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Zastupitelé se sešli na pracovní poradě 
Bylo nutné se sejít a podrobně probrat výsledky 
aktualizovaného dokumentu, tzv. studie proveditelnosti, která 
se zabývá odkanalizováním celé obce. Víme, že roky neřešené 
odkanalizování je v obci časovanou bombou, ale zároveň si 
uvědomujeme, že řešení centralizovaného odkanalizování 
Rybniště není vůbec jednoduché - technicky i ekonomicky.  
Ze studie, zpracované na začátku letošního roku firmou 
Aquecon, vyplývají náklady na 1 ekvivalentního obyvatele a 
pohybují se od 130 tis. Kč do extrémních 587 tis. Kč v jedné 
lokalitě obce. Pokud bychom tyto „extrémní“ lokality 
vynechali, stejně se pohybujeme v celkových nákladech na 
centralizované řešení 100-150 mil. Kč.  
Vedení obce bude ještě zjišťovat reálné varianty řešení, 
možnosti financování ze strany státu. Nechceme se pouštět do 
projektové přípravy, pokud budeme mít pocit, že je to projekt 
tzv. do šuplíku. Zároveň nechceme myšlenku kvalitnějšího 
života v obci hned v zárodku zahodit. 
Závěry studie budou znovu zařazeny na program červnového 
zasedání zastupitelstva obce. Na úřadě je možné po předchozí 
domluvě do dokumentu nahlédnout.  

PeV 
 

Sportovní rybolov na Školním rybníku 
Sezóna sportovního rybaření v Rybništi probíhá. Veškeré 
aktuální informace a podmínky rybolovu jsou zveřejněny na 
webových stránkách obce: 
https://www.obecrybniste.cz/zivot-obci/sportovni-rybolov/ 
 

 
Začínající ráno u Školního rybníka zachytil fotograf Petr Musil.  
 

 

Termín příštího zasedání Zastupitelstva obce 
Rybniště je plánován ve čtvrtek 28.6.2020 od 16 h.  
Pozvánka bude min. 7 dní před konáním zveřejněna na úřední 

desce. 

 

Zkontrolujte si, že máte uhrazeny nájmy 
pozemků nebo poplatek za psa! Splatné 
byly ke konci března. Děkujeme!  
Pokud dorazíte až na základě zaslané výzvy 
od obecního úřadu, zaplatíte zbytečně 
navíc poplatek za administraci upomínky. 
 

 

INFORMACE Z NAŠÍ ŠKOLIČKY 
Netradiční druhé pololetí školního roku 2019/2020 se nám 
pomalu chýlí ke konci. Kvůli mimořádným opatřením vlády a 
ministerstva zdravotnictví probíhala (a probíhá) výuka zcela 
nestandardním způsobem. Většina aktivit, které za normálních 
okolností probíhají ve škole, se musela uskutečnit tzv. na dálku, 
tedy bez osobní přítomnosti. Kromě běžného vyučování to 
bylo např. šetření České školní inspekce nebo zápis do ZŠ a MŠ. 
Zápisy bez dětí byly sice smutné, ale díky vzorným rodičům 
nebyl s formální částí žádný problém. A tak se těšíme, že v září 
přivítáme 9 nových prvňáčků a 3 nové děti v MŠ. 
Uzavření budovy se nám podařilo využít k vymalování skladové 
místnosti ve II. poschodí a k výměně nábytku v ložnici MŠ 
(skříně a lehátka). 

 
Hezké postýlky na odpolední odpočinek dětí.  
 

V současné době už je škola otevřená, ovšem provoz zatím 
musí splňovat přísnější hygienické podmínky (přikrývky nosu a 
úst,  desinfekci "na každém kroku", v MŠ měření teploty při 
příchodu, atd.). Úplným specifikem je dobrovolná docházka do 
ZŠ, resp. do školních skupin, do kterých se, pro zajímavost, 
přihlásilo 54 % žáků. 
Pevně doufáme, že v září budeme moci vykročit do nového 
školního roku už za standardních podmínek. Tedy, plné třídy 
dětí, běžná výuka, a spoustu pěkných a zajímavých akcí navíc... 

Mgr. Martina Kočišová, ředitelka školy 

 

 



 

Věděli jste? 
Značení místních produktů je 
iniciativa, která slouží ke zviditelnění 
ekologicky šetrné a kvalitní produkce 
a služeb  v rámci určitého 
vymezeného území. Na našem území 
je regionální značka „ČESKOSASKÉ 
ŠVÝCARSKO regionální produkt®“ 
udělována od roku 2010. Cílem značení je zviditelnit tento 
jedinečný region a pomoci zdejším výrobcům a 
provozovatelům turistických služeb a zážitků. Značka usnadní 
orientaci zákazníkům – a to jak turistům, kteří si chtějí odvézt 
suvenýr s garancí původu v Českosaském Švýcarsku, tak 
místním obyvatelům, kteří chtějí nákupem podpořit 
ekonomiku zdejšího regionu.  
 

Mezi novými certifikovanými výrobky jsou m.j. produkty 
LUŽICKÁ BYLINNÁ, JABLKOVICE, HRUŠKOVICE vyrobené 
v rodinném rukodělném ovocném lihovaru GALLI DISTILLERY 
s.r.o. z Dolního Podluží. Ve své nabídce mají i jiné pochoutky – 
třeba jedinečný kávový likér, kde se snoubí lahodná chuť hořké 
kávy zavinutá do sladkého obalu. A další novinky připravují! 

 
 

GALLI DISTILLERY s.r.o. je rodinná firma navazující na 15-ti 

letou tradici pěstitelského pálení v Dolním Podluží. Nástupci 
Radka Pifková a Zdeněk Kohout zvolili novou cestu a chtějí 
přispět k rozvoji svého rodného kraje. Filozofií firmy je 
poctivost chutí, dokonalost „vnitřku i zevnějšku“ jejich 
výrobků, vstřícnost k zákazníkům.   
My všichni můžeme nákupem certifikovaných produktů 
podpořit nejen samotné výrobce, ale podpořit a zviditelnit 
region – přemýšlejme např. o dárcích pro své blízké trochu 
jinak.  
Výrobky můžete zakoupit ve vybraných obchodech, na eshopu 
lihovaru nebo si je vyzvednout osobně v Dolním Podluží.  
Pokud byste si nevybrali z nabídky výtečných likérů a destilátů, 
můžete využít službu pěstitelského pálení a ze svého ovoce si 
tu Vaši pálenku vyrobit.  
Otevírací doba, kontakty a ostatní důležité informace jsou 
k dispozici na přehledných webových stránkách  

www.gallidistillery.cz. 

Osobně vyzkoušela: Bc. Petra Vojtěchová, místostarostka  
 

 

 
Zastupitelstvo ÚK svým usnesení č. 016/29Z2020 ze dne 20. 4. 
2020 rozhodlo v nabytí nemovitých i movitých věcí z majetku 
Lužické nemocnice a polikliniky, a. s. za cenu 63 miliónů korun. 
Součástí usnesení je i rozhodnutí o zajištění poskytování 
nemocničních zdravotních služeb ve Šluknovském výběžku 

prostřednictvím střediska Krajské majetkové, p. o. – Rumburk, 
a to nejdříve od 1. 9. 2020.  
Insolvenční správkyně JUDr. Mgr. M. Jinochová Matyášová 
následně dne 6. 5. 2020 oznámila zaměstnancům rumburské 
nemocnice, že vítěznou nabídku na převzetí nemocnice 
předložil Ústecký kraj. 
Rádi bychom tedy touto cestou poděkovali Zastupitelstvu 
Ústeckého kraje za tento první jasný krok k záchraně 
nemocniční zdravotní péče pro občany našich obcí! 
Dlouhodobě se domníváme, že by v rumburské nemocnici 
měla být především zachována akutní lůžková péče interní, 
chirurgická a malé dětské oddělení. V průběhu posledních 
jednání zaznívala ze strany zdravotních pojišťoven i 
ministerstva zdravotnictví podpora myšlenky nového 
„emergency“, akutního příjmu. Je tento záměr zapracován i v 
plánech ÚK? 
Vážený pane hejtmane, především s ohledem na složitou 
personální situaci v rumburské nemocnici, ale i kvůli obrovské 
nejistotě, které je současný personál nemocnice dlouhodobě 
vystaven, žádáme o maximálně vstřícný a rychlý postup ÚK při 
převzetí pořízeného nemovitého i movitého majetku. Ovšem s 
ještě větší naléhavostí Vás žádáme o maximálně vstřícný 
postup při jednání se zdravotnickým personálem a dalšími 
zaměstnanci, díky nimž bylo možné udržet v chodu celé 
zařízení po celé několikaleté nejisté a velmi kritické období. 

Jan Kolář, starosta města Krásná Lípa  
a předseda Sdružení pro rozvoj Šluknovska 

(z dopisu hejtmanovi ÚK ze dne 20.5.2020, zkráceno) 
 

 
 

Klubovna Rybniště 
K fotbalovému hřišti patří také klubovna, která se poslední 
roky probouzela k životu zřídka a návštěvnost se nedařilo 
zvýšit.  
Nyní našel TJ Tatran Rybniště šikovné provozovatele a vypadá 
to, že klubovna je v dobrých rukách Vojty Richtra a Jakuba 
Němečka. Premiéra otevření se kvůli koronaviru odložila, ale 
v pátek 15. 5. 2020 jsme se mohli vidět v předzahrádce a přes 
(v té době) platná přísnější opatření pohybu venku, byla žízeň 
i návštěvnost veliká, nálada bezvadná.    
Klubovna se pravidelně otevírá v pátek od 16 hodin a v sobotu 
od 14 hodin, případně v jiné dny podle programu živých 
vysílání fotbalové ligy. Informace zjistíte na facebookovém 
profilu klubovny:  

https://www.facebook.com/Klubovna.Rybniste/ 
Tak se nechte pozvat! Jste vítáni. 

                                              PeV 

 

Upravený interiér klubovny. 



 

Představujeme Městské informační  

centrum Chřibská 
Možná si řeknete, že jsme článek zařadili do špatných novin, 
ale místo pro tento článek právě v (pod)Vodníku je zcela na 
místě. V dubnu 2020 jsme podepsali s městem Chřibská 
dohodu o vzájemné spolupráci, která formálně zpečetila zájem 
obou partnerů podporovat a rozvíjet služby cestovního ruchu. 
Mezi takové služby bezpochyby patří i Městské informační 
centrum a ve Chřibské ho s úžasným zápalem a nadšením vede 
paní Mirka Švejdová. Doporučujeme návštěvu „Íčka“, i když 
máte pocit, že to všude dobře znáte. Myslím, že by Vás paní 
Švejdová nakonec stejně  překvapila novou informací nebo 
tipem na výlet.  
Rádi bychom na tomto místě poděkovali vedení města 
Chřibská za to, že mají na svých bedrech břímě provozování 
Městského informačního centra a za to, jak vstřícně reagovali 
na návrh partnerství. Obec Rybniště bude propagovat MIC 
Chřibská jako oficiálního poskytovatele turistických informací.  
V MIC Chřibská pořídíte také mapky, pohlednice, magnety, 
turistické vizitky a známky, upomínkové předměty, knihy 
s regionální tématikou a třeba také certifikované regionální 
výrobky (pozn.: o certifikaci a regionální značce se zmiňujeme 
v jiném článku a např. Lužickou bylinnou tam zatím ještě 
nepořídíte).  

Městské informační centrum Chřibská 

OTEVÍRACÍ DOBA 
Út-Pá: 09:00-12:00, 12:30-16:00 
So-Ne: 09:00-14:00 
Telefon: 601 187 308 
E-mail: infocentrum@chribska.cz  

Adresa: Městské informační centrum, Chřibská č.p.21 
407 44 Chřibská                                                                           PeV 
 

 
Chřibské íčko je příjemné a útulné. 
 

 

Z klubu důchodců 
Máme opět v provozu náš klub důchodců. Všichni jsme se těšili 
a rádi se po neplánované přestávce sešli. Nemohli jsme oslavit 
krásné 95. narozeniny paní Mařenky Rauchové, a tak jsme si 
připravili chutné pohoštění a oslavu jsme si dopřáli nyní. 
Nechyběla ani sklenička šampusu a jiné tekutiny. Paní Vlasta 
Kolářová upekla kremrole jako dárek pro Mařenku a ta se 
s námi rozdělila. Paní místostarostka Petra Vojtěchová nám 
koupila zmrzlinu. Báječně jsme si den v klubu užili. 
Výlety jsme přesunuli na druhou polovinu roku a doufáme, že 
bude již dobře a vyrazíme do světa. 

Za Klub důchodců Jiřina Chroustovská 

Společenská kronika 
Narozeniny v měsíci červnu 2020 oslaví: 

 

Vilma Dvořáčková   Irena Pavelková  
Sičková Olga   Miroslav Šmejkal 
Bohuslav Horák   Eliáš Huňara  
Eva Burešová   Ilona Huňarová  
Jaroslava Šolcová  Jaroslava Jánošová 
František Cakl   Milan Velecký 
Věra Lieserová 
 

Žádám 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 červnu oslaví své narozeniny  
pan Bohuslav Horák 
Přejeme mu pevné zdraví a mnoho sil do 

dalších let. Klub důchodců 
 
 
 

 

 
V dubnu jsme se navždy rozloučili 
s panem Milanem Jetmarem.  
 
 
 
 

 

 

Vzpomínka  
 

Dne 4.6.2020 tomu byl rok, kdy 
nás navždy opustila naše 
kolegyně paní Alena Matějková. 
Stále vzpomínáme!  
Kolektiv obecního úřadu. 
 

Byla jednou kaplička Tříkrálová… 
Kdo ji zná, tak vězte, že pořád je a stále stojí na okraji Rybniště 
v lokalitě Na sedle na modré turistické značce směrem do 
Chřibské. Ale není úplně v kondici a letos na konci léta jsou 
naplánovany restaurátorské zásahy, které této zajímavé 
stavbě prodlouží „život“. Ale tím největším zásahem do 
prodloužení života kaple, bylo pokácení lípy srdčité. Mohutný 
vzrostlý strom ohrožoval svými kořeny stabilitu kaple a jiné 
řešení nepřipadalo v úvahu. V současné době zápasíme 
s pařezem a kořeny prorostlými pod základy kapličky. S pomocí 
techniky se nám podařilo zbavit se dalších pařezů a srovnat 
výrazné nerovnosti okolního terénu. Plánujeme ještě novou 
výsadbu dvou kusů hlohů, abychom vrátili kapličce zelené 
zátiší. Děkujeme také majitelům sousedního pozemku za 
vstřícnou domluvu o možnosti provedení údržbových prací a o 
následné údržbě pozemku. 
Ještě dovětek, zajímavý příběh o kapličce z knížky Karla Steina 
„Pomníčky Lužických hor a Českého Švýcarska najdete na 
webových stránkách http://www.luzicke-hory.cz/.                PeV 

Poděkování  
Ráda bych poděkovala za nezištnou pomoc s údržbou 
květinové výzdoby a jiné zeleně v obci paní Aleně Králové, paní 
Jiřině Chroustovské a paní Marii Matějkové. Starají se o záhony 
a betonové truhlíky před samoobsluhou a u kostela, o záhon 
podél parčíku před úřadem, o kruhový záhon v parku, o 
výsadbu u pomníčku v Nové Chřibské. 
Buďme ohleduplní k práci druhých a dávejme pozor, kam 
šlapeme, kam co odhazujeme!                                                   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 

 

 

Událost č. 5 naší jednotky SDH, aneb když 

hořely historické chaty Na Tokáni 

 
V pátek 23.5.2020 asi nebyl nikdo, komu by nebylo trochu 
smutno… 

 

 
Na Tokáni zasahovalo 20 hasičských jednotek a ta naše byla na 
místě třetí a odvedla poctivou práci! 14 hodin v zásahu v pátek 
a další hodiny v sobotu v náročném terénu.  
Děkujeme Jaromíru Chroustovskému, Jiřímu Vytlačilovi, 
Tondovi Švihoříkovi a Fandovi Slintákovi za plné nasazení, Ivě 
Vytlačilové a Járovi Hriadelovi za sobotní pomoc a Milušce 
Vytlačilové za péči o hasiče! 
 

 

Hasiči si dali do kupy svojí klubovnu 
Spousty dobrovolnických hodin si vyžádala oprava klubovny, 
která byla po havárii zatečení vody ve špatném stavu. Už 
v loňském roce proběhla výměna oken a v letošním roce byly 
dokončeny veškeré stavební práce. Hasiči si vyzkoušeli asi 
desatero řemesel, včetně instalace nového sádrokartonového 
stropu. O závěrečný úklid se postaraly členky SDH. Všem 
obrovský dík! A opět velké díky obci za finanční podporu SDH! 
Klubovna má zařízenou malou kuchyňku a kapacitu do 30 lidí – 
po předchozí domluvě s Jaromírem Chroustovským ji lze 
zapůjčit k soukromým účelům, a to za 1000,- Kč/den + 1000,- 
Kč vratná záloha předem a předávací protokol o předání a 
převzetí prostoru.  
Po nedobrovolné odmlce se opět rozeběhly kroužky mladých 
hasičů, tak si ji budou moci užít i naši malí soptíci! 

Za SDH Petra Vojtěchová 

 

 
Klubovna hasičů prokoukla… 
 

 

Fotbalisté TJ TATRAN brigádničí 
Po rozhodnutí FAČRu o zrušení jarní části u všech fotbalových 
soutěží mimo první a druhé ligy, jsme se na hřišti pustili do 
oprav. Nohejbaloví nadšenci (většina mimo TJ TATRAN) si už 
v dubnu upravili pískové volejbalové hřiště a pravidelně 
zápolili v této míčové hře. V pátek v podvečer je pak hřiště 
využíváno volejbalisty. 
Fotbalisté byli svoláni na dvě brigády, během nichž sundali 
staré ochranné sítě za brankami, které již byly částečně 
rozpadlé. Dále se brousily tyče, na nichž sítě visely, a následně 
se tyče natřely. Upravil se také terén mezi tyčemi. Obrousily se 
a natřely i obě hlavní brány. Konečně se také uklidil „bordel“ 
v nářaďovně, takže se v ní dá i hýbat. Ještě nám chybí se 
jednou sejít a natáhnout ochranné sítě nové, které jsou již půl 
roku zakoupené.  

 
 

Vedení TJ TATRAN se sešlo již během dubna a řešilo, na co by 
se daly využít finance, které jsou každoročně obcí investovány 
do údržby trávníku. Nakonec jsme se rozhodli, že letos se 
trávník bude pouze hnojit, sekat a zavlažovat. Finance, které 
byly používány na každoroční velkou údržbu po skončení jarní 
části sezóny, letos použijeme na výměnu střešní krytiny nad 
klubovnou, která by se měla provést během června. Stávající 
falcovaný pozinkovaný plech je už rezavý jak liška a při větších 
deštích začíná do klubovny zatékat. S novou střechou bude 
souviset i provedení odvodnění okapů. Dále bychom chtěli 
přidat do umývárny ještě jednu sprchu.  
Všichni pevně doufáme, že současná COVIDová situace bude 
na podzim pryč a že se spustí fotbalové soutěže v pravidelném 
termínu, tedy na přelomu srpna a září rádi uvítáme naše 
fanoušky při fotbalovém zápase. 

Za TJ TATRAN Roman Forfera 


