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Zastupitelstvo obce jednalo v únoru 
V krásném termínu 2.2.2022 se sešli zastupitelé obce na svém 
23. zasedání. Po úvodních formalitách se zabývali zprávou            
o hospodaření ZŠ a MŠ Rybniště, kterou osobně předložila 
ředitelka školy, projednali čerpání rozpočtu za 1-12/2021 a 
schválili rozpočtové změny. Odsouhlasili podání žádosti               
o dotaci z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2022 a 
vyhověli žádosti o finanční příspěvek od KOSTKA Krásná Lípa. 
Kostka v loňském roce poskytovala sociální služby některým 
občanům obce a zastupitelé ocenili, že jsou potřeby občanů 
v sociální oblasti touto organizací pokryty. Zastupitelstvo také 
odsouhlasilo uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí 
dotace na činnost v roce 2022 pro SDH Rybniště a TJ Tatran.  
V majetkových záležitostech rozhodlo ZO prodat pozemek 
p.p.č.471 v k.ú. Rybniště o výměře 962 m2 a část pozemku 
p.p.č.425 v k.ú. Nová Chřibská o výměře 800 m2. Zastupitelé 
souhlasili s pronájmem části pozemku p.p.č.259 v k.ú. Rybniště 
za účelem zřízení zahrady a rozhodli o směně části pozemku č. 
482 za č. 480.  
Dále zastupitelstvo schválilo aktualizaci provozního řádu 
Kulturního domu Rybniště, včetně ceníku. Kromě sálu lze nově 
pronajmout i společenskou místnost v 2. NP o kapacitě 30 
míst. Nové podmínky jsou zveřejněny na webu obce, případně 
informace budou poskytnuty na obecním úřadě.  
ZO také znovu jednalo o návrhu na pořízení změny územního 
plánu. Nabídka zpracovatele změny ÚP činí cca 160 tis. Kč, 
kterou zastupitelé nepřijali. Umístění multifunkčního hřiště a 
parkoviště vedle kulturního domu bude projektováno dle 
možností současného územního plánu.  
ZO také vydalo domovní řád pro bytové domy v majetku obce. 
Práva a povinnosti nájemníků upravuje především občanský 
zákoník a nájemní smlouva. Domovní řád upřesňuje další 
povinnosti spojené s užíváním bytu nebo společných prostor 
v domě.  
Usnesení ze zasedání jsou zveřejňována na webových 

stránkách obce. Zápis je k dispozici k nahlédnutí na obecním 

úřadě.                                     Bc. Petra Vojtěchová, místostarostka 
 

Obecní ples v květnu  
Původně plánovaný termín plesu 19.2.2022 jsme zrušili, 
protože jsou stále platná některá omezující covid opatření a 
v této nejistotě jsme nechtěli ples organizovat. Podařilo se 
nám ale kapelu přesunout na květen a navrhujeme tedy, 
abychom si zaplesali 14.5.2022! Doba covidová změnila 
obvyklá pravidla, tak asi nevadí, že plesová sezóna bude 
prodloužena do května. O dalších (již plánovaných) kulturních 
akcích vás budeme včas informovat, snad se doba společných 
setkání blíží k normálu. Moc se na to těšíme!   
                                                                                                        PeV 

 

Školní družina na bruslích 
Každý únorový čtvrtek. A ten poslední 24.2. za účasti dětských 
krasobruslařů z SK KRASO DĚČÍN! Zváni jsou také rodiče                    
a prarodiče, aby si odpoledne s dětmi užili. 

 
 

 

 

 



 

Máte zdravotní problémy a klasická 
medicína Vám nepomáhá? 

Nechcete Vaše potíže řešit chemií? Chcete se zabývat 
skutečnou podstatou Vašich problémů a ne jenom potlačovat 
příznaky? ZKUSTE HOMEOPATII. Homeopatie léčí pacienta 
jako celek. Nepatří mezi alternativní léčbu, mnohdy je jedinou 
možnou cestou v procesu uzdravování. Homeopatie je 
bezpečná! 
- nevyvolává vedlejší nebo nežádoucí účinky, je tedy vhodná 
jak pro alergiky, tak pro kojence, batolata, těhotné i kojící ženy 
- může se kombinovat s jakýmikoliv léky i léčebnými metodami 
- nevyvolává psychickou ani fyzickou závislost 
Homeopatie je i vynikající preventivní metodou. 
HOMEOPATIE PROSTĚ POMÁHÁ! 

 

 
 

 
 

 

MAS Český sever zve na cyklus přednášek 
České nizozemí je zapomenuté pojmenování nejsevernější 
části ČR – dnes nazývané Šluknovský výběžek. Jedná se o území 
části bývalých Sudet, území ohraničené německým Saskem, 
Lužickými horami a Českým Švýcarskem. České nizozemí je 

svérázné území s pozoruhodnou historií, oblast střetávání 
národností, kultur i náboženství. 
České nizozemí je region, který významně zvedá hlavu, 
uvědomuje si sám sebe a svou ojedinělost. Tradiční 
pojmenování se začíná vracet do povědomí lidí, kteří chtějí 
poznat kořeny, z nichž vyrůstají jejich dnešní životy. A právě 
téhle potřebě a zvídavosti vychází vstříc cyklus přednášek a 
besed o minulosti, současnosti i výhledech a šancích Českého 
nizozemí realizovaný respektovanými a místními erudovanými 
odborníky, kteří jsou na druhé straně schopni komunikovat s 
lidmi srozumitelně a populární formou. 

 
 

 

Město Šluknov vás srdečně zve do 
Šluknovského zámku 

Fotografická výstava s názvem "Náš pohled na svět" bude k 
vidění od 7. února do 31. března 2022. Jedná se o fotografie 
skupiny amatérských fotografů z celé ČR, kteří fotí různé 
žánry přes krajinu, portréty, makro a zvířata. Ve skupině jsou i 
fotografky ze Šluknovského výběžku a z Děčína. Výstava je 
otevřena denně, včetně víkendů, od 9:00 do 11:30, od 12:30 
do 17:00 hodin. 

 



 

 

Klubovna Rybniště se chystá na novou 
sezónu 

Vážení přátelé kamarádi a všichni ostatní naši příznivci. 
I když nám stále trvá zimní období, kdy máme zavřeno, tak nad 
klubovnou, kterou i v letošním roce znovu otevřeme, se nám 
hlavou honí mnoho nápadů, aktivit i různých akcí k realizaci... 
Budeme se snažit k co největší možné vaší spokojenosti. V 
letošním roce se máte opět na co těšit... Novinky, super akce a 
mnoho zábavy! Mnoho hudebních, sportovních, zábavných i 
dobrovolných akcí. Jak už víme, největší zájem v aktivitách 
budou turnaje ve stolním tenise a v šipkách.  
První letošní akci bychom chtěli věnovat opět našemu okolí, co 
se přírody týče. Krajinu tady máme krásnou, ale i mnoho 
nechtěných odpadků. Plánujeme uspořádat 2.ročník 
dobrovolného úklidu lesa, o termínu budeme včas informovat.  

Převzato z FB příspěvku Klubovny Rybniště 
 

 

Rybníček v Nové Chřibské prošel 
rekonstrukcí 

Plánovaná obnova rybníčku v Nové Chřibské proběhla na 
sklonku roku 2021. Odbahnění financovala Správa CHKO 
Lužické hory. Obec již v roce 2020 zařídila kácení vzrostlé 
zeleně a v roce 2021 vyčlenila finanční prostředky na opravu 
technických objektů (180 tis. Kč). Byl osazen nový požerák 
včetně odpadního potrubí. Návodní strana hráze byla 
vysvahována a opevněna. Materiál z rybníčku, který byl 
umístěn pod hráz, bude v jarních měsících (po vyschnutí) 
v terénu dále upravován. V době realizace nebylo možné 
s ohledem na klimatické podmínky finální úpravu dokončit.  

PeV 

 
Rybníček zásah techniky už potřeboval. 
 

 
Práce s vytěženým sedimentem nebyla jednoduchá. 

 

 

Společenská kronika 
Narozeniny v měsíci únoru oslaví: 

 

Naděžda Sadravetzová   Milan Kofránek 
Bohumil Kolář   Václav Meloun 
Vladimír Čížek   Houba Marek 
Věra Resselová   Jaromír Chroustovský 
Helena Hynková  Karel Chládek   
Bohumil Radoň   Věra Danková  
Zdeněk Kadlec   Jiří Vašut 
 
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 únoru oslaví své narozeniny 
 
paní Věra Resselová,  
pan Jaromír Chroustovský. 
 
Přejeme hodně zdraví.  
Klub důchodců 
 

 

 

Nová ubytovací kapacita v obci 

 
Apartmány U Soptíka - www.apartmanyusoptika.cz 
 

 

Žádáme o dotace 
Na konci roku 2021 jsme podali dvě žádosti o dotaci 
z Programu rozvoje a obnovy venkova na Ministerstvo pro 
místní rozvoj. Jedna žádost je na opravu místní komunikace a 
druhá žádost je na výstavbu fitness hřiště v parku. Další dvě 
žádosti byly podány na Ústecký kraj – jedna na vybudování 
parkoviště a veřejných WC a druhá na chodník mezi úřadem a 
školou (položení dlažby). Žádosti prochází kontrolou a 
schvalovacím (několikaměsíčním) procesem. Uvidíme, jak 
úspěšní budeme.                                                                            PeV 

 

 

Kulturní dům vybaven s pomocí dotace  
Obec Rybniště dokončila k 31.12.2021 projekt „Vybavení pro 
Kulturní dům Rybniště“, podpořený dotací z Programu rozvoje 
venkova ČR. Instalovalo se pódiové osvětlení a ozvučení sálu, 
osadila se nová světla do 2. NP. Pořídil se nábytek 
do spolkových místností, pivní sety a kuchyňka v 2. NP. 
Provedlo se vyrovnání podlah a položení PVC lina o výměře 
130 m2, byly osazeny dveře a realizovaly se zednické práce 
v 2. NP, obklady a dlažby a související práce. Přiznaná výše 
dotace činí přes 870 tis. Kč. Obec nyní musí připravit podklady 
a podat na Státní zemědělský intervenční fond žádost o platbu.  

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 

 

Skútr poprvé vyjel 
Letošní vyhlížení větší sněhové nadílky skončilo v sobotu 22.1., 
kdy kolem 14 hodiny vyjel náš sněžný skútr s řidičem Mírou a 
zkušebně vykroužil stopy na části okruhů v Rybništi, a to u 
pošty, na sedle a pod ranchem. Na přejezd do Krásné Lípy nebo 
na okruh nad Velkasem bylo třeba ještě pár centimetrů sněhu! 
Stopy se povedly a sobotní svezení bylo báječné. Bohužel také 
zatím poslední. V neděli začalo mrholit a stopy výrazně 
odtávaly. Ani v následujících dnech to nebylo lepší, no 
bohužel… Stále budeme doufat, že tímto počinem běžkařská 
sezóna neskončila a že se ještě svezeme!                   SKI Rybniště  
 

 
Úžasné sobotní počasí a vyrýsovaná stopa pod ranchem (foto: 
Jana Vanžurová).  
 

 
V neděli vyrazily do stopy u pošty statečné malé běžkařky 

z Rybniště � (foto: Petra Vojtěchová) 
 

Lyžařskou sezónu zahájila i sjezdovka v Horním Podluží (FB 
obce Horní Podluží) 

SDH Rybniště se sešlo na výroční valné 

hromadě 
Nadpoloviční většina členů Sboru dobrovolných hasičů 
Rybniště se sešla v sobotu 15.1.2022 na výroční valné 
hromadě. Na programu byla mimo běžných formalit 
projednána zpráva o činnosti mládeže za rok 2021, ta byla i 
přes covidová omezení poměrně zajímavá. K 31.12.2021  mělo 
Rybniště 27 mladých hasičů (6 ve starší kategorii, 12 dětí 
v mladší kategorii a 9 dětí v tzv. přípravce).  O účasti na 
soutěžích a větších či menších úspěších v časopise pravidelně 
informujeme. Mladí hasiči se v zimních měsících potkávají 
v tělocvičně ZŠ.  
Výjezdová jednotka SDH má 10 členů, z toho 8 aktivních. Za 
uplynulý rok vyjížděla k celkem 16 událostem (4 požáry a 12 
technickým událostí - popadané stromy, úniky ropných látek 
atd.). Průměrně zasahovala jednotka v minimálním početním 
stavu 1+2. 

 
Požár zaparkovaného autobusu – poslední událost roku 2021. 
 

SDH byla v roce 2021 podpořena dotací z rozpočtu obce 
Rybniště (ve výši 30 tis. Kč), ale také dotací z Ústeckého kraje 
(80 tis. Kč). Jednotka SDH získala na pořízení potřebného 
vybavení 60 tis. Kč dotaci z Ústeckého kraje a ještě částkou 
20,6 tis. Kč z Ministerstva vnitra ČR.  
Byl také projednán plán akcí na rok 2022, ty nejdůležitější jsou 
v těchto termínech: 
5.3.2022 – svoz elektra a železného šrotu 
21.5.2022 – okresní kolo hry plamen 2022 
11.6.2022 – slavnosti založení sboru 150+2 
1.10.2022 – 7. ročník dětské soutěže  

PeV, vybráno ze zápisu z výroční schůze 
 

 

 


