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Pozvánka na akce
Park plný vajíček 4.4. – 18.4.2022
***
Divadlo Hraničář: JOB Interviews – 21.4.2022
***
Tradiční Rej čarodějnice a černokněžníků – 30.4. 2022
***
Obecní ples – 14.5.2022
Podrobnosti o akcích na samostatných plakátcích na str. 3!

Rybářská sezóna na Školním rybníku
Prvního dubna začala rybářská sezóna. Ta letošní bude o měsíc
kratší z důvodu plánovaného výlovu, tedy od 1.4. do
31.10.2022.
Sportovní rybolov na Školním rybníku se řídí rybářským řádem.
Povolenky k lovu ryb se prodávají v domě č.p. 128 (vedle hráze
rybníka), v domě č.p. 109 (na přítokové straně rybníka),
v obchodě krmiv a chovatelských potřeb nebo na obecním
úřadě. Veškeré informace, podmínky k lovení a ceny
povolenek jsou zaktualizovány na webových stránkách obce
https://www.obecrybniste.cz/zivot-obci/sportovni-rybolov/
nebo se lze informovat u prodejců.
Před zahájením sezóny proběhlo jarní vysazování. Přivezli nám
líny, amury, štiky a candáty. Nechyběl kapr obecný - 600 ks o
celkové váze 800 kg.

Všem, kteří si koupí povolenku, přeji úspěšnou sezónu!
Petrů zdar!
Andrej Kočiš, hospodář

!!! Do konce března byly splatné !!!
poplatky za psa a nájmy pozemků.
V případě, že budou rozeslány upomínky, budou náklady na
poštovné přičteny k poplatku nebo částce nájmu.

Číslo : 4

Zdarma

Oznamujeme, že známky na popelnici na letní
období (od 1.5.2022 do 31.10.2022) bude možné
zakoupit na obecním úřadě od 20.dubna.
Ceny za známky na popelnice o obsahu 110/120 l:
týdenní vývoz 1716,- Kč
čtrnáctidenní vývoz 858,-Kč.
Ceny za známky na popelnice o obsahu 80 l:
týdenní vývoz 1144,- Kč
čtrnáctidenní vývoz 572,- Kč
Cena za pytel na směsný komunální odpad: 66,- Kč

Zastupitelstvo obce v březnu
V zasedací místnosti obecního úřadu se ve středu 30.3.2022 od
17 hodin sešli zastupitelé obce na svém 24. řádném zasedání,
aby projednali řadu záležitostí.
ZO rozhodlo vzít na vědomí oznámení o finanční odměně ve
výši 60.000,- Kč za účast v soutěži Moje obec - Můj domov a o
způsobu čerpání formou dotace z Programu obnovy venkova
Ústeckého kraje 2022.
Starosta seznámil zastupitele s možností zažádat o dotaci na
projektové záměry v Ústeckém kraji. V současné době se
zpracovávají 2 velké projekty za částky přesahující 100 tis. Kč.
Projekt chodníku do Nové Chřibské a projekt bezpečnostního
přelivu na Školním rybníku. Po konkretizaci cenové nabídky na
bezpečnostní přeliv, zhodnocení podmínek dotačního
programu bude žádost na pořízení jedné projektové
dokumentace podána.
Zastupitelé neschválili poskytnutí finančního příspěvku na
provoz Linky bezpečí z.s. nebo pro Sportovní unii Děčínska z.s..
Schválili ale podporu Místní akční skupiny Český sever z.s. na
dofinancování režijních nákladů a zajištění realizace aktivit
v novém programovacím období ve výši 3 tis. Kč + 2 Kč na
obyvatele ročně, a to v letech 2022-2029.
Zastupitelé souhlasili se žádostí o úpravu podmínek ve smlouvě
o smlouvě budoucí kupní č.2/2019 na část p.p.č.359/6 v k.ú.
Rybniště a ve smlouvě o smlouvě budoucí kupní č.8/2080 na
p.p.č.418/10 v k.ú. Nová Chřibská o umožnění koupě pozemku
po zhotovení základové desky z důvodu získání hypotéky.
V obou případech bude smlouva upravena o podmínku
předkupního práva obce.
Zastupitelstvo schválilo prodej části pozemku p.č.k.447 v k.ú.
Nová Chřibská, o celkové výměře 234 m2 s podmínkou věcného
břemene strpění průtoku dešťové vody.
Neschválilo ale prodej pozemků p.p.č.477 a 478 v k.ú. Rybniště
z důvodu ponechání si pozemků pro budoucí využití obcí.
Pokračování na str. 2

Zastupitelstvo obce v březnu
Pokračování ze str. 1
Zastupitelé odsouhlasili zadání projektu úpravy veřejného
prostranství s parkováním na p.p.č.477 a 478 v k.ú. Rybniště
(jedná se prostranství před budovou nádraží, kde jsou
v současné době polorozpadlé neužívané kůlny).
Zastupitelé pronajali část pozemku p.p.č.83 v k.ú. Nová
Chřibská za účelem zřízení zahrady.
Zastupitelé projednali informace o možnostech pokračovat v
revitalizaci veřejného prostranství - parku před budovou ZŠ a
schválili zadání prací v hodnotě cca 800.000,- Kč firmě Sytra
s.r.o.. Tedy bude dokončena „náves“, tj. prostor zpevněných
ploch mezi potokem u kostela, školou a obecním úřadem.
V souvislosti s tím projednali rekapitulaci podaných žádostí o
dotace. Na Ministerstvo pro místní rozvoj byla podána žádost
o dotaci na fitness hřiště, na Ústecký kraj jsme podali žádost o
dotaci na parkoviště s veřejným WC a další žádost o dotaci na
chodník mezi školou a obecním úřadem.
Zastupitelstvo dále projednalo nutné opravy samoobsluhy –
sokl rampy, zábradlí, vyzdívka kotelny a pověřilo starostu
zjištěním cenových nabídek.
Zastupitelé souhlasili se zveřejnění záměru pronajmout
prostory restaurace v Kulturním domě Rybniště. Prostory jsou
stavebně dokončeny, chybí vybavit kuchyni zařizovacími
předměty, pracovními stoly atp. a je nutno postavit bar.
Z hlediska stavebního zákona se dělaly v provozu restaurace
pouze udržovací práce, není tedy nutné splnit podmínky pro
kolaudační řízení, a prostory lze vybavit ve spolupráci
s případným nájemcem restaurace.
ZO projednalo pořízení kuchyňské linky a dalšího nutného
vybavení do bytu v prostorách KD Rybniště pro případ
ubytování uprchlíků z Ukrajiny.
Zápis ze zasedání ZO je k dispozici k nahlédnutí na obecním
úřadě, usnesení jsou zveřejňována na webových stránkách
obce.
Bc. Petra Vojtěchová, místostarostka

paliva (uhlí nebo dřevo) a současně ohřívají vodu pro radiátory
ústředního topení a současně mají výkon 10 nebo více kW.
Kontrola se zaměřuje na správnou instalaci kotle, na jeho
správné užívání a také na používané palivo.
Kontrolu technického stavu musí provádět odborně způsobilá
osoba, vyškolená na konkrétní typ kotle. Seznam všech
odborně způsobilých osob najdete na stránkách ministerstva
životního prostředí: https://ipo.mzp.cz/. Upozorňujeme, že
kontrolu technického stavu kotle nelze nahradit revizí komína
ani zprávou o jeho vyčištění.
Doklad o provedené kontrole musí uživatel kotle na vyzvání
předložit městskému úřadu obce s rozšířenou působností (v
našem případě MěÚ Varnsdorf). Pokud tak neučiní, může mu
být udělena pokuta až do výše 20 000 Kč (v případě právnické
osoby dokonce 50 000 Kč). Tato povinnost bude od letošního
roku důsledněji kontrolována.
Podrobnější
informace
najdete
na
https://www.mzp.cz/cz/lokalni_topeniste#reseni_problemu
Své případné dotazy směřujte na MěÚ Varnsdorf - Odbor
životního prostředí, tel. 417 545 153.
Zpráva MěÚ Varnsdorf, OŽP

Přespávačka v kulturáku - žádný apríl
Obec se letos poprvé za podpory Lužické rybky zapojila do
celorepublikové akce Noc s Andersenem. Malým nocležníkům
jsme v pátek 1.4. připravili zážitkové odpoledne a večer,
zakončený přespáním v nové klubovně kulturního domu.
Velké poděkování ještě jednou putuje manželům Uhrovým do
Knihkupectví Papírová loď v Rumburku za milé přijetí a
vstřícnost, za ochotu odpovídat na spontánní otázky dětí, za
odvahu nechat jim chvíli knihkupectví "napospas".
O podvečerní program se postaral kolektiv ze ZŠ a MŠ Rybniště
a připravil si pro děti čtenářské dílničky. Společně pak vytvořili
krásné dílo, které bude v klubovně kulturáku první přespávací
akci připomínat.
Děkujeme za pomoc s přípravou občerstvení pro děti paní Janě
Klorové st. a maminkám, za pomoc s organizací akce hasičům
a hlídačkám Mirce, Janě a Irence.
Fotky z akce na webu nebo FB obce.
Bc. Petra Vojtěchová, místostarostka

V sobotu 2.4. se u nás tvořilo
Na obrázky z mozaiky dohlížela paní Jindřiška Daňková,
výrobky z pedigu pomáhala motat paní Jiřina Chroustovská a
květinové dekorace vznikaly pod dohledem paní Simony
Pohankové. Přes čtyři desítky tvořeníchtivých zavítalo do
klubovny KD. Bylo to milé, tvořivé, plné pozitivní energie...
Fotky z akce na webu nebo FB obce.
Bc. Petra Vojtěchová, místostarostka

Rybnišťský panáček ožívá - do parku se vrátila technika a
provedla úpravu terénu kolem kostela, aby mohl být proveden
výsev nového trávníku. Návštěvníky prosíme o trpělivost a
zároveň ohleduplnost k realizovaným úpravám.

Topíte na tuhá paliva? Nezapomeňte na
povinnou kontrolu kotle
Zákon o ochraně ovzduší již od roku 2016 vyžaduje provádět
každé tři roky kontrolu technického stavu kotle. Povinnost se
vztahuje na kotle a jiné spalovací zdroje pokud: spalují tuhá

celovečerní pohody, k níž přispěly inspirativní taneční ukázky
dolnopodlužských manželů Jaroslava a Adély Macháčkových a
místního tanečního páru Jiřího a Miluše Vytlačilových.
Po lístcích do tomboly se jen zaprášilo a dvaadvacátá hodina
přinesla tradiční akt vyhlašování ceny za nejpozoruhodnější
počin ve prospěch kultury v regionu. A protože kovidová
omezení zabránila v loňském roce pořádání bálu, předávaly se
letos hned dvě ceny. Za plných 30 let rozdávání radosti a krásy
folklorního umění si Zlatou múzu severu 2020 převzali zástupci
krásnolipského folklorního souboru Dykyta. Do čela všech
nominovaných za rok 2021 se probojovala obec Rybniště za
znovuzrození kulturního domu a významný přínos místní
kultuře.
Hudba se dala slyšet a slavnostní tuš pro oceněné po chvíli
vystřídala promenádní mazurka s hodnocením masek. Porota
neměla jednoduchou úlohu – poctivě vybrat z báječných
masek ty nejpůsobivější. Přesto nakonec pět připravených cen
našlo své majitele. Medovinové pozdravy loupežníka Vildy si
odnesly zombie-parta a spoře oděná děva nejasného pohlaví.
Tři dorty Tolštejnského panství osladily život Shrekovi a Fioně,
samuraji s gejšou a úžasné masce Střihorukého Edwarda.
Pod hudební taktovkou skupiny Galaxie se přehoupla půlnoc a
zábava ubíhala jak jarní voda v Matyásce. Poslední tóny
uzavřely bál ve dvě ráno a nezbývá, než se těšit zase na příště!
A také poslat poděkování všem, kteří se přišli bavit, všem, kteří
se o zábavu postarali, všem, kteří svou trochou přispěli do
tomboly, a speciálně obci Rybniště a jejich prima hasičům!
Martin Louka (redakčně zkráceno)
Finanční odměna musí být vyčerpána formou dotace, proto
zastupitelé souhlasili s podáním žádosti o dotaci ve výši
60.000,- Kč a využitím na výstavbu dřevěného altánu v parku.

Albrecht Berka z Dubé, pán na hradě Tolštejně a v celém do
šíře i dálky se rozkládajícím panství Tolštejnském, byl chorobou
upoután na lůžko, tak jeho choť Michaela Anna ze Záhvozdu
doručila přítomným písemnou zdravici. Tu přítomným přednesl
Martin Louka.

Ocenění Zlatá múza Severu 2021 bylo vyhlášeno pořadateli
Maškarního bálu Tolštejnského panství 2022 a převzal ho
starosta obce Ing. Roman Forfera.

Maškarní bál letos v Rybništi
Maškarní bál Tolštejnského panství má jednu zvláštnost. Je
putovní. Neváže se na jediné místo, ale parta organizátorů z
Oblastní akademie přátel kultury každoročně přiváží zábavu do
tanečních sálů různých měst a obcí Šluknovska. Ten letošní bál
- v pořadí sedmnáctý - doputoval 12. března 2022 do
obnoveného a novotou vonícího kulturního domu v Rybništi.
Zaplněný sál, celá škála barevných masek a první půlhodina, v
níž se představila hudební skupina Galaxie, byly příslibem

Zombie-parta na parketu.
Další fotografie z akce od pana Miloše Lukačoviče najdete na
webu obce.

Kostka přijme do týmu kolegy a
kolegyně na volné pozice do sociálních
služeb a projektů (infomace o volných
pozicích jsou zveřejněny na webových
stránkách Kostky).

***
Asistentky služby Osobní asistence
pečují v dohodnutých časech o lidi se sníženou soběstačností,
kteří vyžadují pomoc z důvodu věku, zdravotního postižení
nebo onemocnění. Poskytujeme takovou péči, aby klient mohl
bezpečně a důstojně žít doma, být se svými blízkými. Službu
poskytujeme ročně stovce klientů jak v domech se sociální
službou v Krásné Lípě, tak i v domácnostech ve výběžku.
***
V roce 2021 jsme podpořili 29 studentů na různých oborech a
školách ve Výběžku, a to celkem částkou 251tisíc Kč. Z toho
devět úspěšně dokončilo střední školu nebo učiliště, čtyři
opustili program z důvodu neplnění podmínek. Aktuálně
podporujeme 18 studentů. Do programu se může přihlásit
student před začátkem i v průběhu studia, pokud alespoň
jeden z jeho rodičů má pouze základní vzdělání. Následně
student spolupracuje s poradcem, dokládá absenci a výsledky
ve čtyřech vybraných předmětech. Každý měsíc jsou
studentovi proplaceny účty za pomůcky nebo náklady na
bydlení ve výši 1000 Kč nebo 1500 Kč. V případě studijních
úspěchů je pro studenta připraven bonus za vysvědčení ve výši
2000 Kč. Retrostipendijní program zajišťujeme ve spolupráci
s Člověkem v tísni a Nadací Albatros. Termín, do kdy
přijímáme nové přihlášky je 30. 4. 2022.
Tiskové zprávy nebo webové stránky Kostky

Společenská kronika
Narozeniny v měsíci dubnu 2022 oslaví:

Alois Škvor
Stanislav Janíček
Sabina Vojtěchová
Oldřich Dvořák
Alena Jeřábková
Jaroslava Svobodová
Kroupová Irena

Jaroslava Almássyová
Jana Pištínková
Jiří Melichar
Ludmila Frieseová
Pavel Forfera
Klorová Jana
Jaroslav Bareš

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 dubnu oslaví své narozeniny
paní Alena Jeřábková
paní Jana Pištínková
Přejeme hodně zdraví. Klub důchodců

TRANSPARENTNÍ ÚČET skupiny Výběžek
pro Ukrajinu - pomoc v regionu Šluknovska
Můžete-li a chcete-li pomoci finančně, sdělujeme Vám, že byl
u České spořitelny založen transparentní bankovní účet
skupiny Výběžek pro Ukrajinu
6219490339/0800
Správcem tohoto bankovního účtu je Agentura Pondělí, z.s.
Finanční prostředky budou použity zejména na řešení
mimořádných situací a potřeb v souvislosti s pomocí
ukrajinským uprchlíkům.
Více info zde: https://www.masceskysever.cz/ucet-ukrajinavybezek/

Neteče voda z řadu?
Ověřte si havárie nebo plánované
odstávky na webových stránkách
SčVK:

https://www.scvk.cz/aktuality/planovane-odstavky/

Nejde elektřina?
Zjistíte na obecních webových
stránkách proklikem z hlavní nabídky
na panel „Plánované odstávky
elektřiny“ nebo na webu ČEZ
Distribuce:

https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky

TJ TATRAN Rybniště – rozpis zápasů
Okresní soutěže dospělých - jaro 2022
Datum

Den

Hodina

Domácí

Hosté

9.4.
17.4.
24.4.
1.5.
7.5.
15.5.
22.5.
29.5.
5.6.
12.6.
19.6.

So
Ne
Ne
Ne
So
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne

17:00
15:00
13:30
15:00
13:00
15:00
17:00
17:00
15:00
17:00
15:00

Huntířov
Rybniště
Malšovice
Rybniště
D. Habartice
Rybniště
Chřibská
Dolní Podluží
Rybniště
FC Roma
Rybniště

Rybniště
Františkov n. Pl.
Rybniště
Česká Kamenice
Rybniště
St. Křečany
Rybniště
Rybniště
Vilémov
Rybniště
Bynovec

Soptíci na soutěži v Jílové - Modrá
V sobotu 2. 4. se družstvo starších Soptíků vydalo na soutěž ve
štafetě 4x60 m a požárních útocích. Ve velmi mrazivém,
větrném počasí a v oslabení (ostatní děti kvůli nemoci
nemohly) si děti vybojovaly krásné 4. místo. Časy byly parádní,
konkurence velká. I tak jsme na Elišku W., Majdu K., Terku M.,
Samíka K. a 3 děti z Rumburku náležitě hrdí. Děkujeme Jirkovi
Vytlačilovi za bezpečný odvoz.
MV

Přejme fotbalistům dobrý start do jarní části sezóny!
Za TJ TATRAN Roman Forfera

Hasiči pomohli vyčistit sklepy nebo dvorky
V sobotu 5.3.2022 proběhl sběr vysloužilých elektrospotřebičů
společně se sběrem kovového odpadu. Během dopoledne
hasiči projeli cca 25 zastávek, naplnili 3 kontejnery kovového
odpadu a zaplnili 3/4 sběrového dvoru vysloužilými
elektrospotřebiči.
Děkujeme všem, kteří se do akce zapojili.
JCH

https://paleni.izscr.cz/
Povinnost ohlašovat pálení se nevztahuje na fyzické osoby,
které tuto činnost provádějí na svém pozemku. Pokud ale
fyzická osoba plánuje pálení většího množství biologického
odpadu (klestu, shrabaného listí a stařiny), je vhodné také
ohlásit pálení. Touto informací lze zabránit zbytečným
výjezdům jednotek požární ochrany k domnělému požáru,
který může nahlásit například soused.
I pro tyto práce na soukromém pozemku platí určitá pravidla:
 Je třeba dodržovat povinnosti vyplývající ze zákona o
ovzduší a platných obecně závazných vyhlášek obcí
(požární řád obce, vyhlášky o nakládání s komunálním
odpadem apod.)
 Pálení musí být po celou dobu přítomna osoba starší 18 let.
 Oheň by se neměl rozdělávat za pomoci hořlavých kapalin.
 Při nepříznivých povětrnostních podmínkách (silný vítr,
inverze) by se pálení mělo přerušit.
 Je třeba dodržovat bezpečnou vzdálenost ohniště od
zástavby a hořlavých předmětů (domy, auta, ploty apod.)
a mít k dispozici jednoduché hasební prostředky (lopata,
kbelík s vodou, písek apod.).
 Velikost ohniště je třeba volit tak, aby všechen hořící
materiál shořel v době, kdy je na místě přítomen dozor.
 Po ukončení pálení se musí ohniště řádně uhasit. V období
sucha je třeba ohniště kontrolovat i v průběhu
následujícího dne, popřípadě opakovaně prolít vodou.
 V případě, že se oheň vymkne kontrole a nelze ho uhasit
vlastními silami, je osoba provádějící pálení povinna
okamžitě vzniklý požár ohlásit (tísňové linky 150 nebo 112).
Webové stránky HZS ČR

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
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