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NEPŘEHLÉDNĚTE POZVÁNKY 
na nejbližší kulturní akce 

• 20.11. koncert rumburské kapely The PIX a taneční 
zábava s DJ Jirkou Koubkem 

• 23.11. kytarový koncert Scotta Ibexe a Ivana Paisrta  

• 26.11. slavnostní rozsvícení vánočního stromečku (s 
koncertem v kostele sv. Josefa a vánočním 
jarmarkem ve škole) 

Všechny pozvánky na akce najdete na str. 3! 
 

 

Rumburská nemocnice INFORMUJE 
Od 1.11.2021 je v provozu NOVÉ ODBĚROVÉ MÍSTO (již ne v 
PODHÁJÍ!). Odběrové místo je umístěno v suterénu objektu 
PAVILONU I, U Nemocnice 1298/6 (pavilon u bazénu). Přístup 
do odběrového místa je přímo z venku. NEVSTUPUJTE DO 
ČEKÁRNY (čekárna – slouží pouze jako průchod, není určena k 
čekání na odběr. čeká se „venku“ – dodržujte pravidla: 
předepsané vzdálenosti min. 2 metry, respirátor FPP2.  
 

OČKOVÁNÍ se provádí v areálu Podhájí na adrese Lesní 
1062/26, v prostorách bývalé interní ambulance v nových 
hodinách.  

Bližší pokyny na webu nemocnice v sekci COVID-19. 
http://www.nemrum.cz/ 

  

 

Lávka Šébr přes Stožecké sedlo 
Dne 22.10. za pěkného, ale mrazivého dopoledne proběhlo 
slavnostní otevření nové turistické lávky na Šébru. 
Lávka stojí na katastrech obcí Jiřetína pod Jedlovou a Dolního 
Podluží.  
 

 
Foto J. Petružálek: Slavnostním přestřižením pásky byli 
pověřeni zleva, Jiří Řehák (náměstek hejtmana pro regionální 
rozvoj Ústeckého kraj), Zbyněk Linhart (senátor za okres Děčín), 

Martin Půta (hejtman Libereckého kraje), Jiří Vosecký (senátor 
okresu Česká Lípa),  Tomáš Riegel (radní pro investice 
Ústeckého kraje), Josef Zoser (bývalý starosta obce Jiřetína pod 
Jedlovou) a Dušan Drahoš (místopředseda  představenstva 
zhotovitele díla firmy SaM silnice a mosty a.s. Česká Lípa). 
Pásku symbolicky drží Roman Forfera (starosta Rybniště a 
zároveň předseda Dobrovolného svazku obcí Tolštějn) z jedné 
strany a paní Kateřina Jonáková (starostka  Svoru) z druhé 
strany.  
 

Dílo se skládá z dřevěné obloukové lávky s horní mostovkou, 
která má rozpětí hlavního oblouku 30 m. Na lávku dlouhou            
61 m navazuje z obou stran turistická stezka pro pěší, lyžaře a 
cyklisty. Ta byla nově vybudována v celkové délce 607 m, a to 
z větší části v trase vysokotlakého plynovodu (514 m), 
směřujícího z Novoborska do Šluknovského výběžku. Kryt 
stezky je proveden z čedičového rozpadu. V jedné části této 
stezky je nebezpečný spád, který dosahuje až 14 %. Nejvyšší 
část nového díla leží ve výšce 615 m n. m.  
Lávka, která mimoúrovňově překonává v 7 m silnici I/9,               
je skutečnou vstupní branou do Šluknovského výběžku.                
Byla vybudována z iniciativy Dobrovolného svazku obcí 
Tolštejn za vydatné pomoci o.p.s. České Švýcarsko. Majitelem 
i investorem stavby je Ústecký kraj, který uhradil hodnotu 
celého díla ve výši 19,5 mil. Kč včetně DPH. Stavba byla 
realizována v rozmezí srpen 2020 – srpen 2021. Projektantem 
díla byla projektová kancelář VANER s.r.o. Liberec. Údržbu 
stavby se zavázal provádět na své náklady Dobrovolný svazek 
obcí Tolštejn.                                                                     Josef Zoser 

 
Foto J. Stejskal: Nová lávka dominuje i pohledu z výšky…  
 

 

Termín plesu v Rybništi: 19.2.2022! 
Plánujeme ples pod názvem „Hasičský bál aneb slaví celá 
vesnice“. Chceme příští rok připomenout důležité výročí hasičů 
v Rybništi, které jsme v roce 2020 nestihli oslavit.  
Pokud byste se chtěli na přípravě a zajištění plesu jakkoliv 
podílet, budeme rádi! Využijte kontakty na obecní úřad.  

Bc. Petra Vojtěchová, místostarostka 

 

 



 

Koncert v kulturáku se vydařil 
Pianista Dominik Fajkus a violoncelista Jan Hanousek zavítali 
do Kulturního domu Rybniště z Opavy a úžasně odehráli 
netradiční koncerty v úzké interakci s publikem. 
Opavští umělci pobavili téměř stovku návštěvníků při 
večerním koncertu dne 21.10. a druhý den v pátek dopoledne 
v rámci projektu "Za Oponou s Dominikem F." téměř dvě 
stovky žáků z naší základní školy a okolních škol. 

 
Večerní vystoupení umělců zachytil Jiří Musílek. 
 

 
Dominik Fajkus mezi školáky v zaplněném sále. 

 

 

Jak se volilo v Rybništi 
K volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky, které se konaly 8. a 9. 10. 2021, přišlo 319 voličů, 
z celkových 542. Volební účast byla 58,86 % a byla o 6,5 % 
nižší než celorepubliková účast u voleb.  
 ANO 2011 získalo 44,47% (t.j 141 hlasů),  
 Svoboda a přímá demokracie (SPD) 15,45% (49 hlasů),  
 PIRÁTI a STAROSTOVÉ 14,19% (45 hlasů),  
 SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09 13,56% (43 hlasů), 
 PŘÍSAHA – obč. hnutí Roberta Šlachty 3,78% (zisk 12 

hlasů), 
 Komunistická strana Čech a Moravy 3,15% (10 hlasů), 
 Trikolora Svobodní Soukromníci 1,89 % (zisk 6 hlasů),  
 VOLNÝ blok 0,94% (3 hlasy), 
 Česká strana sociálně demokratická 0,94% (3 hlasy),  
 Aliance pro budoucnost 0,94% (3 hlasy),  
 Strana zelených 0,63% (2 hlasy), 
Ostatní strany nebo sdružení nezískaly žádný platný hlas. 

Zdroj: ČSÚ 
 

 

Milostivé léto dá dlužníkům šanci zaplatit 
pohledávky bez sankcí 

K 30. červenci byla ve Sbírce zákonů ČR uveřejněna 
novelizace Občanského a exekučního řádu. Jednou z částí 

zákona, kterým byly novelizovány uvedené předpisy, bylo 
ustanovení tzv. „Milostivého léta“, které platí pro období od 
28. října 2021 do 28. ledna 2022. 
„Milostivé léto“ dává dlužníkům jedinečnou a jednorázovou 
příležitost zaplatit své exekučně zažalované pohledávky vůči 
státu, obcím a jiným veřejnoprávním věřitelům bez sankcí a 
příslušenství. 
Během něj mohou lidé snadněji ukončit stovky tisíc exekucí, 
které v minulosti vznikly z veřejnoprávních dluhů. Nesplacené 
závazky, které mezitím mnohdy narostly na několikanásobky 
původního dluhu, půjde vymazat během tří měsíců za 
zvýhodněných podmínek. 
Příklad z praxe (reálné exekuce): Původní dluh (jistina) v 
exekuci činí 1.215 Kč + 1.500 Kč úrok z prodlení (za 10 let) + 
náklady právního zastoupení v nalézacím řízení 11.061 Kč + 
náklady exekuce (odměna a náklady soudního exekutora, 
náklady oprávněného v exekučním řízení) ve výši min. 7.865 
Kč. Celková vymáhaná povinnost 21.941 Kč (částka stále roste 
na úrocích a mohou se navyšovat i náklady exekuce). Pokud 

dojde k úhradě jistiny a zákonem stanovené částky na 

nákladech, celkem částky 2.122,50 Kč (1215 + 907,50) v 

období od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022, zbytek dluhu - tedy 

částka 19.818,50 Kč - bude odpuštěn. 
Lidé v dluhových pastech by si měli zapamatovat, že mezi 28. 
říjnem 2021 až 28. lednem 2022 mají jedinečnou a časově 

omezenou 
nabídku, jak 
se za lepších 
podmínek 
vypořádat s 
některými 
dluhy.  
 
 

Pokud si nejste jisti, jestli se „Milostivé léto“ týká i Vás, 
potřebuje poradit, jak zjistit komu dlužíte, nebo Vám celý 
proces připadá složitý a nechcete nic pokazit, můžete se 
obrátit např. na dluhovou PORADNU V  KOSTCE 
(komunitnicentrum.com) nebo přes webové stránky Jak 
přežít dluhy (https://www.jakprezitdluhy.cz/). 

Převzato z tiskové zprávy Ústeckého kraje,  
redakčně upraveno. 

 

 

Školní rybník slovy hospodáře 
Ve středu 27. října se do Školního rybníka vysadilo 400 kg 
kapra obecného o průměrné míře 45 cm - 55 cm, ale také líni 
obecní a candáti obecní. Před námi je poslední měsíc letošní 
sezóny (končí 30.11.2021), tak neváhejte a vyrazte na ryby. 
Petrův zdar!                                              

Andrej Kočiš, hospodář 
 

 



 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Od 15.10.2021 připravil Schrödingerův institut pro žáky prvního 
stupně nové sportovní aktivity v tělocvičně ZŠ Rybniště.               
GIBONI RACE (překážkový běh) vede Eva Landová (602 690 973)  
BASKETBAL vede Jaroslav Zima (774 582 784).  
 

Schrödingerův institut má v Kulturním domě Rybniště pronajatu 
jednu klubovnu a svou činnost bude pro děti v Rybništi a okolí 
nadále rozšiřovat.  
 

https://www.sinstitut.cz/ 



 

V roce 2020 nestihl Sbor dobrovolných hasičů v Rybništi kvůli Covid pandemii oslavit (viz. tajenka). Když v roce 1870 vznikal 

pod názvem FFW (Freiwillige Feuerwehr) první organizovaný hasičský sbor, nikdo z velitelů tehdy netušil, že sbor bude mít 

po roce 1911 více jak 120 členů. Kvůli lepší organizaci a také kvůli výhodám pojištění se hasičské sbory sdružovaly do tzv. 

žup. Místní spolek se stal přirozeně součástí Župy č. 38 Chřibské údolí, ve které bylo celkem 5 sborů s neuvěřitelnými 622 

registrovanými hasiči. Po roce 1945 v Rybništi vystřídali čeští hasiči své německé kolegy. Nejen poválečné začátky byly těžké, 

nebyla potřebná technika. Rozvoj a rozmach hasičské jednoty nastává až v roce 1961. V současné době má sbor 

akceschopnou výjezdovou jednotku a úspěšně vychovává mladé hasiče, kteří pravidelně docházejí na tréninky a soutěže. 

 



 

MUDr. Vratilav Prejzek otevírá interní 

ordinaci v Rumburku 
Od listopadu otevíráme na poliklinice v Rumburku novou 
interní ordinaci. Chceme se věnovat především ultrazvukové 
diagnostice břicha, cév (krku, končetin a mozku), srdce, štítné 
žlázy a měkkých tkání.  
Objednávat na vyšetření se můžete telefonicky na čísle 
414120550 (číslo do ordinace na poliklinice v Rumburku, 
nejedná se o číslo do ordinace do Šluknova) v pracovní dny od 
7 do 15 hodin (časy na telefonické objednání, nejedná se o 
pracovní dobu). Byli bychom rádi, kdyby se na vyšetření hlásili 
především lidé z Rumburku a Varnsdorfu, velmi se tím uleví 
naší šluknovské ordinaci. 
Nepotřebujeme žádanky typu "K" nebo "Z" od Vašeho 
registrujícího praktického lékaře. Pokud je máte, vezměte je s 
sebou, pokud ne, nic se neděje. Máme zkušenosti i s dětskými 
pacienty.  
Nejedná se o ordinaci praktického lékaře (obvod), pacienty 
nebudeme registrovat. 
Najdete nás na poliklinice v Rumburku Jiráskova 1378/4 v 
přízemí mezi lékárnou a odběrovou místností. Dříve v 
prostorách byla ortopedická ambulance. 
A bonus na závěr: V ordinaci pracuje sestřička z kožní 
ambulance, psal-li Vám pan doktor Dragon léky, které Vám 
nechtějí psát na obvodě, ale Vy jste s nimi byli léta spokojeni 
využijeme zkušenosti sestřičky a recepty Vám budeme z 
interní ambulance psát i nadále. Výjimku tvoří léky skupiny 
"E" které mohou psát jen a pouze kožaři. Kožní léky skupiny E 
Vám s razítkem interní ambulance pojišťovna bohužel 
neuhradí. 

FB příspěvek MUDr. V. Prejzka z 28.10.2021,  
redakčně zkráceno. 

 

 

Nový penzion na nádraží v Jedlové 
Nocleh v romantickém prostředí nádraží, ranní káva s 
výhledem na čilý ruch ve stanici a krásná příroda na dotek. 
Správa železnic otevřela dne 19.10.2021 první nádražní 
penzion. 
V posledních letech prošlo nádraží výraznou proměnou. 
Budově byla v maximální možné míře navrácena původní 
podoba, opravily se prostory restaurace a cestujícím začala 
sloužit nová vytápěná čekárna a toalety. Prázdné první patro 
budovy se nyní proměnilo na penzion pro veřejnost, který 
tvoří tři vybavené apartmány včetně kuchyňky a hygienického 
zařízení. V každém se pohodlně ubytuje minimálně čtyřčlenná 
rodina, celková kapacita dvou z nich pak činí až 7 osob. 
Více informací a kontakt na provozovatele naleznete na 
webu: https://www.apartmany-jedlova.cz/ 
 

 
Foto i text převzat z FB příspěvku Správy železnic  

 

 

Společenská kronika 
Narozeniny v měsíci listopadu 2021 oslaví: 

 

Vladimír Fišer    Jaroslava Fišerová 
Jaroslav Malina   Vlasta Čížková 
Dana Rauchová   Jana Vanžurová  
Marie Kopecká 
 

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.  
 

 

Klub důchodců aktivně 
V říjnu Klub důchodců vyrazil na výlet do obce Poniklá v 
Podkrkonoší. Navštívili jsme výrobu perličkových vánočních 
ozdob. Jejich výroba byla zapsána na seznam kulturního 
dědictví Unesco. Dále jsme navštívili Muzeum krkonošských 
řemesel.  Malá zastávka na oběd v Jilemnici a návrat domů. 
Počasí nám opět přálo.                                                              JCH 

 

 

Plánuje se zkrocení zeleně pod Hangárem 
Obec je (po dokončené směně s LESY ČR) nově vlastníkem 
pozemků pod Hangárem. Jedná se o plochu zarostlou 
náletovými dřevinami, vzrostlými, vzájemně si konkurujícími 
stromy a celkově zanedbanou. Veřejné prostranství 
nechceme rozhodně vykácet plošně, ale na základě 
provedené inventarizace zeleně a v souladu s arboristickým 
doporučením. V nejbližších dnech (i dle počasí) bude 
provedeno postupné kácení vzrostlých dřevin. Po odtěžení 
dřevní hmoty bychom rádi do úklidových fází zapojili i vás – 
veřejnost. O možné společné brigádě budeme informovat! 

Údržbu zeleně provádíme 
s příspěvkem od Nadačního 
fondu Severočeská voda. 

                                        Bc. Petra Vojtěchová, místostarostka                                                              
 

 

 
Aktuální snímek z 3.11.2021 naší návsi. Byla osazena nová 
svítidla. Dokončují se výsadby stromů a terénní úpravy ploch. 
 

 

 
Nádraží Chřibská v novém kabátě, který mu fakt sluší.  



 

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 

 

 

TJ TATRAN Rybniště přezimuje na třetím 

místě tabulky 
V neděli 10. října jsme na domácím hřišti odehráli další 
regionální derby, a to proti Dolnímu Podluží. Fotbal se musel 
líbit, hrálo se rychle nahoru dolů, byly k vidění pěkné 
kombinace a nakonec 5 gólů, přičemž 4 v síti hostů, zasloužené 
3 body do tabulky za výhru 4:1. 
O týden později jsme již v dopoledních hodinách přijeli na 
hřiště vilémovského „Béčka“, jasného lídra soutěže. Velké 
rovné hřiště svědčilo našim mladíkům i kombinaci a po 
devadesáti minutách byl stav utkání 4:4. O bodu navíc pro 
domácí rozhodly penalty. I tak to pro náš tým byl úspěch, 
protože jsme byli první (a nakonec i poslední), kteří dokázali 
Vilémovu sebrat alespoň bod. 
V neděli 24.10. jsme doma přivítali Roma Děčín. Zápas byl po 
několika minutách asi na půl hodiny přerušen, kvůli zlomenině 
nohy hostujícího brankáře. Ačkoliv jsme byli lepším týmem, tak 
jsme individuálními chybami a nepřesnosti v nespočtu 
zakončení prohráli 4:1. 
Poslední letošní zápas jsme odehráli poslední říjnový den na 
hřišti posledního Bynovce. Vzpomněli jsme si na to, jak ještě 
před lety vypadalo naše hřiště – v podstatě posekané pole na 
kterém balón odskakuje, jak se mu zlíbí, přihrávka po zemi 
nedorazí na místo určení atp. A když se pak k takovému terénu 
nepřidá ani „forma“ obou mužstev a rozhodčích z klubu 
důchodců, tak jste rádi, že je po zápase. A že ty tři body za 
vítězství 3:2 jsme odvezli my, byl malý zázrak.  
V polovině soutěže jsme s 18-ti body na třetím místě tabulky 
za nedostižným Vilémovem „B“ a asi i Habarticemi. Na čelo 
tabulky asi netřeba pomýšlet, spíše se musíme soustředit na 
dotírající týmy za námi, protože na devátou příčku to jsou „jen 
2 prohry“. Celková bilance podzimu je 6 výher, 4 prohry a 1 
remíza s následnou prohrou na penalty.  
Doufejme, že nás Covid pustí na trávníky i na jaře, aby se po 
dvou letech dokázal dohrát soutěžní ročník. 
Děkujeme všem našim příznivcům za podporu, a i když se to 
může zdát brzy, tak chceme všem popřát veselé Vánoce a 
šťastný nový rok 2022 nejen u fotbalového trávníku! 
 

Tabulka okresní soutěže v kopané po podzimní části : 
Poř. Tým Záp + 0 - Skóre Body PK 

1. Vilémov B 11 10 1 0 92:31 32 1 

2. Dol. Habartice 11 9 0 2 130:40 27 0 

3. Rybniště 11 6 1 4 114:52 19 0 

4. Roma Děčín 11 6 0 5 97:54 18 0 

5. Dolní Podluží 11 5 1 5 73:68 17 1 

6. Staré Křečany 11 5 1 5 80:54 17 1 

7. Č. Kamenice B 11 5 0 6 60:52 15 0 

8. Chřibská 11 4 1 6 71:60 14 1 

9. Malšovice B 11 4 1 6 77:60 13 0 

10. Huntířov 11 3 2 6 50:103 11 0 

11. Františkov 11 3 1 7 56:121 10 0 

12. Bynovec 11 1 1 9 44:116 5 1 

PK: vítězství na pokutové kopy po remízovém stavu 

Za TJ TATRAN Roman Forfera 
 

 

Hasiči na dalším závodě 
V neděli 17. 10. se v Rumburku na Strážné vrchu konal Závod 
požárnické všestrannosti. Mladší kategorie běží 1,5 km a starší 
3 km. Na 5 stanovištích musí zvládnout dovednosti v oblasti 
topografie, první pomoci, požární techniky. Musí překonat 
vodní příkop a umět střílet ze vzduchovky. Umístění se 
započítává do celkového hodnocení hry Plamen. Družstvo 
mladších běželo poprvé a umístilo se na krásném 3. místě. 
Starší se v lítém boji umístili na 5. místě.  
Moc děkujeme dětem za reprezentaci SDH a obce Rybniště a 
všem, kdo ten den pomohl.                                            MV, JCH, IV 

 
Družstvo starších v dobré náladě před závodem. 
 

 

 



NÁVŠTĚVA VARNSDORFSKÝCH FOTBALISTŮ

Skvělý sportovní zážitek nám na konci září připravil fotbalový klub FK Varnsdorf.                                                 

Naším cílem od začátku školního roku je děti vést nenásilnou a hravou formou                                      

ke všem druhům sportovních činností a aktivit, rozvíjet pohybové aktivity a            

podporovat lásku k pohybu, aby se pohyb stal přirozenou součástí jejich života.

Prvním krokem byla pozvánka fotbalového klubu FK Varnsdorf. Přijeli všichni               

hráči „A“ týmu a na fotbalovém hřišti připravili stanoviště, na kterých si děti            

vyzkoušely pohybové hry, slalom s míčem, s gymbalem, hod na cíl, kopání           

na branku i samotný fotbálek. Celé dopoledne se hráči ukázkově a nesmírně                 

kamarádsky a profesionálně starali o naše děti ze školy i školky. Všichni poté                          

odcházeli unavení, ale nadšení z nevšedního sportovního dopoledne.

Celému klubu patří vřelé díky!!!

(Na další měsíce připravujeme další sportovní aktivity 

s návštěvou sportovců.)

Iva Netuková
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CeCelélémumu k klulububu p patatříří v vřeřelélé d díky!y!!!

(Na další měsíce připravujeme další sportovní aktivity

návštěvou sportovců.)

Iva Netuková
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„STAND UP SHOW“ – NETRADIČNÍ VÝCHOVNÝ KONCERT

Páteční vyučování 22. října jsme si zpestřili hudebním zážitkem. Zároveň to 

byla pro naše děti z MŠ a žáky ze ZŠ premiéra, být v krásném, novém 

kulturním domě v roli diváků. Pianista Dominik Fajkus a violoncellista Jan 

Hanousek dokázali dětem předat informace o důležitých milnících 

v dějinách hudby poutavým způsobem, vtáhli je do průběhu show, dali 

prostor jejich nápadům, myšlenkám a dovednostem. Tak si například 

Evelínka Rauch zahrála v doprovodu violoncella a získala si obrovský obdiv 

více než sta diváků!

Stand Up Show navíc odstartovala pokračování v aktivní spolupráci naší školní družiny s varnsdorfskou družinou při ZŠ Východní. Ta totiž na 

koncert také přijela…

Děkujeme paní místostarostce Petře Vojtěchové za zařízení tohoto báječného koncertu. Martina Kočišová
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