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Motivem pro naše letošní Péefko se stala fotografie běžkařské 

stopy na pláních Na pase – v pozadí vycházející slunce nad 

Plešivcem. Za grafické zpracování děkujeme reklamnímu 

studiu AWP Media s.r.o. z Varnsdorfu. 

*** 

Přejeme Vám, abyste čas adventní prožili v symbolice 

adventních svící plni naděje, obklopení láskou, v radosti se 

svými přáteli, v míru a pokoji se svou rodinou. Krásné svátky 

vánoční a v novém roce mnoho šťastných shledání ve stopě i 

mino ni… přeje vedení obce. 
 

 

Termín posledního zasedání Zastupitelstva obce 

Rybniště v roce 2021 je plánován ve středu 15.12. 

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

konáním zveřejněna na úřední desce. 
 

 

Vánoční strom v Rybništi rozsvícen 
V pátek před prvním adventem jsme společně stihli rozsvítit 

vánoční stromeček v Rybništi. Naplánovaný tradiční program k 

slavnostnímu rozsvícení (koncert v kostele nebo jarmark 

výrobků dětí ze školy) byl ale zrušen v důsledku sílící Covid 

pandemie a zpřísňujících vládních opatření.  

Od půl páté se na novém prostranství v parku začal prodávat 

svařáček a jarmareční klobásy. Pro děti byl k dispozici čaj a kdo 

chtěl, ochutnal výbornou vánočku či štolu (které napekly 

členky klubu důchodců). Lidé se mohli ohřát u sudů s ohněm 

a popovídat si s přáteli. Přibližně v půl šesté po krátkém slovu 

starosty a spontánním odpočítání se rozsvítil vánoční  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

stromeček a byl odpálen slavnostní ohňostroj. V osmnáct 

hodin byla akce v pohodové atmosféře ukončena. 

Je třeba dodat velké poděkování zarputilým organizátorům, 

včetně vedení obce! I přes nepříznivé okolnosti byli připraveni  

dopřát všem trochu adventního ladění, které má právě sílu 

v tom, že je prožito společně, s přáteli a v pohodě…   

Vánoční strom letos obci věnovala paní Blanka Merežková – 

děkujeme! Poděkování také patří dětem pod vedením skvělé 

„paní Vych“ za barevné ozdoby na stromečku, zaměstnancům 

obce za stavbu a ozdobení stromu, přípravu stánků a ohňů, 

členkám klubu důchodců za výborné vánočky a štoly, rodině 

Chroustovských a Vytlačilových za personální zajištění 

adventního podvečera.                                                        MV, PeV 
 

 
Záře ohňostroje zachycená na fotografii od M. Lukačoviče. 

Jeho další fotky a záznam videa z rozsvícení vánočního 

stromečku jsou k dispozici na webu nebo facebooku obce.  
 

 

 



 

Aktualitky z Lužické rybky 
Naši ptáčci na krmítku. To je téma na celou zimu, takže máte 
dost času na návštěvu Edu - zastávky POD SKALOU. Úkol je 
tentokrát jeden jediný. 

 

 
 
Lužická rybka zprovoznila pro děti z Rybniště od pondělí 
29.11. do středy 15.12. vánoční poštu.  Dopisy pro Ježíška 
můžete s dětmi vhodit do krásné schránky, kterou speciálně 
pro Lužickou rybku vyrobila chráněná dílna Kormidlo Šluknov 
o.p.s..  
 

 
Za iniciativu a krásnou instalaci na obecním úřadě velmi 

děkujeme! 
 

 

Kontakty na webových stránkách obce 
V Rybništi jsou dostupné zajímavé služby, aktualizované 
kontakty jsou uvedeny v sekci „Podnikatelé, služby a 
řemesla“. 

www.obecrybniste.cz/sluzby-obci/ 
podnikatele-remesla 

 

 
 

 
 
 

 

Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje 
hledá zájemce o práci u Policie ČR 

Přijímá do služebního poměru nové uchazeče. Mají především 
zájem o ty, kteří žijí v Ústeckém kraji, a kteří vnímají práci 
policisty jako své celoživotní poslání. 
Leták je zveřejněn na webových nebo facebookových 
stránkách obce nebo přímo na webových stránkách policie: 
https://www.policie.cz/ustecky-kraj.aspx 
 

 

V Dolním Podluží opravili kinokavárnu 
Dne 18.11. v Dolním Podluží slavnostně otevřeli 
rekonstruované prostory kinokavárny v Bio Luž. Vznikl nový 
prostor pro komunitní setkávání, který bude sloužit pro 
pořádání obecních společenských i vzdělávacích akcí, využívat 
ho také mohou nejen spolky, ale i občané k pořádání 

rodinných oslav. 

 
Líbivá realizace dle architektonického návrhu Studia Reaktor 
 

 

ČEZ Distribuce od loňského roku 
zrušila výlep papírových oznámení 
k plánovaným odstávkám 
elektrické energie. Informaci o 
odstávkách v obci můžete zjistit na 
webových stránkách obce nebo 
můžete využít služby ČEZu a po 
registraci dostávat informace 
emailem nebo sms. Informace o 
odstávkách jsou aktuálně vyvěšeny 
i na úřední desce úřadu.  

 

 

Zastupitelstvo v listopadu zasedalo dvakrát 

Výstupy ze zasedání ve formě usnesení jsou zveřejňována na 
webových stránkách obce. Zápisy jsou k dispozici k nahlédnutí 
na obecním úřadě.  

PeV 
 

 
 

 Dětský lékař MUDr. Karbula oznamuje  
Dětská ordinace v Rybništi bude až do odvolání  

uzavřena, min. však do konce roku 2021, 

z důvodů špatné personální situace v nemocnici v Rumburku. 
Objednaní pacienti nechť se dostaví v domluveném termínu 
na dětské oddělení nemocnice v Rumburku nejdříve však po 
11,00 hodině.  
Nemocní pacienti se mohou dostavit každý všední den na 
dětské oddělení nemocnice v Rumburku opět nejdříve po 
11,00 hodině, kde bude pan doktor k zastižení. 



 

Vydařená premiéra The PIX v kulturáku 
V sobotu 20.11. se konala další kulturní akce v KD, která však 

byla poznamenaná platnými proti-covid opatřeními a tím i 

menší účastí. Večer zahajovala rumburská kapela The PIX, o 

jejichž bezvadné zvučení se postaral mistr zvuku Jaroslav 

Navara a barevné aranžmá Jiří Koubek, který se v druhé části 

večera postaral o funkci dýdžeje.  
 

 
Také kapela byla s odehraným koncertem v Rybništi velmi 
spokojená. 

 

 

V kulturáku zněla (nejen) kytara 
Scott Ibex chtěl koncert v Rybništi odehrát i bez ohledu na 

složitou epidemiologickou situaci. Je škoda, že si cestu na 

výborný koncert našly sotva dvě desítky lidí. Dá se říci, že si 

hudebníci na našem sále odehráli veřejnou zkoušku a nutno 

dodat, že to vůbec nebylo špatné!  
 

 
Scott Ibex hrál téměř dvouhodinový koncert. 
 

 
Pozval i další hudebníky.  

Společenská kronika 
Narozeniny v měsíci prosinci 2021 oslaví: 

 

Petr Košata   Irena Špuláková 
Věra Váňová   Kristina Kafková 
Josef Jánoš   Ludvíka Melicharová 
Tomáš Svoboda  Petr Němec 
Jaroslav Hnuta  Zdeněk Forfera 
Jiřina Chroustovská 
 

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.  
 

 

 V listopadu 2021 jsme se 

navždy rozdloučili  
 

s panem Zdeňkem Matějkou, 
s panem Luďkem Křížem a 
s panem Františkem Petřvalským. 
 

 

 

V prosinci oslaví své 

narozeniny  
 

paní Ludvíka Melicharová  
a paní Jiřina Chroustovská.  

 

Přejeme hodně zdraví. Klub důchodců 
 

Stříbrná svatba 

 
„Stříbrný“ den manželů Vytlačilových 

*** 
Dovolte, abychom touto cestou poděkovali našemu 
starostovi, Romanu Forferovi, za originální a překrásný 
svatební proslov, kterým uvedl naše manželství do dalších 
společných let. Roli matrikářky i oddávajícího zvládl na 
jedničku s hvězdičkou a přítomným vehnal do tváří úsměv a 
některým i slzy štěstí do očí. Zároveň děkujeme všem, kdo s 
naším "stříbrným" obřadem měli jakoukoliv práci. 

Manželé Vytlačilovi 



 

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 
 

 

Rybářská sezóna 2021 na 
Školním rybníku skončila  
Dne 30.11.2021 skončilo povolení pro 
lov ryb. Bilancování a shrnutí bude v 
dalším čísle časopisu. Žádáme všechny 

rybáře a rybářky, aby vrátili povolenky k lovu, a to buď 
prodejcům, nebo do schránek u rybníka, nebo na obecní úřad. 
 

 

Vánoční mše svatá v 
Rybništi se bude 
konat 24.12.2021 od 
21,30 hodin v kostele 
Sv. Josefa.  
 
 
 

Mši bude sloužit 
jiřetínský farář pan 
Mgr. Pavel Koudelka. 
 

 

 
 

Oznamujeme, že od čtvrtka  23.12.2021 do 
neděle 2.1.2022 bude Obecní úřad v Rybništi 
uzavřen. Děkujeme za pochopení! 
 

 
 

Sdružení přátel Nové Chřibské  

 
si Vás dovoluje pozvat na 8. ročník pochodu  

 

„NOVOROČNÍ „DETOX“  

 
sejdeme se dne 1.1.2022 v 11 hodin  

u pomníku v Nové Chřibské.  
Půjdeme se projít pod Plešivcem k železniční stanici Chřibská, 
kde v penzionu Relax bude tradiční odpočinek pro načerpání 

sil na zpáteční cestu.  
Dobrou náladu s sebou. 

 
 

Užitečné informace Energetického 
regulačního úřadu 

Pokud byla Vaším dodavatelem elektřiny společnost A-PLUS 
Energie obchodní, BOHEMIA ENERGY entity, COMFORT ENERGY, 
EAGLE ENERGY, Energie České spořitelny, Europe Easy Energy, 
Kolibřík energie, Ray Energy, nebo X Energie a neřešili jste změnu 
plateb, ověřte si, zda nedlužíte za energie dodavateli poslední 
instance. Dodavatel poslední instance je dočasná záchranná 
síť pro případ, když skončí Váš dodavatel. Proto je nutné vybrat 
si obratem nového dodavatele elektřiny nebo plynu. 
Energetický regulační úřad (www.eru.cz) poskytuje veškeré 
informace o dodavatelích poslední instance včetně kontaktů, 
postup, jak změnit dodavatele, a odpovědi na často kladené 
otázky lidí, kteří se dostali do stejné situace. 

 
 

Přání krásných svátků vzniklo fotografií výrobků, které chystaly 

děti na vánoční jarmark.  

 

 

Děti ze školy poslaly všem krásný vzkaz vánoční písní, kterou 
zazpívaly v pátek 26.11. dopoledne před ozdobeným 
vánočním stromečkem (odkaz na video pod obrázkem).  

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=6r8ivoiuUns 

 

Obecní kalendářík 2022 
I letos vydáváme malý kapesní kalendářík s fotografiemi 
z obce. Přidáváme ho k prosincovému číslu (pod)Vodníka. 
Pokud by měl někdo zájem o další, jsou k dispozici na obecním 
úřadě. Děkujeme ateliéru Jiřího Stejskala z Jiřetína pod 
Jedlovou za grafické zpracování a tisk. 


