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Něco málo o právech pacientů (nejen) ve 
Šluknovském výběžku 

V souvislosti se situací Lužické nemocnice byla z iniciativy 
senátora Zbyňka Linharta a starostů a starostek Šluknovského 
ve spolupráci s expertem na zdravotnickou legislativu 
připravena jakási „kuchařka“ pro 55 tisíc občanů (je 
zveřejněna na našich webových stránkách v aktualitách)  
a další tisíce návštěvníků Šluknovského výběžku, aby alespoň 
rámcově věděli, jak postupovat v případě potřeby 
neodkladné a plánované zdravotní péče, ale jak postupovat 
i v případě nezákonného odmítnutí v poskytnutí zdravotní 
péče nebo jaké má povinnosti zdravotní pojišťovna k místní 
dostupnosti hrazené péče.  
Kdo by si chtěl nastudovat svá „evropská práva“ v oblasti 
zdravotní péče podrobněji, ať brouzdá na oficiálních 
internetových stránkách Evropské unie „Vaše Evropa“ 
(https://europa.eu/youreurope/citizens/health/index_cs.htm)
. V sekci „Zdraví“ se můžete dočíst o neplánované lékařské 
péči (tedy když jste na dovolené nebo služební cestě) nebo 
o Vašem právu rozhodnout se, že chcete např. za vyšetřením 
u specialistů, operací nebo léčbou určitých onemocnění odjet 
do jiné země EU. 
Další podrobné informace najdete na webových 
stránkách  Kanceláře zdravotního pojištění 
(https://www.kancelarzp.cz/cs/), což je národní kontaktní 
místo pro poskytování informací o lékařské péči v zahraničí. 
Např. se také dozvíte, že na základě evropského průkazu 
zdravotního pojištění (modré kartičky od zdravotní 
pojišťovny, „EHIC“) máte po dobu pobytu nárok na poskytnutí 
zdravotní péče, kterou 
bude Váš zdravotní stav 
vyžadovat, za stejných 
podmínek jako místní 
pojištěnci. 
Je dobré také sledovat 
webové stránky 
a ověřovat si informace 
přímo u své zdravotní pojišťovny!  

Bc. Petra Vojtěchová, místostarostka 
 

Situace ohledně nemocnice se stále vyvíjí 
Zprávy o Lužické nemocnici se šíří mnoha cestami a občas je 
velmi náročné se v tom mediálním rybníku vyznat. 
Na webových stránkách obce se snažíme objektivně 
zprostředkovat dostupné informace. 

Bc. Petra Vojtěchová, místostarostka 
 

 

Poděkování 17 starostek a starostů 
Šluknovska a senátora Zbyňka Linharta 

personálu Lužické nemocnice 
Vážení zaměstnanci rumburské nemocnice! 
Dovolte nám, abychom vás oslovili alespoň tímto 
nedokonalým způsobem.  
Rádi bychom Vám vyjádřili podporu a poděkování. Všem, 
lékařům, sestrám a zdravotnickému personálu Lužické 
nemocnice, kteří navzdory dlouhodobým problémům i nejisté 
budoucnosti nemocnice nedáváte hromadné výpovědi, ale i 
nadále většina z Vás poskytuje dle svého nejlepšího vědomí a 
svědomí služby a pomoc obyvatelům a návštěvníkům 
Šluknovského výběžku. 

V kritické situaci tím pomáháte zachovat dostupnou zdravotní 
péči v našem zapomenutém kraji. 
 Velmi si vážíme Vašeho postoje, který zase posiluje naši 
důvěru a jistotu, že má smysl se i nadále snažit a dělat, co je 
v naších společných silách a možnostech, abychom nemocnici 
v Rumburku, pracovní místa a zdravotní péči ve Šluknovsku 
zachovali i do budoucna v prospěch nás všech.  
Situace je v posledních týdnech velice hektická a nejistá, na 
druhé straně je stále reálná naděje, že nemocnice v Rumburku 
bude i do budoucna fungovat. Ať už se podaří zvrátit 
insolvenci a převzít ji silným partnerem anebo snad rychlým 
projitím insolvenčním řízením. Nic není jisté. Snad jen to, že se 
snažíme dlouhodobě jednat se všemi zúčastněnými a 
odpovědnými, ačkoliv k dané problematice máme minimum 
kompetencí. 
Ještě jednou díky a pevné nervy, věříme, že do měsíce bude 
situace jasnější a snad i pozitivnější! 
Za starosty Šluknovska s poděkováním a v úctě:  

Zbyněk Linhart, senátor 
Jan Kolář, starosta města Krásná Lípa,  

předseda Sdružení pro rozvoj Šluknovska 
Robert Holec, starosta města Dolní Poustevna,  

předseda Dobrovolného svazku obcí Sever 
 

 

OZNÁMENÍ  
Ve dnech 2., 7., 14., a 
zatím 21. srpna  2019 od 
15:00 hodin bude mimo 

provoz pracoviště RDG a CT v LNaP z provozních důvodů. 
Ambulance rehabilitace na Podhájí od 19.8. do 30.8. bude z 
důvodu dovolené UZAVŘENA. 

Převzato z tiskových zpráv LNP a.s., Rumburk 
 

 
 

Základní škola – PŘIPOMÍNÁME… 

!POZOR! 
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ DALŠÍHO ŠKOLNÍHO ROKU 
proběhne v pondělí 2. září 2019 v 9 hodin!!! 
(Týká se pouze základní školy, mateřská škola se bude scházet 
běžně do 8 hodin. Školní družina bude v provozu od 6 hodin.) 

 

 

Formuláře na obecní úřad! 
Nad rámec prováděné revize údajů katastru nemovitostí je 
Katastrální úřad pro Ústecký kraj pracoviště Rumburk 
pověřen sběrem dat pro naplnění registru 
technickoekonomických atributů staveb. Příslušné formuláře 
zasílají vlastníkům nemovitostí s žádostí o vyplnění a 
navrácení na KP Rumburk. V zájmu co nejvyšší úspěšnosti lze 
odevzdávat vyplněné formuláře i na obecním úřadu. 

Informace KÚ pro ÚK, pracoviště Rumburk ze dne 1.8.2019 
 

 

 

Sbor dobrovolných hasičů obce Rybniště pořádá 

v sobotu 7. září 2019 od 9 hod. 
5. ročník soutěže mladých hasičů  

„O pohár starosty obce Rybniště“. Na fotbalovém hřišti se 
sejdou hasičské týmy v kategoriích přípravka, mladší a starší 

z okresu Děčín, aby změřily své síly v požárních útocích. 
 

Přijďte naše soptíky povzbudit, zblízka načerpat soutěžní 
atmosféru a pocity radosti z vítězství i zklamání z proher! 

Jste srdečně zváni. 

 



 

Titul Vesnice Ústeckého kraje roku 2019 
Putuje opět po roce na Děčínsko. Obec Lipová, která patří mezi 
nejsevernější obce v republice, sousedí s Německem. Po 
Kytlici, jež zvítězila v loňském roce, putuje ocenění do malebné 
obce s téměř 600 obyvateli. 
Obec Lipová leží v nadmořské výšce 361 m. n. m., rozkládá se 
mezi vrchy a protéká jí Luční potok. První zmínka o Lipové je z 
poloviny 14. stol. V obci jsou významné památky, mezi které 
patří také kostel zasvěcen sv. Šimonovi a Judě či socha sv. Jana 
z Nepomuku. Největší vzácností je socha sv. Josefa naproti 
škole. V obci sídlí v podstávkovém domečku na návsi 
Společnost pro trvale udržitelný rozvoj Šluknovska. V 
objektu se také nachází Infocentrum. Obec v nedávné době 
obnovila zámecký rybník včetně odbahnění a zhotovila 
kanalizaci s napojením na vilémovskou čističku. 
Slavnostní předávání cen krajského kola soutěže Vesnice roku 
2019 proběhne ve čtvrtek 15.8.2019 od 14 hod. nebo se 
nechte zlákat k návštěvě Lipové pozvánkou na akci „Lipovský 
dřevák k prasknutí“ v sobotu 31.8.2019.  
Více na www.lipova.cz! 
Připojujeme se ke gratulaci k vítězství! 

Bc. Petra Vojtěchová, místostarostka 
 

 

TJ TATRAN Rybniště - rozlosování podzimní 
části okresní soutěže v kopané 

Datum De
n 

Hodina Domácí Hosté 

1.9. Ne 15:00 Rybniště FC Roma Děčín 

7.9. So 13:00 D. Poustevna Rybniště 

15.9. Ne 15:00 Rybniště D. Habartice 

21.9. So 15:00 Č. Kamenice „B“ Rybniště 

6.10. Ne 15:00 Rybniště Staré Křečany 

13.10. Ne 15:30 Bynovec Rybniště 

20.10. Ne 15:00 Rybniště Markvartice 

27.10. Ne 14:30 Dolní Podluží Rybniště 

3.11. Ne 14:00 Rybniště Huntířov 

10.11. Ne 14:00 Františkov Rybniště 
 

Pozn : První domácí zápas koliduje s „Rybnišťskou Vlastou“ a TJ 
Tatran bude žádat o přeložení zápasu, s velkou 
pravděpodobností o den dříve na sobotu 31.8.2019. 
 

 

Výzva k účasti na Hrách legrace a smíchu 
V sobotu 7.9.2019 od 15 hod. se bude v Jiřetíně pod Jedlovou 
konat netradiční zápolení  a zábava pro soutěžní družstva. 
Můžete se přijít podívat, ale můžete se i účastnit. Pokud byste 
dali dohromady 5-ti členné družstvo (z toho min. 2 ženy + max. 
1 náhradník) a chtěli byste za Rybniště reprezentovat, ozvěte 
se nám včas na úřad. Domluvíme další podmínky účasti.                      
                Bc. Petra Vojtěchová, místostarostka 
 

 
 

Od 17.5.2019 má obec svůj facebook 
www.facebook.com/obecrybniste/ 

 

 

 

Z důvodu čerpání řádné dovolené je provoz 
obecního úřadu v letních měsících omezen. 
Některé služby nebo agendy CzechPointu je 
třeba obstarat ve Chřibské nebo v Krásné Lípě.  

 
 

Společenská kronika 
Narozeniny v měsíci srpnu 2019 oslaví: 

 

Jitka Myslivcová  Lenka Bakerová 
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 
 

Ve společenské kronice zveřejňujeme oslavence, kteří v měsíci slaví narozeniny 
60 let a více. Žádáme všechny občany, kteří nechtějí být zveřejněni v naší 
společenské kronice, aby toto oznámili před termínem uzávěrky na obecní 
úřad.  
 

 
 

VZPOMÍNKA 
Dne 16. července 2019, ve věku 
nedožitých 75 let, zemřela paní 
VÁCLAVA KONFRŠTOVÁ, která 
v rybnišťské škole působila ve 
školních letech 1995/1996 – 

2002/2003 jako zkušená učitelka ZŠ (z toho v letech 2001/2002 
– 2002/2003 jako zastupující ředitelka). Za dobu svého 
působení ve škole v Rybništi oslavila 40 let praxe ve školství, 
učila především nejnižší ročníky a německý jazyk. Po odchodu 
do důchodu se dál účastnila pravidelných setkání kolektivu ZŠ 
a MŠ Rybniště. 
Pokud jste paní učitelku Konfrštovou zažili a znali, vzpomeňte 
s námi… 

za kolektiv školy Martina Kočišová 
 

VZPOMÍNKA  

Rok za rokem ubíhá, čas prý rány hojí, 
Vzpomínky na tebe však stále stejně bolí. 

Vzal mi tě stín, jako blesk udeřil k nám. 
Jak smířit se s tím, že v nebi žiješ teď sám. 

 

Dne 19. srpna 2019 uplyne 10 let, co nás náhle opustil pan 
JOSEF KOPECKÝ. Stále vzpomíná manželka Marie a dcery Marie 
a Kateřina s rodinami.  
 
 

Poděkování 
Tímto chci poděkovat členům a vedení TJ Tatran Rybniště, z.s. 
za  věcné dárky a krásnou kytici, které jsem obdržela na výroční 
členské schůzi, dne 15. června t.r.. Po osobních důvodech a s 
přibývajícími léty jsem se rozhodla ukončit svou 15 ti letou 
činnost ve funkcích sekretáře oddílu kopané a hospodáře TJ 
Tatran. Přeji všem funkcionářům a členům TJ, hodně úspěchů 
a sil do dalších let. Fotbalistům pak dobré výsledky. 

                                                              Jaroslava Fišerová 
 

 
 

Lesy ČR informují o chemické asanaci dříví 
Chemická asanace dříví napadeného podkorním hmyzem se 
provádí postřikem přípravkem Alfametrin ME a je aplikován 
přímo na kmeny nebo svezené skládky dříví. Ošetřené dříví je 
zbarveno do červena (růžova). Chemická asanace není 
provádění v oblasti ochranných pásem vod a vodních zdrojů. 

Zdroj: Informace Lesní správy Rumburk z 19.7.2019 



 

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 

 

 

Turnaj starých gard v kopané 
V sobotu 29.června 2019 se na místním fotbalovém hřišti 
uskutečnil turnaj starých gard v kopané. Zúčastnily se čtyři 
týmy, které se umístily následovně:  
1. místo Čechie Horní Podluží 
2. místo Rybniště  
3. místo Staré Křečany 
4. místo Unčín 
Večer proběhla taneční zábava. Celá akce se vydařila, počasí 
nám přálo. Velký dík patří všem, kteří se zapojili do příprav a 
hlavně obci za vstřícnost a podporu při realizaci celé akce. 

Blanka Klorová 

 

Velmi si ceníme iniciativy Luboše Soboty a aktivity Blanky 

Klorové, podobným akcím jsme nakloněni a rádi ji jakkoliv 

podpoříme!                Vedení obce 
 

 
Naši stateční „zelení“ muži ☺ 
 

 

Tým Rybniště reprezentoval na 
florbalovém turnaji v Dolní Poustevně 

Výzva k účasti na 1. ročníku mezinárodního turnaje v Dolní 
Poustevně nenechala chladnými hrstku bojovníků z Rybniště a 
okolí. Jako „Rybnišťská garda se dne 6.7.2019 se utkali 
v konkurenci dalších čtyř týmů a vybojovali ve své kategorii         
2. místo (prvenství uniklo o jeden bod!).  
Příkladná reprezentace obce, děkujeme! 
 

 
Rybnišťští jsou stojící zleva Martin Hamerský a Roman Forfera, 

sedící zleva Jaromír Rauch a Jan Slavík 
 

 

Lužické a Žitavské hory  
- neobjevený klenot pohraničí 
 

TIP NA VÝLET  

 
 

Meixnerova pohybová stezka potěší malé i 
velké 
Zkusíte ji projít bosou nohou? 

Start: Prysk, obecní úřad, Dolní Prysk 17 
Cíl: Prysk, areál koupaliště, Horní Prysk 
Délka, čas, náročnost: 2 km, 1 hodina, lehká 
 

Pohybová stezka v Prysku za svou krátkou existenci získala 
řadu obdivovatelů a díky své nenáročnosti a nápaditosti se 
dostala do hledáčku hlavně rodičů s malými dětmi. Trasa, 
kterou v lehčí variantě projdete i s kočárkem, nabízí i 
náročnější verzi s výstupy na vyhlídky a altány. Stala se i 
oblíbenou variací na bosonohé stezky. Cesta je proznačena 
netradičními dřevěnými ukazateli od místního řezbáře. Vzniklo 
tak dílo vskutku originální, kdy se návštěvník těší z vtipných 
směrovek.  
Zprvu trasa stoupá 
mírně vzhůru, ale 
jakmile se dostanete 
k lesu, pak už šlapete 
pěkně po rovince až do 
cíle. Stezka je osazena 
cvičebními prvky, 
vytvořenými místním 
tesařem, kde můžete 
své tělo posílit, 
protáhnout, otestovat svou mrštnost nebo si zahrát ruské 
kuželky. Po cestě Vás lákají krátké odbočky na vyhlídky 
s kouzelnými pohledy na okolní kopce a malebnou, do údolí 
zařízlou, vesnici plnou roubených chalup. 
Meixnerka, jak ji v Prysku říkají, má cíl u koupaliště v Horním 
Prysku, které prošlo rekonstrukcí a navozuje dojem 
prvorepublikové plovárny. Zde jsou pro děti připraveny 
dokonce dvě herní zóny, jedna s prolézačkami, houpačkami a 
ta druhá je hobití vesnička s pískovištěm.  
Užijte si pohybovou stezku a zrelaxujte na terase obecního 
kiosku v areálu koupaliště. 

 
www.luzihory.cz                  www.facebook.com/Luzickehory/ 


