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Toto číslo (pod)Vodníka je bez příloh!!! 

Pozvánka na prázdninové tvoření na str. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Zasedání zastupitelstva obce se bude 

konat ve středu 6.9.2017 od 17 hod. 



 
 

 
 

 
 

 
 

 

Retrostipendia Nadace ALBATROS 
Kostka Krásná Lípa v roce 2016 zahájila přímou podporu 
studentů středních škol a učilišť ve Šluknovském výběžku. 
Retrostipendijní program zajišťuje ve spolupráci s Člověkem 
v tísni za finanční podpory Nadace Albatros. 
Cílem projektu je podpořit studenty a učně tak, aby 
pokračovali ve svém vzdělávání, školu dokončili a do budoucna 
našli své pracovní uplatnění na trhu práce. 
Do programu již bylo schváleno 29 studentů, z toho šestnáct z 
nich již získalo podporu ve výši 1.000 Kč měsíčně. Za dobré 
výsledky na vysvědčení někteří z nich obdrželi také prémiovou 
platbu 2.000 Kč. Celkově Kostka Krásná Lípa vyplatila 
studentům za druhé pololetí školního roku 2016-2017částku 
75.280 Kč. 
Studenti se pravidelně setkávají s pracovnicemi v našem T-
klubu, kde se sleduje jejich docházka do školy i studijní 
výsledky, zejména čtyři klíčové předměty, které si pro účely 
projektu studenti sami zvolili. Společně s pracovnicí klubu 
mluví o tom, co se jim ve škole povedlo, ale i nepovedlo a kde 
je tudíž potřeba se více učit. Studenti ze stejných škol mezi 
sebou spolupracují a vzájemně se podporují.     
Pro další období se mohou noví zájemci o podporu z 
retrostipendijního programu hlásit od října 2017 ve svých 
školách nebo přímo v T-klubu v Krásné Lípě. Podmínky pro 
vstup do programu jsou na našem webu 
www.komunitnicentrum.com.  

Eva Rozsypalová, Kostka Krásná Lípa 
 

 

TJ TATRAN Rybniště - rozlosování podzimní 

části okresního přeboru v kopané 

Datum Den Hodina Domácí Hosté 

2.9. So 17:00 Rybniště Boletice n. L. 

9.9. So 17:00 Dolní Habartice Rybniště 

16.9. So 16:30 Rybniště Velký Šenov 

23.9. So 16:30 Rybniště Jiřetín p. J. 

30.9. So 16:00 Verneřice Rybniště 

7.10. So 16:00 Rybniště Malšovice 

14.10. So 15:30 Krásná Lípa Rybniště 

21.10. So 15:30 Rybniště Mikulášovice 

28.10. So 14:30 Těchlovice Rybniště 

4.11. So 14:00 Rybniště Šluknov 

11.11. So 14:00 Markvartice Rybniště 
 

 

 

Vandalové v Rybništi 
Jako vandalismus se označuje svévolné poškozování a ničení 
veřejného i soukromého majetku, které nepřináší pachateli 
žádné materiální obohacení a pro které pachatel zpravidla 
nemá žádný motiv - většinou tak koná jen pro vlastní potěšení 
či pro potřebu odreagovat se. Často k němu dochází pod vlivem 
alkoholu nebo drog… tolik definice slova, které všichni známe. 
A určitě jsme se s jeho následky všichni potkali a nevěřícně pak 
kroutili hlavou nad poničenými lavičkami, vysypanými koši, 
počmáranými zdmi, … Bohužel jsme tento jev s příchodem 
prázdnin zaznamenali také v naší obci. Monitorujeme některé 
části obce a požádali jsme Policii ČR o zvýšení intenzity kontrol.  
Apelujeme na rodiče dospívajících (nikoliv však dospělých!) 
dětí, aby měli pohyb svých dětí pod kontrolou. A nebuďme 
lhostejní k těmto excesům. Děkujeme.                                           

Vedení obce 



 

Prázdniny v klubu důchodců 
Protože doba prázdnin slouží převážně k výletům, i my jsme si 
udělali 18. 7. výlet na Oybin „Horským Expresem“ (vláček na 
kolech), který odjíždí v letních měsících ze Cvikova. Výlet byl 
povedený, nejen prohlídka hradu a městečka Oybin, ale hlavně 
cesta vláčkem. Počasí nám opět přálo, občerstvili jsme se na 
venkovních terasách dobrou kávou, pohárem a někteří i 
chutným obědem. V 17:00 hodin jsme dorazili opět do 
Cvikova, odkud jsme se dopravili domů. Chtěla bych poděkovat 
řidiči hasičského vozu J. Chroustovskému, který nás dopravil ve 
svém vlastním volnu opět domů. 
Fotky budou na stránkách www.obecrybniste.cz.  

   JCH 
* 
Dne 17. 7. v Klubu důchodců proběhlo tvoření pro děti a 
rodiče. Děti si „udrátkovaly“  krásné pavoučky, panenky a 
z pedigu vytvořily krásné tužkovníky a vázičky. Bohužel se této 
akce zúčastnilo pouze šest dětí, které doprovázeli rodiče a 
babičky. Těšíme se, že v srpnovém  tvoření   14.8. přivítáme 
více dětí.  

JCH a JD  
 

 

 

Pozvánka na prázdninové 

tvoření s Jiřinkou a Jindřiškou 
Druhé prázdninové tvoření se bude konat v 

pondělí 14.8.2017. Pokud budete trávit 

čas v Rybništi, přijměte pozvání do Klubu důchodců. Od 9-14 
hodin se bude starším dětem (těm, co zvládnou bez doprovodu 
rodičů), ale i těm mladším (rodiče se zabaví taky) věnovat paní 
Jiřinka Chroustovská a Jindřiška Daňkovová. Přijďte si vyrobit 
malý dáreček z pedigu nebo metodou drátkování (cena za 1 
výrobek 25,- Kč) nebo se stavte jen podívat! Těšíme se na Vás!   

                                                        J+J 
 

 

Svatba jako řemen v Rybništi 
O zřejmě unikátní obsazení mužských hlavních rolí na svatbě, 
která se konala dne 8.7.2017 na Obecním úřadě v Rybništi, se 
postarali tři bratři: v roli ženicha Miroslav Merežko, v roli 
svědka ženicha Martin Merežko a v roli oddávajího Ing. Roman 
Forfera (starosta obce). Sluší se dodat, že v roli nevěsty byla 
Věra Jetmarová a v roli svědkyně nevěsty Jitka Devátá.  
Obřad se tedy konal na Obecním úřadě v Rybništi a nutno říci, 
že nová jednací místnost ostudu nedělala. O rozbitý talíř, 
slavnostní přípitek a oběd se postarali v Hospodě Kulturní dům 
a oslava v režii svatebčanů pak proběhla na fotbalovém hřišti. 
Prostě rybnišťská svatba od začátku do konce... Hodně štěstí 
novomanželům! 

 

 

Společenská kronika 
Významné životní jubileum v měsíci srpnu 2017 oslaví: 
 

Jitka Myslivcová   Juraj Ubľanský  
Karel Daněk   Miroslav Vanžura 
Jiří Šolc    Kristian Ressel 
Jan Birkner   Karel Gablas 
Marta Kožuškaničová  Petr Kafka 
Václav Kopecký   Anna Vengřinovičová 
Olga Drescherová  Ludvík Danko 
Ilona Kolářová   Jan Kolínský 
Bohumil Dvořáček 
 
Žádáme všechny občany, kteří nechtějí být zveřejněni v naší společenské 
kronice, aby toto oznámili před termínem uzávěrky na obecní úřad.  
 

 
 
 

 
 

Jako každý rok se v Jiřetíně pod Jedlovou konají Tolštejnské 
slavnosti. Na náměstí Jiřího je od 10 – 18 hod. připraven pro 
návštěvníky bohatý program. Světluškový pochod začíná ve 
20 hod. na Křížovém vrchu a dobrodružství na hradě Tolštejn 
od 21.30 hod..  
Podrobný program také najdete na našich webových stránkách 
www.obecrybniste.cz nebo na plakátech.  
 

 
 
 

Prodej slepiček  
Drůbež Červený Hrádek opět prodává slepičky typu Tetra 
hnědá a Dominant ve všech barvách.  
Stáří 14- 19 týdnů. Cena 149-180,- Kč/ks.  
 
Prodej se uskuteční: 

19. srpna 2016 v 11.30 hodin v Rybništi u kostela. 

 
Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek - cena dle poptávky. 
Informace: Po-Pá  9.00 – 16.00 hod.; 
Tel.601576270, 606550204, 728605840. 

 
 

 

 
 
 

Čeká Vás významný 
životní den nebo 
rodinná událost?  

A proč byste jí měli prožít právě u nás na Relaxu? Náš 
profesionální tým se o Vás postará jako o vlastní. Příjemná 
rodinná atmosféra Relaxu Vám umocní zážitky a pocity 
z Vašeho velkého dne. Momentky v úžasném prostředí naší 
rozlehlé a upravené zahrady s rybníčkem budou i po letech na 
Vašich fotografiích velice pěkně působit.  Umíme připravit 
menu dle Vašich představ nebo se plně svěřte do péče našeho 
zkušeného a vyhlášeného kuchaře. Pokud budete mít zájem, 
celý areál penzionu bude k dispozici jen Vám. Těšíme se na Vás. 
Mobil: +420 777 703 733 

 



 
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 25.8.2017 
E-mail: obec@obecrybniste.cz                  tel.: 412 381 121 + 723 020 692                  www.obecrybniste.cz 

 

 

Senátorovo slovo k rumburské nemocnici 
Často se na mě obracejí lidé s nejrůznějšími problémy. 
Mnohé konkrétní věci nemohu bohužel ovlivnit přímo. U 
některých mohu jen neformálně poradit či někam napsat, 
potkat se s odpovědnou osobou, poukázat veřejně na 
problém atp. Podobně jsou na tom mnohdy starostové, 
protože je stále více věcí, které se těžko ovlivní přímo… 
Nejinak to mám v případě rumburské nemocnice. V jednom 
článku jsem na tento dlouhodobý problém poukázal, stručně 
popsal, o co jsem se snažil v této věci v rámci svých 
omezených kompetencí. Opakovaně jsem mluvil s ministrem 
a psal mu. Debata s ním byla o to příjemnější, že ministr 
Ludvík zná situaci v místě, jeho manželka pochází z našeho 
výběžku, pozval jsem ho ústně i v dopise na návštěvu. Mluvil 
jsem opakovaně s jeho odpovědnými podřízenými a apeloval 
na ně, aby stát konal v zájmu zajištění dostupnosti zdravotní 
péče na Šluknovsku. Doufám, že uskutečněná návštěva 
ministra zdravotnictví v Rumburku bude mít i reálné výstupy. 
Reakce Rady města Rumburku na jeden můj stručně shrnující 
článek mě proto překvapila. Za celou dobu 23 let, co jsem tak 
či tak v čele radnice v Krásné Lípě, jsme nepodepisovali 
podobné vyjádření k nějakému článku jako jednotliví členové 
rady města, pracujeme jinak.  
Pokud si Rada města Rumburk můj článek interpretovala tak, 
že jsem jediný, kdo si přisvojuje zásluhy za stav rumburské 
nemocnice, pak se musím omluvit i všem dalším čtenářům, 
protože se stavem rumburské nemocnice bych opravdu 
nechtěl být spojován a nikomu nemohu brát zásluhy a jeho 
odpovědnost.  
Nicméně rumburská nemocnice má poskytovat kvalitní 
zdravotní péči pro občany Šluknovska, kteří si řádně platí 
zdravotní pojištění. Já, jak jsem uvedl, nemohu tuto věc, 
jakkoli bych si přál mít v regionu kvalitní zdravotnické služby, 
ovlivnit napřímo. Zdůraznil jsem, že majitelem nemocnice je 
město Rumburk a tedy jsou to jeho orgány, v čele se 
starostou, kdo by měl postupovat odpovědněji, jasněji, 
rychleji a problematiku více komunikovat veřejnosti a 
intenzivněji spolupracovat se všemi, kdo mohou nemocnici 
zachránit. Musí jednat. A nyní už rychle.  
Je to problém veřejný, dlouhodobý, zhoršující se a dotýká se 
nás všech, kdo tu žijí. Pokud i můj článek či malá aktivita 
přispěla k rozvíření diskuze a pomůže uspíšit řešení problému 
nemocnice, splnila svůj účel. Již nyní mi proto dovolte 
poděkovat všem opravdu odpovědným lidem, kteří se v reálu 
snaží problém zajištění kvalitních zdravotních služeb na 
Šluknovsku řešit stejně jako zaměstnancům, kteří věří ve 
zlepšení podmínek.  

Váš senátor, Zbyněk Linhart 
Pozn. red.: Článek senátora Rumburská nemocnice na scestí 
byla uveřejněna ve Zpravodaji Šluknovského výběžku, květen 
2017. 
 

 

Zdravotní péče v Lužické nemocnici 

zůstane zachována, slíbil hejtman kraje 
Lidé v Rumburku a na Šluknovsku nemusí mít obavy z 
omezení zdravotní péče v Lužické nemocnici. Slíbil to hejtman 

Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. Při podpisu memoranda 
o nemocnici mezi Ústeckým krajem a Rumburkem také 
zaznělo, že hejtmanství bude do Lužické nemocnice 
investovat, aby zvedlo její úroveň. 
Podle vedení kraje není podpis memoranda žádnou 
formalitou. Naopak má uklidnit obyvatele Šluknovského 
výběžku, že zdravotní péče v nemocnici bude zachována 
„Když to zjednoduším, tak máme zájem na tom, aby Krajská 
zdravotní jako nový provozovatel Lužické nemocnice vycházel 
ze čtyři primariátů: Interna, chirurgie, dětské oddělení a 
gynekologické a porodnické oddělení. Toto by měl být základ 
pro další budoucnost Lužické nemocnice,“ říká hejtman kraje 
Oldřich Bubeníček. 
Pokud dojde k převzetí Lužické nemocnice Krajskou zdravotní 
a.s. na začátku příštího roku, ihned se rozeběhnou přípravy 
na investice do nemocnice. To ale bude chvíli trvat. 
„V roce 2020 musí být každopádně na Lužické nemocnici 
vidět, že se situace mění k lepšímu,“ dodává hejtman. Podle 
něj si to zaslouží jak pacienti, tak i zaměstnanci nemocnice. 
Ti se podle vedení města o svou budoucnost bát nemusí. 
„Ubezpečil jsem zaměstnance nemocnice, že nemocnici 
nenecháme na holičkách, že se nemusí bát o výplaty, a že ji 
udržíme i několik dalších měsíců,“ doplnil starosta Rumburku 
Jaroslav Sykáček s tím, že i když bude nemocnice převedena 
pod Ústecký kraj, město ji hodlá nadále pomáhat a s Krajskou 
zdravotní, pod kterou patří například nemocnice v Děčíně, 
spolupracovat. 
Také vedení kraje ubezpečilo zaměstnance, že se nemusí 
převzetí obávat. Podle vedení Ústeckého kraje by nemělo 
logiku, aby Krajská zdravotní a.s. nemocnici převzala – a hned 
poté v ní začala omezovat provoz. 
V současné době má Lužická nemocnice 260 stálých 
zaměstnanců a zhruba 80 externistů. Nemocnice zajišťuje 
zdravotnickou péči pro celý výběžek, tady asi pro 55 tisíc 
obyvatel. Vlastníkem nemocnice je Rumburk, který do ní musí 
investovat desítky milionů korun. 

Převzato z Rumburských novin 
 

 
 

 
 

Hlavní hudební program bude probíhat na Lužickém náměstí. 
Na Dobrovského náměstí proběhne sraz historických vozidel, 
ukázky historických řemesel, staročeská krčma, jarmark, 
planetárium, 3G trenažér a dětské atrakce. 
Podrobný program najdete na www.rumburk.cz 


