p.č. 48 a 51 
k.ú. Nová Chřibská, popřípadě další řešení této otázky 
dopravní komunikace, a ve stejné záležitosti byla sepsána 
petice, kterou podepsaly necelé čtyři desítky místních 
obyvatel a chalupářů. Jednání probíhalo s účastí právního 
zástupce a dalších hostů. Zastupitelstvo důkladně projednalo 
jednotlivé požadavky, ale důvody zastavení stavby rodinného 
domu neshledalo. V souvislosti s každou stavbou může dojít 
k dočasnému snížení komfortu pro ty, kteří jsou stavbou 
jakkoliv dotčení. Je samozřejmé, že obec bude řešit situace, 
pokud by stavba neúnosně omezovala užívací práva 
k pozemkům či budovám. V současné chvíli ale zastupitelstvo 
jednohlasně schválilo, že potvrzuje stanoviska obce a 
obecního úřadu ze dne 7.7.2016 k výstavbě RD  a  garáže na 
p.p.č. 48 a 51 k.ú. Nová Chřibská a rozhodnutí o povolení 
připojení nemovitosti na místní komunikaci p.p.č. 60 k.ú. 
Nová Chřibská. V tomto smyslu bylo odpovězeno jak na 
podaný podnět, tak i na petici.  
Z finančních záležitostí bylo schváleno m.j. celoroční 
hospodaření obce a závěrečný účet Obce Rybniště za rok 
2016 a další body s tím související.  
Zastupitelé schválili přijetí dotace od Ministerstva pro místní 
rozvoj, Praha, ve výši 358.211,-Kč na realizaci akce „Oprava 
části MK v Rybništi“ (jedná se o 50% dotaci z celkových 
nákladů) a zároveň jednohlasně schválili závazek ke 
spolufinancování této akce z rozpočtu obce. Starosta byl 
pověřen uzavřením smlouvy s firmou DOKOM FINAL Děčín 
(nejnižší nabídka – 710.578,55 Kč) a realizací této akce. Jedná 
se o úsek komunikace za hradlem k č.p. 165 (směrem na 
Hangár). S touto realizací konečně dojde k plánované opravě 
komunikace před uhelnými sklady směrem ke stavebninám. 
Smlouva je uzavřená, termín zhotovení je do konce listopadu.  
Zastupitelstvo také schválilo provedení výměny oken v domě 
čp. 97 v Nové Chřibské za cenu cca 344.00,-Kč s tím, že 
výměnu bude provádět firma SAMAT Jiřetín pod Jedlovou.  
 

K dalším záležitostem, které se týkají Kulturního domu, nové 
školní družiny v ZŠ, plánu na rekonstrukci MŠ, připravované 
Studie centra obce Rybniště nebo zimní údržby, a které byly 
také projednány, se vrátíme v příštích číslech podVodníka.  

PeV 

Vítání občánků 

Po roce jsme opět mohli oficiálně přivítat nové občánky 
Rybniště. V sobotu 3.6.2017 přijali pozvání na slavnostní 
vítání rodiče pěti dětí – Kateřinky Brožové, Marušky 

Chládkové, Rozárky Bedrníčkové, Matouška Kabáta a 

Natálky Maštalířové. Dorazili všichni a v dobré náladě, 
všechna miminka byla přímo ukázkově hodná. 
Malou slavnost v prostorách mateřské školy zahájil dětský 
pěvecký sbor Žabky pod vedením učitelky paní Mgr. Jany 
Dašové. Přítomné poté pozdravila a přivítala na půdě školy 
ředitelka paní Mgr. Martina Kočišová.  
Místostarostka obce paní Bc. Petra Vojtěchová se ujala 
slavnostního proslovu a na závěr popřála novým občánkům, 
aby vyrůstali „v lásce a bezpečí pro radost svých rodičů, 
prarodičů, nás všech… ve společnosti dobrých lidí, ve 
šťastném domově plném radosti“. 
Noví občánci si poté vyzkoušeli pohodlí „obecní kolébky“ a 
jako zkušení modelové zapózovali fotografovi. Rodiče obdrželi 
od představitelů obce drobné dárky. Hezkou kytičku, kterou 
maminkám předával pan starosta, připravila paní Simona 
Pohanková. Na závěr byl proveden zápis rodičů do pamětní 
knihy. Děkujeme kolektivu školy za organizaci této události.  

PeV 

 
Společné foto s vedením obce a školy: v popředí zleva se svými 

rodiči Rozárka, Matoušek, Natálka, Kateřinka a Maruška. 

Vpravo jsou pak sestřička Marušky Terezka a „velký brácha“ 

Kačenky Pepík. 

 

 

 

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce 

Rybniště se koná ve středu 21.6.2017                  

od 17,00 hod. v zasedací místnosti 

obecního úřadu. Zveme všechny občany! 



 

Květnový výlet Klubu důchodců 
Ve středu 17. 5. jsme si za krásného slunečného počasí vyjeli 
na státní zámek Ploskovice. Prohlídka trvala hodinu a půl. 
V parku okolo zámku bylo několik krásných pávů, kteří se 
pochlubili svým nádherně zbarveným peřím. Další zastávka 
byla na náměstí v Litoměřicích, kde jsme měli čas na oběd i 
prohlídku města. Další naše kroky vedly do vinařství Velké 
Žernoseky. Zde se nás ujal majitel a provedl nás sklepy 
vinařství.  Také jsme ochutnali několik druhů vín. Vína nám 
tak chutnala, že jsme všichni zapomněli udělat společnou 
fotku ve sklípku. Kdo chtěl, vínečko si koupil i domů (bylo nás 
celkem dost ☺). Poslední zastávka na našem putování byla 
v cukrárně v České Kamenici - kávička a zákusek udělaly tečku 
za příjemně stráveným dnem.                                                   JCH 
 

 
Státní zámek Ploskovice. 
 

 

Cyklistický klub z Krásné Lípy 
– Česká republika srdečně 
zve na jubilejní XXX. ročník 
mezinárodního etapového 
cyklistického závodu žen.  

 
 
 

Rybništěm bude projíždět 2. etapa dne 7.7.2017 (kolem 11 
hod.) a při 5. etapě dne 9.7.2017 projedou před Obecním 
úřadem rychlostní prémii (kolem 10.30 hod. a později se vrátí 
na okruhy kolem poledne). Předávání cen 5. etapy a celkové 
hodnocení proběhne na náměstí v Krásné Lípě v neděli 
9.7.2017 od 13.00 hod.). 
 

 

Rušený televizní signál 
Žádáme všechny občany a chalupáře, kteří mají od 
začátku června problém s příjmem televizního signálu 
pozemního vysílání (nikoliv satelitní příjem), aby se 
přihlásili na obecním úřadu. Odstranění problému 
řešíme s mobilním operátorem, který rušení způsobil. 
Děkujeme. 

 

 

Nový zákon si vynutil úspory v předstihu 
MŽP jako předkladatel zákona v jeho návrhu nevypořádalo 
některé klíčové připomínky výrobců elektrospotřebičů. Návrh 
zákona ponechává výrobcům zodpovědnost za celý recyklační 
cyklus, ale v klíčové části tohoto cyklu jim bere možnost 
kontrolovat celý proces a možnost podílet se na něm.  
Nejen že úředníci do návrhu zákona prosadili tzv. Čínskou 
zeď, která zakazuje zpracovávat elektrošrot kolektivními 
systémy a dokonce i jejich zakladateli, ale vytěsnili z něj i tzv. 
koordinační centrum. Přitom to byl právě tento institut, který 
měl zrovnoprávnit podmínky pro činnost kolektivních 
systémů. 
Vítězství odpadové lobby 
MŽP se sice snažilo najít určitý kompromis, ale v případě 
tohoto zákona podlehlo zájmům odpadové lobby. Pro 
kolektivní systémy není zpětný odběr spotřebičů a jejich 
recyklace byznys, nejde jim zde o žádný zisk, jen o 
minimalizaci nákladů a co nejefektivnější splnění povinností 
daných zákonem. 
Odpadové firmy naopak chtějí především generovat zisk, ne 
plnit směrnice EU a chránit životní prostředí. Když tyto firmy 
zpracovávaly ještě před zahájením činnosti ELEKTROWINu 
chladničky pro Fond životního prostředí, platil stát za jeden 
recyklovaný kus 750 Kč. V kolektivním systému jsou dnes 
náklady na zpracování lednice do 150 Kč. 
Úlohu státu mezitím převzali výrobci. Ti dnes v důsledku 
nízkých marží nemají prostor na to, aby zbytečně drahou 
recyklaci dotovali. Elektrospotřebiče by tak mohly podražit až 
v řádu stokorun za jeden výrobek. To je cesta, kterou 
ELEKTROWIN jít nechce. 
Razantní úsporná opatření 
Největší český kolektivní systém byl nucen pro příští rok 
vyhlásit razantní úsporná opatření, která se dotknou jak jeho 
fungování, tak i dodavatelů a spolupracujících subjektů.  
Rok 2016 byl věnován analýze všech procesů s cílem získat ty 
správné argumenty pro jednání s  dodavateli. Výsledkem jsou 
nově vysoutěžené ceny za zpracování a logistiku. Bohužel 
bylo nezbytné přistoupit i k nepopulárním opatřením – 
rozloučit se s některými dlouholetými dodavateli, snížit 
odměny za zpětný odběr a omezit také informační a 
poradenské aktivity. 
V ELEKTROWINu nicméně doufáme, že se na zpětném odběru 
konečně začne podílet více kolektivních systémů a že MŽP 
začne důsledně plnit svoje kontrolní funkce s cílem naplnit 
literu zákona všemi kolektivními systémy. 
 

ELEKTROWIN a.s. provozuje kolektivní systém pro zpětný 

odběr, oddělený sběr, zpracování, využití a odstranění 

elektrozařízení a elektroodpadu všech skupin s hlavním 

zaměřením na velké domácí spotřebiče, malé domácí 

spotřebiče, elektrické nástroje a nářadí. Od svého založení v 

roce 2005, tedy za 11 let svého působení na trhu, zrecykloval 

více než 17 000 000 vyřazených elektrospotřebičů o celkové 

hmotnosti více než 260 000 tun.  

Tisková zpráva Elektrowin 

 

 

Oznamujeme, že obecní knihovna bude ve 

dnech 22.6. a 29.6.2017 uzavřena. 



 

Policejní sloupek  
Na tomto místě jste byli zvyklí přečíst si jakýsi report o práci 
Obvodního oddělení Krásná Lípa na území naší obce, za což 
děkujeme. Jednalo se vždy o anonymní popis událostí, ke 
kterým v Rybništi došlo a které policie řešila. Bohužel nám 
z obvodního oddělení přišla informace, že mají z okresního 
ředitelství zákaz tyto informace místním časopisům 
poskytovat. Důvody nám blíže vysvětleny nebyly, proto 
budeme okresní ředitelství kontaktovat s žádostí, že chceme 
zpravodajskou linku policie zachovat.  

PeV 
 

 

Úspěšné studium VU3V ve Varnsdorfu 
završili senioři promocí v aule České 

zemědělské univerzity v Praze 
Konzultační středisko Virtuální univerzity třetího věku ve 
Varnsdorfu je jedním z jedenácti podobných zařízení 
v Ústeckém kraji (a jedním z mnoha dalších v České 
republice), které poskytují osobám v seniorském věku 
všeobecné, zájmové a neprofesní vzdělávání na 
vysokoškolské úrovni. 
Vzdělávací aktivity pro seniory jsou zaměřeny na podporu 
fyzické a psychické kondice, podporují rozvoj osobnosti a 
reagují na měnící se životní a společenské podmínky 
Senioři v konzultačním středisku ve Varnsdorfu, jehož 
provozovatelem je Místní akční skupina Český sever, 
absolvovali v období let 2014 - 2017 šest semestrů s těmito 
tématy: 
1. semestr, téma Astronomie  
2. semestr, téma Lidské zdraví  
3. semestr, téma Čínská medicína  
4. semestr, téma Etika jako východisko z krize společnosti  
5. semestr, téma Evropské kulturní hodnoty  
6. semestr, téma Genealogie 
Zpestřením studia byla společná exkurze studentů VU3V do 
Botanické zahrady v Liberci v květnu 2015, která tematicky 
navázala na právě ukončený semestr Čínská medicína.  
Po splnění studijních podmínek, tj. po úspěšném absolvování 
šesti seminářů, jsou účastníci VU3V zváni na slavnostní 
promoci v Praze. Tak se stalo i v případě studentů z řad 
seniorů z Konzultačního střediska ve Varnsdorfu, kteří ve 
čtvrtek 11. května 2017 převzali v aule České zemědělské 
univerzity v Praze své diplomy o úspěšném studiu.  
Společnou cestu studentů na promoci v Praze, ale i cestovní 
výlohy do Botanické zahrady v Liberci, bylo možné uskutečnit 
díky finanční pomoci z Grantu Města Varnsdorfu. 
Zájemcům o studium, které se opět rozeběhne koncem září 
2017, doporučujeme sledovat naše stránky 
www.masceskysever.cz. 

Tisková zpráva MAS Český sever 

 

 

Společenská kronika 
Významné životní jubileum v měsíci červnu 2017 oslaví: 
 

František Dvořáček  Vilma Dvořáčková 
Irena Pavelková   Vladimír Pražan 
Olga Sičková   Miroslav Šmejkal 
Eva Burešová   Ilona Huňarová 
Bohuslav Horák   Eliáš Huňara 
Jaromír Jadrníček  Jaroslava Jánošová 
Milan Velecký   František Cakl 
 
Žádáme všechny občany, kteří nechtějí být zveřejněni v naší společenské 
kronice, aby toto oznámili před termínem uzávěrky na obecní úřad.  

 
 
 

V červnu oslaví své narozeniny  
 
pan Bohuslav Horák 
 
Oslavenci přejeme hodně zdraví! 
Klub důchodců 
 
 
 
 

 

 

Pokračujeme v potravinové a materiální 
pomoci 

V letošním roce pokračujeme s pomocí osobám a rodinám 
s dětmi ohroženými chudobou. Sociální pracovníci budou 
vytipovávat jednotlivce či rodiny, kterým bude poskytnuta 
potravinová či materiální pomoc. Těmto podpořeným 
jednotlivcům či rodinám bude nabídnuto navazující 
poradenství či sociální služba pro řešení jejich nepříznivé 
situace. V rámci doprovodných opatření může být 
poskytováno finanční či výživové poradenství. V minulém 
roce se nám podařilo díky této materiální a potravinové 
pomoci např. uspořenými financemi uhradit dětem školní 
výlet; zaplatit dluh u dodavatele elektrické energie; postupné 
řešení splácení dluhů; zabezpečení rodiny v období kdy 
nepobírala dávky; pomoc v období, kdy si rodina podávala 
žádost o byt a zaplatila kauci; pomoc při ztrátě dokladů; 
splácení dluhu na odpadech; nešťastná událost v rodině. 
Z uvedených příkladů jde vidět, že tato pomoc má skutečně 
smysl. 
Od 1. 5. 2017 se Kostka stala spolupracující organizací 
Potravinové banky v Ústeckém kraji z.s., která nám poskytuje 
jak potravinovou pomoc, tak i materiální pomoc. Projekt je 
financován z prostředků Fondu evropské pomoci nejchudším 
osobám (FEAD) prostřednictvím Operačního programu 
potravinové a materiální pomoci a státním rozpočtem České 
republiky.                                                      Za Kostku Krásná Lípa 

Bc. Ilona Weinerová, sociální pracovnice 
 

Prodej slepiček 
Drůbež Červený Hrádek  prodává slepičky  typu Tetra  hnědá 

a Dominant ve všech barvách z našeho chovu!  
Stáří 14- 19 týdnů. Cena 149-180,- Kč/ ks.                          

Prodej : 18. června 2017 Rybniště  
–   u kostela –  11.30  hod.                                                                                                          

Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek - cena dle 
poptávky.  Informace: Po-Pá  9.00 – 16.00 hod. 

tel.601576270, 728605840 



 
Rybnišťský (pod) Vodník – měsíčník Obecního úřadu v Rybništi 
toto číslo zpracovala: Bc. Petra Vojtěchová + Ing. Roman Forfera 

vydává Obec Rybniště, Rybniště 33, 407 51 Rybniště, povoleno Ministerstvem kultury pod evidenčním číslem MK ČR E 10924 
UZÁVĚRKA příštího čísla je 26.6.2017 

E-mail: obec@obecrybniste.cz                  tel.: 412 381 121 + 723 020 692                  www.obecrybniste.cz 
 

 

Soptíci útočí 
V sobotu 13. května 2017 se konala hasičská soutěž v Jílové - 
Modrá. Každoročně nás na této soutěži sužuje počasí, i letos 
jsme měli slunečno, zataženo, dešťové přeháňky a dusno. Ale 
už jsme si zvykli. ☺ Disciplín bylo hned několik. Soutěžilo se 
ve štafetě požárních dvojic, štafetě 4x 60 m a v požárních 
útocích. Soutěž byla dlouhá, ale velmi úspěšná. Proudničky 
(Maruška, Izabelka, Olík, Tobík, Andrejka, Míra, Nikolka) si 
vybojovaly 2. místo. Mladší (Eliška H., Eliška W., Majda, Aleš, 
Terezka) těsně skončili „bramboroví“ a starší (Kačka, Týnka, 
Maruška, Jenda, Dáda, Míša, Marťa) si odvezli stříbrné 
medaile. ☺ Moc všem gratulujeme.  
Následující sobotu se ve Varnsdorfu konalo okresní kolo hry 
Plamen. Kromě výše zmíněných disciplín čekal na družstva 
starších ještě požární útok s překážkami CTIF (v této disciplíně 
se nesmí mluvit a pomáhat si, proto je nejobtížnější - za každé 
slovo je 10 trestných bodů) a štafeta CTIF. Mladší i starší 
bojovali ve stejném složení jako v Jílovém. Dokonce Eliška W. 
a Majda K. pomáhaly ve dvou disciplínách starším - šikulky. ☺ 
Nakonec si mladší vybojovali 9. místo (kvůli špatnému 
umístění na ZPV) a starší obsadili 6. pozici. Gratulujeme. Za 
dorostence jednotlivce nastoupil Jirka V., vyhrál a bude nás 
reprezentovat v krajském kole v červnu v Mostě. 
V okresním kole Požární ochrany očima dětí (POOD) -
literární, výtvarná a počítačová technika - jsme jako každý rok 
byli velmi úspěšní. Maruška Drozdová 2. místo (L1), Marťa 
Weiner 3. místo (L1), Jenda Drozd 1. místo (L2), Jirka Vytlačil 
1. místo (L4), Dáda Tůma 1. místo (DT1), Eliška Weinerová 3. 
místo (ZŠ1), Míša Hamerský 3. místo (ZŠ2) a za ZŠ Rybniště 
Terezka Stančeková 2. místo (ZŠ1). Super, gratulujeme (a to 
se starším letos nic psát, ani kreslit nechtělo). Okresního kola 
se zúčastnilo celkem 153 dětí! 
V krajské kole POOD, kam postoupily všechny oceněné práce 
z kola okresního, se Marťa Weiner umístil na 2. místě, 
Maruška Drozdová na 3. místě a Jirka Vytlačil na 2. místě. ☺ 
Moc gratulujeme a děkujeme všem za reprezentaci obce a 
SDH. Jen pro zajímavost, krajského kola se zúčastnilo celkem 
1307 dětí!                                                                          MV 

 

 
 

 

Náš tým ZŠ Rybniště zabodoval na 
sportovních hrách  

Dne 25.5. uspořádal Dobrovolný svazek obcí Tolštejn 19. 
ročník Sportovních her. Letošního ročníku se účastnila 
družstva pěti obcí – Dolní Podluží, Horní Podluží, Jiřetín pod 

Jedlovou, Chřibská a Rybniště. Naše družstvo bylo složeno ze 
žáků naší základní školy a doplněno staršími žáky (6.-9.třída). 
Soutěžilo se v šesti disciplínách – kralovali jsme ve fotbale (1. 
místo) a hodu na koš (2.), moc se nepovedl minigolf (5.) a 
přehazovaná (4.). Ve sprintu a přespolním běhu jsme byli 
druzí, ale zaznamenali jsme individuální vítězství v mladších 
žákyních v obou disciplínách. Celkově jsme obsadili 3.místo a 
přitom od stříbrného družstva Chřibské nás dělil pouhý bod a 
na zlaté družstvo Horního Podluží jsme ztratili jen tři body. 
Nad skvělými výsledky se radoval i doprovod našeho družstva 
– starosta obce Ing. Roman Forfera, ředitelka školy Mgr. 
Martina Kočišová a především „paní Vych.“ Iva Netuková.  
 

 
„Bílé“ družstvo Rybniště čeká na zahájení her. 
 

 
Naši zlatí hoši (v bilých tričkách) v akci. 
 

 
Starosta Jiřetína Bohuslav Kaprálik s Putovním pohárem pro 

celkového vítěze her. Bylo by fajn vidět pohár v Rybništi 

naživo… tak příště?! ☺ 



 

 

 

PODĚKOVÁNÍ 

Na konci května ukončila své působení v naší škole kolegyně MONIKA GABRIELOVÁ.                                                      

V ZŠ Rybniště pracovala v letech 2011 – 2017. Poděkování zaslouží její samostatné a zodpovědné 

naplňování funkce asistenta pedagoga, vytváření funkčních pomůcek - celkově tedy významný podíl na 

úspěšné integraci žáků se speciálními potřebami, vedení žáků v hodinách informatiky a čtení, vedení 

oblíbeného výtvarného kroužku a další aktivity.                                                                                                                      

Děkujeme a přejeme hodně štěstí v další profesní i osobní životní etapě.     

         za kolektiv ZŠ a MŠ M. Kočišová 

Závěrečná hodina PŘÍRODOVĚDNÉHO KROUŽKU, který byl v letošním školním roce novinkou v nabídce 
zájmových útvarů a ve kterém děti pracovaly pod vedením EVY KRÁLOVÉ. 

Ve středu 24.5. 2017 naše škola využila 
pozvání FBC Šluknovsko a prvňáčci s druháky 

se zúčastnili dopoledního programu 
FLORBALOVÉHO MARATÓNU, který probíhal 
ve sportovní hale v Rumburku.  

      

    

ŘÍŘÍ VĚVĚ ÉH ŽK

ve sportovní hale v Rumburku.

                  



DEN DĚTÍ  - MŠ A ZŠ 

Program letošní oslavy Dne dětí nám pomohli zajistit pedagogové Schrödingerova institutu 
JANA TROJANOVÁ a MATĚJ JINDŘICH. V parku u kostela připravili „Monkeypark“ – 

mobilní lanové centrum složené z několika lanových překážek navázaných mezi stromy. 
V průběhu dopoledne se v Monkeyparku po skupinách vystřídaly všechny děti a lanové aktivity 

si vyzkoušely pod kvalifikovaným a trpělivým vedením výše uvedených učitelů.                      
DĚKUJEME za další příjemnou spolupráci!!! 

Další zábavné činnosti probíhaly na hřišti před školou a v parném dopoledni došlo i na 
osvěžující svačinku – nanuk.  

pa po
nku – nanuk.

Další zábavné činnosti probíhaly na hřiš
osvěžující


