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Den seniorů oslavíme letos ve Chřibské 
Na první den v měsíci říjnu připadá Mezinárodní den seniorů. 

Obec Rybniště každoročně pořádala setkání se svými seniory 

v Kulturním domě. Z důvodu započaté rekonstrukce jsme 

v loňském roce setkání se seniory uspořádali v prostorách školy 

a v letošním roce máme velkou radost, že nám vyšlo vstříc 

město Chřibská a že vás můžeme pozvat na kulturní vystoupení 

Vládi Hrona na Radnici ve Chřibské. Poté jste také zváni na 

koncert chřibské kapely The Spirits.  

 

Vláďa HRON 
v neděli 24. listopadu 2019 od 16 hodin 

na sále restaurace Radnice 
*** 

Abychom mohli zorganizovat odvoz do Chřibské, prosíme Vás, 

abyste nám zavolali a potvrdili svůj zájem. Pozvání platí pro 

seniory trvale bydlící v Rybništi i pro „naše“ chalupáře. Zajistíme 

také odvoz zpátky domů.  

Těšíme se na setkání s Vámi ve Chřibské!  

vedení obce 
 

 

 

Připomínáme, že od 1.11.2019 do 30.4.2020 začne nové 

svozové období. Na obecním úřadě jsou k  dispozici 

známky na popelnici. 
 

Ceny za známky na popelnice o obsahu 110/120 l: 

týdenní vývoz  1150,- Kč 

čtrnáctidenní vývoz 650,-Kč.  
 

Ceny za známky na popelnice o obsahu 80 l:  

týdenní vývoz 900,- Kč 

čtrnáctidenní vývoz 500,- Kč 
 

 

 

 

Oznámení o konání 7. zasedání  

Zastupitelstva obce Rybniště  

Uskuteční se ve čtvrtek dne 31.10.2019 od 16 hod. 

v zasedací místnosti obecního úřadu. 

 

 

Přijdete na brigádu? 
Milí Rybnišťáci, obracíme se na vás s žádostí o pomoc. 

Potřebujeme vaše motorové pily, ruční pily, motyky, 

krumpáče, sekery, hrábě, abychom dokončili údržbu zeleně na 

hrázi. Není v našich silách provést to jen svépomocí. Chceme 

kompletně provést likvidaci všech náletů na levém břehu 

hráze a vyčistit plochy od pařezů pro zimní radovánky dětí.  
 

Sejdeme se v sobotu 12.10.2019  

od 9 do 13 hodin. 
 

Brigáda se nebude konat při extrémně špatném počasí. 
 

 

 

 
Informujeme, že čipování psů v Rybništi 

proběhne ve středu 23.10.2019                   

od 17 hodin na obecním úřadě.  
Prosíme zájemce o čipování, kteří se přihlásili, aby si před 

stanoveným dnem zkontrolovali informaci na webových 

stránkách obce, případně se nám ještě ozvali, upřesníme dobu 

úkonu. S čipováním psa je spojená administrativa, která je 

časově náročná, tak chceme rozplánováním návštěv předejít 

dlouhé frontě nervózních pejsků i jejich majitelů. Děkujeme za 

spolupráci.  
 

 

 

 

Zastupitelstvo obce jednalo v září  
Zastupitelé se sešli na 6. zasedání Zastupitelstva obce Rybniště 

ve čtvrtek dne 12.9.2019. Po nutných úvodních formalitách 

zahájili program informací o komplexních pozemkových 

úpravách, kterou přednesly pracovnice děčínské pobočky 

Státního pozemkového úřadu. Ukázaly zastupitelům opatření v 

krajině, která se po složitém administrativním procesu mohou 

v obci zrealizovat (větrolamy, suché nádrže, tůňky, 

odvodňovací strouhy). Například v obci Růžová se 

proinvestovalo ze státních prostředků 27 mil. Kč. Zastupitelé po 

krátké diskusi souhlasili se zahájením komplexních 

pozemkových úprav v k.ú. Rybniště. O dalších krocích v této 

věci vás budeme informovat.  
 

Pokračování na str. 2. 

 

 



 

Zastupitelstvo obce jednalo v září 

Pokračování ze str. 1. 
 
Zastupitelé přijali návrh věřitele ČMSS na odkup podílu ½ č.p. 
205 za 250 tis. Kč. Starosta připomněl, že ½ domu obec 
vydražila za 200 tis. Kč. Pro dům č.p. 205 není zatím konkrétní 
využití (není v dobrém technickém stavu a také vnitřní 
uspořádání není úplně ideální), ale je na strategickém 
pozemku vedle kulturního domu.  
Zastupitelé prozkoumali a schválili čerpání rozpočtu za období 
1-7/2019 a v rozpočtové změně č. 4/2019 souhlasili s přesuny 
nebo navýšením některých položek rozpočtu. Rozpočtová 
změna (rozpočtové opatření) se zveřejňuje na úřední desce. 
Zastupitelé se také na základě došlé žádosti zabývali 
poskytováním bezúročných půjček občanům Rybniště a po 
diskusi nesouhlasili s vytvořením precedentu a podobné 
žádosti budou zamítány. 
V majetkových záležitostech se zastupitelé zabývali opětovnou 
žádostí o odkoupení části pozemku č. 250/1 v k.ú. Rybniště o 
výměře do 748 m2, v k.ú. Rybniště. Pozemek je určen územním 
plánem ke stavbě RD, k jinému účelu tedy nebude odprodán.  
Ve věci odprodeje p.p.č.k. 763 v k.ú. Rybniště o výměře 2356 
m2  vyslechli zastupitelé informaci starosty o majetkových 
poměrech sousedních pozemků a potřebnou většinou  
potvrdili platnost usnesení č. 60/19 ze dne 20.6.2019. 
Zastupitelé odsouhlasili převod pozemků z vlastnictví ČR (SPÚ) 
do vlastnictví obce dle zákona č. 503/2012 Sb. – jedná se o 
místní komunikace na pozemcích č. 842/3 a 795/1, oba v k.ú. 
Rybniště a 267 v k.ú. Nová Chřibská.  
Zastupitelstvo také projednalo informaci o průběhu 
zpracování projektové dokumentace revitalizace veřejného 
prostranství, která vychází z architektonické studie zpracované 
na základě výsledků veřejného projednání. Pro zpracování PD 
byly domluveny některé změny s ohledem na skutečný stav a 
poměry na pozemcích nebo předpokládané náklady řešení 
(např. jsou vynechány vodní prvky). Zpracování části 
projektové dokumentace „zeleň“ předcházelo podrobné 
biologické posouzení, které je také podmínkou k žádosti o 
dotaci. Stávající zeleň bude ve větším rozsahu vykácena, ale 
nahrazena kvalitnějším výběrem nových stromů a keřů. 
Zastupitelům byly k dispozici osazovací plány stromů, keřů a 
umístění mobiliáře. Zastupitelé souhlasili s podáním žádostí o 
dotaci do příslušných výzev. 
Zastupitelé probrali mnoho případů zjištěných nesrovnalostí  
na obecních pozemcích v souvislosti s prováděnou revizí 
katastru. Jednotlivé případy se budou řešit dle naléhavosti, 
složitosti a po osobním projednání na Katastrálním úřadu. 
ZO jednohlasně schválilo navýšení úhrady nájemného za m2 
v bytech v majetku obce z 23,-Kč/m2 na 26,-Kč/m2. 
Zastupitelé projednali informaci o průběhu rekonstrukce a 
financování v Kulturním domě. Zastupitelům byla před 
zahájením zasedání ZO umožněna prohlídka prostor KD. O 
potřebě financování bylo jednáno v rámci návrhu rozpočtové 
změny. Starosta také informoval o čerstvém nálezu cca 2,5 m 
hluboké studny. Zastupitelé souhlasili se zprovozněním 
veřejné studny na úkor jednoho parkovacího stání.  
V závěru jednání projednali žádosti o pronájem bytu č. 7 v č.p. 
235 a bytu č. 5 v domě čp. 97. 
Zápis ze zasedání ZO je uložen na obecním úřadu a k dispozici 
k nahlédnutí. Usnesení se zveřejňuje na webu obce. 

Bc. Petra Vojtěchová, místostarostka 
 

Místní akční 
skupina Český 
sever je tu již 
15 let! 

Letos 2. listopadu uplyne již 15 let ode dne, kdy se na 
Obecním úřadu ve Vilémově konala ustavující schůze Místní 
akční skupiny (MAS) Šluknovsko. Její účastníci se zde sešli 
proto, neboť považovali vznik MAS jako ideální příležitost 
pro zapojení do tehdejší iniciativy LEADER+, jejíž princip 
spočíval v netradiční možnosti finanční pomoci venkovským 
regionům. Poskytnutí podpory bylo však podmíněno vznikem 
MAS v regionu Šluknovského výběžku, složené ze zástupců 
místních subjektů – obcí, firem, fyzických osob, nestátních 
neziskových organizací, škol atd..  
MAS po svém oficiálním vzniku 15. 12. 2004  zaznamenala 
vzrůstající zájem o členství místních subjektů, v současnosti 
máme již 54 členů. Z původních 18 obcí a měst na Šluknovsku 
se území MAS časem rozšířilo na katastr 41 obcí a měst i mimo 
Šluknovský výběžek a dokonce i mimo Ústecký kraj do 
sousedního Libereckého kraje, což nás vedlo ke změně názvu 
na MAS Český sever, který používáme od září 2015. Došlo také 
ke změně naší právní subjektivity – ze sdružení jsme se stali 
spolkem.  
V období 2009 až 2014 podpořila MAS Český sever celkem 98 
projektů z Programu rozvoje venkova (PRV) s celkovou výší 
dotace 26,5 mil. Kč. V programovém období 2014 – 2020 
mohou žadatelé z území MAS uspět s projektovým záměrem 
s dotací nejen z PRV, ale i z Operačního programu 
Zaměstnanost, Operačního programu Životní prostředí a z 
Integrovaného regionálního operačního programu. 
Z uvedených dotačních programů bylo v novém období 
k dnešnímu dni podpořeno již 70 projektů s dotací ve výši 
téměř 54 mil. Kč. 

Převzato, zkráceno z tiskové zprávy MAS Český sever 
 

 

Upozornění k odstranění a okleštění 
stromoví a jiných porostů 

Společnost ČEZ Distribuce, a.s. upozorňuje vlastníky a 
uživatele pozemků, přes něž vede nadzemní elektrické vedení 
distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a.s. na 
povinnost odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 
ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení 
distribuční soustavy. 
Nebude-li zásah proveden do 15. listopadu tohoto roku a 
bude-li ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozování 
zařízení distribuční soustavy, je pověřený pracovník oprávněn 
ke vstupu na dotčené pozemky za účelem provedení zásahu. 
Celé znění upozornění je zveřejněno na obecním úřadu nebo na 
webových stránkách obce. 

 

 

Prořezání průjezdného profilu  
místních komunikací 

Upozorňujeme všechny občany, chalupáře a majitele pozemků 
na nutnost odstranění větví od keřů či stromů, které přerůstají 
do průjezdného profilu místních komunikací či chodníků 
v termínu do 31.10.2019. Nebude-li tak učiněno majiteli 
těchto dřevin, dojde v měsíci listopadu k ořezání zasahujících 
větví do komunikací dle uvážení pracovníků obecního úřadu.  

Roman Forfera, starosta obce 



 

Starostové Šluknovska jednali v Rybništi 
K dalšímu, již čtvrtému jednání ve volebním období 2018 – 
2022, se sešli starostové měst a obcí Šluknovska téměř v plném 
počtu. Hostitelem byla tentokrát obec Rybniště. Po uvítání 
starostou hostitelské obce panem Ing. Romanem Forferou, 
který představil realizované i připravované rozvojové a 
investiční aktivity obce, byly předsedou Sdružení pro rozvoj 
Šluknovksa panem Janem Kolářem shrnuty aktivity minulých 
třech měsíců:  
12. 6. – jednání o dopravě v rámci EUREX (odborné komise 
Euroregionu NISA) v Krásné Lípě – problematika mezikrajského 
dopravního propojení z Libereckého kraje, přeshraniční 
veřejná doprava, turistická doprava atd.  
24. 6. – účast starostů na jednání zastupitelstva Ústeckého 
kraje – udržení akutní lůžkové péče na Šluknovsku. 
28. 6. – jednání na Úřadu vlády ČR s premiérem a ministrem 
zdravotnictví – záchrana Lužické nemocnice. 
6. 7. – účast a zapojení starostů do oslav 5. výročí Dráhy 
Národního parku – obnova železničního spojení Dolní 
Poustevna – Sebnitz. 
8. 7. – jednání starostů a senátora Linharta s vedením Krajské 
zdravotní, a.s. v Mostě - záchrana Lužické nemocnice. 
11. 7. – jednání starostů a senátora Linharta s JUDr. Dostálem 
– práva pojištěnců a pacientů v oblasti zdravotní péče, 
přeshraniční zdravotní péče. 
15. 7. – jednání s vedením města Chřibská – podpora a 
poskytnutí pozemků pro zamýšlenou výstavbu „překladiště“ 
pacientů Zdravotnické záchranné služby ÚK. 
5. 8. - účast starostů na jednání zastupitelstva Ústeckého kraje 
– udržení akutní lůžkové péče na Šluknovsku. 
15. 8. – účast starostů na slavnostním vyhlášení Vesnice roku 
Ústeckého kraje 2019 v Lipové. 
22. 8. – jednání starostů na Krajském ředitelství Policie ČR 
v Ústí nad Labem – problematika optimalizace policejních 
útvarů na Šluknovsku. 
27. 8. – jednání na Krajském úřadu ÚK ve věci Aktualizace 
plánu pokrytí ÚK výjezdovými základnami Zdravotnické 
záchranné služby. 
Starostové také vyslechli informace z činnosti DSO Tolštejn a 
DSO Sever a přivítali mezi sebou i Stanislava Horáčka, starostu 
Varnsdorfu, který projevil zájem o návrat do Sdružení pro 
rozvoj Šluknovska (SPRŠ), ze kterého před čtyřmi lety město 
Varnsdorf vystoupilo. Předpokládá se, že se tak stane k 1. 1. 
2020.  
Prvním hostem jednání byl Jiří Vích, ředitel Mezinárodního 
cyklistického závodu žen Tour de Feminin, který poděkoval za 
podporu města a obcí, informoval o průběhu proběhlého 
ročníku i o přípravách toho příštího. 
V další části vystoupil k problematice zadržování vody v krajině 
Ing., Mgr. Marek Hartych z MAS Český Sever. Starostům 
představil připravovaný společný projekt s UJEP Ústí nad 
Labem „Drobné vodní plochy v krajině jako komplexní nástroj 
k řešení sucha a dalších hydrologických extrémů“. Projekt 
zmapuje historické i stávající vodní plochy, zaniklé rybníky, 
tůně atp. Navrhne řešení ke zlepšení zadržování vody v krajině 
na Šluknovsku, ve vybraných lokalitách určí i některá konkrétní 
opatření. Vzniklý materiál se stane podkladem pro 
argumentaci při získávání dotačních finančních prostředků na 
realizaci konkrétních aktivit. Starostové projekt vítají a 
podporují, zadržení co největšího množství vody v krajině a 
minimalizace jejího rychlého odtoku chápou jako základní 
opatření proti dalšímu vysychání krajiny. Očekávají ze strany 

státu zjednodušení a zároveň zvýšení dostupnosti i objemu 
dotačních finančních prostředků na rekonstrukce rybníků, 
budování tůní, obnovu starých vodních ploch a podobných 
opatření. Stejně tak je nezbytné zjednodušení a omezení 
současné byrokratické zátěže při získávání potřebných 
realizačních povolení. 
Hlavním bodem programu bylo vystoupení Ing. Ludvíka Řičáře, 
ředitele Krajského ředitelství Lesů ČR, kterého doprovázel 
Tomáš Frinta, zástupce lesního správce Rumburk. Hosté 
představili nové organizační uspořádání státního podniku Lesy 
ČR. Oblast Šluknovska bude spadat nově právě pod liberecké 
ředitelství. Dále pak zazněly podrobné informace k probíhající 
kůrovcové kalamitě, k jejím ekonomickým a dalším dopadům 
na hospodaření společnosti. Šluknovsko je aktuálně 
nejpostiženějším regionem na severu Čech. Starostové 
upozornili na obavy z poškozování místních komunikací při 
vyvážení obrovského množství kalamitního dřeva, které 
nemají potřebné konstrukční parametry. Požadují stanovení 
odvozních tras, případné omezení maximální tonáže odvozní 
techniky a otevřenou vzájemnou komunikaci. Obce jsou také 
často vlastníky lesních porostů a obávají se šíření kůrovce ze 
sousedních lesních porostů ve správě LČR, případně Národního 
parku České Švýcarsko. Byla rovněž diskutována problematika 
poškozování zemědělských i lesních porostů přemnoženou 
černou a vysokou zvěří. Ze strany LČR byla potvrzena 
maximální otevřenost a vstřícnost k řešení případných 
problémů. 
Dále se starostové zabývali tématem případné změny územně 
správního uspořádání, konkrétně o případném přechodu 
Šluknovska pod Liberecký kraj. Zavládla shoda na tom, že se 
jedná o dlouhodobý proces vyžadující širší diskusi, projednání 
v zastupitelstvech jednotlivých měst a obcí, a následně změnu 
zákona. Vzhledem k blížícím se krajským volbám v příštím 
roce, je vhodné toto téma prozatím odložit. Sdružení se ve 
spolupráci s DSO Sever a DSO Tolštejn bude snažit aktivně a 
důsledně prosazovat zájmy města a obcí Šluknovska v rámci 
stávajícího krajského uspořádání. 
V diskusi se starostové opakovaně věnovali připravované tzv. 
optimalizaci policejních útvarů na Šluknovsku. Znovu vyjádřili 
nesouhlas se zamýšleným zrušením obvodního oddělení ve 
Velkém Šenově, podpořili přesunutí hlídkové služby do 
Rumburku z nevyhovujících prostor ve Varnsdorfu, nikoli však 
její zrušení a přesunutí do Děčína. Starostové požadují 
doplnění stavů na stávajících obvodních oddělení, zvýšení 
počtu policistů v hlídkové službě a doplnění počtu policistů ve 
Speciální pořádkové jednotce, na počet dle příslibu Vlády ČR 
po nepokojích na Šluknovsku v roce 2011.  
Dále se diskutovalo o situaci v Rumburské nemocnici, která 
zatím funguje pod dohledem insolvenční správkyně. Město 
Rumburk je připraveno pomoci finanční půjčkou na zajištění 
provozu. 
Starostové trvají na naplnění příslibu ze strany Ústeckého kraje 
vybudovat vhodné prostory pro překládku pacientů při 
převozu do okolních nemocnic. Starostové nesouhlasí se 
záměrem ministerstva zdravotnictví přesunout stanoviště 
letecké záchranné služby z Ústí nad Labem do Mostu a 
podporují snahu Ústeckého kraje o prodloužení denní doby 
pro lety. 
V závěru Sdružení nominovalo starostu Starých Křečan 
Františka Moravce do bezpečnostní komise Svazu města a obcí 
ČR. 

Jan Kolář, předseda SPRŠ 



 

 

Povedená oprava místní komunikace 
Také v letošním roce jsme mohli 
provést kompletní opravu povrchu 
místní komunikace, a to v Nové 
Chřibské za pomníkem. Práce prováděla 
firma SaM silnice a mosty Děčín a.s. a 
celkové náklady činily přes 710 tis. Kč. 
Projekt získal podporu z Programu 
obnovy venkova Ústeckého kraje 2019 

ve výši 350 tis. Kč.  
 

 
 
 

 
 
 

Jak se chovat, když vlk zaútočí na 

hospodářská zvířata 
V souvislosti s nedávnou událostí napadení zvířat v okolí 
Jedlové informujeme o tom, že potřebné informace jsou k 
dispozici na webových stránkách Národního parku České 
Švýcarsko (http://www.npcs.cz/vlk). Zde jsou také k dispozici 
formuláře žádosti o náhradu škody a doporučený postup při 
řešení náhrady škody.  
V případě, že se událost stane v územní působnosti CHKO 
Lužické Hory, kontaktujte pana Mgr. M. Waldhausera: 
martin.waldhauser@nature.cz, 724 314 426, 487 762 356. 
 

 

Práce v obci obrazem: 

 
Upravená předzahrádka před domem č.p. 59 (lesní správa) – 

vyřezané nálety, odstraněný dřevěný plot včetně rozpadajících 

se betonových sloupků a podezdívky, odřezaný sloup bývalé 

brány. 
 

 
Vyřezání průjezdného profilu podél obecních místních 

komunikací (konkrétně na Hangáru). 

 



 

Zlatá svatba v Rybništi 
V sobotu 28.9.2019 v 11 hodin se v zasedací místnosti 
Obecního úřadu Rybniště konala čtvrtá zlatá svatba 
v porevoluční historii obce.  Manželé Jiřina a Bohuslav 
Horákovi prožili 50 let společného života a připomenutí tohoto 
okamžiku na obecním úřadě byla do poslední chvíle pro 
manžele Horákovy velkým překvapením. Byli jsme velmi rádi 
nápomocni s přípravami a s organizací této výjimečné události. 
Slavnostního projevu se ochotně ujal zastupitel obce pan Karel 
Masopust. Manželé Horákovi dostali od obce květinu a 
dárkový balíček s regionálními výrobky.  
Foto: M. Latislavová                                                         PeV 

 

 
„Zlatí“ manželé Jiřina a Bohuslav Horákovi. 

 

 

Slavnostní podpis paní Jiřiny Horákové do kroniky obce. 
 

 
Společný přípitek s oddávajícím panem Karlem Masopustem a 
dcerou Lenkou a synem Tomášem. 

*** 
Rádi bychom poděkovali obci Rybniště za uspořádání 
svatebního obřadu k našemu 50. výročí svatby a panu Karlu 
Masopustovi za dech beroucí svatební řeč. Byli jsme velmi mile 
překvapení a dojatí. Děkujeme. 

manželé Horákovi 

 

*** 
Když se na Vás podíváme, vidíme stromy.  
Stromy, které spolu rostly, zestárly a jejich kmen zesílil natolik, 
že jsme se o něj mohli kdykoliv opřít, spolehnout a čerpat z něj 
energii.  
Gratulujeme Vám, maminko a tatínku,  
babičko a dědečku, k Vaší Zlaté svatbě! 

Ze srdce Tomáš a Lenka s rodinami! 
 

 
 

Společenská kronika 
Narozeniny v měsíci říjnu 2019 oslaví: 

 

Michal Kožuškanič  Věra Vacková 
Věra Šusterová   Miroslav Chlubna 
Vladislav Sedlák  Hana Kalinová 
Jaroslav Hynek   Věra Bílková 
Zdeněk Vamberský  Václav Kolář 
Miluše Velecká   Marie Chlubnová 
 
Žádáme všechny občany, kteří nechtějí být zveřejněni v naší společenské 
kronice, aby toto oznámili před termínem uzávěrky na obecní úřad.  
 

 

 

 

V měsíci říjnu oslaví své  

narozeniny 

 
paní Věra Šusterová  
a paní Věra Obořilová. 
 
Přejeme hodně zdraví. Klub 
důchodců 
 

 

 
 

Soptíci v akci 
V sobotu 14. 9. jsme se vydali na soutěž do Království u 
Šluknova. Čekala nás štafeta 4x 60 m a požární útoky. Mladší i 
starší po opravdu těsném a lítém boji obsadili 4. místa. 
Gratulujeme.  
Na další soutěž jsme vyrazili do Varnsdorfu. Tam se běžely 
požární útoky. Tentokrát jela i přípravka. Ta obsadila 2. a 3. 
místo, mladší 5. a starší 8. Všem moc děkujeme za 
reprezentaci.  

Za Soptíky  MV 
 

 
Soptíkova „rodina“ pohromadě. 

 



 

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 

 

 

TJ TATRAN Rybniště – zápasy doma 

Datum Den Hodina Domácí Hosté 

20.10. Ne 15:00 Rybniště Markvartice 

3.11. Ne 14:00 Rybniště Huntířov 
 

 

 

 

 

Rybniště na Hrách legrace a smíchu 
V sobotu, 7. 9. 2019, se v Jiřetíně pod Jedlovou konaly Hry 

legrace a smíchu, na nichž změřilo své síly 5 týmů z nedalekých 
obcí či měst. Po roční pauze do boje opět nastoupil i 
šestičlenný tým Rybniště, v prověřeném složení: Roman a Věra 
Forferovi, Jaromír a Tereza Rauchovi, Blanka Klorová a Pavlína 
Jadrníčková. 
Vytyčili jsme si smělý cíl – překonat laťku, kterou jsme si před 
dvěma lety nastavili výkonem, jenž nás tehdy pasoval na 4. 
místo (o celý jeden bod před posledním týmem). Smích nás 
přešel hned po zjištění, že většina soutěží bude totožných 
s předchozími ročníky. Naše naděje, že jistě zazáříme v nových 
sportovních oblastech, tedy zhasla dříve, než se stačila 
rozhořet.  
Nevadí, jsme o 2 roky zkušenější, krásnější a chytřejší, 
zvládneme to i tak.  
Odhodláni jsme se pustili do první disciplíny, kdy musel celý 
tým stojící společně na dvou lyžích zdolat co nejrychleji asi 10m 
trasu. Již zde náš výkon pořadatelé ocenili výrokem, že „na to, 
že jste na tom poprvé, to vůbec nebylo špatné“. Pochvalu jsme 
si vychutnali, fakt, že „na tom poprvé nejsme“ nepřipomínali a 
obsadili po první disciplíně třetí místo. 

 
 

Druhá soutěž prověřila, stejně jako předloni, dámskou čtveřici 
našeho týmu, když jsme se musely společně nasoukat do 
jednoho pytle a svorně doskákat do cíle. Pravidelné sborové 
„ááá hop, ááá hop“ nás vyšvihlo až do světel reflektorů a na 
první místo v této disciplíně i v průběžném pořadí. 
Následovala nová hra s názvem Bombardino. Přivázáním 
balonku do výše pasu se z každého soutěžícího stal na chvíli 
Ferda Mravenec (ano, balonek se nacházel na zadní části těla). 
Úkolem týmu bylo, aby si postupně všichni jeho členové 
balonky štafetově praskli, a to přírazem „těla na tělo“ bez 
použití rukou, zubů atd. Naše neotřelé techniky a energické 
nasazení nám vynesly nejen neskrývaný obdiv soupeřů, ale i 
další první místo.  
Čtvrtá soutěž, přetahování lanem, nám byla opět dobře známá 

 – předloni jsme v ní předvedli heroický výkon a i přes převahu 
drobných dam v týmu skončili druzí. Letos však proti nám hrála 
mokrá tráva, kluzké podrážky a určitě i foukal vítr a byl 
nepříznivý tlak... skončili jsme čtvrtí, ale co je důležitější – 
v průběžném pořadí držíme po čtyřech disciplínách stále první 
místo!  

 
 

Čekají nás poslední dvě disciplíny, z nichž jedna je pro nás 
zatím obestřena tajemstvím, na tu závěrečnou si naopak 
pamatujeme velmi dobře. Pivoš. Nejspíš si náš výkon v ní 
pamatují i členové ostatních týmů, když nás častují lichotivým 
označením „intelektuálové z Rybniště“.   
Na řadě je však nyní štafetové předávání vody v kyblíčku přes 
kladinu, kdy účelem je „přečerpat“ z jedné strany na druhou 
co nejvíce vody v limitu 2 min. Je skvělé, že se tyto hry 
odehrávají v letním čase, protože sedět na mokré kladině, ve 
13°C, mrholení a nechávat na sebe spoluhráči chrstat 
studenou vodu, to by bylo opravdu nepříjemné. Takže bude-li 
se tato disciplína opakovat za rok, pravděpodobnost, že by se 
letošní chladné počasí zopakovalo, není příliš vysoká. 
Rybnišťské ale voda nemůže překvapit, obsadili jsme svým 
výkonem 3. místo (a vyhráli nepsanou soutěž o nejmokřejšího 
soutěžícího) a ani nyní nebyli sesazeni z průběžné první příčky. 

 
Takže Pivoš a intelektuálové (tedy spíš intelektuálky + starosta) 
z Rybniště. Nasazení bylo obrovské. Několik z nás se pokusilo 
ve třetince piva i utopit. 5 piv jsme do sebe štafetově nalili za 
1min 6s, ale v ostatních obcích se hraje asi jiná liga, když 
nejrychlejší tým zvládl totéž za 53s. 
A je to tady! Laťka přeskočena – intelektuálové z Rybniště 
končí na bronzové příčce! Je vidět, že sportovní trénink na 
Bivojovi potažmo Vlastě přinesl své ovoce. A pokud do příště 
nasadíme i trénink pivní, mají se v Jiřetíně na co těšit!  

   Tereza Rauch 



ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ 

ŠKOLA 
INFORMACE Z NAŠÍ ŠKOLY 

 

 

 

 

 

 

Haló, haló, hlásí se školní družina! Začal nový školní rok a v družině nás čekají nové zážitky, 
činnosti, úkoly, zábava. Začátek září se nesl ve znamení pěkného počasí, proto jsme s dětmi 
často vyráželi na místní fotbalové hřiště. Zde děti hrály hry nebo stavěly domečky pro 
bramborové skřítky, které si vyrobily ve školní družině. 

Iva Netuková 

 

 

 

 

17. září jsme se s žáky 4. a 5. ročníku vydali do DK v Rumburku. 
Zúčastnili jsme se projektu Planeta Země 3000.  
Letos byl pořad zaměřený na Kolumbii. 

 

 

 

 

 

 

Další akce, která byla pro děti z MŠ a žáky 1. ročníku financována z projektu MAP vzdělávání 
II, bylo divadelní představení Divadla Úsměv Ludmily Frištenské "Jak koťátko zapomnělo 
mňoukat" (16. 9. 2019). Projekt realizuje MAS Český sever, z.s. Varnsdorf. 

 



BRAMBOROVÁNÍ 

 

 

 

 

V úterý 24. září odpoledne se konala první společná akce ZŠ a MŠ pro děti a jejich rodiče, 
prarodiče a příbuzné. 

V 15. hod bylo zahájení ve vestibulu školy. Paní vychovatelka si s dětmi z družiny připravila 
básničku o podzimu. Potom už se všichni přemístili do prvního patra, kde ve II. třídě byly 
připraveny dvě překážkové dráhy s bramborou. Jedna pro děti, druhá pro rodiče na čas. 

Ve III. třídě se vyráběli skřítci z brambor, větviček, mechu, rozinek a různých lesních plodů. 
Na chodbě nechybělo malé občerstvení. 

Věříme, že se bramborování všem zúčastněným líbilo a těšíme se na další společné akce. 

 

Jana Dašová 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve čtvrtek 26. září se naší paní ředitelce Martině Kočišové 

narodil syn Ondra. 

Gratulujeme!!! 


