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Únik ropných látek do Matyásky  
S dvouměsíčním odstupem si dovolím napsat pár řádků o 
úniku ropných látek do potoka Matyáska.  
Místo dětského dne se prvního června mobilizovaly hasičské 
jednotky profesionální, dobrovolné a drážní, aby se pokusily 
odvrátit ekologickou katastrofu, která nám tu vcelku reálně 
hrozila. Na nádraží vykolejil kolem desáté hodiny nákladní vlak 
a uniklo z něj skoro 4000 litrů nafty do kolejiště. Asi o tři hodiny 
později bylo nahlášeno našimi občany, že v příkopě za jejich 
pozemkem vytéká z dešťového potrubí nafta. Ta se v ten 
moment dostala už do koryta potoka Matyáska, který svádí 
vody z Rybniště do Školního rybníku a následně do Velkého 
rybníku. Profesionální jednotka hasičů z Varnsdorfu vytvořila 
na potoce u bývalé biokotelny nornou stěnu a začala odebírat 
z hladiny za pomocí šoufku naftu. Vytvořily se další norné 
stěny, hladina se zasypávala sorbentem, který byl po nasáknutí 
naftou sbírán. Se zaměstnanci obce jsme vytvořili na dvou 
místech na potoce hráze z drnů. Drážní hasiči odsávali 
z hladiny vysavačem naftu v místě výtoku z drenážního 
potrubí. Sháněli jsme nádoby, do kterých se zachycená směs 
nafty a vody ukládala. Musím říct, že to bylo perné odpoledne 
a večer. Naštěstí se podařilo velkým nasazením všech 
zúčastněných zachytit naftu včas, takže se dostala jen na 
úroveň brány biokotelny. Za toto je nutno poděkovat 
především všem zúčastněným hasičům, za jejich profesionální 
práci, organizaci a jasné pokyny. Fáze prvotního zásahu se 
zdála být ukončena a nastoupila specializovaná likvidační 
firma, které profesionální hasiči předali velení havárie a odjeli 
do Varnsdorfu na základnu. Přes noc se o sběr nafty z potoka 
starali naši dobrovolní hasiči a hasiči drážní.  
Druhý den jsem rozmrzele sledoval „nepočínání“ 
specializované firmy, která nedisponovala dostatkem 
akceschopných lidí – byli zde dva dělníci a měli tu dva „šéfy“. 
Postupně se do Rybniště začali sjíždět další a další „papaláši“, 
ale pořád žádní „dělníci“, kteří by vystřídali naše už „na hubu 
padající“ dobrovolné hasiče. Naštěstí byla na pomoc najata 
firma EKO servis Varnsdorf a.s. (spadající pod odpadářskou 
firmu Marius Pedersen) a když se kolem poledne objevili její 
zástupci začala se situace obracet k lepšímu.  
Sehnaly se bagry, kontejnery, nakonec lidské posily, práce 
dostaly řád a jasný směr, hasiči si mohli jít po 28 hod. šichtě 
odpočinout a já jsem se zas od středy mohl věnovat „obecním 
záležitostem“, nikoliv drážní havárii. 
Pokračování na str. 2 

 

!!! NEPŘEHLÉDNĚTE !!! 

Plakátek na akci pro děti i dospělé 5.9. a na 
taneční zábavu v kulturáku 12.9. na str. 3. 

Základní škola – PŘIPOMÍNÁME… 
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 
proběhne v úterý 1. září 2020 v 9 hodin!!! 

(Týká se pouze základní školy, mateřská škola se bude scházet 
běžně do 8 hodin. Školní družina bude v provozu od 7 hodin.) 

 

 

COVID 19 – mimořádná opatření (nejen)  
v Ústeckém kraji  

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje s platností od 
24.7.2020 nařídila zákaz pohybu všech osob bez ochranných 
prostředků dýchacích cest ve zdravotnických zařízeních a v 
zařízeních sociálních služeb. 
Aktuální informace a platná nařízení týkající se ČR i zahraničí 
najdete na speciálních webových stránkách Ministerstva 
zdravotnictví ČR: https://koronavirus.mzcr.cz/ 
 

 

Volby 2020 
Rozhodnutím prezidenta republiky byly vyhlášeny volby do 
Senátu Parlamentu České republiky (m.j. ve volebním obvodu 
č. 33 – okres Děčín) a volby do zastupitelstev krajů a stanovily 
se dny jejich konání na pátek 2. října a sobotu 3. října 2020. 

 

 

Výzva k ořezu keřů, stromů a dřevin  
Opětovně žádáme majitele stromů, keřů a ostatních dřevin, 
jejichž větve zasahují do průjezdného profilu místních 
komunikací, na nutnost provádění jejich pravidelného ořezu. 
Byli jsme kontaktováni svozovou společností AVE, která 
provádí svoz komunálního odpadu „popelářským vozem“, 
abychom zajistili průjezdný profil.  Popelářský vůz je vysoký až 
4 metry, takže běžnému osobáku větve v této výšce nevadí a 
tak to mnohým z Vás ani nepřijde. Proto vyzývám všechny, aby 
si pořádně prohlédli své porosty nejlépe po dešti, kdy jsou 
větve zase o kus níže, a následně provedli ořez tak, aby nic 
nezasahovalo do průjezdného profilu místní komunikace (do 
šíře asfaltové či zpevněné cesty na výšku cca. 4 metrů). Prořez 
proveďte co nejdříve, ještě v momentě, kdy jsou na stromech 
listy a plody, které také ohýbají větve o další kus níže. 
V případě, že nebude ořez proveden majiteli pozemků a 
dřevin, dojde k ořezu zaměstnanci obce s ponecháním 
ořezaných větví na pozemcích vlastníků. Děkujeme za 
spolupráci a pochopení. 

Ing. Roman Forfera, starosta obce 
 

Termín příštího zasedání Zastupitelstva obce 
Rybniště je plánován ve středu 9.9.2020 v 17 hod.. 
Pozvánka bude min. 7 dní před konáním zveřejněna na úřední 

desce. 

 

 



 

Únik ropných látek do Matyásky 
Pokračování ze str. 1 

Naši dobrovolní hasiči pak ještě dělali na objednávku od 
specializované firmy monitoring norných stěn, výměnu 
sorbentů, některé další práce s hasičskou technikou. Jejich 
práce i zapůjčení techniky bylo obci uhrazeno. Předmětem 
pojistné události ČD bude také požadavek obce na náhradu 
škody na příjezdové komunikaci a dalších drobnějších škodách 
na majetku obce způsobené likvidací havárie. Výsledky 
rozborů vody ukazují, že ropné látky již v toku nejsou 
obsaženy. 
V červenci jsme pak postup odstraňování havárie probírali 
s hlavním „havaristou“ Českých drah, vedoucím vodoprávního 
úřadu a zástupcem krizového řízení, abychom si vyjasnili 
některé postupy a nezodpovězené otázky ohledně kompetencí 
v případě takovéto havárie. Výsledkem by mohl být vznik 
jakéhosi „manuálu“ pro zástupce obcí a měst, jak správně 
v případě mimořádné události postupovat a s kterými úřady 
spolupracovat, jak předávat informace. Závěrem ještě 
poznámka hlavního havaristy ČD, že to byla jedna z největších 
havárií za jeho více než desetiletou službu u ČD, co se týče 
množství uniklých ropných látek do vodního toku.  
Jsem rád, že i přes jisté přešlapy pří řízení havárie se podařilo 
mimořádnou událost zvládnout a zabránit nezvratným 
ekologickým následkům.  

Ing. Roman Forfera, starosta obce 
 

 

Sál Kulturního domu Rybniště je možné 
pronajmout 

Obec Rybniště je vlastníkem Kulturního domu Rybniště 
a pronajímá nebytové prostory na soukromé akce (životní 
jubilea, svatby apod.), na kulturní akce (plesy, taneční zábavy, 
divadelní představení aj.). Jedná se o sál (včetně přísálí, WC, 
šatny, kuchyňky-baru a jeviště), maximální kapacita sálu je 
160 osob. 
Podmínky krátkodobého pronájmu jsou zveřejněny na 
webových stránkách obce: 

https://www.obecrybniste.cz/sluzby-obci/kulturni-dum/ 
 

Sběrový dvůr v provozu 
Sběrový dvůr je opět v běžném provozu a je možno ho využít 
takto: Po, Út, St 8-15 hod. Pá 8-13 hod. 
(mimo uvedenou dobu po předchozí domluvě s pracovníky OÚ)

Provedená oprava povrchu manipulační plochy ve sběrovém 
dvoře, která proběhla v červenci. 

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. 

 
 

 

Příjemnější čekání u doktora 

 
Čekárnu ordinace lékařů v Rybništi stihly děti ze školní družiny 
s paní Vych vyzdobit novými obrázky začátkem prázdnin. 
 

Cukrárna se vrátila do Jiřetína pod Jedlovou 

 
Cukrárna BEA je druhou pobočkou zavedené cukrárny Sluníčko 
z Varnsdorfu, která po deseti letech změnila svůj název.  

https://www.cukrarnabea.cz/ 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

Společenská kronika 
Narozeniny v měsíci srpnu 2020 oslaví: 

 

Eva Jetmarová   Karel Daněk 
Jiří Šolc    Kristian Ressel 
Karel Gablas   Marta Kožuškaničová  
Petr Kafka    Anna Vengřinovičová 
Václav Kopecký   Olga Drescherová 
Ludvík Danko   Ilona Kolářová  
Jan Kolínský   Bohumil Dvořáček 
Bakerová Lenka 
 

Žádám 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.  
 

 
 

VZPOMÍNKA 
 

Je nám moc líto, že se na 
setkání kolektivu školy už nikdy 
neuvidíme s paní LUDMILOU 
PEČIMONOVOU. Nikdy, ale 
nepřestaneme vzpomínat! A 

máme na co! S paní Pečimonovou nám ve škole bylo hezky. 
Přesto, že ke své práci přistupovala vždy zodpovědně a 
svědomitě, udržovala si nadhled a dobrou náladu a byla 
„týmovým hráčem“. V rybnišťské škole působila od roku 1980 - 
nejprve krátce jako vychovatelka školní družiny, a v letech 1985 
- 2007 už jako vedoucí školní jídelny a kuchařka.  
Pokud můžete, připojte se k naší vzpomínce… 

   za kolektiv školy Martina Kočišová 

 

 

Narodily se v červnu a 
červenci: 

 
Eliška Chládková 

 
Amálka Suchánková 

 
 

 

Svatba v Rybništi 
V sobotu 18.7.2020 se vpoledne nerozezněly zvony v kostele 

sv. Josefa, za to se na fotbalovém hřišti rozezněl hlas starosty 

obce Ing. Romana Forfery – tentokrát v roli oddávajícího. K 

originálnímu místu obřadu patřila i originální řeč 

k novomanželům Radce Kvasnikové a Leoši Devátému. 
 

 
Novomanželům přejeme šťastný život v Rybništi. 



 

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 

 

Staré gardy se potkaly v Rybništi 
V sobotu 25.7.2020 se na fotbalovém hřišti v Rybništi 
uskutečnil turnaj starých gard. 
Zúčastnily se ho čtyři týmy, které si rozdělily následující 
umístění: 1. Markvartice; 2. Horní Podluží; 3. Unčín; 
4. Rybniště. Všechny zápasy se odehrály za krásného 
slunečného počasí, v dobré náladě, s vychlazeným pivem, 
výborným gulášem a dobrotami z udírny, za velké podpory 
přihlížejících. Vydařenou akci zakončila taneční zábava. 
Poděkování za finanční podporu patří Obci Rybniště, Tatranu 
Rybniště, panu Norbertu Huňarovi, dále za spolupráci při 
organizaci celé akce Klubovně Rybniště (V. Richterovi a J. 
Němečkovi), panu L. Hryzákovi za výborný guláš, fotografovi 
panu H. Vojtěchovi a všem ostatním, kteří se podíleli 
na úspěchu celé akce.                                      L. Sobota, B. Klorová 

 
Stará garda Rybniště 

 
Fotbalové hřiště v Rybništi má i pěkné kulisy (věž kostela sv. 

Josefa). 

 
O kvalitní souboje před brankou nebyla nouze. 

TJ TATRAN Rybniště - rozlosování podzimní 
části okresní soutěže v kopané 

Datum Den Hodina Domácí Hosté 

6.9. Ne 17:00 Rybniště FC Roma Děčín 

13.9. Ne 16:30 Staré Křečany Rybniště 

20.9. Ne 16:30 Rybniště Huntířov 

27.9. Ne 16:00 Rybniště Markvartice 

3.10. So 12:00 Dolní Habartice Rybniště 

11.10. Ne 15:30 Rybniště Bynovec 

17.10. So 15:00 Č. Kamenice "B Rybniště 

25.10. Ne 14:30 Rybniště D. Poustevna 

8.11. Ne 14:00 Rybniště Dolní Podluží 

15.11. Ne 13:30 Františkov Rybniště 
 

Doufejme, že Covid již nebude řádit a že se v září uvidíme na 
fotbalovém hřišti s balónem u nohy. Mezitím jsme na hřišti 
dokončili montáže nových ochranných sítí za branami, vytyčili 
jsme nově hřiště a zkusili novou lajnovačku na bázi barvy – 
vypadá to, že vápnu už odzvonilo. Střecha je hotová, zbývá 
dokončit svody a odvodnění okapů.  

Za TJ TATRAN Roman Forfera 
 

 
Štěpán Heger 
Arboristika – péče o dřeviny  

Provádíme řez stromů, kácení ze země 

i stromolezecky, tzv. rizikové kácení. 

tel. 602 150 709 

stepan.heger@lanoveaktivity.com 
 
 
 

 

 

 


