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Jak to dopadlo s Vlastou 
Ptáte se, čím je Rybniště unikátní? Po 1. září 2019 je zřejmé, že 
to není jen 5 generací rybnišťských Bivojů, ale od konce 
prázdnin i rybnišťská Vlasta! V 1. ročníku crazy soutěže 
“Rybnišťská Vlasta” pro všechny šikovné, hravé a po všech 
stránkách dokonalé ženy a dívky zvítězila Věra Forferová, na 
druhém místě se umístila Tereza Rauch a třetí místo získala 
Míla Korvasová. I přes nepřízeň počasí se ženy a dívky (avšak s 
podporou dětí) utkaly v devíti disciplinách, které prověřily 
jejich intelekt, fyzickou kondici, všestrannost a v neposlední 
řadě i smysl pro humor. Vyrovnané výsledky jsou zárukou, že 
je Rybniště v dobrých rukou. Vítězkám gratulujeme a všem 
účastnicím děkujeme za nadšení, s kterým zdolávaly nástrahy 
jednotlivých disciplín. Poděkování patří i rodině Hegerů, kteří 
si pro děti připravili malý lanový park s lanovkou. Moc si této 
podpory a pomoci vážíme.  
Těšíme se naviděnou u 6. ročníku Rybnišťského Bivoje, který 
vystřídá Rybnišťskou Vlastu na konci prázdnin roku 2020! 
 

Autorem článku je hlavní iniciátor a organizátor celé akce pan 
Jan Slavík a dovolím si za něj dopsat poděkování také 
spoluorganizátorům: dobrovolným hasičům Fandovi 
Slintákovi, Tondovi Švihoříkovi, Mírovi Chroustovskému a 
Jiřímu Vytlačilovi ml.,  pak Michalu Holubovi, Jardovi Rauchovi 
(moderátorovi), Martinu Weinerovi, Michalu Hamerskému, 
Romanu Forferovi, Jardovi Jadrníčkovi a Hynku Vojtěchovi. 

Petra Vojtěchová 
 

 
Starosta obce s nejlepšími z rybnišťských Vlast:  Věrka a Míla se 
svým dětským doprovodem a Terka.                Foto: Michal Holub 
 

 

Oznámení o konání 6. zasedání  

Zastupitelstva obce Rybniště  
Uskuteční se ve čtvrtek dne 12.9.2019 od 17 hod. 

v zasedací místnosti obecního úřadu. 

 

Zahájení školního roku 2019/2020 
Pro všechny školáky naší školičky začínal nový školní rok 
v pondělí v 9 hod.. Úplně poprvé šlo do školy také osm 
prvňáčků (6 holčiček a 2 kluci). Všichni se sešli v nové 
(rekonstruované) třídě. Přítomné uvítala milým slovem 
ředitelka paní Mgr. Martina Kočišová, zmínila se o organizaci 
školního roku, rozvrhu tříd, také o personálním obsazení školy. 
K prvňáčkům (a nejenom k nim) promluvil starosta obce           
Ing. Roman Forfera a předal jim drobné dárečky od obce, které 
připomínají 125. výročí založení školy v Rybništi, a dárkový 
poukaz pro budoucí čtenáře do obecní knihovny. 
Na prvňáčky čekal také dárkový balíček od Ústeckého kraje 
s drobnostmi v rámci projektu „Bezpečně do škol“.  

Bc. Petra Vojtěchová, místostarostka 
 
 

 
Naši letošní prvňáčci. Holčičí převaha je zřejmá. 
Foto: Hynek Vojtěch 
 

 

Prořezání průjezdného profilu  

místních komunikací 
Upozorňujeme všechny občany, chalupáře a majitele pozemků 
na nutnost odstranění větví od keřů či stromů, které přerůstají 
do průjezdného profilu místních komunikací či chodníků 
v termínu do 31.10.2019. Nebude-li tak učiněno majiteli 
těchto dřevin, dojde v měsíci listopadu k ořezání zasahujících 
větví do komunikací dle uvážení pracovníků obecního úřadu. 
Toto ořezání je nutné nejen z důvodu bezpečnosti silničního 
provozu na místních komunikacích, ale i z důvodů provádění 
zimní údržby místních komunikací traktory. V neposlední řadě 
větve rovněž překážejí popelářskému vozu, který pak na 
některých místech vyjíždí z cesty mimo svůj přirozený profil, 
neboť se zasahujícím dřevinám uhýbá. Děkujeme za 
pochopení.        

Roman Forfera, starosta obce 

 

 



 

Momentky z Rybnišťské Vlasty 2019 … 

 

 

„Slepé báby“ se svým dětským doprovodem. 
 

 

Některé disciplíny přilákaly mnoho povzbuzujících. Vypít pivo 
půlmetrovým brčkem není žádná legrace ☺ 
 

 

I v Rybništi se stála fronta na „lanovku“. Celou dobu byly pod 
pečlivým dohledem rodiny Hegerů. 
 

 

Výzva pro Rybnišťáky! 
 

Obec Doubice ve spolupráci s obcí Rybniště pořádá 
zájezd na výstavu Zahrada Čech 2019.  Termín: 
čtvrtek 19.09.2019 
Přistavení autobusu: 07:45-08:00 u Doubické Hospody 
Nástupní místo Rybniště: 08:05 (parkoviště „u pily“ – odbočka 

na Doubici) 

Odjezd z Litoměřic: ve 14:00 
Zájemci nechť se hlásí telefonicky: 604 608 107 nebo                         
e-mailem na oudoubice@volny.cz. 

 
 

 

Opravy a rekonstrukce v ZŠ - poděkování 
Srdečně a upřímně děkuji zřizovateli naší ZŠ a MŠ za 
rekonstrukci poslední třídy ZŠ a další důležité opravy a práce v 
ZŠ.  
Vedení obce, včetně zastupitelstva, děkuji za to, že vše, co se 
během uplynulých měsíců stihlo, dostalo "zelenou". A nebylo 
toho zrovna málo: nová podlaha, elektroinstalace, stropní 
akustické podhledy s osvětlením, nové kryty topení a úložný 
nábytek, nová interaktivní tabule, výmalba, rekonstrukce ČOV, 
nová telefonní přípojka,...).  
Panu starostovi děkuji za významné osobní zapojení v zajištění 
a koordinaci všech výše uvedených prací!  
Velice a upřímně rovněž děkuji všem zaměstnancům obecního 
úřadu, kteří opět spoustu řemeslných prací zvládli vlastními 
silami. Pan Chroustovský a pan Devátý nám hodně pomohli v 
posledních srpnových dnech se znovu zprovozněním nejen 
opravené učebny!  Věřím, že "novou" krásnou třídu ocení 
hlavně naši žáci, kteří v ní v nastávajícím školním roce stráví 
poměrně dost času. Ještě jednou DĚKUJI!     

Mgr. Martina Kočišová, ředitelka školy 
 

 

Zelené pytle od firmy ProEKO 
Varnsdorf dostáváte na 
obecním úřadě pro tříděný 
odpad. Přímo na pytli je 
návod, co do něj můžete 
ukládat. Prosím respektujte to 
a nepoužívejte pytle na běžný 
domovní odpad nebo na 
uložení starého oblečení.  
 
Děkujeme za spolupráci a 

jsme rádi, že s námi třídíte! 

 
 
 

 

PROSÍME, 
ZKONTROLUJTE SI, ZDA MÁTE PRO ROK 
2019 ZAPLACEN POPLATEK ZA PSA A NÁJEM 
ZA POZEMEK. 
Úhradu můžete provést bezhotovostně na účet obce nebo 
do pokladny, obecního úřadu. Pokud si nejste jisti výší nájmu 
(v souvislosti se změnou cen podle druhu pozemku), zastavte 
se raději na obecním úřadě.  
Děkujeme! 
 

 

Výzva maminkám 
Milé maminky z Rybniště, pokud byste po svých ratolestech 
měly schované oblečení, které je ještě v dobrém stavu, ale 
nevíte, kam s ním, zkuste kontaktovat Domov sv. Vincenta de 

Paul v Dolním Podluží. Je to azylový dům, který poskytuje 
pomoc osobám v tíživé sociální situaci spojené se ztrátou 
bydlení, těhotným matkám nebo rodičům s handicapem a 
nezaopatřenými dětmi. Budou mít upřímnou radost z každé 
pomoci! 

Petra Vojtěchová 
 

Domov sv. Vincenta de Paul 
407 55    Dolní Podluží 431 

Tel: 412 379 608 

 



 

Péče o zeleň v obci není snadná 
Obec se každoročně stará o zeleň v obci, ale některá místa byla 
vynechávána z důvodu nedostatku času, lidí nebo s ohledem 
na budoucí záměry. Už jsme se v (pod)Vodniku zmínili, že se 
budeme věnovat aleji lip a javorů na hrázi. Od náletů byla 
vyčištěna levá strana svahu hráze, byla pokácena jedna 
nebezpečně rostlá lípa a v současné době jsou prováděny 
Štěpánem Hegerem a Ing. Tomášem Sochou odborné 
zdravotní řezy a odlehčení korun stromů. Prosíme o opatrnost 
při průchodu po hrázi! 
Loni na podzim byl nově osázen parčík před úřadem. Aby 
vypadal pořád hezky, vyžaduje pravidelnou péči, kterou mu 
nyní věnují manželé Chroustovští ml.. Moc děkujeme.  

 

 
Nový parčík před úřadem. Levandulovým záhonům se daří. 
 

 
Kruhové záhony vypadají elegantně. 
 

Sekání trávy je ve velkém obecním parku pravidelným úkolem 
našich pracovníků. S citem byly ostříhány a upraveny i keřové 
porosty. O osázení květinového záhonu se postaraly Jiřina 
Chroustovská a Marie Matějková, kterým také děkujeme! 
 

 
Afrikánový kruháček v obecním parku u dětského hřiště. 

 

Bytový dům č.p. 97 v Nové Chřibské byl před pár dny zarostlý 
téměř jako šípkový zámek. Pracovníci úřadu vysekali všechny 
nevzhledné nálety od přístupové cesty pod pomníkem včetně 

„předzahrady“ před domem. Odvezlo se 12 kontejnerů 
zeleného odpadu a naši pracovníci tam strávili 4 dny. Tohle se 
ale povedlo, díky!                 Bc. Petra Vojtěchová, místostarostka 
 

 
„Osvobozený“ bytový dům v Nové Chřibské. 

 

Společenská kronika 
Narozeniny v měsíci září 2019 oslaví: 

 

Oldřich Koudelka   Bohumila Louková 
Milada Pražanová  JUDr. Václav Pípal 
Ing. Anna Korbelová  Václav Bartoš 
Jindřiška Daňková  Jan Solar 
Jaromír Špulák   Marie Matějková 
Jiřina Horáková   Margita Danková 
Ivan Bučko 
 
Žádáme všechny občany, kteří nechtějí být zveřejněni v naší společenské 
kronice, aby toto oznámili před termínem uzávěrky na obecní úřad.  
 

V měsíci září oslaví své  

narozeniny 

 
paní Jindřiška Daňková, paní Marie 
Matějková, paní Jiřina Horáková, 
paní Ing. Anna Korbelová a pan 
Oldřich Koudelka. 
 
Přejeme hodně zdraví. Klub důchodců 
 
 

 

 
 

Obecní úřad Rybniště ve spolupráci s veterinářem 

MVDr. Rastislavem Schniererem nabízí hromadné 

čipování psů. Předpokládaná cena 450,- Kč. Prosím 

kontaktujte obecní úřad a potvrďte svůj zájem. 

Podle počtu zájemců bychom navrhli termín. 



 

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 

 

Letní soustředění Soptíků 
V týdnu od 4. do 10. srpna 2019 jsme se vydali se Soptíky do 
autokempu Brodský v Červeném Kostelci na týdenní 
soustředění. Téma: „Rok na vsi“. V den příjezdu jsme si 
vyzdobili táborová trička a vlajku, vyzkoušeli dětské hřiště. 
 

 
 

V pondělí děti zažily „Velikonoce“. Vyzdobily si vajíčka různými 
technikami, hledaly symboly, které poztrácel zmatený 
velikonoční zajíček, a za odměnu si nazdobily a téměř okamžitě 
snědly perníčky. Odpoledne absolvovaly hasičskou olympiádu. 
V úterý byly na programu „letní prázdniny“. Vyrazili jsme na 
pohádkovou prohlídku na zámek Náchod, vyfotili se 
v kostýmech. Rytíři bojující se živly měli výjezd, tak jsme si 
koupili točenou zmrzlinu a odjeli trávit čas u vody. Po večeři 
jsme se zašli podívat na práci se psem, a kdo nesnědl, mohl 
pejskovi dát piškotek. 
Ve středu byl „Halloween“. Vyzdobili jsme si chatky, postavili 
domečky v lese, odpoledne sportovní olympiáda. Pak jsme 
vyráběli halloweenské lucerničky a netopýry. Nacvičili jsme 
táborovou hymnu a jen krátce poseděli u táboráku (celý den 
nás zlobil déšť, zhatil i stezku odvahy).  
Čtvrtek byl ve znamení „Vánoc“. Na výlet jsme zajeli do 
Babiččina údolí. Cestou jsme navštívili rozhlednu Žernov a 
zříceninu hradu Rýzmburk. Po příjezdu do kempu nás navštívila 
„babička a děda z Rybniště“ (J. a J. Chroustovský), kteří nám 
přivezli dobroty, bábovku a ovocný koláč. Po večeři nás čekalo 
štědrovečerní posezení, povídání, vanilkové rohlíčky, zpívání 
koled, procházka a hlavně „táborový Ježíšek“. ☺ 
 

 
„Babička“ se všemi dětmi 
 

V pátek byl „Silvestr“. Tvoření, sranda soutěže, koupání, hraní, 
posezení u táboráku. Zazpívali jsme táborovou hymnu i pánovi 
z kempové ostrahy. Novoroční přípitek jsme museli nechat na 

sobotu, protože … (to je na dlouhé vyprávění). Bouchli jsme 
balónky s konfetami, dětské šampusy, sbalili a vyrazili na cestu 
domů. Všichni jsme přežili, rodiče si děti vyzvedli, takže vše 
v pořádku. ☺ 
Děkujeme OÚ Rybniště (finanční a materiální pomoc), 
manželům Chroustovským (občerstvení), p. Vytlačilovi 
(šablony Soptíka a nápisu). 

Iva, Míla, Míra a Terka 
*** 

Tady je na místě znovu říci rodině Vytlačilových a 
Chroustovských ml. i st. velké DÍKY! Jen díky jejich zatím 
neubývající aktivitě žijí v Rybništi hasiči. A to, že tady dobře 
fungují především mladí hasiči, nám závidí i z okolních obcí. 
Dost dětí např. ze Chřibské nebo Dolního Podluží si k nám cestu 
najde. Takže přejeme hodně elánu v tom hasičském životě! 

Petra Vojtěchová 
 

 

Do konce října máte možnost si prohlédnout výstavu fotografií 
Martina Raka, která je nyní k vidění v Domě Českého 
Švýcarska. Vystavené fotografie si také můžete zakoupit po 
telefonické domluvě přímo s autorem.  

* 
Martin Rak je krajinářský fotograf, jehož práce je 
charakteristická snovými a mlhavými pohledy. Nejoblíbenějším 
krajem jsou severní Čechy, zejména pak Českosaské Švýcarsko, 
kde vzniká většina jeho fotografií. Pořádá fotografické 
workshopy a pravidelně se umisťuje na předních místech 
fotografických soutěží.  

www.martinrak.cz 
 

 

Z klubu důchodců 
O prázdninách si vždy jeden den na přelomu července a srpna 
uděláme grilování. Schází se nás víc jak polovina členů klubu. 
Nebylo tomu jinak ani letos. Dobrá grilovaná klobása, chleba a 
pivečko. Bylo to příjemně strávené odpoledne. Dále jsme si 
povídali o tom, co jsme během měsíce července dělali a co nás 
ještě čeká. Také jsme probrali plánovaný výlet vlakem do 
Kutné Hory s průvodcem panem Rakem.  
Od 4. září 2019 opět klub pravidelně,  každou středu od 13:00 

hodin.                                                     Za klub Jiřina Chroustovská 
 

 

TJ TATRAN Rybniště – zápasy doma 

Datum Den Hodina Domácí Hosté 

15.9. Ne 15:00 Rybniště D. Habartice 

6.10. Ne 15:00 Rybniště Staré Křečany 

20.10. Ne 15:00 Rybniště Markvartice 

3.11. Ne 14:00 Rybniště Huntířov 
 


