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Pátý ročník Bivoje se vydařil 
V sobotu 1. září se ve večerních hodinách v klubovně na 

místním fotbalovém hřišti konala „Oldies párty“ s peckami 

nejen 70. - 80. let. V režii DJ Kraťase zazněly i krásné 

devadesátky a hity současnosti. Večer se velmi vydařil, 

potenciální Bivojové nabrali sílu  na následující den, kdy 

proběhl kvůli deštivému počasí odložený 5. ročník soutěžního 

klání „Rybnišťský Bivoj“. Zasoutěžit si přišlo celkem 13 

chlapáků. V hromadných disciplínách na ně a jejich ratolesti 

(ať vlastní či půjčené) čekala vyhlídková jízda „moderním 

dopravním prostředkem“ a sestřelování předmětů stříkací 

pistolí, věšení prádla na čas (už tam nastaly problémy 

s poznáváním barev). Slovní fotbal rozpohyboval mozkové 

závity všech soutěžících (zde se ukázalo, že ani Brno není tak 

velké město, abyste si na něj vzpomněli ). Ve vytlačované se 

chlapi vzájemně vytlačovali z ohraničeného prostoru a se 

svázanými dolními končetinami nad kotníky. Naštěstí všichni 

přežili a mohli společně na paralelní disciplíny. Pořezali 

„kulány“ na zimu, zahráli si „diskgolf“ a absolvovali 

překážkovou dráhu s obrovskou pneumatikou. Poslední 

soutěž se nesla v duchu jídla. Sníst na čas s rukama za zády 

sedm dobrot zavěšených na prádelní šňůru a zapískat na 

píšťalku.  
 

 
Letošním Rybnišťským Bivojem se stal na děleném 1. a 2. 

místě Roman Forfera a Michal Holub. 3. místo si vysoutěžil 

Hynek Vojtěch. Nejen vítězům, ale všem soutěžícím, kteří nás 

více jak dvě hodiny bavili svými výkony, moc a moc 

gratulujeme.   

 

Pokračování na str. 2! 

Zahájili jsme nový školní rok  
V pondělí 3.9. jsme od osmi hodin zaplnili rekonstruovanou 

učebnu základní školy, abychom zahájili nový školní rok a 

přivítali devět prvňáčků – 6 holčiček a 3 kluky.  

Přítomné uvítala milým slovem ředitelka paní Mgr. Martina 

Kočišová. Místostarostka obce paní Bc. Petra Vojtěchová 

krátce pozdravila všechny školáky, prvňáčkům popřála krásný 

začátek jejich „školního“ života a předala jim dárkový balíček 

od obce.  

 
Naši noví prvňáčci… hodně štěstí! 

 

PODĚKOVÁNÍ - REKONSTRUKCE TŘÍDY ZŠ 
Ráda bych vyjádřila velké a upřímné poděkování zřizovateli 
naší ZŠ a MŠ za rekonstrukci jedné ze tříd ZŠ. Vedení obce, 
včetně zastupitelstva, děkuji za umožnění kompletních oprav 
(nová podlaha, elektroinstalace, stropní akustické podhledy s 
osvětlením, nové kryty topení a úložný nábytek, výmalba – 
pozn. red.: celkové náklady 290 tis. Kč), panu starostovi za 
zajištění a koordinaci všech výše uvedených prací! 
Další velký dík patří všem zaměstnancům obecního úřadu, 
kteří opět spoustu řemeslných prací zvládli vlastními silami. 
Velmi výrazně nám také pomohli v posledních srpnových 
dnech se znovu zprovozněním opravené učebny! 
Věřím, že "novou" krásnou třídu ocení hlavně naši žáci, kteří v 
ní v nastávajícím školním roce stráví poměrně dost času. 
Ještě jednou DĚKUJI!    Mgr. Martina Kočišová, ředitelka školy 
 

 

Zasedání Zastupitelstva obce Rybniště se uskuteční ve 

čtvrtek 20.9.2018 od 17 hod..  
 

 

Volby do zastupitelstev obcí se konají v pátek 5.10.2018 

od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 6.10.2018 od 

8.00 hodin do 14.00 hodin. Více info na str. 2! 



 

Pátý ročník Bivoje se vydařil 
Pokračování ze str. 1 

 
Bivojové na startu první disciplíny. 
 

 
Každý chvilku tahá pilku…  
 

Souběžně s Bivojem probíhala soutěž „O nejlepší rybnišťskou 

bábovku“. Letos se sešlo 14 bábovek různých chutí, tvarů a 

vůní. Pro pětičlennou porotu ve složení paní Doležalová, 

Horáková, Matějková, Rauchová a Šusterová bylo velmi těžké 

vybrat tu nej. Přesto se podařilo. 1. místo si odnesla Eliška 

Papežová, 2. místo Pavla Jadrníčková a na třetím místě se 

umístila Lucka Holubová. Všem, i na „bedně“ se 

neumístěným, moc a moc gratulujeme.  Pochutnali si určitě 

všichni. Pro děti bylo připraveno malování na obličej a 

barvení vlasů pod taktovkou Evy a Lucky.  

Všem, kteří pomohli s přípravou, realizací či finančním 

zajištěním, moc děkujeme (OÚ Rybniště, manželé Doležalovi, 

J. Chroustovský, E. Chaloupecká a L. Sunegová, DJ Kraťas a 

výše zmíněná porota). Fotografie na webu obce (z dílny P. 

Vojtěchové a I. Vytlačilové).     Za „kulturu“ MV  

 

 

Aktuální informace k zajištění zdravotnické 
péče v oblasti Šluknovského výběžku 

 Již několik měsíců zástupci ze Sdružení pro rozvoj Šluknovska 
jednají ve věci zachování poskytování zdravotní péče v našem 
výběžku. Přistoupili k tomu na základě předchozích 
neúspěšných jednání vedení města Rumburku s vedením 
Ústeckého kraje a s vedením Krajské zdravotní a.s., kde na 
podmínku zpracování analýzy stavu nemocnice „nedošlo“. 
Základním problémem je několikaletá neutěšená ekonomická 
situace s financováním Lužické nemocnice a.s., nestabilita 
zdravotnického personálu a s tím související nejistota zajištění 

provozu nemocnice v Rumburku. Starostové vedli několik 
jednání s výše uvedenými institucemi, dále pak i se zástupci 
VZP. Naším cílem bylo přimět Ústecký kraj a Krajskou 
zdravotní a.s. k znovuobnovení jednání s vedením města 
Rumburku. Po opakovaných intervencí starostů se podařilo 
dosáhnout ochoty ze strany Krajské zdravotní a.s. 
znovuobnovit jednání s vedením města Rumburku. 
Podmínkou Krajské zdravotní a.s. je nadále vypracování 
analýzy stavu nemocnice, kterou my, starostové, vnímáme 
jako zcela opodstatněnou, protože každý nový případný 
provozovatel nemocnice má potřebu a právo seznámit se s 
ekonomikou firmy i s jejím dosavadním fungováním. Níže 
zveřejňujeme tiskovou zprávu Krajského úřadu ÚK: 
„Zástupci starostů Šluknovského výběžku na posledním 
jednání seznámili vedení Ústeckého kraje a také předsedu 
představenstva Krajské zdravotní a.s. se závěry dosavadních 
jednání se zdravotní pojišťovnou i o aktuální situaci kolem 
zdravotnické péče na Šluknovsku. Ze strany Krajské zdravotní 
byl přislíben zájem znovu o celé situaci jednat s vedením měst 
a nemocnic v Rumburku i Varnsdorfu, za předpokladu, že 
budou dodrženy již dříve stanovené podmínky a to včetně 
provedení kompletní analýzy stavu nemocnice.“  
V zájmu všech občanů Šluknovského výběžku je, aby bylo 
zachováno poskytování základní lékařské péče v nemocnici 
v Rumburku, a doufáme, že znovuobnovená jednání povedou 
k tomuto cíli. 

Za SPRŠ: Michal Maják, Mgr. Eva Džumanová, Jan Kolář,    
Ing. Roman Forfera, Pavel Svoboda, František Moravec 

 

 

Oznámení o době a místě konání voleb 

Volby do zastupitelstev obcí se uskuteční v pátek 5.října 2018 
od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 6.října 2018 od 8.00 
hodin do 14.00 hodin. 
Místem konání voleb je volební místnost v budově Obecního 
úřadu v Rybništi, Rybniště čp. 33 pro voliče bydlící v obci 
Rybniště a části obce Nové Chřibské.  
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou 
totožnost a státní občanství České republiky. Každému voliči 
budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve 
dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební 
místnosti. O způsobu hlasování bude volič poučen na 
informačním letáku k volebním lístkům. 
Pro volby do zastupitelstva obce Rybniště byly zaregistrovány 
dvě kandidátní listiny (seřazeny v abecedním pořádku): 
Hnutí nezávislých kandidátů pro rozvoj obce Rybniště 

1. Ing. Roman Forfera, 40 let, starosta obce,  
2. Bc. Petra Vojtěchová, 40 let, místostarostka obce,  
3. Jan Severin Solar let, strojník SčVK a zemědělec, 
4. Martin Weiner, 42 let, lesní NP ČŠ, 
5. Ing. Jan Slavík, Ph.D., 39 let, vys. učitel a výzkum. prac., 
6. Jiřina Chroustovská, 63 let, důchodce, 
7. Karel Masopust, 64 let, podnikatel, 
8. František Chlubna, 34 let, policista,  
9. Mgr. Blanka Klorová, 34 let, učitelka ZŠ. 
 

Sdružení pro občany a obec Rybniště  
1. Josef Slavík, 65 let, důchodce, 
2. Bohumír Reitz, 54 let, údržbář, 
3. Václav Meloun, 71 let, důchodce, 
4. Jaroslava Fišerová, 73 let, důchodce, 
5. Marie Petrová, 45 let, vlakvedoucí, 
6. František Ovčáčík, 69 let, důchodce, 
7. Miroslav Chlubna, 66 let, důchodce. 



Ve výkaznictví separace jsme jedni 
z nejlepších 

Třídíme odpady jako o život. Jsme v tom prý tak dobří, že 
jsme v třídění snad třetí nejlepší zemí v EU.  Je jistě fajn, že 
třídíme. Třídíme plasty, sklo, papír, plasty, kovové odpady, 
elektroodpady… A máme dobrý pocit, jak si počínáme 
ekologicky, jak nezatěžujeme planetu.   
A státní instituce se chlubí, kolik tun vytříděného odpadu 
dáme do kontejnerů a do sběrných dvorů. A kolik miliard že 
už poskytlo na budování sběrných dvorů a dalších systémů. A 
proč třídíme? Abychom obaly nechali recyklovat a znovu 
vrátili do oběhu nebo z nich udělali něco užitečného.  
A v tom je právě ten zásadní problém. Nejde jen o samotné 
vytřídění. Co potom? Kam s ním? A kde tedy ten vytříděný 
odpad končí? V Číně už moc ne, ta od přelomu roku přestala 
z Evropy a USA vykupovat plasty. A co se dělo s nimi tam? 
Kolik z našich vytříděných obalů skončilo v mořích, na 
skládkách nebo shořelo? U nás či někde v Asii? Ani netušíme.  
Jako řešení naši úředníci nabízeli, že dojednají vývoz do Indie. 
Velká část námi vytříděných plastů, která neskončí zrovna 
v Asii, se často zahrabe na skládkách a spálí ve spalovnách. 
Ale vykazujeme ve třídění dechberoucí čísla, ne? Že Německo 
je až za námi? No, jistě, oni třeba PET lahve nevykazují jako 
odpad, jsou to vratné nádoby, takže ve výkazech chybí… To 
by nám ale pak tu pofiderní třetí příčku kazilo, tak to raději 
jako nevíme.  
Nicméně o plastech teď mluví kde kdo … 
 
Přesuňme pozornost třeba na elektroodpad. Tam se také 
stále zlepšujeme ve vykazování. Při koupi každého 
elektrozařízení zaplatíme  výrobci pár stovek, které on 
převede kolektivnímu správci, a ten odkupuje a následně má 
recyklovat, co jsme na sběrný dvůr či třeba do kontejneru 
odnesli jako vysloužilé - ledničky, lampy, žárovky, mixéry, 
vysavače, kávovary, mobily, počítače, baterie, solární 
panely….  
A co se tady zase měří? Poměr konečné recyklace vůči 
výrobkům uváděným na trh, včetně jejich složení, nebo jen 
množství celkového vytříděného elektroodpadu? Můžete 
hádat … A kde je podstata?  
Nyní se má dokonce tento systém ještě více otevřít novým 
kolektivním správcům, aby i zde fungoval jakoby trh, aniž by 
se ale jakkoli řešila právě ta otázka, kdo a jak bude 
kontrolovat, kolik z vytříděného elektroodpadu stávající a 
noví správci skutečně dokáží recyklovat a zda to také 
skutečně odpovídá množství a složení elektrovýrobků 
uváděných na trh, jak pečlivě se rozebírají výrobky, atp.  
A když se náhodou přijde na to, že vykoupený elektroodpad 
skončí jinak než v celkové a důsledné recyklaci a ekologické 
likvidaci zbytku? To se pak udělí pokuta. A považte, 150.000,- 
korun. To aby se jeden, s obratem sto milionů, začal bát, jak 
s tím elektrodpadem opravdu naloží… 
O co více jsme aktivní ve vykazování třídění, o to méně aktivní 
v podpoře a skutečně věcné kontrole recyklace. Pak jsou ale 
všechny ty miliardy na separaci trochu devalvované. 
K chlubení bude ne třetí místo ve výkaznictví separace, ale až  
budeme masově umět recyklované výrobky díky novým 
technologiím zpracovávat u nás – v Evropě a ČR.  
Musíme měřit to, kolik obalů či použitých výrobků skutečně 
recyklujeme, ne jen kolik jich vybereme.  

 

Váš senátor Zbyněk Linhart 

 

Společenská kronika 
Významné životní jubileum v měsíci září 2018 oslaví: 
 

Oldřich Koudelka   Bohumila Louková 
Milada Pražanová  JUDr. Václav Pípal 
Ing. Anna Korbelová  Václav Bartoš 
Jindřiška Daňková  Jan Solar 
Jaromír Špulák   Marie Matějková 
Jiřina Horáková   Margita Danková 
Ivan Bučko 
 
Žádáme všechny občany, kteří nechtějí být zveřejněni v naší společenské 
kronice, aby toto oznámili před termínem uzávěrky na obecní úřad.  
 
 

Úmrtí v srpnu  
 
 

Navždy jsme se rozloučili  
s panem Františkem Dvořáčkem 
 
 
 
 

 

 
V měsíci září oslaví své  
narozeniny 
 
paní Jindřiška Daňková, paní Marie 
Matějková, paní Jiřina Horáková a 
pan Oldřich Koudelka. 
 
Přejeme hodně zdraví. Klub 
důchodců 
 
 

    

Hasiči Rybniště děkují za 
věcný dar – kalové čerpadlo 
Ing. Karlu Vlčkovi. 
 
 
 
 
 

 

 

Dovolená dětského lékaře 
Upozorňujeme všechny malé pacienty, že pediatrická 
ordinace MUDr. Karbuly bude ve dnech 10. – 14. září 
uzavřena z důvodů čerpání dovolené.  
Děkujeme za pochopení. 
 

 

 

Zájezd na Zahradu Čech – ve středu 19.9. 
Pořádá Obecní úřad v Horním Podluží, přihlášky a informace 
na OÚ Horní Podluží, tel. 412 379 181. Odjezd v 8 hodin od 
obecního úřadu v Horním Podluží. 
 

 

Podzimní turné jedné z 
nejúspěšnějších českých 
skupin! V sobotu 6.10. 
od 20 hod.. Předprodej 
vstupenek pouze on-
line přes TICKETLIVE. 



 

 
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 každého čísla je do 27. dne v měsíci. Vychází 10. dne v měsíci. 

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

Nové tarify jízdenek od 1.9.2018 
Od 1. září vstoupil v platnost nový tarif Dopravy Ústeckého 
kraje (DÚK). Hlavní změnou je zanesení nových slev 
nařízených státem, tedy pro děti do 18 let, studenty do 26 let 
a seniory nad 65 let dosáhne sleva nově 75 % z obyčejného 
jízdného. Ústecký kraj ve spolupráci s městy zapojenými do 
DÚK připravil systém slev v širším rozsahu, než vyžadují státní 
předpisy. Slevy platí v plném rozsahu ve vlacích, zelených 
autobusech, na turistických železničních i lodních linkách a 
také včetně jízd MHD po městech Bílina, Děčín, Chomutov, 
Jirkov, Litvínov, Most, Teplice, Ústí nad Labem a Varnsdorf. 
Velmi výhodné jízdné se takto nabízí především studentům a 
seniorům (viz kategorie „Zlevněné“). Například tato skupina 
může velmi výhodně cestovat na jednodenní jízdenku DÚK 
jen za pouhých 32 korun po celém území kraje. Zajímavé 
tarify se objevují také u časových jízdenek – 7denní, 30denní, 
90denní a celoroční.  
Doporučujeme využít praktickou pomůcku v podobě tzv. 
Kalkulátoru, který je na stránkách dopravního odboru 
Ústeckého kraje a který vám přesně vypočítá výši jízdného 
z daných stanic, které potřebujete. Kalkulátor: http://ids.kr-
ustecky.cz/mapserv/iduk/pocitadlo.php 
 

Jednodenní jízdenky DÚK 

Jízdné placené hotovostně i z el. peněženky Cena 

Obyčejné nad 15 let 130 Kč 

NOVINKA: Zlevněné* + ZTP/P 32 Kč 

1+2 (1 osoba bez omezení věku a max. 2 děti 
do 15 let) 

160 Kč 

2+4 (2 osoby bez omezení věku a max. 4 děti 
do 15 let) 

220 Kč 

Max. 5 (max. 5 osob bez určení věku) 330 Kč 

*Zlevněné:  
Děti a mládež 6-18 let: od 15 let prokazování úředně 
vydaným platným identifikačním osobním průkazem (dále 
OP) nebo žákovským nebo studentským průkazem ISIC;  
Žák a student 18-26: prokázání platným žákovským nebo 
studentským průkazem denního nebo prezenčního studia 
Senioři nad 65 let: prokazování OP občana EU nebo 
cestovním dokladem nebo jiným úředně vydaným platným 
identifikačním osobním dokladem 
ZTP, ZTP/P: nutný průkaz ZTP nebo ZTP/P 
 

Jednodenní jízdenky Labe-Elbe 

Jízdné placené hotovostně i z el. peněženky Cena 

1+2 (1 osoba bez omezení a max. 2 děti do 
15 let, území DÚK+VVO = přilehlá část Saska) 

270 Kč 

2+4 (2 osoby bez omezení a max. 4 děti do 
15 let, území DÚK+VVO) 

380 Kč 

Max. 5 (max. 5 osob bez určení věku, území 
DÚK+VVO) - změna 

580 Kč 

 

Jednodenní jízdenky Euro-Nisa-Ticket 

Jízdné placené hotovostně i z el. peněženky Cena 

Pro 1 osobu 160 Kč 

Pro 2-5 osob 320 Kč 

Jízdní kolo 90 Kč 

         Tisková zpráva, Jiří Rak, České Švýcarsko o.p.s. 

TJ TATRAN Rybniště - rozlosování podzimní 
části okresního přeboru v kopané 

Datum Den Hodina Domácí Hosté 

1.9. So 17:00 Dolní Poustevna Rybniště 

8.9. So 17:00 Rybniště Krásná Lípa 

15.9. So 16:30 Malšovice Rybniště 

22.9. So 16:30 Rybniště Šluknov B“ 

29.9. So 16:00 Horní Podluží Rybniště 

6.10. So 16:00 Boletice Rybniště 

13.10. So 15:30 Rybniště Jiřetín p. Jedl. 

20.10. So 15:30 Velký Šenov Rybniště 

27.10. So 14:30 Rybniště Těchlovice 

3.11. So 14:00 Mikulášovice Rybniště 

10.11. So 14:00 Rybniště D. Habartice 

17.11. So 13:30 Verneřice Rybniště 

1.5.19 So 17:00 Rybniště Heřmanov 
 

 

 

Školní rybník slovy hospodáře 
Jak jsem slíbil, informuji vás o kontrole s Policií ČR. Kontrola 
se uskutečnila  5.8.2018, a bylo kontrolováno 7 rybářů, z toho 
1 cizinec. Nebyly zjištěny žádné přestupky. Ovšem dost mě 
zarazilo a také mě zamrzelo, že na lovných místech byl hrozný 
nepořádek, prázdné láhve od piva, plechovky, PET lahve. 
Přitom sudy na odpad byly vyvezeny. Chtěl bych věřit, že to 
byla jen náhoda, no uvidíme… Kontroly s Policií ČR budou 
dále pokračovat. 
Petrův zdar!                                                Andrej Kočiš, hospodář 

 

Je nejvyšší čas … 
S odeznívajícím létem, zkracující se délkou sluneční aktivity a 
ochládajícími vodami v rybnících, je na čase zahájit sezónu 
zimního plavání.  
Proto Vy, kteří se snažíte žít zdravě, preferujete zdravou a 
střídmou stravu, pravidelně sportujete, vyhýbáte se 
nebezpečným návykovým látkám a věnujete se i duševní 
hygieně, pak do pětice úplnosti komplexní péče o sebe sama 
chybí snad jediné a tím je tzv. „celotělová chladová terapie“. 
Nemám tím na mysli nic jiného, než pravidelné a důsledné 
ochlazování těla, ideálně studenou vodou. Jsem totiž 
přesvědčen, že není účinnějšího způsobu jak, krom srdce a 
cév, posilovat endokrinní sytém a s ním ruku v ruce 
obranyschopnost těla, tím spíše pro nadcházející období s 
očekávatelnými a velmi nepříjemnými virovými 
onemocněními.  
Věřte nevěřte, plavání, nota bene v místních přírodních a 
velmi kvalitních vodách, v krajině obklopené Lužickými kopci, 
jsou a zejména ta zimní plavání, vskutku jedinečná. Každému 
bez rozdílu věku (krom kontraindikovaných jedinců) je mohu 
jednoznačně doporučit.  
Proto oslovuji Vás, které provokuje myšlenka, či potřeba 
vyzkoušet si chladnou vodu, doprovázenou již úchvatnými 
mlžnými opary nad hladinou rybníků, neváhejte, má to smysl, 
je opravdu nejvyšší čas!! Držím palec a třeba někde na hrázi 
na viděnou ... ;-)                                        Milan Hulán, Varnsdorf 


