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Oslava dne seniorů – den úcty ke stáří  
Vážení senioři,  

přijměte, prosím, naše pozvání na podzimní setkání 

u příležitosti oslavy Mezinárodního dne seniorů. 

Máme radost, že Vás můžeme pozvat na nový sál 

Kulturního domu Rybniště a že Vaše zvědavost 

„vidět to na vlastní oči“ přispěje k hojné účasti.  

Přátelské posezení u kávy a s malým občerstvením je 

plánováno v pátek 16.10.2020 od 14 hodin, přijdou 

za Vámi děti ze Základní školy Rybniště se svým 

vystoupením a před hlavním programem s Valérií 

Zawadskou Vám zahraje a zazpívá harmonikář. 

Plakátek na akci najdete na str. 5. Nezapomeňte 

nám prosím zavolat, velmi nám tím pomůžete 

s organizací akce. 

Pokud byste potřebovali odvoz, rádi zajistíme! 

Těšíme se na vás.                                           vedení obce 
 

 

Oznámení o době a místě konání voleb 
Starosta obce Rybniště oznamuje:  

1. Volby do Senátu Parlamentu České republiky a volby 
do Zastupitelstva Ústeckého kraje se uskuteční 
v pátek dne 2.10. 2020 od 14 hod. do 22 hod. a 
v sobotu dne 3.10. 2020 od 8 hod. do 14 hod.  

2. Místo konání voleb: Volební okrsek č. 1 – Obecní úřad 
Rybniště, č.p. 33 (čekárna lékaře) 

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže 
svou totožnost, státní občanství České republiky a 
údaje o oprávněnosti hlasovat v uvedeném okrsku.  

4. Každému voliči budou doručeny tři dny přede dnem 
voleb, tj. do 29.9. 2020 hlasovací lístky, spolu s nimi 
bude voličům doručen též informační leták, v němž 
budou seznámeni s údaji potřebnými pro realizaci 
volebního práva. 

 

 

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 
Pro všechny naše školáky a školačky začínal nový školní rok 
v úterý 1. září 2020 v 9 hod.. Úplně poprvé šlo do školy také 
devět prvňáčků (4 holčičky a 5 kluků). Sešli se v loni 
rekonstruované třídě a doplní lavice současných druháčků. 
Přítomné uvítala milým slovem ředitelka paní Mgr. Martina 
Kočišová, připomněla, že si asi nikdo neuměl představit, že 
chodit do školy nebo na kroužky a být s kamarády není 
samozřejmé, a že tyto okamžiky si musíme hýčkat jako křehkou 
květinku. Představila také učitelský kolektiv a třídní učitele 

ostatních tříd. Poděkovala zřizovateli za provedené opravy v 
budově školy i prostorách mateřské školy, za zkvalitňování 
materiálního vybavení.  
Místostarostka Bc. Petra Vojtěchová zmínila, že má velkou 
radost z osobního setkání s novými prvňáčky a velmi si přeje, 
aby ten strašák v podobě koronaviru zůstal jen strašákem a 
neohrozil aktivity školy a dětí. Předala také prvňáčkům drobný 
dáreček od obce a dárkový poukaz pro budoucí čtenáře do 
obecní knihovny.     
Prvňáčci si také zkusili splnit hravé úkoly na tabuli, v lavici nebo 
u interaktivní tabule a omrkli školní družinu. Bylo vidět, že si 
svůj první školní den všichni užili. 
Další fotografie ze zahájení školního roku jsou zveřejněny na 

webových stránkách školy, obce nebo facebooku obce.                                       

Bc. Petra Vojtěchová, místostarostka 

 
Prvňáčci se umí přihlásit, do školy se všichni těšili. V pozadí 

učitelský kolektiv.  
 

 

PODĚKOVÁNÍ  
V době přerušení provozu v červenci a srpnu se v naší škole 
rozhodně nezahálelo. Kompletní rekonstrukcí si prošla chodba 
v 1. patře. A tak se pod vedením pana starosty řešila nová 
elektroinstalace, osvětlení, zednické práce, nová podlaha a 
následně vymalování. Opravy zasáhly i vstupní chodbičku do 
mateřské školy, opravilo se osvětlení v umývárně mateřské 
školy. Budovalo se i venku. Před a za budovou jsou nová stání 
na kola. 
Každá rekonstrukce obnáší uvést vše opět do provozu 
schopného stavu, a to bychom zase  nezvládli bez pana 
Devátého. Mnohokrát děkujeme všem, od pana 
starosty,  zastupitelů, až po všechny,  kteří přiložili ruku k dílu! 
Moc se z té změny radujeme a užíváme si jí. V takové krásné 
chodbě se budou nádherně vyjímat obrázky dětí a na to se 
těšíme! 

Mgr. Martina Kočišová, ředitelka školy 
 

 

 



 

Z klubu důchodců 
Po delší odmlce se v klubu něco děje. Začátkem srpna jsme se 
sešli na místním fotbalovém hřišti na členské schůzi, abychom 
domluvili nějaký výlet. Manželé Devátých ml. nám připravili 
ohniště, kde jsme si opekli buřty. Uvařili nám kávu, zajistili pití 
a tím nám zpříjemnili krásný slunečný den. Domů jsme 
odcházeli velice spokojeni a manželům Devátým ml. moc 
děkujeme. Bohužel nynější situace nám moc možností na 
výlety nedává. Přesto jsme vybrali a vyrazili na zámek 
Dětenice. Prohlídka zámku a přilehlého pivovaru byla jiná, než 
jsme zvyklí, poučná, úsměvná. Na závěr jsme se moc dobře 
najedli v Dětenické krčmě. Po cestě domů jsme se zastavili na 
kávu a zákusek. Celý den byl krásně slunečný a výlet se nám 
opět podařil. Domů jsme se vrátili spokojeni v odpoledních 
hodinách.                                  

Za Klub důchodců Jiřina Chroustovská 

 
Aktivní důchodci na výletě.  
 

 

Nové centrum obce – v roce 2021 budeme 

realizovat kompletní obnovu zeleně 
V únorovém vydání časopisu jsme připomněli projekt, kterým 
se stále zabýváme, a to je nové centrum obce. Nové 
uspořádání celého území (od kostela k úřadu a škole), které 
bylo veřejně projednáno, odsouhlaseno zastupitelstvem, 
projekčně naplánováno a úřady povoleno, se díky dotaci 
z Operačního programu Životní prostředí bude v příštím roce 
realizovat, a to v 1. etapě, která řeší obnovu zeleně v parku – 
dojde k zdravotním zásahům do zeleně u kostela, bude se 
výrazně kácet v centrálním prostoru, ale zároveň nově sázet! 
O pokračování na projektu budeme průběžně informovat. 

PeV 
 

 

Uzavření místní komunikace „ke hřbitovu“  
Naše obec uspěla s žádostí o dotaci na opravu místní 
komunikace, kterou podala již v roce 2019. Konečně se někdo 
na Ministerstvu pro místní rozvoj zamyslel a žádosti, na které 
se v loňském roce nedostalo, převedl do roku letošního. Tím se 
na nás usmálo štěstí bez další přípravy s žádostí. Stejný osud 
měla i naše žádost na obnovu morového sloupu u Velkého 
rybníku – dotaci máme, obnoví se přes zimu a v příštím roce se 
umístí vedle vozíčkářské trasy v lese mezi Horním Podlužím a 
Krásnou Lípou. 
Ale zpět k místní komunikaci a uzavírce. Dojde k opravě 
povrchu místních komunikací mezi železničními přejezdy na 
Varnsdorf za stavebninami a dále se bude pokračovat za 
přejezdem do „ďolíku“ směrem k hlavní silnici na Krásnou Lípu,  
 
 

 

nebo-li místní komunikace, kterou většina z nás využívá při 
cestě na hřbitov.  
V souvislosti s proběhlou opravou železničních přejezdů se 
podařilo dojednat, aby konečná úprava místní komunikace 
napojená k přejezdu byla součástí pokládky asfaltu na 
komunikaci. Prosíme proto o trpělivost při dokončení 
stavebních prací.  
V „ďolíku“ je propustek pod cestou, který si vyžádá rovněž 
obnovu, a z tohoto důvodu dojde k úplné uzavírce této ulice na 
nezbytně nutnou dobu. Práce na komunikaci budou probíhat 
v podzimních měsících, hotovo by mělo být do konce 
listopadu. Zatím není znám přesný termín uzavírky, nicméně 
uzavření komunikace bude označeno dopravními značkami. 
Prosím o respektování uzávěry, odměnou nám všem bude 
nový asfaltový povrch. Děkuji. 

Ing. Roman Forfera, starosta obce 
 

 

 

 
 

 
 

 

 



 
 

Klášter v Jiříkově pro Schrödingera 
Schrödingerův institut slavnostně otevřel nové sídlo v klášteře 

sv. Karla Boromejského v Jiříkově, po jeho více než čtyřleté 

rekonstrukci. Slavnost se konala v úterý 1.9.2020 od 11 hodin 

a byla zahájena mší svatou spojenou s požehnáním obnovené 

kaple Nejsvětějšího Srdce Ježíšova i celé budovy kláštera. Mši 

celebroval biskup Litoměřické diecéze Mons. Jan Baxant. 

 
Obnovená kaple Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. 
 

Klášterní budovu spolu s kaplí postavil řád milosrdných sester 

sv. Karla Boromejského vedle původního městského špitálu. 

Výstavba začala v roce 1899, slavnostně byl vysvěcen 20. 

května 1901. Sestry boromejky působily v Jiříkově až do roku 

1990. Klášter poté zůstal opuštěný a kaple byla využívána 

pouze příležitostně. 

Od roku 2012 klášter s kaplí využíval Schrödingerův institut ke 

svým aktivitám. V roce 2015 však musel být znepřístupněn pro 

jeho nebezpečný technický stav a narušenou stabilitu. 

Po téměř třiceti letech chátrání, které vedly k rozšíření 

dřevomorky a dřevokazných hub do střešního krovu a 

nebezpečnému narušení stability budovy, přistoupila 

kongregace sester Boromejek, která je vlastníkem budovy, k 

celkové rekonstrukci budovy. První etapa, jejímž cílem byla 

oprava krovu a střešní krytiny a nutné zabezpečovací práce, se 

uskutečnila v letech 2016 až 2017. Druhá etapa zahrnující 

vnitřní úpravy byla zahájena v roce 2019. Proinvestováno bylo 

téměř 20 mil. Kč. 

 
Nádherně, účelně jsou vybaveny prostory kláštera. 
 

Gratulujeme k úžasnému počinu iniciovaný kolektivem 

Schrödingerova institutu, který vede ředitelka Bc. Gabriela 

Doušová! A těšíme se na budoucí spolupráci, která by mohla 

být prohloubena otevřením dalšího volnočasového střediska 

institutu v Rybništi v příštím roce. O tom se rozepíšeme někdy 

příště… 
 

Krátká poznámka pro ty, kteří by snad o SI nikdy neslyšeli: 

Schrödingerův institut je největší volnočasová instituce 

v regionu, nabízí 180 kroužků (v mnoha oblastech od 

hudebních přes ty rukodělné až po sportovní) od Dolní 

Poustevny až po Rumburk, které využívá téměř 4 500 dětí.  

PeV 
 

Kulturní dům Rybniště – stavebně: 

 
 

Při kopání základů na novou kůlnu za kulturním domem jsme 

narazili na dešťovou kanalizaci, která oproti předpokladům 

vedla pod bývalou kotelnou. Kanalizace odvodňuje 

pečovatelák, nádraží, bývalou Jednotu, uliční vpusti, dešťové 

vody z kulturního domu a další neznámé přepady, jak je dobře 

vidět na fotografii nové šachty vedle kulturního domu. 

Vyměnilo se 30 metrů této kanalizace a v budoucnu nás čeká 

pokračování směrem k Matyásce. Nyní jsme se vymotali z uzlu 

u kulturního domu, kde se s měsíčním odkladem začalo se 

stavbou zázemí na místě bývalé kotelny. Uvnitř budovy se 

dokončují práce v patře. 
 

 

Kulturní dům Rybniště – sál v provozu: 

Když jsme vloni v listopadu zkolaudovali sál kulturního domu a 

slavnostně zahájili jeho provoz prosincovým koncertem 

základní školy, netušili jsme, že další akce bude soukromá… 

V sobotu 29.8. jste mohli větší frmol kolem KD zaznamenat, 

byla to svatba s téměř stovkou hostů. S potěšením můžeme 

říci, že sál prošel zatěžkávací zkouškou a prostory jsme bez 

závad opět převzali!  

Věříme a přejeme si, abychom si sál kulturního domu užili také 

společně při některé z obecních akcí, které do konce roku 

plánujeme.  

Pro soukromé účely je možné nebytové prostory také 

pronajmout. Podmínky krátkodobého pronájmu jsou 

zveřejněny na webových stránkách obce: 

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

PeV 
 



 

TURISTICKÝ MOST NA ŠÉBRU 
Stožecké sedlo v Lužických horách, kterému místní přezdívají 
Šébr, byl až dosud pro turistickou veřejnost synonymem hrůzy, 
což platilo zejména v zimních měsících, kdy se běžkaři museli 
brodit prosolenou břečkou podél svodidel silně frekventované 
silnice č. 1/9 vedoucí z Jiřetína pod Jedlovou na Novou Huť. 
Proto také dlouhých deset let usiloval dřívější starosta Jiřetína 
p. Josef Zoser o vybudování turistického mostu na místě, kudy 
prochází několik turistických tras, čímž by se problém vyřešil. 
Ve čtvrtek 6. 8. 2020 proběhlo v jiřetínském Obecním domě 
předání staveniště mostu přes sedlo silnice 1/9. Ten bude stát 
těsně pod vrcholem Šébru. Jednání se zúčastnili zástupci 
objednatele - Ústeckého kraje, zhotovitele - SaM Česká Lípa a 
uživatele. Byli to starostové z Rybniště, Dolního Podluží a 
Jiřetína v čele s předsedou Dobrovolného svazku obcí Tolštejn 
Ing. R. Forferou. Svazek byl iniciátorem této stavby s tím, že 
projekt nechala pořídit v roce 2012 o.p.s. České Švýcarsko. 
Dále byli přítomni zástupci zhotovitele projektu, o.p.s. České 
Švýcarsko, stavebního a bezpečnostního dozoru. 
Celé dílo v hodnotě 18 milionů Kč by mělo být, pokud bude přát 
počasí, dokončeno za 19 týdnů, to je do Vánoc. Zhotovitel 
předpokládá, že samotný most bude nainstalován nad 
zmíněnou tříproudovou komunikací do konce října. 
Předpokládá se, že po potřebné změně turistického značení v 
okolí, bude most hojně využíván jak pěšími turisty, tak běžkaři 
i cyklisty. Most a na něj navazující lesní cesty se stanou součástí 
připravované dálkové turistické trasy Nová hřebenovka, která 
by měla vést celým naším krajem po hřebenech Lužických hor  
a přes Krušné hory až do Karlovarského kraje.  
Most dlouhý 67 m by měl svým vzhledem a výškou nad 
komunikací (8m) krotit tak trošku i řidiče motorových vozidel, 
kteří od Nové Hutě do sedla Šébru přijíždějí širokou 
komunikací často nepřiměřenou rychlostí. Překvapeni na 
vrcholu prudkou levotočivou zatáčkou občas končí mimo 
komunikaci za příkopem ve stráni. 
(Převzato: Turistický magazín, 18.8.2020, zkráceno) 

 
Slavnostní podepsání předávacího protokolu stavby.  
 

 

Město Varnsdorf nabízí sociální byty 
Město Varnsdorf zveřejnilo na svých webových stránkách 
výzvu na pronájem sociálních bytů pro osoby v bytové nouzi. 
Jde o opravené byty v panelovém domě č.p. 2764 v ulici 
Žitavská ve Varnsdorfu. 
Žadatelé, kteří splní uvedená pravidla a jsou osoby v bytové 
nouzi, si mohou požádat o pronájem sociálního bytu ve 
Varnsdorfu.  
Formulář – Žádost o pronájem sociálního obecního bytu – je 

pro žadatele k dispozici v Centru sociálních služeb v ulici T. G. 
Masaryka 2470 ve Varnsdorfu u Bc. Kateřiny Hadarové - tel.: 
725 560 539. Kompletní podmínky a pravidla týkající se 
pronájmu sociálních bytů pro osoby v bytové nouzi jsou k 
dispozici na webových stránkách města Varnsdorf. 

 
 

 

Z lesa na stůl 
V rámci nové kampaně Z LESA NA STŮL nabízejí Vojenské lesy 
a Lesy ČR veřejnosti zvěřinu ze státních lesů. 

 

Na prodejních místech 
si za dostupné ceny 
můžete pořídit maso 
v garantované kvalitě 
s jasným původem.  
 

 
Prodej zvěřiny z Lesní správy Rumburk bude probíhat 
v Rybništi (v prostorách Lesů ČR ve dvoře č.p. 59). 
Zvěřina se prodává čerstvá a neopracovaná. Kusy masa jsou 
stále v kůži nebo peří a jejich dostupnost je nutné si nejprve 
ověřit a poté zamluvit pomocí objednávkového formuláře 
na webových stránkách projektu www.zlesanastul.cz. 
Zde také naleznete informace o sezonních aktualitách 
v nabídce nebo recepty od našich lesníků. 
 

 

11. ročník CROSS PARKMARATONU se 
skvěle vydařil 

Na účastníky čekala zbrusu nová trasa, neboť ta původní se 
několikrát křížila s krajskou komunikací z Krásné Lípy do 
Velkého Šenova, která je již téměř rok v rekonstrukci a nebyla 
z bezpečnostních důvodu povolena silničním správním 
úřadem. Ale nakonec se ukázalo, že nová trasa (pozn. redakce: 

letos vedla také přes území Rybniště - z Nové Chřibské po 

modré značce kolem kapličky Tříkrálové, dále přes Hangár 

k Farské kapli) je minimálně stejně atraktivní, ale určitě více 
náročná, s výškovým profilem 1052 m. Mezi 282 běžci byl i 
Vítek Pavlišta, špičkový vytrvalostní závodník, mistr republiky. 
Běželo se opět v několika kategoriích, pro začínající běžce byla 
letos otevřena novinka, a to běh RUN FOR FUN – 3 km. Pevnou 
součástí programu jsou již běhy se psy - Cannicross. Velkou 
radostí je rostoucí zájem malých závodníků. Počasí bylo 
tentokrát k běžcům přívětivé, ne tak žhavé jako po několik 
minulých ročníků. 
Marjánka Krásnolipská a její tým připravili opět skvělou akci, 
která byla důstojnou součástí již 18. Dne Českého Švýcarska i 
oslav 150. výročí Krásné Lípy na město.  

https://www.parkmaraton.cz/ 
FB Město Krásná Lípa 

Pozn. redakce: Gratulujeme všem účastníkům malým i velkým 

z Rybniště k běžeckým úspěchům! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Společenská kronika 
Narozeniny v měsíci září 2020 oslaví: 

 

Oldřich Koudelka   Bohumila Louková 
JUDr. Václav Pípal   Ing. Anna Korbelová 
Václav Bartoš    Jindřiška Daňková 
Jan Solar    Jaromír Špulák  
Marie Matějková  Jiřina Horáková 
Margita Danková  Ivan Bučko 
Marie Hučková 

 

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 září oslaví své  

narozeniny 

 

paní Jindřiška Daňková, paní Marie 
Matějková, paní Jiřina Horáková, 
paní Ing. Anna Korbelová a pan 
Oldřich Koudelka. 

 

Přejeme jim pevné zdraví. Klub důchodců 
 

 

 

VZPOMÍNKA 
Kristina Junková prov. Štyndlová se narodila v Rybništi, kde do 
roku 1950 bydlela v č.p. 47. Běžkyně závodila za Sokol 
Rumburk, ČSD a Lokomotivu Rybniště. Stala se mistryní 
republiky na 800 m v roce 1950 a v krosu 1951. Byla členkou 
štafety 3x800 m, která držela český rekord za 7:09:00 v roce 
1951. 
 

 

VZPOMÍNKA 

Dne 29. srpna 2020 jsme vzpomněli nedožitých 100. narozenin 
mojí maminky paní Berty Hájkové z Nové Chřibské. 
 

S láskou a vděčností vzpomíná dcera Kristina s rodinou 
 

Vzali se:  
Dne 21.8.2020 si řekli své „ANO“ v Jiřetíně pod 
Jedlovou Eliška Mokrá a Stanislav Král.  

Novomanželům blahopřejeme! 

 



 

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 

 

„Covid“ Soptíky nezastavil 
Týdenní soustředění mladých hasičů se letos konalo od 1. do 8. 
srpna v kempu Zelené údolí v Mladějově u Sobotky. Dětí letos 
bylo méně, což bylo většinou ovlivněno epidemiologickou 
situací v ČR. Ubytovali jsme se v chatkách po dvou a zažili 
společně pěkné chvíle. Kromě koupání v bazénu v kempu jsme 
navštívili aquacentrum v Mladé Boleslavi, zámek Humprecht, 
prošli Prachovské skály, v rámci celodenního výletu 
Hruboskalsko. Tvořili jsme např. batikovaná trička, táborovou 
vlajku, hvězdná souhvězdí z marshmallow a létající talíře s 
ufony, malovali kamínky a rozmisťovali je na různých místech. 
Proběhl u nás i turnaj ve stolních hrách, sportovní a hasičská 
olympiáda, ve které děti mimo jiné musely zachránit 
krvácejícího plyšového psa. Větší děti večer pozorovaly Jupiter, 
Saturn a dvojhvězdu ve velkém vozu. Celý týden proběhl dobře, 
doufáme, že děti odjížděly domů nadšené.  
Poděkování patří OÚ Rybniště za pomoc, manželům 
Chroustovským, kteří nám ve čtvrtek přivezli domácí rajčata, 
tvarohovo-povidlový koláč a domácí sušenky od Heleny 
Vytlačilové. Dále děkujeme Vlachům za tvarohové buchty a 
koláč na cestu a Tereze Chroustovské za drobné dárky pro děti. 

Vedoucí MV, JCH, IV 

 
Fialovo růžová holčičí převaha na výletě.  

 

 
Batikovaná trička všem moc slušela, hasičská babička Jiřinka 

v obležení.  

***** 

Děkuji za všechny rodiče, že jste organizaci hasičského 
soustředění v nejisté době nevzdali a že i s tou malou partou 
jste se vydali do krásného kouta naší republiky a že jste dětem 
zpestřili prázdniny!                                              Petra Vojtěchová 

TJ TATRAN Rybniště – připomínáme 

termíny domácích utkání 
Datum Den Hodina Domácí Hosté 

20.9. Ne 16:30 Rybniště Huntířov 

27.9. Ne 16:00 Rybniště Markvartice 

11.10. Ne 15:30 Rybniště Bynovec 

25.10. Ne 14:30 Rybniště D. Poustevna 

8.11. Ne 14:00 Rybniště Dolní Podluží 
 

 

 

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 
 

 

Hasičská soutěž v organizačních rukách 

našeho SDH: Přijďte povzbudit 
naše/všechny malé/větší hašiče v jejich 

snažení.  
 

 
 


