
Říjen 2020 Ročník : 29 Číslo : 10 Zdarma 

 

 

 

Vítání nových občánků 
Na začátku září jsme po roce opět mohli oficiálně přivítat nové 
občánky Rybniště. Miminka nám stihla trochu povyrůst, 
protože původně plánovaný červnový termín musel být 
z důvodů „kovidích“ také zrušen.  
Pozvání na slavnostní vítání přijali rodiče Petříka Kabáta, 
Marečka Zimy, Josefky Jánošové, Markétky Chroustovské a 
Elišky Chládkové. 
Přítomné pozdravila a přivítala v prostorách mateřské školy 
ředitelka paní Mgr. Martina Kočišová, program zpestřilo 
vystoupení dětí z pěveckého sboru Žabky pod vedením učitelky 
paní Mgr. Jany Dašové. Slavnostního proslovu k novým 
občánkům se ujala místostarostka obce paní Bc. Petra 
Vojtěchová, která připomněla, že nové občánky v příjemném 
prostředí naší školičky vítáme od roku 2014 a za tuto iniciativu 
vedení školy znovu poděkovala. Dětem přála, aby vyrůstaly ve 
společnosti dobrých lidí, ve šťastném domově plném radosti. 
Řeč ukončila přáním, aby si svoji rodnou obec zamilovaly a vždy 
se sem rády vracely.  
Děti poté vzorně spolupracovaly s panem fotografem. 
Rodičům byly předány originální rybičky z kouzelného 
obchůdku Eliáš ze Chřibské, nové knihy s leteckými 
fotografiemi z Děčínska a květiny originálně uvázané paní 
Simonou Pohankovou z Rybniště. Na závěr byl již tradičně 
proveden zápis rodičů do pamětní knihy.                                                                                   

 Bc. Petra Vojtěchová, místostarostka 

 
Vedení obce i školy s přivítanými občánky a jejich rodiči a 

sourozenci. 
 

Hry bez hranic 2020 
V sobotu 5.9.2020 jsme měli na fotbalovém hřišti v Rybništi 
připravený program především pro děti, se kterými jsme chtěli 
opozděně oslavit dětský den. Některé atrakce byly nachystány 
i pro dospělé, kterým jsme chtěli připomenout oblíbenou 
soutěž Rybnišťský Bivoj. A chtěli jsme si prostě spolu užít... 
Nejenže hrozba antikovidových opatření byla velká, tak ani 

počasí nebylo našemu nápadu příliš nakloněno a v jednu chvíli 
nás chtělo doslova z hřiště spláchnout... Jenže, my nejsme 
z cukru! Ustáli jsme to a s velkou improvizací a přesuny pod 
střechu Klubovny Rybniště jsme to zvládli. Minimálně děti si to 
užily s kouzelníkem Davidem Kozlokem, ve víru tance s DJ 
Fandou, na soutěžních stanovištích, ve tvořivé dílničce a na 
lanovce. Mezi tím vším se stačilo spořádat osm bábovek, které 
soutěžily v doprovodné soutěži o "Nejlepší bábovku". 
Za pomoc s organizací dne velmi děkujeme rodině Veroniky 
Kozákové z Rybniště, která přivezla originální soutěže, 
manželům Hegerovým, kteří pro děti zprovoznili oblíbenou 
skluzavku, Klubovně Rybniště za poskytnutí zázemí, celé 
kulturní komisi, našim hasičům a DJ Fandovi za diskotéku pro 
děti, spolku Lenička za tvořivou dílničku. Za finanční příspěvek 
na akci děkujeme panu J. Drobečkovi. 
A především děkujeme všem odvážným účastníkům! 
Několik fotografií od Hynka Vojtěcha je na str. 3 nebo celou 

fotogalerii najdete na webových nebo FB stránkách obce. 

PeV 

 

Oslava dne seniorů se odsouvá 
Vážení senioři, 

původně jste na tomto místě měli číst zopakovanou pozvánku 

na podzimní setkání u příležitosti oslavy Mezinárodního dne 

seniorů. Těšili jsme se, že se uvidíme na novém sále Kulturního 

domu Rybniště. No, jenže COVID a s tím související omezení a 

zákazy… Co k tomu říct? Velmi nás to mrzí, ale jako veřejný 

pořadatel si nemůžeme dovolit organizovat akci v nesouladu 

s platnými nařízeními.  

Pokusíme se akci přesunout na druhou půlku listopadu a 

budeme vás informovat v listopadovém čísle (pod)Vodníka.  

Nyní tedy setkání se seniory a vystoupení Valerie Zawadské 

v termínu 16.10.2020 rušíme! 

vedení obce 

 

Cesta ke hřbitovu - uzavírka 
Jak jsme již avizovali v minulém vydání našeho časopisu, tak 
v nejbližší době dojde k úplné uzavírce místní komunikace 
mezi přejezdem za stavebninami na Varnsdorf a hlavní silnicí 
z důvodu rekonstrukce propustku v „ďolíku“. Uzavírka bude 
označena dopravním značením, prosím o respektování 
uzávěry. Děkuji.  

Ing. Roman Forfera, starosta obce 
 

 

 

Termín příštího zasedání Zastupitelstva obce 

Rybniště je plánován ve středu 4.11.2020 v 17 hod.. 

Pozvánka bude min. 7 dní před konáním 

zveřejněna na úřední desce. 

 

 



 

Krátce k jednání zastupitelstva obce 
Dne 9.9.2020 se zastupitelé po dvanácté sešli na veřejném 
zasedání, aby projednali obecní záležitosti – nebylo jich úplně 
málo:  
Ve finančních záležitostech se věnovali čerpání rozpočtu za 
uplynulé pololetí, schválili rozpočtovou změnu a především 
souhlasili s úhradou faktury za opravy našeho oranžového 
obecního pomocníka (multikáry). Naježděné kilometry, 
každodenní používání auta, originálnost náhradních dílů 
vyžaduje počítat s vyšší částkou. Opravy stály téměř 180 tis. Kč. 
  
Dále se zastupitelé věnovali uzavření smluv o zřízení věcných 
břemen v souvislosti s novým el. přípojkami.  
Zastupitelstvo opět rozhodovalo o pronájmu a následném 
prodeji pozemků pro výstavbu rodinných domů: 

- p.č.k.283/1 v k.ú. Rybniště o výměře 2086 m2 a části 
pozemku p.č.k.305/1 v k.ú. Rybniště o výměře 550 m2  

- p.č.k.515 v k.ú. Rybniště o výměře 1734 m2  
Zastupitelé také odsouhlasili prodej části pozemku p.č.k.585/2 
v k.ú. Rybniště a neschválili prodej části pozemku č. 35 v k.ú. 
Nová Chřibská, o výměře méně než 1434 m2.  
Schválili odkoupení části pozemku p.č.k.8 v k.ú. Rybniště o 
výměře do 1400 m2 a části pozemku p.č.k.365/1 v k.ú. Rybniště 
o výměře 218 m2.  
 
Starosta předložil zastupitelům návrh projektové 
dokumentace, která řeší rekonstrukci střechy bytového domu 
na Hangáru. Bude rozebrána stávající střešní krytina a provede 
se prodloužení přesahu střechy u štítových stěn a stávající 
vikýře se spojí do jednoho celkového. Zároveň se provede 
dozateplení části střešního pláště. Změnu vzhledu budovy bylo 
nutné nechat úředně schválit stavebním úřadem. Vzhledem 
k finanční náročnosti akce (bez možnosti dotačních 
prostředků) bude akce připravena do rozpočtu obce 
v některém z dalších let. 
 
Zastupitelstvo odsouhlasilo výměnu vstupních dveří u budovy 
samoobsluhy v Rybništi i výměnu vstupních dveří u bytového 
domu č.p.59. 
 
Zastupitelé se také zabývali zpracováním projektu opravy 
mostku na hrázi přes Matyásku a komunikace. V loňském roce 
byly práce zadány firmě SAW Consulting s.r.o., se kterou mírně 
vázla vzájemná komunikace a nedostatečně se odsouhlasilo 
konečné řešení. Firma se přiklonila k projektování varianty 
opravy mostu pomocí tubosideru – celá konstrukce mostu by 
výrazně zmohutněla. Na jednání, které vyvolala obec, byla 
otevřena varianta opravy mostu pomocí lávky (podobnou 
lávku projektovali na Labské stezce). 
Zastupitelé se většinově shodli, že řešení lávkou se jim líbí víc, 
a souhlasí tedy se zpracováním projektové dokumentace na 
tuto variantu. Starosta bude s projektantem jednat o detailech 
technického řešení.  
 
Starosta informoval zastupitele o průběhu rekonstrukce staré 
budovy KD. V patře jsou hotové omítky, obklady a 
vybetonovány podlahy, na které bude následně položeno 
linoleum. Informoval také o demolici budovy bývalé kotelny u 
KD, kdy smluvená firma při provádění demolice poničila 
kanalizační šachtu a odvezla veškerý kov (získaný při demolici) 
bez uvědomění obce. Firma nekomunikuje, faktura za práce 
zatím nebude uhrazena. Starosta zároveň uvedl, že byla 

zahájena stavba příručního skladu u KD, s tím že hrubá stavba 
by měla být do zimy dokončena. Před samotným zahájením 
stavby bylo také vyměněno cca 30 m staré dešťové kanalizace 
vedoucí pod základy této budovy – informovali jsme v minulém 
čísle. 
 
Pokračování na str. 5 
 

 

Volby 2020 v Rybništi 
Jak se hlasovalo v Rybništi ve volbách do Senátu:  
K urnám dorazilo 195 voličů, což byla 36,65 % volební účast, a 
kandidát Ing. Zbyněk Linhart získal 134 platných hlasů (tj. 69,07 
%). V celkovém součtu hlasů za okres Děčín získal nadpoloviční 
většinu a byl do Senátu zvolen v 1. kole. V termínu 9. a 10.10. 
tedy k volbám nemusíme! 
 
A jak se volilo za okrsek Rybniště ve volbách do Zastupitelstva 
Ústeckého kraje: 
Bylo odevzdáno 207 platných hlasů (to byla 38,91 % volební 
účast). Nejvíce hlasů získali Starostové a nezávislí (28,98%), 
následovalo ANO 2011 (25,60%), ostatní strany a sdružení 
s výrazným odstupem: ODS (9,66%), Česká pirátská strana 
(9,17%), JsmePRO,LES,SNKED,Zelení,TOP09 (6,28%) a SPD 
(5,79%). 
 
Celkové výsledky jsou v přehledných statistikách 
k nahlédnutí na webových stránkách Českého statistického 
úřadu https://volby.cz/.                                                           PeV 

 

 

Od 1.11.2020 do 30.4.2021 platí zimní svozové 
období. Na obecním úřadě jsou k dispozici známky 
na popelnici.  
 
Ceny za známky na popelnice o obsahu 110/120 l:  
          týdenní vývoz 1250,- Kč  
          čtrnáctidenní vývoz 700,-Kč.  
 
Ceny za známky na popelnice o obsahu 80 l:  
         týdenní vývoz 1000,- Kč  
         čtrnáctidenní vývoz 550,- Kč 

 

 

Rybniště má svoji turistickou vizitku 
Ve spolupráci s fotografem Petrem Musilem a s paní Mirkou 
Švejdovou z Infocentra Chřibská máme nejen pro turisty 
obecní vizitku. Pořídit si ji můžete v Infocentru Chřibská.  
 

 



 

Hry bez hranic 2020 v Rybništi obrazem:

 

David Kozlok s pomocnicí z dětského publika, která chtěla 
„vyčalovat toho velkého dlaka lítajícího“. 
 

 
Originální soutěžní stanoviště pro děti.  
 

 
Na špeku… Dospělí odvážlivci byli řádně ochráněni! 
 

 
Jede, jede mašinka… aneb dětská diskotéka v plném proudu.  

Rybniště zachrání další sakrální památku  
Jsou to malé stavbičky, které míjíme podél cest, a v naší krajině 
jsme si na ně zvykli. Některé se opravit už nedají, ale jiné byly 
pečlivě ukryty, aby se dostaly do popředí zájmu a mohly být 
znovu objeveny.  
To je i případ morového sloupu v Rybništi. Momentálně na 
pozemku obce stojí jen podstavec a našli byste ho na 
vozíčkářské trase od Velkého rybníka do Krásné Lípy. Sloup 
samotný byl roky ukryt a chráněn na soukromém pozemku v 
Horním Podluží. Díky vstřícnosti majitele pozemku se obec 
stala oficiálním vlastníkem sloupu a mohli jsme podat žádost o 
dotaci. Schválení dotace na obnovu morového sloupu z 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR rozpohybovalo aktivitu na 
záchranu této unikátní sakrální památky.  
Na konci září proběhla demontáž a transfer do ateliéru 
restaurátora BcA. Miloše Kubišty, kterému byla odborná péče 

o dílo svěřena. Ve svém 
restaurátorském záměru 
říká: „Jedná se o příklad 
kvalitní vrcholně barokní 
plastiky na území 
Šluknovského výběžku. 
Sloup Nejsvětější Trojice 
má klasicky dělenou 
skladbu. Dva základové 
stupně, na nichž je 
usazen podstavec sloupu 
čtvercového půdorysu ze 
tří stran dekorovaného 
kvalitním reliéfem a ze 
zadní strany nápisovou 
deskou. Všechny tři 
reliéfy vynikají 
mimořádnou sochařskou 
kvalitou zpracování. 
Hlavice sloupu a socha 
Nejsvětější Trojice chybí, 

ovšem je známa fotografie s podobou hlavice i sochy.“  
Restaurátor musí mimo základní ošetření stávajícího 
podstavce a torza sloupu vyhotovit věrnou repliku hlavice 
sloupu a vrcholovou sochu podle dochované dobové 
fotografie. Umístění na své původní místo proběhne do 
poloviny příštího roku. Celkové náklady se vyšplhají na 283 tis. 
Kč a z toho téměř 200 tis. pokryje dotace. 

 Bc. Petra Vojtěchová, místostostarostka 
 

Vznikly unikátní omalovánky 
Během léta jsem byla oslovena paní Radkou Tůmovou 
z Rumburku, pro kterou je ale Rybniště rodnou obcí a má tu 
část své rodiny, s návrhem vytvoření omalovánek. Sešly jsme 
se ještě s její dcerou Radkou Tůmovou ml., která studuje na 
Gymnáziu Rumburk a je autorkou neotřelých kreseb.  
Vytipovaly jsme společně místa (objekty), které jsou pro 
Rybniště typické, doplnily jsme texty a originální omalovánky 
(navíc s těsnou vazbou autorky k Rybništi) jsou na světě. 
Na omalovánkách se v těchto dnech pracuje v tiskárně, ale dva 
obrázky můžete předat svým dětem k vymalování hned, co 
(pod)Vodníka dočtete – jsou na str. 4! Omalovánky budou 
k prodeji také na Obecním úřadě nebo v Infocentru Chřibská.  
Velmi děkuji za tuto iniciativu oběma Radkám a mám 
z hotového díla obrovskou radost! A budu mít ještě větší, 
pokud udělají radost vašim dětem.  

Bc. Petra Vojtěchová, místostarostka 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Akce v obci s otazníkem 
Z důvodů vládních opatření proti koronaviru byla zrušena 
taneční zábava 12.9. i soutěž mladých hasičů 3.10.. 
V listopadu je naplánováno jedinečné umělecké vystoupení – 
zatím nerušíme a pozvánku zveřejňujeme níže, ale sledujte 
případně webové stránky nebo FB obce! 

PeV 
 

 

 
 

 

Krátce k jednání zastupitelstva obce 

Pokračování ze str. 2 
 
ZO vzalo jednohlasně na vědomí „Výroční zprávu o činnosti 
školy za školní rok 2019/2020“, kterou předložila ředitelka 
Základní školy a Mateřské školy Rybniště, okres Děčín, 
příspěvková organizace. 
Paní ředitelka poděkovala zastupitelům a obci za podporu při 
činnosti školy a také za umožnění dalších prací při rekonstrukci 
budovy školy. Konkrétně se jedná o rekonstrukci podlah v hale 
v 1.poschodí. Dále informovala o způsoby výuky v období 
karantény způsobené COVID-19 a ocenila práci žáků a podporu 
rodičů. V souvislosti s tím také proběhla diskuze o možnostech 
distanční výuky v případě dalších opatření kvůli možné 
epidemii.  
 

ZO projednalo přidělení bytu č. 3 (3+1) v domě čp. 236 
v Rybništi. Každý zastupitel rozhodoval samostatně o pořadí 
žadatelů o byt.  
 

Starosta informoval zastupitele o možných komplikacích při 
protahování cest v zimních měsících, vzhledem k tomu, že 
záměr odkoupení traktoru nevyšel, protože prodejce 
nepřistoupil na cenu, kterou nabízela obec na základě usnesení 
53/20, kdy byla nabídnuta cena 601 tis.Kč.  

Dále informoval o oslovení pana Tomáše Beera, jehož nabídka 
na provádění zimní údržby cest za fixní měsíční částku ve výši 
4000,- Kč bez DPH a dále hodinovou sazbou za práci stroje ve 
výši 720,- Kč + 21 % DPH byla zastupiteli přijata. 
Zápis ze zasedání je k nahlédnutí na obecním úřadě, usnesení 
jsou zveřejňována na webových stránkách obce.  

Bc. Petra Vojtěchová, místostarostka 
 

 

Společenská kronika 
Narozeniny v měsíci říjnu 2020 oslaví: 

 

Michal Kožuškanič   Věra Vacková  
Věra Šusterová   Miroslav Chlubna 
Vladislav Sedlák   Hana Kalinová 
Jaroslav Hynek   Věra Bílková  
Zdeněk Vamberský   Václav Kolář  
 
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 měsíci říjnu oslaví své  

narozeniny 

 
paní Věra Šusterová a paní Věra 
Obořilová. 
 
Přejeme jim pevné zdraví. Klub 
důchodců 
 
 

 
 

 
V září jsme se rozloučili 
s panem Josefem Veverkou. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

V září se do obce přistěhovali (zapsali k trvalému 

pobytu): 

Alexandra Pažebřuchová s dětmi 
 

 

Brigáda u DPS 
Iniciativou obyvatel bytů DPS byl opraven dřevěný plot, uhnilé 
plotovky byly vyměněny a natřeny. 
Děkujeme paní Králové, panu Forferovi a panu Ťukálkovi. 
 

 



 

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 

 

Nejmenší Soptíci útočili 
V sobotu 12. 9. 2020 se konala soutěž v Království u Šluknova. 
Tradičně se závodilo ve štafetě 4x 60 m a v požárních útocích. 
Nás reprezentovala „přípravka“. Děti si vysoutěžily krásné 2. 
místo.  Gratulujeme. V sobotu 26. 9. se pak konala soutěž ve 
Varnsdorfu. Za velmi deštivého a chladného počasí se běhaly 
požární útoky. I zde proudničky zabodovaly a přivezly stříbrné 
medaile. Jsme na ně pyšní.  
Soutěž v Rybništi, která se měla konat v sobotu 3. 10., byla 
bohužel zrušena. Doufáme, že již k takovému kroku v budoucnu 
nebudeme muset přikročit.                                            MV 

 
Statečné proudničky ve Varnsdorfu, útočiště měly v hasičské 
dodávce. 
 

 
Během září proudničky poctivě trénovaly. 

 

TJ TATRAN Rybniště informuje 
Před začátkem okresní soutěže dospělých jsme v srpnu odehráli 
dvě přátelská utkání. První na „drnovišti“ ve Velkém Šenově, 
kde jsme nakonec podlehli 5:4 a druhé doma proti Starým 
Křečanům, které jsme porazili 9:1.  
První mistrovský zápas jsme odehráli na domácím hřišti v neděli 
6.9.2020 proti FC UNITED ROMA z Děčína. Do zápasu se 
vstupovalo možná se zbytečnými obavami, protože výsledek byl 
nakonec jednoznačný 6:1 pro domácí. K druhému zápasu jsme 
vyjeli do Starých Křečan. Oproti srpnovému přáteláku jsme se 
museli více zapotit, ale i přesto jsme zápas vyhráli 3:1. Nakonec 

bylo utkání kontumováno v náš prospěch, protože křečanští 
postavili jednoho hráče na „černo“, takže korigovaný výsledek 
je 3:0 pro nás. Další dva zápasy jsme sehráli na domácím hřišti. 
Nejprve jsme 20.9. porazili 2:0 Huntířov, ačkoliv jsme od 
dvacáté minuty hráli bez vyloučeného kapitána, který na 
brankové čáře velmi úspěšně zastoupil brankáře. Hosté 
neproměnili nařízenou penaltu a nám se podařilo v druhém 
poločase dvakrát skórovat a to jsme ještě další tři šance 
zahodili. Týden nato jsme již pocítili hořkost porážky, když přijel 
tým z Markvartic, který nás porazil 2:0 a poskočil tím do čela 
tabulky. My jsme po čtyřech kolech na třetím místě z jedenácti.  
Po skončení prvního zápasu nám p. Vojtěch udělal společné 
foto – děkujeme! 
 

 

Stojící z leva: Jaroslav Devátý (předseda TJ), Radim Král, Pavel 
Chládek, Tomáš Devátý, Michal Surmaj, Kuba Pažebřuch, Pavel 
Růžička, Břéťa Kubín, Roman Forfera, Joža Kučera (trenér); 
Dolní řada z leva: Pepa Baláž, Michal Matys, Pepa Kremina, 
Pepa Bedrníček, Tonda Švihořík, Jirka Bartoš, Kuba Němeček a 
Lukáš Dinžík 
 

Závěrem ještě připomínáme termíny domácích utkání. 
Datum Den Hodina Domácí Hosté 

11.10. Ne 15:30 Rybniště Bynovec 

25.10. Ne 14:30 Rybniště D. Poustevna 

8.11. Ne 14:00 Rybniště Dolní Podluží 

Za TJ TATRAN Roman Forfera 
 

 

Nástěnný kalendář 2021 
V Infocentru Chřibská je k dostání nástěnný kalendář fotografa 
Petra Musila „Krajina Lužických hor“. Úžasné pohledy z blízkého 
okolí.  

 


