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Shrnutí roku 2021 
Ten vir, jehož jméno se nám nechce ani psát, si dovolil vstoupit 
do dalšího roku. V našich životech byly zvyklosti zpřeházené, 
radosti vzácnější, školy distanční a povinnosti úmornější. 
Naštěstí se ale život v obci úplně nezastavil, přinášíme stručné 
shrnutí důležitých investic a akcí. 
Zima roku 2021 se nesmazatelně zaspala do historie obce, 
protože díky štědré sněhové nadílce jsme mohli obecním 
skútrem zaříznout a udržovat běžkařské stopy na loukách 
v  obci i v sousedství. Skútr najezdil asi 800 kilometrů a řidiči na 
něm strávili přes 60 hodin.  
Asi nikomu neuniklo, že na jaře byla zahájena revitalizace 
centrálního prostoru mezi úřadem, školou a kostelem a 
podařilo se vymodelovat „obecního panáčka“. Z dotace OPŽP 
byly realizovány částečné terénní úpravy a veškeré úpravy 
zeleně, včetně založení nových trávníků. V roce 2021 byla 
proplacena částka dotace ve výši 0,9 mil. Kč. Z rozpočtu obce 
pak byly hrazeny další zemní práce a příprava celého území, 
instalace nového veřejného osvětlení, vybudování in-line 
dráhy. Celkově bylo proinvestováno téměř 3,2 mil. Kč.  
Na kulturním domě se podařilo dotáhnout stavební úpravy 
prostor v 1. patře a zkolaudovat je. Spolkové místnosti se 
dovybavily nábytkem nebo světly s pomocí dotace z Programu 
rozvoje venkova (dotační částka bude – doufáme – proplacena 
až v roce letošním). Plánovaný rozpočet na kulturní dům i 
s přihlédnutím k době covidové se nakonec ponížil ve 
prospěch prací v parku. I tak se loni v KD proinvestovala částka 
přes 800 tis. Kč. 
 

Pokračování na str. 3 

 

 

Zpráva z posledního zasedání zastupitelů 

v roce 2021 
Nejdůležitějším bodem prosincového zasedání bylo schválení 
nejzásadnější „věci“ pro chod obce, tedy rozpočtu obce na rok 
2022. Rozpočet na rok 2022 je sestaven jako schodkový 
s plánovanými příjmy 14,6 mil. Kč a výdaji 19,8 mil. Kč. Ztráta 
je kryta uspořenými prostředky z minulých let. Ve výdajích jsou 
největší investice plánovány na pokračování revitalizaci parku 
u kostela a na opravu střechy na bytovém domě „Hangár“.  
Zastupitelé se také zabývali návrhem zvýšení nájemného 
v obecních bytech. Důvodů pro tento krok vyhodnotili 
zastupitelé několik: proběhlé investice na bytových domech 
v minulosti, plánované investice (např. nová střecha na 
Hangáře), růst cest stavebních prací, do kterých se promítá 
zdražení některých stavebních komodit, roustoucí inflace nebo 
pravidelný roční růst minimální mzdy či zdražení energií. 
Novou výši nájmu ze současných 26,- Kč na 35,- Kč považují 
zastupitelé za ohleduplnou také vůči skladbě nájemníků 

v obecních domech, ale také vůči srovnání údajů ze statistik 
Ministerstva pro místní rozvoj, kdy navrhovaná výše 35,- 
Kč/m2 výrazně nedosahuje limitů maximálního nájemného 
např. v sociálních bytech pro nízkopříjmové skupiny obyvatel, 
postavené s dotačním příspěvkem (v roce 2020 činila 54,07 
Kč/m2). 
Zastupitelé souhlasili se zadáním územní studie na pozemku č. 
268/5 - „lokalita nad Matyáskou“ firmě Ing. Vladivoje Řezníka. 
Studie by řešila širší vztahy a zhodnocení území a místních 
podmínek pro budoucí stavbu rodinných domů. 
 

Pokračování na str. 3 
 

 

Obecní ples zase nebude?! 
Vzhledem k plánovanému termínu plesu 19.2.2022 by dnes 
byla nejvhodnější doba na zahájení příprav a organizace plesu, 
jenže proticovidová opatření zpřísnila, tak nezbývá než se asi 
smutně smířit s tím, že plesovou sezónu v kulturáku opět 
neotevřeme!                       Bc. Petra Vojtěchová, místostarostka 

 

 

Rybniště má bronz! 

 
Naše soutěžní video je ke shlédnutí na youtube.com. 
 

Porota soutěže Moje obec - můj domov ohodnotila podanou 
přihlášku obce a prezentační video třetím místem. Z ocenění 
máme radost a bereme ho jako další motivační prvek pro naši 
společnou práci.  
Z tiskové zprávy Ústeckého kraje: Cílem této soutěže bylo 
ocenit a zviditelnit činnost obcí v Ústeckém kraji o velikosti 
do 2 000 obyvatel při řešení vzhledu obce (intravilánu) za 
období od 01/2020 do 10/2021. Ústecký kraj obdržel celkem 
20 přihlášek, z nichž do hodnocení postoupilo 19.  
Z žádostí, videí, prezentací a fotografií soutěžících obcí komise 
hodnotila podle schválených kritérií (množství realizovaných 
aktivit, počet zapojených obyvatel, spolků a podnikatelů, 
inovativnost přístupu, přenositelnost dobré praxe). Na prvním 
místě se umístila obec Lukavec u Lovosic v okr. Litoměřice a na 
druhém Srbská Kamenice.  
                                     Zdroj: https://www.kr-ustecky.cz/soutez-

moje-obec-muj-domov 

 

 



Co se u nás dělo aneb události Policie ČR     
za třetí a čtvrté čtvrtletí 2021 

Trestné činy: 
Jako trestný čin nebezpečného vyhrožování a nebezpečného 
pronásledování byl šetřen případ, kdy pachatel 
prostřednictvím prostředků elektronických komunikací 
závažným způsobem obtěžoval další osobu, nyní bydlící v 
Rybništi. Po zadokumentování a všech šetřeních byla věc jako 
podezření z přestupku proti občanskému soužití oznámena na 
přestupkovou komisi. 
Dva řidiči projíždějící obcí Rybniště byli přistiženi při páchání 
trestného činu Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, 
neboť měli vysloven platný zákaz řízení motorových vozidel. 
Oba spisy byly po zadokumentování postoupeny k projednání 
k okresnímu soudu. 
V nočních hodinách byl řešen řidič s pozitivním testem na 
návykové látky, tento se na výzvu podrobil odběru krve, kde z 
rozboru krve bylo prokázáno, že množství látky v jeho krvi 
překonalo hranici trestného činu, tedy byl pro podezření z 
trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky předán k 
dořešení okresnímu soudu. 
Kriminální policií Rumburk byl prověřován případ oznámeného 
pokusu znásilnění. Věc je stále z šetření. 
V uvedené době byl evidován jeden majetkový trestný čin 
spáchaný v katastru Rybniště. Jedná se o odcizení lešení 
postaveného vedle rekreační chaty a pokus o vniknutí do 
objektu, který se nepodařil. Po pachateli a odcizeném lešení se 
pátrá. 
Na OOP Krásná Lípa byl oznámen nález návykové látky ve 
společném bydlišti osob. Látka byla zajištěna a věc je šetřena 
jako podezření z trestného činu Přechovávání omamné a 
psychotropní látky a jedu, za který hrozí pachateli odnětí 
svobody až na jeden rok. 
Dva řidiči projíždějící obcí Rybniště byli přistiženi při páchání 
trestného činu Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, 
neboť měli vysloven platný zákaz řízení motorových vozidel. 
Oba spisy byly po zadokumentování postoupeny k projednání 
k okresnímu soudu. 
V poledních hodinách byl řešen řidič osobního vozidla, který 
dechovými zkouškami nadýchal 1,71 a opakovanou 1,69 g/kg 
alkoholu v krvi. Pro podezření z trestného činu ohrožení pod 
vlivem návykové látky byl předán k dořešení okresnímu soudu. 
Na OOP Krásná Lípa oznámila žena z Rybniště neplacení 
alimentů. Věc je šetřena jako trestný čin Zanedbání povinné 
výživy. 
Hlídka OOP Krásná Lípa vyjížděla na úmrtí osoby v Nové 
Chřibské. Na místě bylo provedeno ohledání, jsou prověřovány 
všechny okolnosti úmrtí, aby se vyloučilo cizí zavinění.   
Evidované přestupky: 
3x byly řešeny případy přestupku proti majetku, a to krádež 
dřevěné kulatiny složené poblíž nádraží ČD a dále odcizení 
odloženého mobilního telefonu. Po věcech a pachatelích se 
pátrá. Byla řešena krádež nafty z odstaveného kamionu, při 
kterém byli přistiženi dva pachatelé. Tito podali vysvětlení, 
naftu vrátili a budou se zodpovídat u přestupkové komise. 
8x byli řešeni řidiči s pozitivním testem na návykové látky, 
všichni se navíc odmítli podrobit odběru krve, jak jim ukládá 
zákon. Jeden z řidičů nikdy nevlastnil řidičský průkaz. Byli 
oznámeni do správního řízení. 
1x řídil řidič pod vlivem alkoholu. 
6x byl řešen případ, kdy majitel vozidla toto provozuje na 
pozemních  komunikacích bez  pojištění  odpovědnosti, což mu 

ukládá zákon. Oznámeno do správního řízení. 
2x byli dopravní policií přistiženi řidiči, kteří překročili 
opakovaně nejvyšší povolenou rychlost v obci. Jejich jednání 
bylo oznámeno do správního řízení, kde jim hrozí odebrání 
řidičského oprávnění na 6 měsíců a pokuta ve správním řízení. 
1x byl řešen případ narušení občanského soužití mezi 
příbuznými, věc oznámena na přestupkovou komisi. 
Dopravní nehody:  
Dne 01.07.2021 na křižovatce u domu čp. 213 sjela řidička 
osobního vozidla do příkopu, kde narazila do pařezu. Řidička 
byla lehce zraněna a při kontrole měla pozitivní test na 
návykové látky, kdy se podrobila odběru krve. Hmotná škoda 
vyčíslena na 70 tis. Kč. Při lustraci osádky vozidla byl jeden ze 
spolujezdců v celostátním pátrání, proto byl policií zadržen a 
odvezen k provedení vyžádaných úkonů. 
Dne 18.08.2021 v poledních hodinách poškodil neznámý řidič 
zaparkované vozidlo u budovy Obecního úřadu. Hmotná škoda 
vyčíslena na 80 tis. Kč. 
Dne 14.09.2021 v ranních hodinách srazil řidič osobního 
vozidla v zatáčkách v Nové Chřibské jelena. Hmotná škody 
vyčíslena na 30 tis. Kč, ke zranění nedošlo, návykové látky byly 
vyloučeny odbornými měřeními. 
Dne 12.10.2021 ve večerních hodinách na křižovatce u domu 
čp. 213 narazil řidič dodávky do před sebou jedoucího a 
odbočujícího nákladního vozidla.  Ke zranění osob nedošlo, 
alkohol byl vyloučen dechovými zkouškami, hmotná škoda 
vyčíslena na 15 tis. Kč.   
Dne 05.11.2021 v poledních hodinách na křižovatce u domu 
čp. 213 narazila řidička dodávky do před sebou stojícího 
osobního vozidla.  Ke zranění osob nedošlo, alkohol byl 
vyloučen dechovými zkouškami, hmotná škoda vyčíslena na 60 
tis. Kč.   
Dne 08.11.2021 v poledních hodinách sjel řidič dodávkového 
vozidla s vlekem vlivem smyku v zatáčkách v Nové Chřibské do 
příkopu. Hmotná škody vyčíslena na 21 tis. Kč, ke zranění 
nedošlo, návykové látky byly vyloučeny odbornými měřeními. 
Vánoční svátky i silvestrovské oslavy se obešly bez oznámení 
na policii ČR.  
Hlídkami nebylo v katastru Rybniště zjištěno žádné porušení 
vládních opatření v souvislosti s omezeními vedoucími k 
ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění 
covid-19. Kontroly ze strany policie nadále pokračují. 
V uvedené době bylo v Rybništi uloženo celkem 54 blokových 
pokut na místě. 

Zpracováno dle podkladů OO PČR Krásná Lípa 
 

 

Kácelo se pod Hangárem 
Zanedbaná zeleň pod Hangárem prošla ke konci roku 
procesem kácení. Vzhledem k počasí, nepřístupnosti terénu i 
technologii kácení, ale také covid-situaci byly zásahové práce 
prováděny prozatím pod odborným dohledem a výhradně 
pracovníky obce. V akci byla zapojena i obecní technika 
(traktor a multikára). 
Úpravu veřejného prostranství podpořil Nadační fond 
Severočeská voda, z jehož příspěvku byly uhrazeny podstatné 
náklady na pohonné hmoty a potřebný materiál.  
Věříme, že se povede společnou brigádu zorganizovat v jarních 
měsících, abychom proměnu zeleného prostoru dokončili.  

Bc. Petra Vojtěchová, místostarostka 
 



 

 

Zpráva z posledního zasedání zastupitelů 

v roce 2021 

Pokračování ze str. 1 
 

V rámci stavby „Oprava komunikace na hrázi a mostu“, která 
byla projektována v roce 2021 a stavebně povolena 
18.10.2021, je nutné vyřešit směnu pozemků č. 539 a č. 556 ve 
vlastnictví Lesů ČR. Zastupitelé souhlasili se zadáním 
geometrického plánu.  
ZO schválilo uzavření dodatku ke smlouvě na pronájem částí 
zemědělských pozemků za účelem sečení a sušení sena.    
Obec se před koncem roku 2021 stala vlastníkem pozemků           
č.  477  a  478  a  kůlen  naproti  nádraží.  S  odkoupením objektů 
v dezolátním stavu souhlasila s vidinou budoucí proměny 
veřejného prostoru před nádražím. Zastupitelé po krátké 
diskusi o možnostech území navrhli nejdříve jednat o směně 
pozemků v sousedství.  
Zastupitelstvo schválilo rybářský řád a návrh ceníku povolenek 
k oprávnění lovu ryb na Školním rybníku v Rybništi na sezónu 
2022. Ceník zůstává beze změn, v řádu se drobně rozšířil výčet 
zákazů. Dále se projednala potřeba udělat výlov v příštím roce 
kvůli opětovnému přemnožení sumečka amerického. Proto 
bude sezóna o měsíc zkrácena a v listopadu by proběhl výlov 
rybníka s tím, že rybník by byl přes zimu 2022/2023 vypuštěn. 
Schválený rozpočet i usnesení ZO jsou zveřejněny na webových 
stránkách obce. Zápis ze zasedání je k nahlédnutí na obecním 
úřadě. 

Bc. Petra Vojtěchová, místostarostka 
 

 

Shrnutí roku 2021 

V roce 2021 se ve škole se podařilo kompletně zrekonstruovat 
WC pro chlapce a provedla se oprava zadního schodiště 
(celkově za 250 tis. Kč).  
V oblasti technické infrastruktury obce lze zmínit rozšíření a 
zvýšení kapacity parkovacích stání odstavné plochy na 
Hangáře za 80 tis. Kč, dále opravu povrchu komunikace a 
veřejného osvětlení na cestě u Chlubnů za téměř 150 tis. Kč. 
Obec také v minulém roce koordinovala stavbu vodovodu – 
došlo k prodloužení vodovodu na cestě od Hangáru k Doubické 
a zřídila se odbočka vodovodu z „kostkované“ do uličky mezi 
Chroustovskými a Vackovými. Akce za necelých 300 tis. Kč 
bude spolufinancována soukromými investory v součinnosti 
s SVS a.s. a obcí.  
Nezajímavou akcí, o které jsme ještě v (pod)Vodníku nestihli 
psát, je provedení obnovy technických objektů rybníčku 
v Nové Chřibské. Práce probíhaly na sklonku roku 2021 a 
obecní rozpočet stály zatím 180 tis. Kč. Odbahnění rybníčku 
financovala Správa CHKO Lužické hory.  
Nová střecha za milion Kč byla položena na „staré budově“ 
našeho domu pro seniory. 
S pomocí dotace bezmála 200 tis. Kč z Ministerstva pro místní 
rozvoj byla dokončena renovace Sloupu Nejsvětější Trojice 
v Rybništi, celkové náklady činily 283 tis. Kč.  
Mezi pomocníky v obci se zařadil traktor NEW Holand T5040, 
který obec na začátku roku pořídila za cca. 700 tis. Kč.  
I přes nepříznivou covid-situaci v České republice jsme 
v Rybništi nezaháleli a dokončili, případně zahájili spoustu akcí, 
kterými zvelebujeme naši obec. Povedly se některé obecní 
kulturní a společenské akce, i když příležitostí bylo opět 
poskrovnu. Velmi si vážíme vaší podpory, kterou nám dáte 
najevo, trpělivosti, že některé věci se nezmění lusknutím prstu.  

vedení obce 

 

Společenská kronika 
Narozeniny v měsíci lednu 2022 oslaví: 

Vlastislava Kolářová   Jiřina Barešová 
Marcella Kurucová   Miroslava Chaloupková 
Hana Langová    Jan Danko 
Milena Hellerová   Irena Ubĺanská 
Blažena Kopecká    Drahuše Kadlecová 
Irena Pípalová    Stanislav Mrklas 
Milan Hučko    Jan Valeš 
Pavel Valeš   František Dvořáček  
Jitka Sedláková   Hana Radoňová  
Vlasta Bartošová   Jaroslav Devátý 
 
Žádáme všechny občany, kteří nechtějí být zveřejněni v naší společenské 
kronice (uvádí jubilanty v daném měsíci od 60-ti let věku), aby toto oznámili 
před termínem uzávěrky na obecní úřad.  
 

 

V lednu oslaví své narozeniny 

 
paní Vlastislava Kolářová 
a paní Eva Vlčková. 
 
Přejeme hodně zdraví.  
Klub důchodců 
 

 

 

Poděkování  
Velmi děkujeme jiřetínskému faráři panu Mgr. Pavlu 
Koudelkovi, který vstřícně vyhověl žádosti starosty obce a 
odsloužil v Rybništi Vánoční mši svatou. Na Štědrý den si cestu 
do kostela sv. Josefa našlo pár desítek lidí.  
Děkujeme také manželům Pečeným, kteří se postarali o 
přípravu a otevření kostela. 
 

 

Taneční výsledky 
Po roční "covidové" pauze se manželé Vytlačilovi vydali na 
taneční soutěže. Reprezentují obec Rybniště a máme z jejich 
účasti a umístění na soutěžích radost.  
První proběhla v Praze 14. 11., kde se v kategorii STT II. D 
umístili po postupu do finále na 5. místě. V LAT II. C vybojovali 
místo 3. 

 
Vytlačilovi na bronzovém stupínku. 
 

Druhá soutěž byla v Jičíně, kam jezdí moc rádi, protože je tam 
vždy velmi příjemná atmosféra. V kategorii STT I. D skončili na 
7. místě, v STT II. D na 6. (tam jim chyběl 1 bod k postupu do 
finále). V LAT I. C postup do finále a celkové 4. místo. V LAT II. 
C pak místo 2. 

PeV 



 

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 

 

 

Zákaz používání kotlů 1 a 2 emisní třídy 
 V České republice od září 2022 
vstupuje v platnost podle 
zákona č. 201/2012 Sb. 
o ochraně ovzduší zákaz 
používání kotlů 1 a 2 emisní 
třídy (nebo emisní normy 
kotlů), ale také zákaz kotlů 
starších roku 2003, které 
označení třídy nemají. A dále 
užívání kotlů, které si šikovní 
svářeči vyrobili sami. Pokuta za 
starý/neoznačený kotel se pak 
může při kontrole vyšplhat až 
na 50 000 Kč.                                    Ilustrační foto           
Emisní třídu kotle zjistíte na výrobním štítku vašeho kotle, 
který je obvykle na zadní části kotle. Zjistíte to i při povinné 
pravidelné tříleté kontrole technického stavu a provozu tohoto 
zařízení (od roku 2016 musí být každý teplovodní kotel na 
pevná paliva pravidelně jednou za 3 roky kontrolován 
odborníkem. Kontrolu smí provést pouze technik, který je 
zaškolen firmou, která kotel vyrobila, a má k tomu patřičné 
oprávnění). 
V souvislosti s výměnou kotlů, povinnostmi jejich 
provozovatelů a možnostmi čerpání dotací vydalo 
Ministerstvo životního prostředí průvodce „Jak správně topit 
a ušetřit“ – je k dispozici na obecních webových stránkách 
nebo je ke stažení na webu Ministerstva životního prostředí.  
Pokud Váš kotel nesplňuje podmínky provozu od 1.9.2022, 
můžete si na jeho výměnu požádat o dotaci. Domácnosti s 
nižšími příjmy získají na výměnu starého kotle až 95% dotaci. 
Možnost vyměnit si kotel s dotací budou mít i ostatní 
domácnosti. Ty dostanou až 50 % na výměnu neekologického 
kotle z dotačního programu Nová zelená úsporám. 
Veškeré informace jsou dostupné na webových stránkách 
Státního fondu životního prostředí: 
https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/kotlikove-dotace/ 
nebo své dotazy směřujte na odbor životního prostředí MěÚ  
Varnsdorf (417 545 153).  

Zpracováno dle podkladů OŽP MěÚ Vdf 
 

 

Nové možnosti testování COVID-19 ve 
Varnsdorfu 

Od pondělí 20.12.2021 je v provozu testovací místo v areálu 
Nemocnice Varnsdorf a nabízí nově také PCR testy, jejichž 
výsledky zpracuje laboratoř do druhého dne. Budou 
zpracovávány testy pouze na základě elektronicky zadané 
žádanky od ošetřujícího lékaře nebo hygienické služby. Více 
na webových stránkách Nemocnice Varnsdorf: 
http://www.nemvdf.cz/testovani.html 

* 
Od pondělí od 3.1.2022 je otevřeno nové odběrové místo na 
PCR a antigenní testy ve Varnsdorfu, ul. Karlova 714 pro 
klienty se žádankou, pro samoplátce nebo v rámci testování 
zdarma dle platných aktuálních vládních opatření. Nabízíme 
výběr ze dvou odběrových sad pro testování PCR. Kromě 

standardního výtěru z nosohltanu také odběrem ze slin přes 
tamponek. Testovací místo je v provozu i o víkendech. Více 
informací na FB nebo webových stránkách:  
https://mudr-josef-korinek.webnode.cz/odberove-misto-
covid19/ nebo FB MUDr. Kořínek 
 

 

Podání daňového přiznání k dani 
z nemovitých věcí 

Finanční úřady prosí řešit své dotazy k majetkovým daním 
výhradně telefonicky. 

Kontakt na Finanční úřad pro 
Ústecký kraj, pracoviště 
Rumburk: 412 355 304.  
Pracovníci správce daně se Vám 
budou ve dnech od          3. ledna 
do 7. února 2022 ve věci daně z 
nemovitých věcí na uvedeném 
telefonu věnovat každý 

pracovní den, vždy MINIMÁLNĚ v době Po, St 8:00 – 16:30 Út, 
Čt 8:00 – 14:30, Pá 8:00 – 13:30. 
 

 

Poplatek za psa a nájem z pronájmu 
pozemku v roce 2022 

Od roku 2020 došlo ke sjednocení poplatku na jednu jedinou 
sazbu - a to 100 Kč za psa. Splatnost poplatku je do 31. března 
příslušného kalendářního roku. Úmrtí psa je třeba také 
oznámit na obecním úřadě, abychom poplatek nevymáhali.  
Úplné znění obecní vyhlášky je k dispozici na obecním úřadě 
nebo na webových stránkách obce. 
Dále všichni občané, kteří mají pronajatý pozemek od obce, 
mají povinnost zaplatit nájem z pronájmu pozemku na rok 
2022, a to do 31.března. 

                                        PeV 
 

 

Čekáme na sníh 

 
Náš sněžný oř je stále zaparkován na podvalu v garáži a čeká 
na svůj první výjezd. Pro letošní sezónu je také vybaven GPS 
modulem od Bílé stopy s.r.o. a díky tomu můžete sledovat 
aktuálně upravené stopy v zimní mapě na bilestopy.cz.  
Jsme také editorem FB stránky Lužická magistrála, kam 
budeme zařazovat čerstvé informace z Rybniště a okolí. 
Aktuální informace také najdete na webových a facebookových 
stránkách obce a na sněhovém portálu kamzasnehem.cz.  

SKI Rybniště � 



    ZZÁÁKKLLAADDNNÍÍ  ŠŠKKOOLLAA  AA  MMAATTEEŘŘSSKKÁÁ  ŠŠKKOOLLAA 

                  ......iinnffoorrmmaaccee  zz  nnaaššíí  šškkoolliiččkkyy...... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          … a tvořilo se a tvořilo za zvuků koled a 
          vánočních písní… 

          … jarmark byl nakonec samoobslužný, a 
          výrobky dětí postupně ubývaly… 

          … výdělek z jarmarku byl i za těchto  
          podmínek rekordní, a to 11 200 Kč!!!.POKUD 
          JSTE PŘISPĚLI, ZE SRDCE VÁM DĚKUJEME! 

 

 

 

 

 

           … a v družině se ve velkém peklo… 

           … a potom ve velkém zdobilo… 

           … péct by se nedalo bez těsta          
           a zdobit bez polev – srdečně         
           děkujeme za zajištění obojího paní 
           Alexandře Pažebřuchové! 

 

 

 



… NECHYBĚLA TRADIČNÍ VÁNOČNÍ CESTA ŠKOLNÍ DRUŽINY A PŘÍRODOVĚDNÉHO KROUŽKU … PO OZDOBENÍ 

STROMEČKŮ JSME SI V KOSTELE ZAZPÍVALI KOLEDU… A PŘI CHYSTÁNÍ DOBRŮTEK PRO ZVÍŘÁTKA V LESE                   

BYLY DĚTI VELMI ORIGINÁLNÍ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… SVÁTEČNÍ POSEZENÍ S CUKROVÍČKEM A NADÍLKOU OD JEŽÍŠKA V MATEŘSKÉ ŠKOLE …  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DĚKUJEME RODIČŮM ZA PODPORU A SPOLUPRÁCI NA VŠECH VÝŠE UVEDENÝCH AKCÍCH! 


