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Něco o zimní údržbě…  
Zimní údržba se řídí plánem, který byl schválen 
zastupitelstvem obce (je k dispozici na webových stránkách 
obce). A po letech bez sněhu přišla konečně „ladovská“ zima           
a my museli opět oprášit radlice, hrabla, frézy, sypače a i ten 
„zapadlý“ plán. Základem na údržbu místních komunikací je 
obecní multikára a nasmlouvaný traktor. Oba řidiči vyjíždí, kdy 
je potřeba, po vzájemně dohodě s vedením obce. Rovněž tak 
zaměstnanci obce jdou uklízet chodníky kdykoliv v případě 
potřeby. Chtěl bych jim všem poděkovat za jejich nasazení, 
občany poprosit o trochu shovívavosti, neboť ve stejný 
okamžik nemůžeme být všude a poděkovat i všem z Vás, kteří 
přiloží ruku ke společnému dílu. Zároveň poprosím všechny ty, 
kteří nám hází „náš“ sníh z vjezdů k domům na uklizené cesty, 
aby tak nečinili. On ten sníh je přeci nás všech! Díky za 
pochopení a užívejte si po letech sněhu, tak jako my! 

Ing. Roman Forfera, starosta obce 
 

 

Snímek z on-line kamery na budově obecního úřadu 29.1.2021 
 

 
Náš oranžový pomocník se svým řidičem najezdili v rámci zimní 

údržby stovky kilometrů. 
 

 

Pohlídejte si, abyste včas zaplatili poplatek 
za psa a nájem pozemku! Do konce března. 

Dlouhodobá snaha o směnu pozemků 
s Lesy ČR úspěšně ukončena 

Aneb vyprávění o tom, jak se jednoduchá myšlenka směny 
pozemků stane v byrokratických rukách státu téměř 
neuskutečnitelným snem!  
V roce 2013 jsme zahájili jednání s LESY ČR o směně naprosto 
logických celků pozemků, kdy tu je proužek lesa našeho v lese 
státním a naopak, tu je cesta naše vedoucí státním lesem a o 
300 metrů dále je zase cesta Lesů ČR procházející kolem domů 
našich obyvatel.  
Podala se žádost, zhotovily se geometrické plány, udělal se 
znalecký odhad dle platné oceňovací vyhlášky… spis z Lesní 
správy Rumburk putoval do kanceláří v Teplicích nebo Hradci. 
Než se stačili kompetentní vyjádřit, musel se aktualizovat 
znalecký odhad podle nové vyhlášky, znovu popsat důvody, 
které nás vedou k uskutečnění směn pozemků atp.. Spis se 
vždy doplnil a byl znovu odeslán ke schválení na ředitelství 
Lesů ČR, podobné kolečko se opakovalo v běhu let několikrát. 
Směna nakonec v roce 2015 byla ve fázi návrhu směnné 
smlouvy, která byla naším zastupitelstvem odsouhlasena, a 
opět se čekalo na schválení ze strany Lesů ČR a odeslání na 
Ministerstvo zemědělství ČR.  
Po dalších letech nečinnosti státního aparátu jsem se nakonec 
v srpnu 2019 odhodlal k sepsání „stížnosti“ generálnímu 
řediteli Lesů ČR. Můj dopis byl impulsem pro to, aby odpovědní 
úředníci nakonec konstatovali, že se původní spis ztratil. Takže 
jsme ve spolupráci s Lesní správou Rumburk připravili novou 
žádost o směnu, aktualizovali veškeré podklady a můžeme se 
tedy pochlubit, že po roce a čtvrt se nám povedlo dotáhnout 
„obchod desetiletí“ do zdárného konce.  
Shrnuto: Obec Rybniště nabídla ke směně lesní pozemky nebo 
ostatní plochu v k.ú. Rybniště a v k.ú. Nová Chřibská o celkové 
výměře 6601 m2 a požádala o pozemky od Lesů ČR o celkové 
výměře 6299 m2. Rozdíl hodnot pozemků činil 20 930,- Kč, 
který obec zaplatila po podpisu směnné smlouvy.  
Obec se nově stala vlastníkem pozemků č. 418, části 943, 
656/1, 222, 226 v k.ú. Rybniště a 436/1 a 436/3 v k.ú. Nová 
Chřibská.  
Závěrem bohužel musím ze zkušeností během desetiletého 
starostování konstatovat, že nejhorší obchody jsou s naším 
státem. A nerozumím tomu, proč tomu tak je. Vždyť jsme svým 
způsobem všichni na stejné lodi, tak proč si vzájemně 
nemůžeme pomáhat? A když už máte štěstí na rozumného 
státního úředníka, tak i on je nakonec svázán byrokratickými 
předpisy a pravidly, nad kterými občas zůstává rozum stát. 
Bylo by možná vhodné zakončit celý text přáním, ale v tomto 
směru zůstávám pesimistou, že od přebujelého státního 
úřednictva už nás žádná reforma nezachrání.  

Ing. Roman Forfera, starosta obce 

 

 



 

NOVINKY 
 prodej osiva a semen 

značky SEMO, sortiment se 

doplňuje průběžně, nově je velký 

výběr bylinek, salátů, paprik, 

okurek i rajčat. 

 objednávky živé drůbeže se 

rychle hromadí, na dubnový 

prodej (23.4.) máme již půlku z volné kapacity obsazenou.  

 nová prodejna Rybářských potřeb a návnad roste vedle 

pobočky ve Varnsdorfu (v Rybništi bude koutek pro rybáře 

zachován). 

 pro letošní rok jsme pořídili zásoby Hoštického substrátu 

(velký výběr již nyní na eshopu a brzy na prodejnách). 

Zpracováno dle FB „Stránka Levná krmiva Rybniště“ 
 

 

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 
 

 
 

Výtvarné potřeby Novák v roce 2019 přijaly novou značku 

Artikon. Rodinná firma je jedním z tradičních a dlouholetých 
českých prodejců výtvarných potřeb a rámařství. Celý výčet 

kategorií sortimentu a služeb je opravdu dlouhý, můžeme to 

však jednoduše shrnout tak, že naším posláním je přinášet 

lidem vše potřebné pro kreativitu, tvoření a umění obecně.  

Mimo kamenných prodejen v Praze, Pardubicích, Mladé 

Boleslavi provozují prodejnu v Rybništi – ta je nyní dle vládního 

nařízení otevřena pouze pro výdej internetových objednávek a 

zakázek.  

www.artikon.cz 
Zpracováno dle webových stránek Artikon 

 

 

 
 

Stále je každé úterý od 13:00 do 16:00 hod. otevřena pojízdná 

prodejna masa a uzenin v prostoru před samoobsluhou 

v Rybništi.  
 

Psalo se… Rybnišťský (pod)Vodník 
20.1.2004 

 

Dva nové zvony do kostela sv. Josefa v Rybništi 

Čas bez vyzvánění se pro rybnišťský kostel blíží téměř po 60ti 
letech ke konci. Renovace kostela bude brzy u konce, schází 
však zvony. 
V roce 1942 byly z věže sejmuty tři zvony, zůstal pouze jeden, 
který zachránil tehdejší starosta obce. Ke starému  – doposud 
sloužícímu – zvonu přibydou ještě dva nové, které nesou stejná 
jména jako zvony, které byly sejmuty, a to: Svatý Josef (620 kg) 

 a Svatý Bonifác (290 kg). 
První sbírka na pořízení dvou nových zvonů začala již před 
dvěma roky. V prvním kole sbírky se od rybnišťských obyvatel 
vybralo téměř 50.000,- Kč, druhé kolo poté vyneslo částku 
60.000,- Kč. Díky restaurátorovi severočeských kostelů, Mgr. 
Marcelu Hrubému z Rybniště, se získalo z Česko-německého 
fondu budoucnosti dalších 150.000,- Kč a zastupitelstvo 
přispělo částkou 100.000,- Kč. Odvozem nastřádaných 
měděných plechů se částka snížila o dalších 40.000,- Kč. Stále 
však ještě chybí částka 190.000,- Kč. 
Dne 22. května budou nové zvony svěceny. K této příležitosti 
jste všichni zváni.  

 
Pamatujete na navrácení zvonů do kostela?  

 

 

O psích hovínkách 
Umíte si asi představit, že psát článek o h…ě není žádná 

zábava. Ale už vůbec není žádná zábava vyjít si na procházku, 

dojít pro děti nebo spěchat na autobus. Což na to, že nám 

bezpečnou chůzi letos znepříjemňuje sněhová pokrývka! Ale 

co ty psí hromádky, které se nám nestydatě staví do cesty?! 

Chtěla 
jsem 

Vám říct, 
že sbírat 

psí 
hovínka 

není 
ostuda. 
Ostuda 

je nechat 

ho ležet uprostřed chodníku, v uličce v parku nebo na hrázi,             

o posekaných trávnících před soukromými ploty ani nemluvě! 

Taky to dělám, mám prostě v kapse mikrotenový sáček 

(většinou použitý od pečiva nebo zeleniny). Někdy stačí 

hovínko jen odhodit, jindy holt chodím s „balíčkem“ až do 

nejbližší, často až své popelnice.  

Pokud by chtěl někdo hledat výmluvy, že by pytlíky měla zajistit 

obec nebo že by měla instalovat koše na psí exkrementy apod., 

nic takového povinností obce není. Zodpovědnost za své psí 
kamarády máme jen my sami. 
Zkusme se chovat na veřejných prostranstvích tak, jak bychom 

se většinou chovali i u sebe doma. Pochybuji, že hromádku na 

své zahradě budete bez povšimnutí přeskakovat. Také 

nečekáte, až dorazí někdo jiný a uklidí to.  

Bc. Petra Vojtěchová, místostarostka a majitelka psa  



 

 

Co se u nás dělo aneb výběr z událostí 
Policie ČR za listopad a prosinec 2020 

V uvedené době byly v Rybništi evidovány trestné činy: 
2x trestný čin krádeže: 
- neznámý pachatel se vloupal na zahradu penzionu v obci a 
odcizil součástky motorových vozidel 
- neznámý pachatel odcizil větší množství dřeva, kulatiny, 
z lesního prostoru v Rybništi.  
Majitel osobního vozidla oznámil zpronevěru vozidla známým, 
věc je šetřena jako trestný čin zpronevěry a je stále v šetření. 
Vozidlo bylo vypátráno, ale sešrotované. 
O vánočních svátcích byla hlídka OOP Krásná Lípa přivolána 
k intoxikaci mladistvého alkoholem. Mladíka si převzala 
záchranná služba, věc byla šetřena pro podezření ze spáchání 
trestného činu Podání alkoholu dítěti a nakonec jako 
přestupek dalších osob oznámena do přestupkové komise.   
Hlídkou OOP Krásná Lípa byl přistižen řidič, který se dopustil 
trestného činu Maření výkonu úředního rozhodnutí řízením 
osobního vozidla. Navíc měl pozitivní test na návykové látky, 
po výzvě se odmítl podrobit lékařskému vyšetření s odběrem 
krve. 
Kriminální policie Rumburk šetřila případ údajného podezření 
z trestného činu zneužití nezletilce, po šetření byla věc 
založena, skutek se nestal. 
Evidované přestupky: 
1x byl řešen případ zatajení nálezu, a to mobilního telefonu na 
vlakovém nádraží. 
5x byli řešeni řidiči s pozitivním testem na návykové látky, dva 
z nich byli navíc neřidiči, oznámeni do správního řízení. 
2x byl řešen případ, kdy majitel vozidla toto provozuje na 
pozemních komunikacích bez pojištění odpovědnosti, což mu 
ukládá zákon. Oznámeno do správního řízení. 
1x byla přistižena řidička, která řídila přes již zadržený řidičský 
průkaz pro jízdu pod vlivem alkoholu. Jako další přestupek 
oznámena do správního řízení. 
1x byla přistižena osoba, spolujezdec v osobním vozidle, při 
držení malého množství marihuany pro vlastní potřebu. Droga 
mu byla odebrána a byl vyřešen pokutou v příkazním řízení ve 
výši 2000,- Kč.  
V Rybništi byl při kontrole totožnosti kontrolován dočasně 
bydlící muž, který byl veden v celostátním pátrání na základě 
soudcem vydaného příkazu k zadržení. Byl eskortován na 
služebnu policie a předán vyhlašujícímu útvaru policie. 
Dopravní nehody:  
Dne 11.12.2020 v 07:20 došlo na výjezdu na Chřibskou ke 
srážce osobního vozidla se zvěří, jelenem.  Ke zranění nedošlo, 
alkohol vyloučen, hmotná škoda vyčíslena na 50 tis. Kč  
Dne 14.12 2020 v 05:55 hod. dostal řidič osobního vozidla na 
výjezdu na Krásnou Lípu smyk a narazil do dopravní značky 
a stromu. Dechová zkouška  negativní, byl převezen na 
lékařské ošetření, hmotná škoda vyčíslena na 65 tis. Kč .  
V uvedené době bylo v Rybništi uloženo celkem 7 blokových 
pokut na místě. 

Zpracováno dle podkladů OO PČR 
 

 
 
 

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 

 
 

Výzva málotřídních škol 
Naše škola je zapojena do výzvy málotřídních škol, která usiluje 
o to, aby měla ve škole všechny žáky bez výjimky. Pravidla 
nastavená pro úplné školy jsou v podmínkách málotřídky 
nelogická. Nízký počet žáků umožňuje bez větších problémů 
dodržovat hygienická opatření, homogenitu skupiny, apod.  
Výzvu doposud podpořilo 646 málotřídek z 771, má mediální 
podporu, a s podporou poslanců, senátorů, pedagogické 
komory a asociace ředitelů směřuje do vlády. 
 

 
PeV 

 

 

Provoz školy v lednu 
Z důvodu zjištěného výskytu onemocnění COVID-19 byla od 
15.1. do 25.1. vyhlášena v MŠ a ZŠ karanténa. Celá škola byla 
na tuto dobu uzavřena s tím, že budou provedena karanténní 
opatření a provedeny testy RT-PCR na přítomnost viru SARS – 
CoV-2 u dětí a pedagogů. Provoz po nařízené karanténě bylo 
možné obnovit 26.1..  
Žáci 1. a 2. ročníku se vrací do prezenční výuky, žáci 3., 4., 5. 
ročníku ZŠ pokračují v distanční výuce. Ve čtvrtek 28.1. byla 
vydána pololetní vysvědčení a v pátek 29.1. proběhly pololetní 
prázdniny.  

PeV 
 

 

Školní rybník slovy hospodáře… 
Nejdříve bych začal s bilancováním uplynulé sezóny. V roce 
2020 se prodalo 1 168 povolenek k lovu ryb. Co se týče kapra 
obecného, vysadilo se 675 kusů o průměrné váze 2 kila a 
vychytalo se 401 kusů. Nej úlovky našich rybářů (které si 
odnesli): kapr obecný –  62 cm, štika obecná – 81 cm,84 cm, 
candát obecný – 78 cm, 72 cm, amur bílý-75 cm. Gratuluji k 
nádherným úlovkům.  
Rybářská stráž + asistenti pracovali dobře, pár přestupků se 
řešilo domluvou.  
V letošním roce je v plánu zpevňovat břehy a opravit lávku u 
přítoku. Sezóna začíná 1. dubna. Pokud budou nějaké změny, 
budu vás informovat. 
Přeji nejen rybářům a rybářkám hodně zdraví a životní pohody 
a hodně úlovků v roce 2021.  
Petrův zdar!                                                      Andrej Kočiš, hospodář 
 

… a dovětek starosty obce 
Již v minulém roce jsme se zmínili o rekordním příjmu za prodej 
povolenek, sezóna v roce 2020 opět vytvořila rekord: a to ve 
výši 229 450,-Kč. Výdaje na nákup ryb, údržbu kolem rybníka a 
další výdaje související s prodejem povolenek činily v loňském 
roce 126 227,-Kč, z toho ryby byly zakoupeny za 61 753,- Kč.  
Do statistiky se nepromítají náklady na likvidaci odpadu, který 
se pravidelně od rybníka sváží a likviduje ve sběrovém dvoře 
obce. Tato likvidace může ročně činit částku kolem 10 tis. Kč.  
Z pohledu vedení a zastupitelstva obce bude sportovní rybolov 
nadále podporován. 
Můžete se tedy opět těšit, jak si posedíte u Školního rybníka 
s prutem v ruce!                    Ing. Roman Forfera, starosta obce 



 



 

Altán na Mariinu skálu vzniká, zatím jej 
sestavují v dílně  

Nová konstrukce altánu určeného pro vrchol Mariiny skály v 
současné době vzniká v dílenských prostorách stavební firmy 
Hantych s.r.o. Po vytvoření ocelové nosné konstrukce jsou nyní 
vyráběny a osazovány dřevěné truhlářské prvky. Dílenské 
prostory by altán měl opustit zhruba v polovině února, na 
vrchol skály, kde proběhne jeho montáž a dokončovací práce, 
má být po částech vynesen vrtulníkem. 

 
Altán bude trvanlivější a bezpečnější, vzhledově se přiblíží 
historickému stavebnímu slohu. Grafika: Projekční ateliér 
FORWOOD. 

Převzato z webových stránek NPČS 
 

To nejlepší z regionů ČR 
MAS Český sever je koordinátorem regionální značky České 
Švýcarsko – regionální produkt. V celé České republice je 
zapojeno již 28 regionů. Cílem projektu je zviditelnit tradiční, 
kvalitní a hodnotné produkty. Ale nejen ty, také významné 
společenské akce, které jsou pro daný region typické. Pokud 
by vás zajímaly další české osvědčené výrobky ze všech oblastí, 
můžete se nechat inspirovat na facebooku „Regionální značky“ 
nebo na webových stránkách https://www.regionalni-
znacky.cz. Výrobky z našeho regionu najdete na e-shopu 
Českého Švýcarska: https://eshop.ceskesvycarsko.cz. 

 

Převzato z FB MAS Český sever 
 

Činnost klubu důchodců rok 2020 
Letošní rok jsme si v klubu důchodců moc neužili, a tak i naše 
činnost byla omezená. V roce 2020 jsme navštívili betlém pana 
Cobla, opékali jsme buřty na fotbalovém hřišti a povedl se nám 
i jeden moc pěkný výlet do Dětenic. Zde jsme navštívili zámek, 
pivovar a místní krčmu. Bohužel je to z naší činnosti vše. 
Doufáme, že rok 2021 bude lepší.  
                                            Za klub důchodců Jiřina Chroustovská 
 
 

 

Společenská kronika 
Narozeniny v měsíci únoru oslaví: 

 

Naděžda Sadravetzová   Milan Kofránek 
Bohumil Kolář   Václav Meloun 
Vladimír Čížek   Houba Marek 
Věra Resselová   Jaromír Chroustovský 
Helena Hynková  Karel Chládek   
Bohumil Radoň   Věra Danková  
Zdeněk Kadlec   Jiří Vašut 
 
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 únoru oslaví své narozeniny 
 
paní Věra Resselová,  
pan Jaromír Chroustovský. 
 
Přejeme hodně zdraví.  
Klub důchodců 
 

 

 
 

V lednu jsme se navždy 
rozloučili 
 

s panem Lubomírem Hryzákem 
a s panem Hansem Rudolfem  

 

 
 
 

 
 
 

 Narození v listopadu a 
lednu  
 

Viktorie Pallagová  
Jakub Korbel 

  
 

 
 

Městské divadlo Varnsdorf – ON AIR 
Vážení příznivci divadla,  
již několik měsíců není naše divadlo přístupné veřejnosti. 
Rozhodli jsme se, že Vám i přesto vše kulturu přineseme.                        
V ulicích města, kde máme vitrínky na propagaci, budeme 
pořádat výstavy. Dále od 21. ledna a následně každý čtvrtek 
začneme z divadla streamovat koncerty či představení.  

https://www.facebook.com/mestske.varnsdorf/ 
 



 

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 

 

 
 

Termín příštího zasedání Zastupitelstva obce 

Rybniště je plánován na středu 24.2.2021 od                     

16 hod.. Pozvánka bude min. 7 dní před konáním 

ZO zveřejněna na úřední desce. 
 

 

 

Do Rybniště na běžky 
Po dlouhém parkování v garáži mohl být letošní zimu 
vyzkoušen a nakonec pořádně zapřáhnut obecní sněžný skútr 
se stopařem.  
 

 
Na skútru se střídají dva řidiči Roman Forfera (na fotu) a Míra 
Chroustovský. 
 

Díky vydatné sněhové nadílce Rybniště připravilo a udržuje 
několik nenáročných běžkařských okruhů v obci. Někteří z vás 
vyzkoušeli na vlastní nohy běžkařské stopy, které se záhy po 
zveřejnění staly téměř regionální senzací.  
 

 
Čerstvé stopy perfektně zaříznuté do sněhového podkladu 
ocení nejen pokročilí běžkaři.  
 

Na webové stránky obce jsme umístili informace se zákresem 
a popisem jednotlivých okruhů včetně odkazu do Mapy.cz.              
Ty aktuálně doplňujeme o vyjetí skútru a stavu stop.  
Uvidíme, jaký bude vývoj počasí, a zda budeme ještě chvíli 
moci užívat krásných zimních dnů (a to nejen na běžkách). 

Bc. Petra Vojtěchová, místostarostka 

 

Nová trhací mapa pro běžkaře 
Na jedné straně je oblast Novoborska a okolí Polevska včetně 
části cyklostezky Varhany a první poloviny Lužické magistrály 
od Práchně na Novou Huť. Na druhé straně je oblast Cvikovska 
a okolí Luže včetně Lužické magistrály od Nové Hutě po 
Myslivny u Luže. Mapy byly vytvořeny destinací  Lužické a 
Žitavské hory - neobjevený klenot severu ve spolupráci s Ski 
Polevsko a za finanční podpory Libereckého kraje.  
Zimní mapu získáte na lyžařské boudě Ski Polevsko na Jedličné, 
v regionálním turistickém informačním centru v České Lípě, v 
lyžařské boudě v Horní Světlé, v informačním centru ve 
Cvikově a v Novém Boru, na parkovišti na Panské skále, 
Prácheň. 
 

 
Zdroj: FB Lužická magistrála,  

Lužické hory – neobjevený klenot severu 
 

 
Lužická magistrála je páteřní trasa v Lužických horách, která 
propojuje místní běžkařské okruhy v okolí obcí Polevsko, Prysk, 
Prácheň, Kamenický Šenov, Nový Oldřichov, Kytlice, Svor, Nový 
Bor, Cvikov a Horní Světlá. 

https://www.facebook.com/luzickamagistrala 

 

 

Kam za sněhem - sněhové zpravodajství od 

lyžařů pro lyžaře 
https://www.kamzasnehem.cz/ 

 
 

Cestujete veřejnou dopravou přes 

Německo? 
Od 28.1.2021 je povinností mít ve vlaku nebo v autobuse 
nasazenou chirurgickou roušku či respirátor FFP2. 
Připomínáme, že cesty do Německa za nákupy a turistikou 
jsou stále zakázané. 

Zdroj: FB České Švýcarsko, o.p.s. 
 

 

Každý pátek od 9:00 do 13:00 hodin bude na 

náměstí ve Chřibské prodejna pana Pídi se 

zabíjačkovými pochoutkami. Tak přijďte ochutnat. 


