
Leden 2021 Ročník : 30 Číslo : 1 Zdarma 

 

 

 

Rybnišťský (pod)Vodník je vydáván 

třicátým rokem! 
Dohledali jsme, že první číslo bylo připraveno na jaře roku 
1992. Vycházel jako občasník a redaktorkou byla tehdejší 
starostka obce Ing. Anna Korbelová. V archivu na obecním 
úřadě máme uschována všechna čísla od roku 1999, kdy již byl 
(pod)Vodník vydáván pravidelně každý měsíc. Prolistovat si 
historií obce může být zajímavé, poučné, inspirativní, proto do 
časopisu zařadíme rubriku „Psalo se…“.  
Ještě k samotnému názvu obecního zpravodaje – dle vyjádření 
bývalé starostky paní Ing. Anny Korbelové byl zvolen tak, aby 
byl adresný k obci, což se vodníkem podařilo. A ta malá 
závorka znamená určitou svobodu názorů a zveřejněných 
postřehů. 
Stále pro vás připravujeme obecní časopis – možná na první 
pohled ve skromnějším kabátu – o to víc se snažíme ho naplnit 
cennými informacemi. V letošním „jubilejním“ roce připravíme 
každý měsíc i něco pro milovníky křížovek!  

Bc. Petra Vojtěchová, Ing. Roman Forfera 
 

Shrnutí roku 2020 
Do našich životů přišel náhle na začátku jara, nebyl vítán, a 
přesto zůstal a my se s ním musíme naučit žít. Covid-19 obrátil 
zaběhnuté pořádky i nepořádky vzhůru nohama, zastavil 
mnoho akcí, přerušil spoustu kontaktů, co bylo běžné, stalo se 
nedostupným, co bylo dostupné, stalo se zakázaným. Nicméně 
život v obci se nezastavil, tak nám dovolte malé ohlédnutí. 
S pomocí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR (ve výši 
přes 1 mil. Kč) byla realizována oprava místní komunikace 
od rybníčku za stavebninami přes „varnsdorfský přejezd“ 
směrem k hlavní silnici na Krásnou Lípu.  Obec přidala na akci 
ze svého rozpočtu 471 tis. Kč. 
Ostatní přislíbené dotace jsou v různém stupni 
rozpracovanosti.  
Mnoho akcí se realizovalo z vlastního rozpočtu obce. Obec 
hradila z rozpočtu materiál na opravy klubovny SDH. Ve škole 
se investovalo přes 150 tis. Kč do oprav společné chodby v 1. 
NP. Díky iniciativě rodičů, dobrovolné práce rodičů, dětí i 
personálu školy, za finančního přispění rodičů a obce byl 
instalován nový plot u školy (drobné nedodělky budou 
odstraněny).  
Za 230 tis. Kč se provedla oprava zpevněné plochy ve sběrném 
dvoře u obecního úřadu. Proběhla oprava střechy na klubovně 
TJ Tatran za 108 tis. Kč. Museli jsme vynaložit přes 250 tis. Kč 
na opravu svozového vozidla (oranžové multikáry), provoz 
obce bez tohoto pomocníka bychom si stěží uměli představit. 
Přes 100 tis. Kč jsme vynaložili do obnovy veřejného osvětlení 
(výměna rozvaděčů a instalace nových lamp VO).  

Zásadní investicí ve výši téměř 0,5 mil. Kč byla oprava čistírny 
odpadních vod u domu s pečovatelkou službou.  
Pravidelnou pozornost věnujeme také údržbě a péči o zeleň 
v obci, někdy je třeba více kácet, aby to hezké vyniklo. Je to 
oblast, která bude nadále v našem zájmu.  
Tou ale úplně hlavní položkou v rozpočtu tvoří „Kulturní dům“. 
V letošním roce byl na konci března zkolaudován sál, sklad s 
barem určeným pro obsluhu sálu, chodba, šatna a sociální 
zázemí objektu (toalety) – tedy část objektu, která byla k 
původní budově hospody přistavěna v r. 1976. Do konce roku 
se pak práce přesunuly do 1. patra, kde se kompletně opravily 
prostory bytu, kanceláře a ostatních prostor. Provedla se také 
hrubá stavba příručního skladu a neplánovaně se musely 
provést zásahy na dešťové kanalizaci. V roce 2020 bylo na KD 
proinvestováno 3,5 mil. Kč. Bohužel jsme nestihli – z důvodů 
známých – absolvovat žádnou plánovanou akci v kulturním 
domě. Zůstává to tedy ve fázi přání, aby se tak stalo v letošním 
roce…   
Je zřejmé, že díky Covidu-19 jsme se museli vypořádat s řadou 
překážek, ale naši činnost pro obec nezastavil. Naštěstí 
můžeme konstatovat, že se nevyplnily černé scénáře – tedy že 
se negativní vývoj neodrazil na příjmové stránce rozpočtu a 
mohli jsme dokončit plánované akce v plném rozsahu. 
Doufejme, že tento trend přetrvá i v tomto roce! 

vedení obce 
 

 

Krátce z posledního zasedání zastupitelů 

v roce 2020 
Nejdůležitějším bodem prosincového zasedání bylo schválení 
nejzásadnější „věci“ pro chod obce, tedy rozpočtu obce na rok 
2021. Rozpočet na rok 2021 je sestaven jako schodkový 
s plánovanými příjmy 10,7 mil. Kč a výdaji 18,6 mil. Kč. Ztráta 
je kryta uspořenými prostředky z minulých let. Ve výdajích jsou 
největší investice plánovány na pokračování rekonstrukce 
kulturního domu, na výměnu střechy na staré budově domu 
s pečovatelskou službou, na revitalizaci parku u kostela nebo 
na rozšíření vodovodu v obci.  
Zastupitelé schválili žádosti o pronájem a následný prodej 
pozemku za účelem výstavby rodinných domů – a to na 
p.č.k.418/3 v k.ú. Nová Chřibská o výměře 3200 m2 a  na 
p.č.k.682 v k.ú. Rybniště o výměře 1639 m2. 
Zastupitelstvo vyhovělo žádosti o úpravu podmínek ve 
smlouvě o smlouvě budoucí kupní, a to tak, že prodej pozemku 
bude umožněn po zhotovení základové desky domu z důvodu 
čerpání hypotéky a vydalo plán rozvoje sportu.  
Schválený rozpočet, plán rozvoje sportu i usnesení ZO jsou 

zveřejněny na webových stránkách obce. Zápis ze zasedání je 

k nahlédnutí na obecním úřadě. 

Bc. Petra Vojtěchová, místostarostka  

 

 



NOVÁ VLAKOVÁ LINKA U9 VARNSDORF - 
RYBNIŠTĚ A ZPĚT 

Od 13. prosince 2020 je zavedena nová vlaková linka U9 z 
Rybniště do Varnsdorfu. Tato linka by měla lépe reagovat na 
složité jízdní řády na pomezí tří zemí a posílit spojení 
Varnsdorfu s vnitrozemím. Nahrazuje jednu ze dvou 
dosavadních větví Trilexu. 
Na druhou z nich bude mít přímou návaznost, stejně jako bude 
v Rybništi propojena se spoji do Rumburku, České Lípy i 
Děčína. Znamená to mimo jiné výrazně hustší nabídku spojů, v 
pracovní dny dvanáct párů místo dosavadních osmi párů spojů. 
S ohledem na velmi krátkou trasu ji obslouží ty nejmenší 
motorové vozy řady 810. 

 
Zdroj: Doprava Ústeckého kraje 
 

 

Psalo se… Rybnišťský (pod)Vodník 
19.2.1999 

Naše obec už má svůj znak i prapor. Na obrázku připomínáme. 
Jak vypadá a co znak představuje, uvádíme dále. O celé 
události jste se mohli dočíst v tisku (např. Děčínský deník, 
Výběžek). 
Oprávnění mít svůj znak a prapor obdržela starostka obce paní 
Ing. Anna Korbelová spolu se svou zástupkyní paní Evou 
Homolkovou v úterý 16. února 1999 z rukou předsedy 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR p. Václava Klause ve 
slavnostní síni budovy Poslanecké sněmovny ČR v Praze.  
Znak a prapor nebo jen jedno z nich obdrželo celkem 42 obcí 
nebo měst ČR.  
Pan Václav Klaus každému starostovi osobně blahopřál a za 
všechny přítomné mu děkoval starosta města Louny. 
Celý slavnostní akt byl ukončen přípitkem šampaňského a 
neformální besedou s předsedou PSP ČR Václavem Klausem a 
několika dalšími poslanci a členy heraldické komise 
Parlamentu ČR.  
Takže naše obec již má oprávnění používat znak i prapor a nyní 
bude na obecním zastupitelstvu, jak tento znak i prapor dovolí 
používat. Nyní necháme znak i prapor vyrobit a potom se 
chystá celoobecní oslava tak, aby tato událost byla důstojně 
v obci oslavena. 
Co znak a prapor vyjadřuje?  
Na znaku obce Rybniště je modrý štít se stříbrnou krokví a 
zlatou rybářskou sítí. Modrou barvou štítu a zlatou sítí je 
připomenut název obce. Krokev, jejíž tvar je totožný 

s úhelníkem, nástrojem pro měření pravého úhlu, je jedním 
z atributů tesaře sv. Josefa, kterému je zasvěcen zdejší kostel. 
Takto je umocněna adresnost znaku.  
Prapor tvořený modrým listem s bílou krokví opakuje podobu 
znaku. Podobně je inspirován rybářskou sítí žlutý žerďový klín.  
 

                
Znak           Prapor 
 

 

Poplatek za psa v roce 2021 
Od loňského roku došlo ke sjednocení poplatku na jednu 
jedinou sazbu - a to 100 Kč za psa.  
Připomínáme tedy, že se nerozlišuje, zda držitel psa je starobní 
důchodce či výdělečně činná osoba, zda je pes chován v bytě 
či na zahradě u rodinného domu nebo zda-li jeden majitel má 
psa jednoho, či jich má několik – stále platí 100,- Kč za psa. 
Splatnost poplatku je do 31. března příslušného kalendářního 
roku.  
Úmrtí psa je třeba také oznámit na obecním úřadě, abychom 
poplatek nevymáhali.  
Úplné znění obecní vyhlášky je k dispozici na obecním úřadě 
nebo na webových stránkách obce.                                          PeV 

 

 

Kácení v Nové Chřibské 
I když obec Rybniště nedostatkem zeleně netrpí, každý strom 
padá k zemi po pečlivém posouzení dendrologem a po 
úředním povolení. V polovině prosince provedl pan Štěpán 
Heger kácení u rybníčka v Nové Chřibské, vysvobozujeme 
vodní plochu ze sevření obrovských bříz a jasanů. V tomto roce 
plánujeme i revitalizaci rybníčku a jeho stavebních objektů.  
Děkujeme majitelům sousedních pozemků, p. Koudelkovi a p. 
Doležalovi, za vstřícnost a trpělivost při odklízení dřevní hmoty 
a následné manipulaci na pozemcích. A díky také pracovníkům 
obce za úklid dřeva, který byl v daných podmínkách náročnější. 

Bc. Petra Vojtěchová, místostarostka 
 

 
Kácely se vzrostlé stromy v náročném terénu. 

 

Senátní kancelář Varnsdorf Ing. Zbyňka Linharta 
gen. Svobody 1905, 407 47 Varnsdorf 

každé pondělí 14:00-16:30 hod. 
jinak dle přítomnosti a po dohodě 



 

Odpadové hospodářství v Rybništi 
Souhrnné informace o tom, jak se v obci nakládá s odpady, 

kam a jak se ukládájí, kolik stojí, jsou užitečné stále, proto je 

opět zařazujeme. V této přehledné formě jsou také k dispozici 

na webových stránkách, případně se můžete informovat na 

obecním úřadě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Možná, že někteří zaznamenali, že se legislativa týkající se 

odpadového hospodářství novelizovala, obec na to 

samozřejmě musí také reagovat, ale minimálně na letní 

svozové období se pro občany Rybniště nic měnit nebude.               

O všech změnách budete včas informováni. 

PeV 

 

 



 



 

Nové webovky o Lužických horách 
Lužické hory jsou pomyslnou křižovatkou světů. Leží přesně 
mezi Českem a Německem, mezi Jizerskými horami, Českým 
středohořím a Českosaským Švýcarskem. Díky tomu v sobě 
kombinují ty nejzajímavější kulturní i přírodní unikáty. 
Poznejte i Vy tyto unikátní fenomény, které celá staletí utváří 
ráz tohoto kraje na stránkách https://doluzihor.cz/. 

 
Lužické hory – Objevte skrytý klenot severních Čech 

 

Mikuláš se svojí družinou chodil naší obcí 

 
Za všechny navštívené rodiny, obdarované, pochválené i 
pokárané děti děkujeme, že se stále najdou dobrovolníci (Míra 
Chroustovský, Josef Trojan, Ivanka Vytlačilová, Michal 
Houštecký), kteří uchovávají obecní tradice. 
 

 

Poděkování  
Velmi děkujeme jiřetínskému faráři panu Mgr. Pavlu 
Koudelkovi, který vstřícně vyhověl žádosti starosty obce a 
odsloužil v Rybništi Vánoční mši svatou. V pandemické době se 
jednalo o ojedinělou vánoční mši. Na Štědrý den si cestu do 
kostela sv. Josefa našlo pár desítek lidí. Děkujeme také 
manželům Pečeným, kteří se postarali o přípravu, otevření 
kostela a zajistili betlémské světlo! 
 
¨ 

 

Společenská kronika 
Narozeniny v měsíci lednu 2021 oslaví: 

Vlastislava Kolářová   Jiřina Barešová 
Marcella Kurucová   Miroslava Chaloupková 
Hana Langová    Jan Danko 
Milena Hellerová  Irena Ubĺanská 
Blažena Kopecká   Drahuše Kadlecová 
Irena Pípalová    Stanislav Mrklas 
Milan Hučko    Zdeněk Matějka 
Jan Valeš    Pavel Valeš 
František Dvořáček   Jitka Sedláková 
Hana Radoňová  Vlasta Bartošová 
 
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 lednu oslaví své narozeniny 

 
paní Vlastislava Kolářová 
a paní Eva Vlčková. 
 
Přejeme hodně zdraví.  
Klub důchodců 
 

 

 

Z klubu důchodců 
Letošní rok jsme v klubu důchodců zakončili vánočním 
posezením. Bylo to velice příjemné posezení u chutného 
vánočního oběda. Nechyběla ani sklenička dobrého pití a káva 
s vánoční štolou.  
Velkým a milým překvapením byla "venkovní návštěva" dětí z 
místní družiny. Pod okny nám zazpívaly (samozřejmě v 
odstupu a ústenkách) vánoční písničky a navodily nám krásnou 
atmosféru. Na závěr všem rozdaly vlastnoručně vyrobené 
dárečky.  
S přáním krásných vánočních svátků a zdraví v novém roce 
jsme se rozešli a doufáme, že rok 2021 bude ke všem lidem 
přívětivější.         

 Za klub důchodců Jiřina Chroustovská 
 

 

Dokonalé (i ty méně dokonalé) sněhuláky jsme si mohli 
postavit díky sněhové nadílce, která se na nás sesypala 

v neděli 3.1.2020. 



 

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 

 

 

Zpráva o činnosti Jednotky SDH Rybniště  
za rok 2020 

Minulý rok jsme zasahovali u nejrůznějších událostí, na které 
se nejde nikdy připravit, protože každá událost je jiná. Celkem 
šlo o 18 událostí. V jednotce máme i několik „nováčků”, kteří 
si za rok 2020 prošli doslova zkouškou ohněm. Jako jednotka 
již opět táhneme za jeden provaz a můžeme se jeden na 
druhého spolehnout. Mezi největší zásahy za rok 2020 se řadí:  
Požár loveckých chat na Tokáni – dne 22. 5. 2020 časně ráno 
byl vyhlášen poplach s tím, že se jedná o požár travního 
porostu v Doubici, ale po komunikaci s operačním střediskem 
během jízdy na místo události bylo upřesněno, že se jedná o 
požár loveckých chat na Tokáni. Na místo jsme během 7 minut 
vyrazili s naší cisternou v počtu 1+2. Pro naše dva nové členy 
to byl první velký zásah, při kterém si sáhli na úplné dno svých 
sil. Byl to vyčerpávající 14-ti hodinový zásah v nepřístupném 
terénu, ve vysokých teplotách a chaty plné nástrah v podobě 
tlakových láhví. Pro nás zásah skončil až druhý den v sobotu 
kolem poledne, kdy bylo prováděno dohašování a balení 
použitého hasebního materiálu.  
Vykolejení vlaku na nádraží ČD – dne 1. 6. 2020 okolo 10 
hodiny byl vyhlášen poplach. Byli jsme povoláni k vykolejení 
vlaku na nádraží v Rybništi s únikem nafty. Již při příjezdu na 
místo vytékala silně nafta z proražené nádrže lokomotivy. 
Podle ukazatele mělo být v nádrži tři čtvrtiny objemu, ale 
během zásahu hasičů ze SŽDC Liberec s čerpadlem bylo 
zjištěno, že plovák v nádrži se zasekl a všechna nafta vytekla do 
podloží. Byli jsme odvoláni, protože nebylo potřeba naší 
přítomnosti, jelikož se čekalo na firmu, která bude provádět 
sanaci podloží zasaženého naftou. Po cca 1 hodině byl zjištěn 
masivní únik ropné látky do místního potoku "Matyáska“. Tím 
pro nás začal nepřetržitý sedmidenní boj, aby se ropná látka 
nedostala až do Školního rybníka. Během těchto náročných dní 
jsme byli rozděleni do několika skupin, které zajišťovaly sběr 
sorbentů s ropnou látkou a jejich výměnu. Na žádost firmy, 
která následně prováděla sanaci zasažených ploch potrubí, 
jsme tyto části postupně proplachovali tak, aby se na druhé 
straně stíhala odsávat kontaminovaná voda. Později jsme 
zajišťovali výměnu sorpčních válců.   
Požár garáže u rodinného domu – v úterý 23. 6. 2020, krátce 
po půlnoci, jsme zasahovali u požáru garáže, která byla 
připojena k cihlovému domu. Již od pohledu a hluku 
praskajícího eternitu jsme věděli, že jde o vteřiny, než od 
velkého žáru popraskají skla či chytne střecha. Naštěstí byl 
požár pouhých 100 metrů od požární zbrojnice, a tak jsme na 
místě byli prakticky ihned. Protože bylo nutné ochránit dům, 
ihned jsme začali odrážet plameny tak, aby nedošlo zahoření. 
Náš zásah byl posléze opravdu kladně oceněn ze všech stran a 
hlavně od majitelů. 
Kuriózním zásahem roku 2020 byla technická pomoc (čerpání 
vody) – na Silvestra (31. 12. 2020) jsme na žádost starosty obce 
vyjeli čerpat vodu z nedalekého rybníku do Nové Chřibské, kde 
probíhalo kácení a následné prořezávání stromů před 
plánovaným odbahněním. Bohužel při prořezávání došlo 
k uvolnění klíčů od auta z nezajištěné kapsy a ty spadly cca z 
12 metrů do rybníka. Použili jsme dvě čerpadla tak, aby hladina 

klesala co nejrychleji. Cca po 2 hodinách čerpání a pokusech o 
nalezení klíčů se šance tenčily a majitel se pomalu smiřoval se 
ztrátou. Ale štěstí stálo při nás a při sklízení materiálu a 
vytahování čerpadel byly klíče přisáty na sacím koši jednoho 
z čerpadel. I bláznivé zásahy mají dobré konce. 
Z dalších událostí se jednalo o technickou pomoc –  dopravní 
nehoda 2x OA (úklid po dopravní nehodě); požár OA – 
opuštěný OA na Nové Vsi (odstavné parkoviště pod JV Ranch); 
dopravní nehodu – železniční (sražený člověk na přejezdu); 
požár – travní porost v Nové Chřibské; 3x technickou pomoc – 
odstranění bodavého hmyzu; technická pomoc – transport 
pacienta; požár – nízká budova Doubice; technická pomoc – 
únik ropných látek na pozemní komunikaci; technická pomoc 
– čerpání vody ze sklepa; požár – saze v komíně; požár – saze 
v komíně. 
Během roku jsme od kolegů z Horního Podluží dostali darem 3 
vícevrstvé zásahové komplety a dva kabáty. Tyto obleky 
využíváme v zimním období a v místech, kde jsme vystaveni 
vysokým teplotám. Velice si daru vážíme. 
Rok 2020, i když byl náročný v souvislosti s pandemií 
koronaviru, byl pro nás velkým přínosem – díky podpoře obce 
jsme si pořídili nového pomocníka (motorovou pilu Stihl 
MS261) a provedli repasi čerpadla PS 12 v hodnotě 59000,- Kč 
a mnoho dalších materiálních věcí a nářadí.  
Tímto děkuji všem členům naší jednotky za obětavou činnost a 
nasazení vždy na 100% v jakémkoliv případě.  
Dále velké poděkování patří vedení obce v čele se starostou 
obce Ing. Romanem Forferou za celoroční finanční podporu 
celé jednotky, bez které bychom nemohli fungovat. 

Jaromír Chroustovský – velitel JSDH 
 

 
 

Vážíme si práce Jednotky SDH Rybniště pro obec! Jsme rádi, 

že jste nám všem nablízku, když je potřeba. Máme radost, že 

je naše jednotka opět akceschopná při výjezdech mimo obec. 

Máte naši podporu. Děkujeme!                                  vedení obce 
 

 

 NFSV v rámci 

programu „Svěží 

voda“ podpořil 

činnost                      

SDH Rybniště poskytnutím daru ve výši 5 tis. Kč na 

pořízení technických a ochranných prostředků a 

hasičského stejnokroje. Vybavení bude použito pro 

tréninkovou činnost mladých hasičů. Děkujeme! 



ZZÁÁKKLLAADDNNÍÍ ŠŠKKOOLLAA AA MMAATTEEŘŘSSKKÁÁ ŠŠKKOOLLAA

......IINNFFOORRMMAACCEE  ZZ  NNAAŠŠÍÍ  ŠŠKKOOLLIIČČKKYY...... 
 

JAK JSME PROŽILI PROSINEC…                                 

….V MATEŘSKÉ ŠKOLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEŘSKÉ ŠKOLE

JAK JSME

V M…….V M



… VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ                                                                                                               

Srdečně děkujeme Míle Vytlačilové za přípravu chaloupek pro děti ze školní družiny. Jednalo se o 

perníkové díly k sestavení a ozdobení chaloupek pro 42 dětí!!!!!!! Díky tomu se děti nejen bavily, ale také se 

něco naučily. Vážíme si času, který to muselo stát, a za sponzorský dar (potřeby na těsto) děkujeme! 

Ivě Vytlačilové patří poděkování za spolupráci na překvapení – zpívání u klubu důchodců a rozdání dárků dalším 

seniorům v obci. 

…………………………………………………………………………………………………………………… VEVV ŠKO

Všem rodičům srdečně děkuji za vynikající a milou 

spolupráci a přeji vše nejlepší do nového roku.               

vychovatelka Iva Netuková 

„samoobslužný“ 

VÁNOČNÍ JARMARK  

sestavování a zdobení 

perníkových chaloupek 

zpívání koled s nadílkou u Klubu důchodců, nebo předání doma 

„vánoční 

cesta“ : 

zdobení 

stromků 

v kostele 

a v lese 

zvířátkům 


