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Letošní originální obecní Péefko navrhla a vykreslila paní 
Simona Pohanková z Rybniště, velmi děkujeme!  
 

Ať Rybnišťské šupiny přinesou nepomíjivé štěstí            
a pravé bohatství do Vašich myslí i srdcí. 

vedení obce 
 

 

Oznámení o konání 8. zasedání 
Zastupitelstva obce Rybniště 

Uskuteční se ve čtvrtek dne 12.12.2019 od 16 hod. 
v zasedací místnosti obecního úřadu.  

Zveme všechny občany! 

 

 

Oznamujeme, že  
od pondělí 23.12.2019 do pátku 3.1.2020 

bude Obecní úřad v Rybništi uzavřen. 
Děkujeme za pochopení! 

 

 
 

Vánoční mše svatá v Rybništi  
se bude konat 24.12.2019 od 21 hodin  

v kostele Sv. Josefa. 
 

Mši bude sloužit jiřetínský farář pan Mgr. Pavel Koudelka. 
 

 

 

Sdružení přátel Nové Chřibské 
si Vás dovoluje pozvat na 6. ročník pochodu 

 
 

„NOVOROČNÍ  „DETOX“ 
 
 

sejdeme se dne 1.1.2020 v 11 hodin  
u pomníku v Nové Chřibské. 

 

Půjdeme se projít pod Plešivcem k železniční stanici Chřibská, 
kde v penzionu Relax bude tradiční odpočinek pro načerpání 

sil na zpáteční cestu. Dobrou náladu s sebou. 

POZVÁNKA ZŠ A MŠ RYBNIŠTĚ 
NA VÁNOČNÍ KONCERT S KAPELOU Z5,  
KTERÝ SE BUDE KONAT NA NOVÉM SÁLE  

KULTURNÍHO DOMU RYBNIŠTĚ. 
V PÁTEK 13.12.2019 OD 17 HODIN.  

Plakát je zveřejněn ve vložené příloze.  
Vítáni jsou (nejen) rodiče vystupujících dětí! 

 

Svařáček po roce provoněl Rybniště 
Zahájení adventního času v Rybništi proběhlo v pátek 29. 11. 
2019. V 17 hodin návštěvníky místního kostela přivítal starosta 
obce Ing. Roman Forfera na koncertě nejznámějšího českého 
citeristy Michala Müllera. Tradiční program pokračoval před 
základní školou, kde jsme společně odpočítali rozsvícení 
nádherného vánočního stromečku (ozdobeného od dětí 
z družiny) a odpálení slavnostního ohňostroje. Před 
stromečkem byl i letos umístěn krásný betlém, který loni 
vytvořily děti z družiny s naší „vych“. Doprovodným 
programem byl prodejní jarmark připravený dětmi ze ZŠ a MŠ 
Rybniště, který se opět vydařil. Nechyběl prodej jarmarečních 
klobás, po kterých se zaprášilo, a tradiční „svařáček“ za deset 
kaček, kterého se letos vypilo 52 litrů. Zároveň byl k dispozici 
čaj zdarma, rum a výborné vánočky (devět ks), štoly (dvě) a 
perníková buchta. Ohřát se lidé mohli u „ohňových“ sudů.   
Celá akce se vydařila, podle ohlasů panovala spokojená 
předvánoční nálada. Nic by ale nebylo bez náročných příprav a 
pomoci.  
Dovolte, abychom OBROVSKY PODĚKOVALI pracovníkům OÚ 
Rybniště pod vedením J. Chroustovského, p. Masopustovi,            
OÚ Rybniště, ZŠ a MŠ Rybniště, našim „důchodkám“ paní 
Chroustovské, Matějkové a Šusterové (vánočky, štoly), B. 
Klorové (perníková buchta), panu Navarovi (zapůjčení grilu), 
panu Šťastnému a Vytlačilovi (grilování klobás) a VŠEM 
OSTATNÍM, kteří jakkoliv pomohli s přípravou a realizací.
              Za kulturu M. V., J. CH 

„Čajík a svařáček máte… tak ještě zajděte na jarmark do školy!“ 
(foto: Hynek Vojtěch). Další foto na str. 2. 

 

 



 

 

Michal Müller za svým nástrojem skromně vypadá, ale hudební 

zážitek určitě skromný není… 
 

Betlém malovaný dětmi, ozdoby ze školní družiny, barevná 

světýlka a ohňostroj při prvním rozsvícení = náš stromeček! 
e 

 
Do jarmarečního prodeje ve škole se zapojila spousta dětí a 

výborně spolupracovaly. 

Předvánoční tvoření 
V sobotu 23.11.2019 byla v klubově Klubu důchodců opět 
příjemná atmosféra a tvůrčí nálada.  
Pod dohledem lektorky Markéty Javůrkové vznikaly originální 
vánoční ozdoby. Jiřinka Chroustovská a Ivanka Vytlačilová 
pomohly s výrobky z pedigu a u Jindřišky Daňkové bylo možné 

vyrobit si mozaikovou podložku na 
svíčku nebo korálkové ozdoby. 
Všechny malé i velké účastnice si 
to podle reakcí velmi užily. 
Děkujeme ženám, které tvoření 
připravily, organizovaly a 
dohlížely, a všem, které přišly 
tvořit! 

                                  PeV 

Při výrobě originálních 

malovaných a zdobených ozdob 

se nespěchá. 
 

Lužická nemocnice provoz nekončí 
Dnem 25.11.2019 nastaly právní účinky konkursu na majetek 
Lužického nemocnice a polikliniky, a.s.. Prohlášení konkursu 
nevyvolává samo o sobě žádné konkrétní změny v poskytování 
zdravotní péče. Úpravy v chodu oddělení, které nastanou do 
konce roku 2019, budou vyvolány změnami provozu v době 
svátků a budou zveřejněny obvyklou cestou prostřednictvím 
webových stránek nemocnice. Řídící pravomoci přecházejí 
tímto dnem na insolvenční správkyni, působnost 
představenstva, dozorčí rady i valné hromady jsou 
suspendovány ze zákona. Z dosavadního vedení nemocnice je 
zachována pravomoc náměstka pro léčebně preventivní péči 
prim. MUDr. Dalibora Karbuly, hlavní sestry Andrey Prchalové 
a manažerky kvality Mgr. Eriky Drahotové.                               
Zdravotní pojišťovny potvrdily zájem na zachování nutné péče 
pro obyvatele Šluknovského výběžku. Za předpokladu, že 
organizace péče bude včas přizpůsobena reálným možnostem 
nemocnice, umožní pojišťovny její průběžné financování. 
Zachování péče v reálném rozsahu zůstává předmětem zájmu 
insolvenční správkyně. V tuto chvíli tedy nemocnice svůj 
provoz nekončí. Základním předpokladem udržitelného 
formátu zdravotní péče v nemocnici je, že hospodářská ztráta 
nebude nepřiměřeně prohlubována. Na základě výsledků 
prověrky rozhodne insolvenční správkyně za účasti 
věřitelského výboru o budoucí organizaci pracovišť 
nemocnice. 
O dalších rozhodnutích bude insolvenční správkyně 
informovat ke konci prosince.  

Tiskové prohlášení  insolvenční správkyně  

JUDr. Mgr. Martiny Jinochové Matyášové z 25.11.2019, 

zveřejněno na www.nemrum.cz 

Čipování psů – zápis do registru 
Nezapomeňte na poslední důležitý krok spojený s povinností 
čipování psů, a to je nahlášení čísla mikročipu na obecní úřad 
a provedení registrace psa a jeho čipu do některého 
z aktuálních registrů. Mikročip sám o sobě nemá vloženu 
žádnou informaci vyjma unikátního čísla. Proto až při srovnání 
s databází poskytne všechny potřebné informace veterinářům, 
nebo bezpečnostním složkám, jak vás jako majitele ztraceného 
psa vyhledat a zkontaktovat.  
Ti, kteří využili možnosti čipování svého psa v Rybništi, mají 
registraci provedenou MVDr. R. Schniererem, údaje pak 
mohou na svém účtu měnit nebo doplňovat.                       PeV 



Nejlepší pomazánka na Vlastě 
Mimo to, že se v Rybništi v srpnu poprvé bojovalo o 
Rybnišťskou Vlastu (a o tom jsme v srpnovém čísle psali), tak 
se v rámci tohoto soutěžního odpoledne ještě konalo zápolení 
mužů v kuchyni, kteří donesli své vlastnoručně ukuchtěné 
pomazánky. A jak to dopadlo? Na třetím místě se umístil p. 
Miloš Mokrý, druhý byl p. Jaromír Chroustovský st. a nejlepší 
pomazánkou byla dle poroty vybrána pomazánka 
z olomouckých tvarůžků, kterou udělal a první místo tím získal 
p. Bohuslav Horák. Na naši žádost a s jeho svolení Vám nyní 
přinášíme recept té nejlepší rybnišťské pomazánky roku 2019 
(a zvláště teď před vánocemi a silvestrovskými oslavami se 

recept může hodit!): 
1 větší olomoucké tvarůžky, 2 lžíce Ramy, 3 lžíce majolky,  
1 cibule drobně nakrájená, 2 – 3 stroužky česneku, 
pepř, sůl, pálivá paprika nebo mleté chilli,  
2 – 3 vařená a nastrouhaná vejce, pažitka či petrželka. 
A nejlepší je, jí nechat 2 dny odležet. Přejeme dobrou chuť! 
 

 

Hron ve Chřibské bavil 
V neděli 24.11. se kulturní sál Radnice ve Chřibské zaplnil 
(nejen) seniory místními, ale také seniory z Rybniště. Těm obec 
účast na bezvadném vystoupení Vládi Hrona věnovala ke Dni 
seniorů. Rybniště ve Chřibské zabodovalo nejen účastí, ale 
prvním tanečním párem na parketu, "zajištěním" tanečního 
doprovodu téměř po celou dobu Hronova vystoupení a účastí 
nejstarší posluchačky. 
Děkujeme městu Chřibská, že jsme se mohli připojit a příští rok 
u nás v kulturáku...                                                                       PeV 

Vláďa Hron zpíval před zaplněnou Radnicí (foto: Miloš 

Lukačovič) 

 

Z klubu důchodců 
Něco málo z dění v klubu důchodců: V říjnu jsme si udělali výlet 
do Liberce, který pořádala Obec Doubice. Cestou jsme se 
zastavili na hradě Grabštejn, který se nám moc líbil. Další 
zastávka byla v Botanické zahradě a pak návrat domů. Moc 
děkujeme za přizvání na tento výlet.  
V listopadu jsme si mimo jiné uvařili krkonošskou kulajdu a 
upekli staročeského kubu. Každou středu, kdy se scházíme 
v klubu, si upečeme něco sladkého ke kávě. 
Ve čtvrtek 28. 11. jsme pekli vánočky a štoly ke svařáčku, který 
se podával při slavnostním rozsvícení vánočního stromečku 
před naší ZŠ. 
Letos jsme na „Úctu ke stáří“ vyrazili do Chřibské na vystoupení 
Vládi Hrona. Chtěli bychom moc poděkovat panu starostovi R. 
Forferovi a paní místostarostce P. Vojtěchové za umožnění 
strávení příjemného odpoledne. Poděkování patří i J. 
Chroustovskému, který nás tam i zpět odvezl. Moc děkujeme.  

Za Klub důchodců Jiřina Chroustovská 

Společenská kronika 
Narozeniny v měsíci prosinci 2019 oslaví: 

 

Košata Petr   Bakoš Pavel 

Váňová Věra   Kafková Kristina  

Jánoš Josef   Melicharová Ludvíka 

Svoboda Tomáš   Němec Petr  

Forfera Zdeněk   Hnuta Jaroslav 

Chroustovská Jiřina 

 
Žádáme všechny občany, kteří nechtějí být zveřejněni v naší společenské 
kronice, aby toto oznámili před termínem uzávěrky na obecní úřad.  
 

 

 

 

V prosinci oslaví své  

narozeniny 

 
paní Ludvíka Melicharová  
a paní Jiřina Chroustovská. 
 
Přejeme hodně zdraví. Klub 

důchodců 
 

 

 

Dne 3.11.2019 na (svatební) 
cestě do Maďarska uzavřeli 
sňatek Magda Melicharová a 
Štěpán Heger.  

Novomanželům Hegerovým 

blahopřejeme! 

 
 

 
 

 

Město Chřibská prodává stavební řezivo:  
prkna coulová (4600,-Kč/m3), fošny (5000,-Kč/m3), 

trámy (5600,-Kč/m3), palivo-odřezky (700,- Kč/m3). 

Objednávky včetně výdeje zajišťuje pan Miloš 

Lukačovič (tel: 776 044 128, 412 381 214). 



 

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 

 

 

Fotbalisté TJ TATRAN skončili po podzimní 
části sezóny na třetím místě tabulky 

Poslední zápas podzimní části okresní soutěže v kopané 
odehráli fotbalisté TJ TATRAN Rybniště na hřišti Františkova 
nad Ploučnicí v neděli 10. listopadu. V typicky podzimním 
sychravém a mlhavém počasí jsme se v páté minutě rychle ujali 
vedení, které jsme z dvou ofsajdových situací domácích během 
dvaceti minut ztratili. Naštěstí nás křivda rozhodčích 
neodradila a během pár minut jsme dvěma slepenými góly 
zase obrátili stav na naši stranu. Do konce zápasu se už nic 
zásadního nestalo a tak jsme si odváželi domů tři body za 
výsledek 3:2. Ještě nutno podotknout, že všechny 3 naše góly 
dal Pavel Růžička, nejstarší hráč v kádru a díky tomuto hatricku 
i nejlepší střelec našeho týmu po podzimní části. 
Dovolte mi ještě za vedení TJ TATRAN poděkovat všem 
fanouškům za podporu na hřišti, zastupitelům obce za finanční 
a materiální podporu, bez které by klub nemohl existovat a 
obsluze v klubovně za zajištění občerstvení během domácích 
zápasů.  
 

Přejeme všem občanům klidné prožití svátků vánočních a 
úspěšný vstup do roku 2020 nejen s kulatým nesmyslem u 
nohy! A první víkend v dubnu na viděnou na hřišti! 

 Roman Forfera 

 
Tabulka podzimní části Okresní soutěže r.2019/2020 

Poř. Tým Záp + 0 - Skóre Body PK 

1. D. Poustevna 10 8 2 0 38:6 27 1 

2. D. Habartice 10 7 2 1 27:16 25 2 

3. Rybniště 10 5 2 3 28:21 19 2 

4. Huntířov 10 5 3 2 21:15 18 0 

5. Č. Kamenice B 10 5 2 3 21:21 17 0 

6. Markvartice 10 3 6 1 22:21 17 2 

7. Františkov 10 4 2 4 19:15 16 2 

8. Roma Děčín 10 2 2 6 16:34 9 1 

9. Bynovec 10 1 3 6 23:39 8 2 

10. Dolní Podluží 10 2 1 7 20:31 7 0 

11. Staré Křečany 10 0 1 9 8:34 2 1 

PK: vítězství na pokutové kopy po remízovém stavu 
 

 

 

Lyžařská škola Horní Podluží 
Sezóna je pomalu před námi. Vypůjčte si celosezónně lyže již 
nyní za zvýhodněnou cenu! 
Servis lyží - potřebujete nabrousit hrany, opravit a navoskovat 
skluznici? Žádný problém. Zavolejte nám! 
Nábor do druhého ročníku lyžařského a 
snowboardového  kroužku dětí. Zjistěte  více v sekci 
Služby/kroužek lyžování. 
Potřebujete obměnit lyžařské vybavení? Za skvělé ceny máme 
spoustu vybavení navíc. Poptejte se u nás! 
Informujte se na našem telefonním čísle: +420704502532 

Naučíme, vypůjčíme, prodáme či opravíme vše, co se týká 
lyžování a snowboardingu. 

www.lyzarskaskolapodluzi.cz 
 
 

 

Českosaské Švýcarsko 2020 

 
 

Sháníte nástěnný kalendář pro rok 2020? Fotografové Martin 
Rak, Václav Sojka, Petr Jan Juračka a Pavel Klásek dali 
dohromady své TOP fotografie z Českosaského Švýcarska a 
vzniklo další unikátní dílo. K zakoupení je v Domě Českého 
Švýcarska v Krásné Lípě nebo v informačních centrech. 
 

 

PODĚKOVÁNÍ 
Děkuji za účast na oslavě mých narozenin, za projevené 

blahopřání, krásné květiny a dárky, panu starostovi obce – 

R.Forferovi, paní místostarostce obce – P. Vojtěchové, 

vedoucímu TJ Tatran Rybniště - panu J. Devátému, všem 

známým a příbuzným. Ještě jednou moc děkuji. 

Jaroslava Fišerová 
 

 

Oslavenkyně v novém „dresu“. 

*** 
Vedení obce děkuje paní Jaroslavě Fišerové za pozvání na 

oslavu významného životního jubilea a na tomto místě opakuje 

jediné a nejdůležitější přání: „Hodně zdraví!“. 

 


