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Covid-19 
Do našich životů se vrátil a s větší razancí a s tím souvisejícími 
omezeními. Zaregistrovali jste, že všechny připravené akce 
jsme opět rušili. Velmi nás to mrzí. Pevně doufáme, že si 
společné chvíle spolu opět užijeme… Víc slov asi netřeba. 
Prosíme,  dejte  nám  vědět,  pokud  byste  potřebovali pomoci 
se zprostředkováním nákupu, zajištěním ochranných 
prostředků atd., nebo byste věděli o někom, kdo by zůstal bez 
pomoci. Volejte na čísla obecního úřadu 412 381 121 nebo 
723 020 692.                                                                                    PeV 

 

Oznamujeme, že v pondělí 16.11.2020 
bude obecní úřad z provozních důvodů 

uzavřen. 
 

 

Kalendářík obce 2021 

 
 

Obec každoročně připravuje kapesní kalendáříky obce. Letošní 

téma se nabízelo téměř samo. Kulturní dům Rybniště je největší 

investice za poslední roky. Po deseti letech od uzavření sálu 

v roce 2008 se díky dotacím (4 mil. Kč) a rozpočtu obce (10 mil. 

Kč) začal měnit, v roce 2019 byl zprovozněn sál a v roce 2020 

byly rekonstruovány prostory ve 2. NP.  

Kalendářík připojujeme již tradičně k podVodníkovi a je také 

k dispozici na obecním úřadě. 
 

Cesta „ke hřbitovu“ má nový povrch 
V pátek 23. října byl položen nový asfaltový koberec na místní 
komunikaci od rybníčku za stavebninami přes „varnsdorfský 
přejezd“ směrem k hlavní silnici na Krásnou Lípu. V dalším 
týdnu byly dosypány a uhutněny krajnice. Ještě zbývá položit 
asfalt na rozjezdy do „ulice na hrázi“ a na sjezd ke Školnímu 
rybníku. Tím bude akce ukončena a může se opravená místní 
komunikace užívat bez dalších omezení. Děkuji všem trpělivým 
řidičům za respektování dopravních omezení, která 

rekonstrukce komunikace přinesla. Přikládáme několik 
snímků, ale nejlepší bude se po novém asfaltu projet. 
Stavební práce provádí firma ZEPS s.r.o., Cvikov. Dotace MMR 
ČR  činí 1023 tis. Kč a celkové náklady 1471 tis. Kč. 

 
Ing. Roman Forfera, starosta obce 

 

Pokládka asfaltu u výjezdu na hlavní silnici 
 

 

Válcování nově položeného asfaltu 

 

Lávka na „Šébru“ bude na jaře  
O nově vznikající lávce jsme již psali v zářijovém čísle našeho 
časopisu s nadějí, že by lávka mohla být do zimy hotová. 
Nakonec se to nepovede, lávka je vyrobena, ale s ohledem na 
nepřející počasí, obavu z prvního sněhu i místo instalace budou 
práce ukončeny na začátku listopadu a montáž bude 
provedena na jaře.  
Jako předseda Dobrovolného svazku obcí Tolštejn (DSOT - 
partner projektu) se účastním pravidelných kontrolních dnů na 
stavbě a mám tím pádem „informace z první ruky“. V současné 
době jsou hotové základy pro uložení lávky, provádí se terénní 
úpravy kolem patek, na straně k Luži jsou před finálním 
položením čedičového „rozpadu“ navazující stezky (položí se 
na jaře po instalaci lávky).  
 

Pokračování na str. 4. 

 

 



 

Děčínsko z nebe 
Těžko byste hledali rozmanitější region než je Děčínsko. Snoubí 
se zde čtyři různé horopisné celky – České středohoří, Labské 
pískovce, Lužické hory a Šluknovská pahorkatina. Je to kraj 
rozeklaných pískovcových skal a lesnatých kopců ozdobených 
rozhlednami. Prolistovat knihou Děčínsko z nebe, která právě 
vyšla z dílny CBS Nakladatelství s.r.o. a jejímž partnerem je také 
Obec Rybniště, můžete zde: 

https://www.cbs-cesko.cz/kniha/decinsko-z-nebe/ 
Obec Rybniště se také zapojila do edice této unikátní knihy a 
bude ji používat pro propagaci obce. Knihu lze za cenu 499,- 
zakoupit, buď u nás na obecním úřadu nebo v Městském 
informačním centru Chřibská. 
 

 
 

 

 
 

Omalovánky Rybniště 
Rybniště má svoje první omalovánky! Autorkou originálních 
kreseb je Radka Tůmová ml., která má blízké vazby k Rybništi. 
Byla to skvělá spolupráce. 
Omalovánky můžete pořídit na obecním úřadě. 
 

 
 
 

 

Štěpán Heger - držitel certifikátu Český 
certifikovaný arborista stromolezec  

 

Arboristika – péče o dřeviny; Prořez stromů; 
Rizikové kácení; Instalace bezpečnostních 

vazeb; Výsadba stromů a povýsadbová péče 
  
 
 

tel. 602 150 709, stepan.heger@lanoveaktivity.com 
 

 

Školní rybník slovy hospodáře 
V pátek 23.10. proběhlo  vysazování ryb do Školního rybníku. 
Rybu nám přivezli z jižních Čech. Vysadilo se 300 kg kapra 
obecného o průměrné míře 45 cm - 50 cm, nádherné mírové 
štiky a candáti. Nechyběli ani líni a amuři. Před námi je poslední 
měsíc letošní sezóny, tak neváhejte a vyrazte na ryby.                                                                       

 
Petrův zdar!                                               Andrej Kočiš, hospodář 

 

 

Gratulace míří do Varnsdorfu 
V den výročí vzniku samostatného Československa obdržel                 
Ing. Jan Rýdl st. od prezidenta 
České republiky Medaili Za 
zásluhy I. stupně (za zásluhy o 
stát v oblasti hospodářské). Je 
to velmi významné ocenění 
jeho celoživotní práce. 
V podrobném zdůvodnění se 
uvádí:  "Za transformace 
ekonomiky v devadesátých 
letech se, jak sám říká, „ujal 
výrobce obráběcích strojů TOS 
Varnsdorf“. Firmu s více než stoletou historií, v níž pracoval 
od roku 1978, spolu s kolegy manažersky privatizoval a vyvedl 
z krize. Dnes TOS VARNSDORF zaměstnává bezmála 500 lidí 
v pohraničním Varnsdorfu a dalších 250 v pobočkách 
v Rumburku a Olomouci. Má tři výrobní závody v zahraničí 
a obchodní síť v desítkách zemí. V roce 2018 dosáhl TOS 
obratu 1,7 miliardy korun. V roce 2018 obdržel ocenění 
Manažer čtvrtstoletí za dlouhodobý přínos českému 
strojírenství." 
Udělení tohoto vysokého státního vyznamenání je velkým 
oceněním Ing. Jana Rýdla za jeho dlouholetou činnost 
v českém strojírenství. Panu Rýdlovi k udělení Medaile Za 
zásluhy I. stupně gratulujeme. 

Převzato z webových stránek TOS Varnsdorf a.s. 



 

Co se u nás dělo aneb výběr z událostí 
Policie ČR od června do října 2020 

V uvedené době byly v Rybništi evidovány trestné činy: 
4x trestný čin krádeže: NP se vloupal do nádrže kamionu 
zaparkovaného v obci a odcizil motorovou naftu; NP se vloupal 
do sklepa obytného domu v obci a odcizil motorovou pilu; ve 
dvou případech byla oznámena krádež dřeva, kulatiny, 
z nakládací plochy u nádraží ČD v Rybništi.  
V jednom případě bylo šetřeno neplacení alimentů a spáchání 
trestného činu Zanedbání povinné výživy.  
Kriminální policie Rumburk šetří případ trestného činu Ublížení 
na zdraví v rodině, dokazuje se zavinění jiné osoby. 
Hlídkou OOP Krásná Lípa byli přistiženi dva řidiči, kteří se 
dopustili trestného činu Maření výkonu úředního rozhodnutí 
řízením osobního vozidla. Jeden z řidičů se tohoto skutku 
dopustil opakovaně, již popáté v krátké době, navíc pod vlivem 
drog. Pachatel byl na místě zadržen a ve zrychleném trestním 
řízení postaven do 48 h k soudu. Soudce jej odsoudil a poté 
propustil na svobodu. 
Ve dvou případech byli přistiženi řidiči, kteří se dopustili 
trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, v jednom 
případě měl řidič v krvi 2,63 promile alkoholu a ve druhém 
případě žena ze Chřibské dávku návykové látky, kdy v krevním 
rozboru bylo potvrzeno množství, které je již nad hranicí 
trestného činu. 
Další žena byla přistižena po spáchání dopravní nehody pod 
vlivem alkoholu, odborným měřením jí bylo dokázáno 
spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, 
věc šetřila dopravní policie. 
Většina majetkových a dalších vyjmenovaných trestných činů 
byla z důvodu vládou vyhlášeného stavu nouze projednávána 
se zvýšenou trestní sazbou, kdy horní hranice trestní sazby se 
posouvá na 8 let odnětí svobody. 
 

Evidované přestupky: 
1x byl řešen případ krádeže, a to bot z chodby obytného domu. 
1x byl řešen případ poškození osobního vozidla vandalem. 
1x řešen případ požáru garáže u domu, nezjištěn úmysl, věc 
vedena jako přestupek proti požární ochraně. 
1x řešen případ přestupku v rybářství, byl přistižen rybář, který 
si nezapisoval úlovky. 
5x byli řešeni řidiči s pozitivním testem na návykové látky, 
oznámeno na MěÚ Varnsdorf. 
7x byly řešeny případy dalších závažnějších dopravních 
přestupků, včetně porušení rychlosti, tyto byly oznámeny na 
MěÚ Varnsdorf. 
V Rybništi, část Nová Chřibská, bylo nalezeno odstavené OA 
Škoda Octávia, které bylo den předtím odcizeno v Německu. 
Vozidlo bylo ohledáno a vráceno se zajištěnými stopami 
policistům do Německa. 
 

Dopravní nehody: 
Dne 02.06 2020 došlo ke srážce dvou osobních vozidel při 
předjíždění uprostřed obce, dechové zkoušky  negativní, ke 
zranění osob nedošlo, hmotná škoda vyčíslena na 100 tis.Kč.  
Dne 02.08 2020 dostala řidička osobního vozidla na výjezdu na 
Krásnou Lípu smyk a sjela do příkopu. Dechová zkouška 
negativní, ke zranění osob nedošlo, hmotná škoda vyčíslena na 
7 tis.Kč.  
Dne 03.08 2020  dostal řidič osobního vozidla na výjezdu na 
Krásnou Lípu smyk, najel do protisměru, kde se střetl s dalším 
osobním vozidlem. Dechové zkoušky negativní, došlo 
k lehkému zranění, hmotná škoda vyčíslena na 150 tis.Kč. 

Dne  07.08 2020  srazil  řidič  osobního  automobilu ve směru 
na Chřibskou srnu. Dechová zkouška negativní, ke zranění osob 
nedošlo, hmotná škoda vyčíslena na 10 tis. Kč.  
V uvedené době bylo v Rybništi uloženo celkem 53 blokových 
pokut na místě. 

Zpracováno dle podkladů OO PČR Krásná Lípa 
 

 

Společenská kronika 
Narozeniny v měsíci listopadu 2020 oslaví: 

 

Jaroslava Šnajdrová  Vladimír Fišer 
Jaroslava Fišerová  Jaroslav Malina 
Vlasta Čížková   Dana Rauchová  
Jana Vanžurová   Marie Kopecká 
 

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 říjnu jsme se navždy 
rozloučili 
 

s paní Vilmou Dvořáčkovou  
 
 

 
 

 

 

Vzpomínka na pana Karla Fialu 
S laskavým svolením syna pana Jana Fialy zařazujeme 
vzpomínku na pana Karla Fialu, kterého téměř každý zná v jeho 
největší filmové roli „Limonádový Joe“ a který odešel do 
hereckého nebe ve věku 95 let dne 3.10.2020. 
Chceme na tomto místě vzpomenout na důležitou část života 
pana Karla Fialy, chceme psát o místě, kde trávil se svojí 
manželkou Věrou Vlkovou divadelní prázdniny a kde si užíval 
pohody a soukromí i poslední rok svého aktivního života. Tím 
místem je chalupa v Rybništi – v části obce Nová Chřibská. 
Poprvé si nemovitost Fialovi přijeli prohlédnout 20.8.1968 a 
zvuk tanků Varšavské smlouvy mířících do Prahy považovali 
zprvu za hluk z kamenolomu. Pan Karel Fiala se o den později 
zapojil do bojů na Vinohradské třídě v Praze.  
Na chalupě v Rybništi „Limonádový Joe“ rád navštěvoval 
saunu, kterou vybudoval jeho tatínek. Vždy pak prý po saunové 
proceduře prohlašoval: „Takhle žijí andělé v nebi.“  
Kéž pan Karel Fiala najde své anděly! Čest jeho památce.  

Za Obec Rybniště Bc. Petra Vojtěchová, místostarostka 
 

Pan Karel Fiala před chalupou v Nové Chřibské. 
 



 

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 

 

 

Lávka na „Šébru“ bude na jaře 

Pokračování ze str. 1. 
 
 

Na straně k Jedlové jsou však budoucí stezky zatím „jen“ 
vykopané v terénu a momentálně připomínají spíše potok, 
který teče lesem z vrcholu „Šébru“ podél dvou pruhů až do 
levotočivé zatáčky, ve které je odbočka z hlavní silnice do lesa. 
Právě v tomto místě bude nově vznikající stezka začínat a 
napojí se na lesní cestu zvanou „Točna“ vedoucí k Jedlovskému 
nádraží, která je značená žlutou turistickou značkou.  
 

 
Napojení nové stezky na cestu k Jedlovskému nádraží. 
 

Dodavatel stavby řeší problém se zvodnělým podložím na této 
stezce, které se bude muset sanovat, s čímž nebylo v projektu  
uvažováno. Další oříškem pro stavbaře je doprava materiálu 
(kameniva) na tuto 650 m dlouhou stezku, která je v příkřejším 
svahu než přilehlý dvoupruhové stoupání na silnici I/9.  
 

 
Nová stezka směrem na „Šébr“ (vlevo za stromy silnice I/9). 
 

Problémy se, doufejme, vyřeší přes zimu, a jakmile to počasí 
dovolí, tak se stavba opět rozjede, aby lávka a navazující stezky 
mohly od léta sloužit svému účelu. Po dokončení lávky ještě 
dojde ke změně turistického značení, kdy modrá turistická 
značka, dnes zvaná „Hřebenovka“, která v současné době vede 
zhruba 200 m po silnic I/9 na Liberecké straně, bude 
nasměrována právě na lávku, čímž bezpečně převede turisty 
z jedné strany frekventované silnice na druhou. Na začátku 
října proto Ing. Rak z OPS České Švýcarsko inicioval schůzku se 
zástupci Klubu Českých turistů, na které jsme se vydali hledat 
nové napojení modré značky na lávku přímo v terénu. A zdá se, 
že přeložení turistické trasy nebude velkým problémem. 
V terénu jsme totiž našli pozůstatek bývalé úvozové cesty, 

která turisty dovede až téměř k lávce. Takže stezka se našla, 
zbyde ji jen proznačit a zanést do map. Fotografie pořídil otec 
myšlenky a osoba, která výstavbu lávky sleduje asi nejvíce, p. 
Josef Zoser, bývalý starosta Jiřetína pod Jedlovou a zároveň i 
bývalý předseda DSOT. 

Ing. Roman Forfera, předseda DSOT 
 

 

TJ TATRAN Rybniště – na podzim si už 
nezahrajeme 

Poslední letošní zápas jsme odehráli v sobotu 3. října v Dolních 
Habarticích a nebyl to zápas povedený. První poločas jsme 
prohráli 1:0, druhý gól jsme dostali hned po změně stran. Po 
dvaceti minutách se nám podařilo korigovat zásluhou Jirky 
Bartoše, ale pak domácí zabrali a naše individuální chyby 
dostali skóre až na hrozivých 6:1 pro domácí. 
Šesté kolo jsme měli odehrát v neděli 11.10. bez přítomnosti 
diváků proti celku z Bynovce. Jenže v týmu soupeře byla u 
několika hráčů potvrzena nákaza Covidem a tak byl zápas 
odložen. Ostatní utkání šestého kola byla odehrána. 
Pak přišlo nařízení vlády, soutěž se zastavila na 14 dní, ale 
v posledním říjnovém týdnu rozhodl Výkonný výbor Fotbalové 
asociace ČR o přerušení soutěžního ročníku 2020/2021 do 
31.12.2020. Nyní můžeme jen doufat, že se u fotbalového 
trávníku uvidíme na jaře. 
Závěrem mi dovolte poděkovat všem příznivcům naší kopané, 
kteří si na podzim našli cestu k fotbalovému hřišti a přišli naše 
fotbalisty podpořit. Byť se to zdá na začátku listopadu 
předčasné, ale my už můžeme nejenom našim fanouškům 
popřát klidné vánoce a pevné zdraví do příštího roku. 

Za TJ TATRAN Roman Forfera 
 

 

Péče o památník v Nové Chřibské 

 
V roce 2014 byl členy Svazu ck. vojenských vysloužilců Koruny 
české obnoven památník k uctění 21 občanů Nové Chřibské, 
kteří padli na bojištích v první světové válce. Obec Rybniště v 
roce 2015 provedla rekonstrukci parčíku a pravidelně se o něj 
stará.  
Letos byly zdravotními řezy ošetřeny tři lípy. Jedna z důvodu 
celkového proschnutí bohužel pokácena. Celkově se ale místo 
prosvětlilo a i z lavičky je teď pěkný výhled. 

PeV 



 

 

 

 

 

JJAABBLLÍÍČČKKOOVVÁÁNNÍÍ  VV  MMAATTEEŘŘSSKKÉÉ  ŠŠKKOOLLEE  
V podzimním čase se naše mateřská škola naplnila jablky, jak malovanými, tak i skutečnými. Děti si 
donesly z domova voňavá jablíčka, která nám posloužila k poznávání ovoce všemi smysly. Vyrobili jsme 
společně mošt a výborné křížaly. Jablka jsme také použili při výtvarném tvoření jako razítka. 
Jablíčkování bylo moc prima. 
(Děkujeme za zapůjčení odšťavňovače p.as.J.Pössnickerové a za zapůjčení sušičky na ovoce manželům 
Panenkovým.)         Jitka Minďašová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PPOODDZZIIMM  VVEE  ŠŠKKOOLLNNÍÍ  DDRRUUŽŽIINNĚĚ  
 
Letošní podzim jsme ve školní družině přivítali sladkým potěšením.  
Maminky poslaly jablíčka a my jsme se mohli vrhnout do pečení sladkých  
štrůdlů, které jsme samozřejmě hned ochutnali. V tomto období jsou  
samozřejmostí vitamíny, proto jsme si od paní Strnádkové půjčili odšťavňovač  
a z jablíček a hrušek namíchali zdravý koktejl.  
Během října jsme vyráběli podzimní dekorace, svícny. Děti nezapomněly na kaštany, které přinesly do 
školy, a ty máme připravené na zahradě. Při naší tradiční vánoční cestě (zdobení stromků v kostele a v 
lese), kterou, jak pevně doufáme, budeme moci podniknout, je vezmeme do lesa pro zvířátka. 
           Iva Netuková 

 

 

 

 

 

 


