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Kalendářík obce na rok 2023 
Motivem kalendáříku připomínáme naši radost z oživení 
kulturního domu.  
Letos proběhla na sále řada společenských akcí, u kterých jsme 
se bavili, tančili a smáli se. Pódium si užívaly divadelní sbory, 
pěvecké soubory, ale také naše děti. Sál lze pronajímat k 
soukromým účelům (vystřídalo se u nás sedm svateb). A také 
jsme rádi, že 8. října zahájila provoz restaurace Kulturní dům.  
Přidáváme ho k aktuálnímu číslu (pod)Vodníka, případně bude 
k dostání na obecním úřadě.                                                      PeV 

 
Grafickou úpravu provedl Jiří Stejskal z Jiřetína pod Jedlovou. 

 

 
 

Obecní úřad bude ve dnech od 27.12. do 

30.12. uzavřen! Děkujeme za pochopení. 
 
 

 

Zasedání Zastupitelstva obce Rybniště se uskuteční 

ve středu 14.12.2022 od 16 hod. v zasedací 

místnosti obecního úřadu. 
Pozvánka je min. 7 dní před konáním ZO zveřejněna na úřední 
desce. 
 

 

 

Nepřehlédněte pozvánky: 
 na vánoční koncert  a obecní vánoční besídku 17.12.  
 na mši vánoční 24.12. 
 na předsilvestrovskou zábavu a rockovou diskotéku 

s KABÁT-revival-Varnsdorf 30.12. 
 

 

Rozsvícení vánočního stromečku v Rybništi 
Po dvou letech můžeme zase napsat, že proběhlo tradiční 
slavnostní rozsvícení vánočního stromečku!  
V pátek v podvečer před první adventní nedělí se nejdříve 
zaplnil od 17. hodiny kostel sv. Josefa, aby se v něm po 
úvodním slovu místostarostky rozezněly vánoční melodie v 
podání Kláry Brábníkové a Martina Vosátky. Poté jsme se 
všichni sešli na našem novém „náměstíčku“, abychom 
společně odpočítali rozsvícení stromu (tuhle věc do příště 
vyladíme, víme, že pan starosta nebyl úplně dobře vidět a 
slyšet) a následně i rozsvícení oblohy barevným ohňostrojem. 
 

Děkujeme: 

- za letošní 
stromeček 
Lesům ČR.  
- za 
nápadité a 
krásné 
ozdoby 
školní 
družině. 
- za vzorné 
ukotvení a 
ozdobení 
stromu 
pracovní- 
kům úřadu. 
O 
nejhezčím 
stromu 
můžete 
hlasovat 
v anketě 

Děčínského deníku, kam jsme ten náš nominovali.  
Pokračování a foto na str. 5. 

 

 



Pro naše seniory 
Každoročně zveme na setkání u příležitosti dne seniorů. Den 
úcty ke stáří letos proběhl 12.10. na sále kulturního domu za 
hojné účasti.  
O "dobré" do bříška se postarala Restaurace Kulturní dům, 
program zpestřily děti ZŠ a MŠ Rybniště, které se na vystoupení 
na pódiu velmi těšily. Největší radost pak měly, když mohly 
babičkám a dědečkům rozdat vlastnoručně vyrobené dárečky. 
Děkujeme personálu restaurace o vzornou péči a škole za 
nadšenou spolupráci na této tradiční akci.                             PeV 
 

 
Máme krásný prostor pro podobné akce. 
 

 

Kulturák v Rybništi měl tu čest přivítat 

umělce ze Semaforu 

Pro děti základních škol dopoledne a pro veřejnost večer 
odehráli v úterý 18.10. senzační koncerty, vytvořili báječnou 
atmosféru a hezký zážitek.  
Za iniciativu a organizaci dopoledních koncertů pro školy z 
okolí děkujeme naší ředitelce paní Mgr. Martině Kočišové ze 
ZŠ a MŠ Rybniště.                                                                          PeV 

 
Dáša Zázvůrková byla na koncertech příjemným elementem. 
 

 
I na večerním koncertu byly na pódium pozvány naše děti. 

Svatý Martin v Rybništi 
V pátek 11.11. jsme si v Rybništi připomněli svatomartinské 
tradice. 
Děti ze ZŠ a MŠ Rybniště si už při obědě pochutnaly na 
svatomartinské huse s červeným zelím a bramborovým 
knedlíkem, tu jim připravila jídelna. 
A podvečer jsme se potkali u školy, abychom doprovodili 
Martina na bílém koni - poníku Jerrym. Početný průvod s 
rozsvícenými lampiony prošel centrem obce. Světýlka měla 
zažehnout lásku a štědrost, stejnou jako měl sv. Martin. Děti 
měly radost, že se mohly povozit v sulce za poníkem.  
Velmi děkujeme celé rodině Kejřových (Veronice Kozákové za 
inciativu) a jejich poníkovi Jerrymu!                                         PeV 
 

 
Bílý poník s „Martinem“ vedl průvod obcí. 
 

 

Brigáda pod Hangárem 
Zkusili jsme svolat další brigádu. Možná to bylo nevhodně 
zvoleným termínem – v neděli 13.11., ale bohužel se 
nepovedlo navázat na povedenou brigádu před třemi lety na 
hrázi.  
Nicméně s opravdovými nadšenci (Chroustovští, Petrovi, 
Vojtěchovi, Weinerovi, Masopustovi) se udělalo kus práce. 
Vyřezávaly se náletové dřeviny v prostoru již skácených 
přerostlých bříz. Část zeleně pomalu dostává tvář příjemného 
lesoparku.   
Práce tím ale nekončí, spíše začaly...                                       PeV 
 

 
 

 

*** 

www.obecrybniste.cz 

www.facebook.com/obecrybniste 
*** 



 

Bude mít Rybniště „novou čtvrť“ ? 
Na konci listopadu vstoupila v platnost územní studie plochy 
BV 21, jejíž vypracování bylo podmínkou územního plánu pro 
výstavbu 20 rodinných domů v lokalitě s pracovním názvem 
„Nad Matyáskou“. Ta se nachází nedaleko centra obce, ze 
severu je ohraničena potokem Matyáska, z jihu a západu 
stávající zástavbou rodinných domů z minulého století a 
z východu rostoucí dvojicí nových rodinných domů.  
Zadání vypracování studie předcházelo vykoupení pruhu 
pozemků pro cestu na východním konci lokality pro možnost 
udělat lokalitu průjezdnou. Druhý výjezd je „na zahradě“ domu 
č.p. 225 resp. na pozemku č. 321/2 v k.ú. Rybniště, který je 
v majetku obce. Pro oblast je zajištěna kapacita u 
provozovatele vodovodu, který již další nemovitosti 
nepřipojuje z důvodu vyčerpání vodního zdroje (vodojemu) 
nad bývalou pilou. Distributor elektřiny pro danou lokalitu 
bude muset vybudovat novou trafostanici, kapacita vysokého 
napětí je pro záměr dostatečná. 
Další osud lokality bude nyní v rukou zastupitelstva obce, které 
bude rozhodovat, zda se lokalitou budeme nadále zabývat. Pro 
vznik nové ulice je nutno nejdříve naprojektovat místní 
komunikaci včetně inženýrských sítí (vodovod, elektřina, 
telefon, kanalizace, veřejné osvětlení), chodníku a veřejného 
prostranství s veřejnou zelení. Po získání patřičných povolení 
od stavebního úřadu by pak mohlo dojít k realizaci.  
A proč vlastně se lokalitou zabýváme? Jednoduše došly 
pozemky pro výstavbu rodinných domů ve vlastnictví obce, 
nemáme zájemcům o výstavbu již co nabídnout a toto je i 
šance ovlivnit výběr budoucích stavebníků. Nicméně od 
záměru po realizaci nás v případě kladného rozhodnutí 
zastupitelů čeká ještě dlouhá cesta. Máme se na co těšit??? 
 

 
 

Mapka lokality, kompletní studie je dostupná na webových 
stránkách obce. 

 

Ing. Roman Forfera, starosta obce 
 

 

Výlov Školního rybníku aneb konec 
sumečka amerického v našich vodách 

Po 9 letech jsme museli znovu vypustit a slovit Školní rybník. 
Důvodem výlovu bylo přemnožení nepůvodního druhu - 
sumečka amerického. Ten se nekontrolovatelně rozmnožoval 
a požíral, co se dalo, čímž zároveň negativně ovlivňoval i 
sportovní rybaření. 
Z důvodu přívalového deště, který měl za následek zvětšení 
přítoku do rybníka, jsme výlov museli rozdělit do dvou dnů 5. 
a 6.11.. 
 

 

Vylovené ryby byly "zazimovány" v jiném rybníce a na jaře 
budou vráceny zpět. Úlovky byly slušné:  
300 ks kapra obecného (vel. 40-65 cm),  
53 ks amura bílého (vel. 80-90 cm),  
20 ks sumce velkého (největší 180 cm),  
2 ks štiky obecné (největší 90 cm),  
42 ks candáta obecného (vel. 80-90 cm),  
5 ks lína obecného a 2 ks tolstolobika (největší 90 cm). 
Sumeček jako krmivo poslouží Zoologické zahradě Děčín - 
Pastýřská stěna. 
Rád bych poděkoval svému zástupci Tomáši Krajmerovi,  
asistentům rybářské stráže i všem dalším, kteří mi pomáhali v 
průběhu roku a hlavně na výlovu rybníka. Na něm se aktivně 
podílel i starosta obce Roman Forfera a nesmím zapomenout 
na vynikající práci rybnišťských hasičů pod vedením Jaromíra 
Chroustovského. Velké díky! 
Následovat bude nejnutnější údržba na výpustném zařízení 
(požeráku). Rybník se nechá přes zimu vymrznout a brzy na 
jaře se zase napustí, abychom stihli novou rybářskou sezónu, 
která začíná 1. dubna.  
Prosba na závěr  – sháním dva asistenty rybářské stráže. Pokud 
by měl někdo zájem, je potřeba se přihlásit na obecním úřadu. 
Jinak prosím nezapomeňte vrátit povolenky! Děkuji.                                                                           
Přeji, nejen rybářům a rybářkám, hodně zdraví a životní 
pohody v roce 2023.  
Petrův zdar!                                                Andrej Kočiš, hospodář 
 

 
Šéfové našeho rybníka při výlovu s úlovkem. 
 

Podmínky sportovního rybolovu jsou aktualizovány před 
sezónou na webu obce: https://www.obecrybniste.cz/zivot-
obci/sportovni-rybolov/. 

 



 

 

 

 

 

 

Vánoční mše svatá v Rybništi  
se bude konat 24.12.2022  

od 21.30 hodin  
v kostele Sv. Josefa. 

 

Mši bude sloužit jiřetínský farář pan Mgr. Pavel Koudelka. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datové schránky od 1.1.2023! 
Datové schránky dosud byly nástrojem elektronické 
komunikace především mezi úřady. Od nového roku budou 
automaticky zřízeny datové schránky všem živnostníkům a 
nepodnikající právnickým osobám (to jsou například spolky, 
nadace a sdružení).  
Pokud patříte do jedné ze jmenované skupiny a dosud datovou 
schránku nemáte, věnujte této zprávě pozornost. Přístupové 
údaje obdržíte doporučeným dopisem během měsíce ledna, 
února nebo března 2023. 
Datovou schránku si také můžete založit sami již nyní. Více 
informací naleznete na webových stránkách     

www.chcidatovku.cz 

www.mojedatovaschranka.cz 

 
 

 

Z Klubu důchodců 
Ani podzimní počasí nás neodradilo od "výletování". Tentokrát 
jsme se vydali autobusem na státní zámek Zákupy. Byli jsme 
příjemně překvapeni, jak se majitelé o zámek starají. Probíhají 
zde rozsáhlé restaurátorské práce na vybavení zámku. Po 
prohlídce jsme popojeli do České Lípy na trhy. Poslední 
zastávkou bylo sklářské muzeum v Novém Boru. Opět nám 
počasí přálo a domů jsme se vrátili spokojeni.                                            

Za klub důchodců JCH 

 
 
 
 



 

Rozsvícení vánočního stromečku v Rybništi 
Pokračování ze str. 1 
Následovalo otevření školy a pestrý vánoční jarmark výrobků z 
MŠ a ZŠ byl brzy vyprodán.  
Bylo vypito 76 litů svařáčku a 35 litrů čaje, snědlo se 104 
jarmarečních klobás, nasytilo nás 12 výborných vánoček a 5 
štol od pekařek z Klubu důchodců. Přijel za námi stánek 
s výbornými mandlemi v cukru se skořicí (možná větší úspěch 
měl ale se svítícími balónky). 
Velké díky rodině Chroustovských a Vytlačilových za veškerou 
podporu a pomoc s organizací akce a všem ostatním, kteří byli 
jakkoliv u příprav akce.  
Děkujeme také za vaši účast, skvělou náladu, milá setkání i 
trpělivost, když to čekání na svařáček bylo nekonečné (do 
příště to také vypilujeme).  

PeV, MV 

 

Nádherně sladěni: Klára Brábníková a její kytarový doprovod 
Martin Vosátka 

 

 

Naši „grilmástři“ byli spokojeni, že měli vyprodáno.  
 

 
 

RESTAURACE KULTURNÍ DŮM NABÍZÍ: 
Bramborový salát na objednávku 

Vážení zákazníci a hosté,  
nechce se vám dělat na Vánoce bramborový salát? Není nic 
jednoduššího, než si ho u nás objednat. Objednávky přijímáme 
do 22.12.2022 na tel. č. 704 087 756 nebo osobně v restauraci.  

200 g bramborového salátu 60,- Kč 
120 g bramborový salát + řízek 125,- Kč 

Výdej salátu bude pouze v restauraci  dne 24.12.2022 od 10.30 
do 12.00. 
Těšíme se na vás a přejeme vám krásné a klidné prožití 
vánočních svátků.  
 
 

 

Společenská kronika 
Narozeniny v měsíci prosinci 2022 oslaví: 

 

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

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 prosinci oslaví své 
narozeniny  
 

paní Ludvíka Melicharová  
a paní Jiřina Chroustovská.  

 

Přejeme hodně zdraví. Klub důchodců 
 

 

Vážení přátelé,  
po třech letech jsme v na konci října ukončili naši činnost 
v Klubovně u fotbalového hřiště. Děkujeme všem, kteří nám 
zachovali přízeň a nadále se budeme potkávat už jen před 
barem. 

Vojta Richter a Kuba Němeček 
 

 
 

 

Obec v roce 2016 opravila pomník obětem velké války, který se 
nachází uprostřed hřbitova. Od loňského roku si nezištně péči 
o něj přezvaly Marie Kopecká a Alena Králová a udržují ho ve 
stavu, v jakém si podobné památky zaslouží. Velmi za tuto 
iniciativu děkujeme! 
 

 

 
Vánoční schránka bude je umístěna na chodbě obecního úřadu 
a bude v provozudo 16.12.2022!  



 

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 

 

 

Opět jsme mohli přivítat nové občánky 
Pozvání na slavnostní vítání, které se konalo v sobotu 
19.11.2022, přijali rodiče Tobíka Hladíka, Martínka Merežky a 
Evičky Cichoszewske.  
Přítomné pozdravila a přivítala v prostorách mateřské školy 
ředitelka paní Mgr. Martina Kočišová, program zpestřilo 
pěvecké vystoupení školního sborečku pod vedením učitelky 
paní Mgr. Jany Dašové.  
Slavnostního proslovu k novým občánkům se tentokrát ujal 
starosta obce pan Ing. Roman Forfera. Ne každému se přihodí, 
že může vítat svého synovce nebo vnuka svého spolužáka.  
Všechny děti byly opět hodné a vzorně spolupracovaly 
s panem fotografem. Rodičům byly předány originální rybičky 
od Libuše Broklové ze Chřibské, knihy s leteckými fotografiemi 
z Děčínska a květiny z dílny Simony Pohankové z Rybniště. 
Na závěr byl již tradičně proveden zápis rodičů do pamětní 
knihy.                                                                               

PeV 

 
Tradiční společná fotka ze slavnostního vítání občánků.   
 

 

Malí hasiči přispěli do sbírky 
Poslední listopadový týden se děti z SDH Rybniště zúčastnili 
projektu „Krabice od bot“. Sbírku již po dvanácté pořádá 
Diakonie Českobratrské církve evangelické. Principem je 
potěšit děti z chudších rodin ve vánočním čase dárkem. Soptíci 
spolu s dospělými zabalili celkem 10 krabic, které byly předány 
do sběrného místa v KOSTCE Krásné Lípa. Všem moc 
děkujeme! 

MV 
 

 

Hasiči prostě mají srdce na pravém místě. 
 

Běžky v Rybništi – čekáme na sezónu 
V roce 2019 pořídila obec sněžný skútr a upravuje běžkařské 
stopy na několika trasách v obci, v případě dostatečné 
sněhové nadílky vytváří krásnolipské okruhy (u tůně nebo 
na Kamenné Horce). 
 

 
První sněhové pocukrování v sobotu 3.12..  
 

Od roku 2022 je skútr vybaven GPS modulem od Bílé stopy 
s.r.o. a díky tomu můžete sledovat všechny aktuálně námi 
upravené stopy v zimní mapě na www.bilestopy.cz. 
Jsme také editorem FB stránky Lužická magistrála, kam 
zařazujeme čerstvé informace z Rybniště a okolí. Aktuální 
informace také najdete na webových a facebookových 

stránkách obce a na sněhovém portálu kamzasnehem.cz. 
Tak snad brzy ve stopě! 

SKI Rybniště  
 

V Rybništi se zase na první advent tvořilo

 
Měli jsme velkou radost, že v klubovně Kulturního domu 

nezůstaly lektorky samy. Zájemci o vlastnoručně uplstěné 

ozdůbky, osázené vánoční dekorace nebo navkléknuté 

korálkové hvězdičky nedělního dopoledne dorazili a společné 

tvoření si užili. Moc děkujeme za účast! 
 

¨ 

 

Aktuální číslo i archiv Rybnišťského (pod)Vodníka 

najdete také na webu obce: 

https://www.obecrybniste.cz/obec-rybniste/casopis/ 



. . . I N F O RM A C E Z N AŠ Í ŠK O L I Č K Y . . .

Báječnému a veleúspěšnému jarmarku, který v naší škole

proběhl v pátek 25.11. po rozsvícení stromečku, předcházelo

usilovné tvoření našich dětiček... Tvořilo se v mateřské škole,

ve třídách, v družině, za zvuků koled, s vůní pečeného čaje a

v milé sváteční atmosféře.. .

A důkladná příprava se nejspíš vyplatila....

Snad poprvé měl jarmark ve škole vyprodáno!

A může se pyšnit rekordním výdělkem: 12 700 Kč!!!

Ten využijeme jako příspěvek na dopravu na naše

výjezdy a výlety...

SRDEČNĚ
DĚKUJEME!

vánoční tvoření a

vánoční jarmark

v í c e f o t o g r a f i í n a w w w . z s r y b n i s t e . c z / f o t o g a l e r i e



PŘÍRODOVĚDNÝ KROUŽEK

VÁNOČNÍ KONCERT

žáků ZŠ a kapely Z5

sobota 17.12. 2022

17 hodin

Kulturní dům Rybniště


