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Pozvánka na akce v Rybništi 
Obecní ples – 14.5.2022 

*** 

Pohádka ptačí – divadlo pro děti 5.6.2022 

*** 

Slavnosti obce 2022 – 150(+2). výročí založení SDH Rybniště 

*** 

Hudební párty s Jirkou Procházkou 25.6.2022 
 

Podrobnosti na samostatných plakátcích na str. 3! 
 

 

Rybniště hledá provozovatele restaurace 
Na Kulturním domě Rybniště proběhla v letech 2018 až 2022 

celková rekonstrukce objektu. Začátkem roku 2022 byly 

dokončeny úpravy kuchyně a hledá se provozovatel/nájemce 

restaurace. O konkrétních podmínkách se bude se zájemci 

jednat. Kontaktujte zástupce obce. 

Taneční sál a spolkové klubovny lze krátkodobě pronajímat k 

soukromým účelům. Více informací najdete na webu obce: 

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

 

Hromadné očkování psů a 

koček proti vzteklině 
bude opět zajištěno ve spolupráci s MVDr. 

R. Schniererem  ve středu 25.5.2022 od 

16.30 h. v prostorách obecního úřadu. 

Prosíme, abyste nám z důvodu snadnější 
organizace nahlásili svůj zájem o vakcinaci. CENY: VZTEKLINA 

150,-KČ, KOMBINOVANÁ VAKCÍNA 400,-KČ. 
 

 

Zasedání Zastupitelstva obce Rybniště 

se koná ve středu 11.5.2022 od 16 hod.. 
 

 

Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident 

republiky v termínu 23. a 24.9.2022. Konec lhůty pro 

podání kandidátních listin je 19.7.2022. 
 

 

Hangár bude mít novou střechu 
Již několik let řešíme stav střešní krytiny na bytovém domě č.p. 
233-237, obecně známému jako „Hangár“. Po každém větším 
větru se kolem domu nachází ulítané asfaltové šindele, které 
byly na střechu dány v devadesátých letech minulého století. 
Po diskuzi s pokrývači o vhodnosti nové krytiny na takto 
exponovanou střechu, jsme v roce 2020 nechali zpracovat 
projekt a zároveň vyřídit stavební povolení na změnu vzhledu 
střechy. Na místo několika jednotlivých vikýřů na každé straně 

střechy dojde k vytvoření pásových pultových vikýřů, čímž 
zredukujeme nepříjemný klempířský detail na 4 ks z několika 
desítek kusů. 
Samotná střešní krytina bude zhotovena z hliníkového plechu 
PREFA, oblouková část střechy z šindele, pultové vikýře 
z falcovaného plechu, oboje v tmavě červené barvě, jako tomu 
je na samoobsluze či staré budově „pečovateláku“. Svislá část 
vikýřů (bednění mezi okny) bude rovněž opláštěna falcovaným 
plechem pískové barvy. V rámci rekonstrukce budou rovněž 
ubourány nepoužívané komíny a ostatní opraveny, přezděny či 
vyvložkovány, podle jejich stavu. Dále dojde k zateplení 
střechy a vytvoření přesahů přes štíty, pro případné dodatečné 
zateplení stěn v budoucnosti. 
Smlouva s dodavatelskou firmou Alpen z Varnsdorfu byla 
podepsána v dubnu s termínem zhotovení do konce prázdnin 
letošního roku za nabídkovou cenu 4,2 mil. Kč. Na akci jsme se 
pokoušeli získat dotaci, ale s ohledem na atypickou konstrukci 
střechy a celého domu jsme nenašli vhodný dotační titul, který 
by nám finančně pomohl. Doufejme, že situace s nedostatkem 
materiálů na stavebním trhu nám rekonstrukci zásadně 
neprodlouží, rovněž tak „neočekávaná překvapení“ v rámci 
stavby, na které se během rekonstrukcí většinou narazí. 
Nezbývá než poprosit nájemníky o shovívavost a toleranci 
zhotovitele při stavbě. Nebude to jednoduché hlavně pro 
nájemníky podstřešních bytů, ale výsledkem, doufejme, bude 
pěkná a spolehlivá střecha, která bude sloužit i budoucím 
generacím. 

Ing. Roman Forfera, starosta obce 

 
Výřez nového jihovýchodního pohledu viditelného z obce 
 

 

COZROVKA je zkolaudována a označena 
V magickém datu 22.2.2022 se nekonaly jen svatební obřady. 
V ten den byla po téměř půl roce od dokončení zkolaudována 
turistická lávka na Šébru, někomu zní lépe „Turistický most na 
Stožeckém sedle“. Tak jí přejme, aby to magické datum 
symbolizovalo její spolehlivost, jistotu a dlouhověkost. 
Pokračování na str. 2 

 

 



 

COZROVKA je zkolaudována a označena 
Pokračování ze str. 1. 

V ten den v podstatě symbolicky připadla Svazku obcí Tolštejn 
starost o tuto stavbu. Nebýt totiž podpisu „dohody o údržbě“ 
mezi námi a investorem stavby, kterým byl Ústecký kraj, lávka 
by pravděpodobně doposud nestála. A to by bylo určitě škoda, 
protože od jejího dokončení již bezpečně převedla přes 
frekventovanou silnici první třídy tisíce pěších turistů, cyklistů 
a v zimě už i běžkařů.  
Nicméně náš svazek nečekal na oficiální kolaudaci a od té 
doby, co se již turisty nedařilo zadržet a „lávku vzali útokem“, 
provádí obce a města sdružená ve svazku (Varnsdorf, Chřibská, 
Rybniště, Horní Podluží, Dolní Podluží, Jiřetín pod Jedlovou a 
Doubice) běžnou údržbu lávky. Ta spočívá především ve 
vizuální kontrole stavu lávky, její čištění od nafoukané 
vegetace, čištění svodnic a odvodnění, včetně tzv. horských 
vpustí, na vybudovaných stezkách, úklidu odpadků v okolí 
stavby,  hlášení  případných  poruch majiteli apod. V předaném 
„Plánu   údržby“   se    dále  hovoří    o   mostních   prohlídkách  
a nátěrech konstrukce lávky. S tím vším náš svazek počítá a 
tvoří si z vybraných příspěvků finanční rezervu na tyto práce 
(spoří si) a to již několik let. 
A cože je to vlastně ta COZROVKA? To je pojmenování lávky, 
které jsme na jednom zasedání našeho svazku vymysleli při 
debatě o lávce. A je to na počest duchovního otce lávky, 
kterým je bývalý starosta Jiřetína pod Jedlovou a také bývalý 
předseda a zakladatel našeho svazku, p. Josef Zoser, kterému 
se neřekne jinak než „Cozr“. Nebýt jeho neúnavného „boje za 
prosazení stavby“, tak by se lávka pravděpodobně nikdy 
nepostavila. A aby naše poděkování nezůstalo jen uvnitř 
svazku, tak jsme nechali vyrobit cedule a na most je šetrně 
připevnili! Ještě jednou díky Pepo! 

Ing. Roman Forfera, předseda Svazku obcí Tolštejn 
 

 
Označená lávka na Šébru na sklonku zimy 
 

 

Vodovody jsou zkolaudovány 

V minulém roce se naše obec pustila do stavby dvou 
vodovodních řádů.  
První a náročnější akcí byl vodovod do uličky u Chroustovských, 
kde jsme museli překopat „kostkovanou“ silnici k nádraží a pak 
se trápit v úzké uličce s vysokou hladinou podzemní vody. 
Výsledkem je 110 m nového vodovodu a na něj napojené dvě 
novostavby s rezervou pro další. Dále v rámci akce došlo 
k přepojení stávající přípojky pro dům č.p. 187 na tento nový 
řád. Akce byla dokončena zadlážděním překopu kostkované 
komunikace na začátku dubna. 

Druhou akcí bylo prodloužení vodovodního řádu „Na pase“ 
(ulice od Doubické k Hangáru), kde se stávající ocelový řád 
prodloužil o 70 m novou plastovou trubkou z polyethylenu 
průměru 63 mm. Na tento řád budou napojeny dva stávající 
rodinné domy a dvě novostavby. Tato akce byla stavebně 
jednodušší. Materiál bylo kam dávat a spodní voda se zde při 
stavbě nevyskytla. Asfalty byly dokončeny již minulé září. 
Začátkem dubna byly oba vodovody zkolaudovány a nyní nás 
čeká proces převodu vodovodů do majetku Severočeské 
vodárenské společnosti (SVS), která je majitelem vodovodů 
v Rybništi a jejímiž jsme akcionáři. Provozovat oba vodovody 
budou Severočeské vodovody a kanalizace, tak jako je tomu 
s celým vodovodem v Rybništi. Akce byly vyvolány potřebou 
stavebníků rodinných domů na pozemcích obce a také budou 
po převodu do SVS a obdržení finančního příspěvku od SVS, 
nově připojenými k vodovodům spolufinancovány. 
Závěrem bych si jen posteskl, že samotná stavba byla během 
pár dní hotová, ale „papírovat“ budeme snad půl roku. 

Ing. Roman Forfera, starosta obce 
 

 
Dláždění překopu kostkované u Chroustovských 
 

 

Projektujeme dvě dopravní stavby 
První stavbou, jejíž projekt jsme zadali již v loňském roce, je 
stavba nového chodníku od bývalé pily do Nové Chřibské, 
konkrétně k obecnímu bytovému domu č.p. 97, nebo-li od 
„zastávky k zastávce“. Úsek totiž začíná autobusovými zálivy 
zastávky u bývalé pily, kde je v plánu přechod pro chodce, 
kterým se ze stávajícího chodníku dostaneme na druhou 
stranu silnice. Chodník by měl být přerušen železničním 
přejezdem a ukončen novými zálivy u autobusové zastávky 
v Nové Chřibské, kde je plánovaný druhý přechod pro chodce. 
Doprovodnou akcí je propojení vodovodů naproti bývalé pile, 
které je nutné jednou vybudovat, pokud budeme chtít 
zasíťovat lokalitu pro stavbu rodinných domků „Nad 
Matyáskou“ na p.č.k. 268/5 v k.ú. Rybniště. Projekt je 
v současné době dán do připomínkového řízení dotčeným 
orgánům státní správy, po něm bude dokumentace 
dopracována a podána na stavební úřad k povolení. Snad se 
vše povede tak, aby se v příštím roce dalo žádat o dotaci, bez 
níž by zřejmě zůstalo jen u projektování … 
Druhou stavbou je nové parkoviště naproti nádraží v místě 
stávajících kůlen, které jsme koupili od Českých drah včetně 
pozemku za nimi. Na kůlny se již vyřizuje demoliční výměr, 
terén byl zaměřen geodetem a začne se projektovat. Pokud 
vše půjde dobře a stavba bude letos povolena stavebním 
úřadem, tak bychom rádi v příštím roce také požádali o dotaci 
na realizaci.  

Ing. Roman Forfera, starosta obce 



 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 



 

 

 

 
 

Děkujeme všem, kteří se zapojili do tradiční velikonoční 

výzdoby parku! A děkujeme také rodině Vytlačilových, kteří se 

o velikonoční výzdobu svědomitě starají – letos pověsili 187 

vajíček z minulých ročníků a po Velikonocích posbírali 238 

vajíček. Bohužel vlivem počasí byla některá vajíčka rozbita, i 

přesto jich mnoho nových, krásných a originálních přibylo. 
 

 

Hraničář zaplnil kulturák 

Ve čtvrtek 21.4.2022 jsme připravili sál a jeviště Kulturního 
domu Rybniště, aby mohlo být odehráno představení 
divadelního souboru Hraničář „JOB interviews“. Představení 
bodovalo na děčínské soutěžní přehlídce, kde získalo 2. místo 
v diváckém hlasování i ocenění hereckých výkonů (skvělá 
Lenka Srbecká). Originální scéna, která nepřestává 
překvapovat, a báječný scénář Petra Zelenky mohly být 
správným důvodem k návštěvě Rybniště. Mírnou nervozitu, 
zda bude o představení zájem, vystřídal krátce před sedmou 
hodinou upřímný úsměv a hřejivá spokojenost organizátorů i 
účinkujících, protože dorazilo přes 70 diváků. Hraničář                    
– a v této hře zejména paní Lenka Srbecká – v Rybništi zazářili. 
Skvělou recenzi zveřejnil Rostislav Křivánek na svém FB profilu. 
Věříme, že Hraničář u nás nebyl naposledy.                            PeV 
 

 

Na scéně se představila m.j. také místní Tereza Rauch.  
 

 

REJ ČARODĚJNIC A ČERNOKNĚŽNÍKŮ 
Po dvou letech konečně můžeme napsat, že se konal tradiční 
rej čarodějnic a černokněžníků. Sešli jsme se v sobotu 30. 
dubna před místní základní školou. 

Vrchní čarodějnici Blance děkujeme za organizaci a přípravu 
programu letošního reje. Před školou nejdříve zatančily děti 
z MŠ, pak perfektní choreografii předvedly děti ze ZŠ a zahrály 
své originální divadélko „Proč se upalují čarodějnice“. Pod 
vedením Blanky a Terky proběhly společné osvědčené tanečky, 
„mašinkou“ se projely všechny masky a děti si také mohly 
„čarodějnicky“ zasoutěžit a získat malou sladkou odměnu.   
Lampiónový průvod se přestěhoval na hřiště, kde již na hranici 
seděla čarodějnice připravená vzlétnout. Po zapálení vatry 
jsme pekli buřtíky a strávili společné příjemné chvíle.  
Obrovské poděkování patří hasičům za celou přípravu akce 
(hranice, májka, bezpečnost), bez nich by to nešlo. Děkujeme 
také našim VPP, kteří pomáhali se stavěním májky, za otevření 
Klubovny na fotbalovém hřišti a obsloužení všech zákazníků.               
A velké díky samozřejmě kulturačkám, které se starají o 
program čarodějnického reje, také kolektivu školy, který se 
iniciativně k akci připojil a poskytl potřebné zázemí.  

PeV 
 

 
Naši hasiči letos připravili krásnou šestimetrovou hranici. 
 

 
Sice jsme nejlepší čarodějnickou rodinu letos nevyhlašovali, ale 

Hovorkovi byli úžasní, včetně kočárku, který hlídal obří pavouk. 
 

 
Na reji čarodějnic a černokněžníků byla dobrá nálada. Krásné 

masky měly i teen-čarodějky. 

Další fotky z akce najdete na webu nebo FB obce.  



 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

Společenská kronika 
Narozeniny v měsíci květnu 2022 oslaví: 

 

František Kuruc   Gerlinda Hrubešová 
Zdena Bedrníčková  Marie Štěpánková 
Dieter Riedel   Eliška Slavíková  
Petr Kalina   Miroslav Merežko  
Jiří Ťukálek    Karel Urban  
Pavel Berný    Miroslav Lieser   
Jan Vengřinovič 
 
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 květnu  oslaví své narozeniny 
 
 

paní Eliška Slavíková 
 
paní Jitka Stejskalová 
 
Přejeme hodně zdraví. Klub důchodců 

 

 

 

 

KOTLÍKOVÁ DOTACE 2022 
V ROCE 2022 BUDE VYHLÁŠENA NOVÁ VÝZVA PROJEKTU 
KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ V ÚSTECKÉM KRAJI.  
Veškeré informace lze zjistit na webových stránkách 
Ústeckého kraje nebo využít osobních konzultací 
s kontaktními pracovníky Krajského úřadu Ústeckého kraje. 



 

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 

 

 

Soptíci vařili, zdobili, trénují 
V dubnu 2022 Majda, Eliška, Terka, Lukáš a Samík úspěšně 
zvládli specializaci kuchař, která je součástí III. okruhu činností 
(zájmové vzdělávání mladých hasičů). Po teoretických 
přípravách a splněném testu připravili kuřecí řízek, americké 
brambory a upekli perníkovou buchtu. Všichni museli 
dodržovat zásady hygieny, zásady správného stolování. Vše se 
s drobnými chybičkami povedlo a všem pozvaným moc 
chutnalo. Děkujeme klubu důchodců za poskytnutí prostor na 
vaření. Já jako vedoucí jsem na děti moc pyšná.  

 
 

Mladší Soptíci pomohli na schůzce nazdobit nádhernou 
májku, která se vyjímá v parku před školou. 

 
 

Všichni pilně trénují na další soutěže.  Nejbližší se pojede do 
Velké Bukoviny a v sobotu 21.5. se na místním fotbalovém 

hřišti bude konat okresní kolo hasičské hry PLAMEN, 
kterého se naši nejen účastní, ale také spoluorganizují.  

MV 
 

TJ TATRAN na startu jara 
Po zimní přestávce se okresní soutěž v kopané okresu Děčín 
rozjela o druhém dubnovém víkendu. Fotbalisté TJ TATRAN 
do ní vstoupili výhrou 4:2 proti Huntířovu na umělé trávě 
v Děčíně.  
První domácí zápas se hrál o velikonoční neděli proti 
Františkovu nad Ploučnicí. Navzdory chladnému počasí se na 
fotbal přišlo podívat dost diváků, kteří viděli výhru našeho 
mužstva 3:1.  
O týden později naši hráli v Malšovicích proti tamnímu 
„Béčku“, i když při srovnání sestav „Áčka s Béčkem“, je 

minimálně 8 jmen totožných. Možná i z toho důvodu jsme si 
odvezli šestigólový příděl, dva góly jsme dostali z penalty po 
zásazích obou našich brankářů. V současné době je to post, 
na kterém se ukazuje v dobrém světle útočník, protože oba 
„standardní“ brankáři jsou zranění.  
Na prvního máje jsme na domácím hřišti přivítali „Béčko“ 
z České Kamenice, které by se dalo nazvat „starou gardou“. 
Po slibně zakončeném prvním poločase, na jehož konci jsme 
skórovali, jsme dali gól jako první i v druhém poločase. To 
však bylo z naší strany vše a odhodlaný soupeř dokázal 
v poslední čtvrt hodině zápas otočit ve svůj prospěch, když 
branku na 2:3 dával v poslední minutě zápasu z rohového 
kopu.  
Pro připomenutí ještě přinášíme zbývající domácí zápasy. 

Datum Den Hodina Domácí Hosté 

15.5. Ne 15:00 Rybniště St. Křečany 

5.6. Ne 15:00 Rybniště Vilémov 

19.6. Ne 15:00 Rybniště Bynovec 

Za TJ TATRAN Roman Forfera 
 

Klub důchodců zase na výletě 
V úterý 3. 5. jsme vyrazili na první výlet v tomto roce. Vlakem 
do ZOO a botanické zahrady v Liberci. Byl krásný den, výlet 
jsme si užili. Vzhledem k vysokým cenám „všeho“ jen těžko 
hledáme, kam se podíváme příště.  
                                                                                                         JCh 

 

 

 


