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SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU  
Prvního září jsme na naší škole již tradičně od devíti hodin 

zahájili školní rok 2022/2023 a přivítali prvňáčky. A také 

tradičně za prvňáčky přišlo vedení obce – nikoliv s prázdnou. 

Po milých slovech paní ředitelky dostali všichni dárkový balíček 

školních potřeb od Artikon - Výtvarné potřeby a rámování z 

Rybniště. 
 

 
Letos jsou to samí kluci, ale ve třídě s nimi nějaké spolužačky 

druhačky jsou. 
 

Akce Milostivé léto je zpět! 
Od 1. 9. do 30. 11. 2022. Ověřte si, zda můžete ukončit svoje 

exekuce! Můžete se zbavit některých exekucí tím, že zaplatíte 

původní dluh navýšený o administrativní poplatek a stát Vám 

odpustí veškeré sankce, úroky z prodlení a další náklady. Dluh, 

který exekutor vymáhá, se díky tomu může výrazně snížit. 

Bezplatné poradenství na lince 770 600 800  
(Po-Pá 9-17) 

jakprezitdluhy@clovekvtisni.cz 
www.milostiveleto.cz 

 

Nezapomeňte přijít k volbám 

23.-24.9.2022. 
 

Každý hlas je důležitý! 

 

 

 

Poslední zasedání Zastupitelstva obce Rybniště ve 
volebním období 2018 – 2022 se uskuteční ve 
středu 21.9.2022 od 16 hod. v zasedací místnosti 
obecního úřadu. 
Pozvánka je min. 7 dní před konáním ZO zveřejněna na úřední 

desce. 

 

 
 

Milí Rybnišťáci a ostatní příznivci kulturního života v Rybništi,  

pod seznamem akcí, které pro vás do konce roku chystáme, je 

vhodné připomenout, že od roku 2012 díky Romanovi funguje 

na obci kulturní komise. Holky kulturačky (Jiřina Chroustovská, 

Miluše Vytlačilová, Lenka Slavíková, Tereza Rauch, Blanka 

Sobotová a Věra Forferová) iniciovaly a organizovaly řadu dnes 

už tradičních a osvědčených akcí (ozdobený velikonoční park, 

čarodějnice, rozsvícení vánočního stromečku).  

Ve své roli se snažím akce celkově více koordinovat, ale stále si 

bez jejich podpory, rad a ochoty neumím (a ani nechci) kulturní 

život v obci představit.  

Holky, velké díky! A těším se na další hezké akce.  

Bc. Petra Vojtěchová, místostarostka 
 

Obec Doubice organizuje zájezd na podzimní výstavu 
Zahrada Čech 2022 a svezou i rybnišťské zájemce. 
Pojede se ve středu 14.9.2022.  
Zájemci nechť kontaktují OÚ Doubice telefonicky:             
604 608 107 nebo e-mailem na oudoubice@volny.cz. 

 

 



 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Rybnišťský Bivoj 2022 
Organizátoři venkovních akcí se nechtějí probouzet do 
deštivého rána, ale naštěstí se hezké počasí nevyčerpalo v 
sobotu v Krásné Lípě a zbylo i na nedělní odpoledne 28.8. u 
nás...  
Letos jsme Bivoje připravili v trochu jiné verzi: dospělí chtiví 
soutěžit obdrželi soutěžní kartu, se kterou obešli 
10 připravených stanovišť a mohli se pokusit zdolat stanovené 
limity. Pokud se jim to podařilo alespoň sedmkrát, dostali 
poukázku na výběr odměny u stánku Lidové zahrady. 
Odměněn byl ale každý, kdo si všechny disciplíny třeba jen 
vyzkoušel.  
Díky všem partnerům, jejichž atrakce nedělní zápolení oživily: 
tichá střelnice od Adrenalinpointu, překážky od týmu ŠNEK 
race, výzvy našich hasičů a fotbalistů, hry u Schrödingerova 
institutu (pukec a stolní hokej hráli malí i velcí) nebo originální 
atrakce od rodiny Kejřovy (plivače žaludů málokdo překonal). 
Děti si mohly namalovat svého bubáčka nebo pytlík na tajnosti 
(děkujeme za poskytnutí materiálu z.s. LENIČKA Varnsdorf), 
projet se na čtyřkolkách a hlavně kutálet se po hřišti 
v Bubblefotbal nafukovacích koulích... Takhle atrakce je 
správně Bubblefotbal a přivezl ji také Andrenalinpoint 
Varnsdorf, ale v dětské verzi chaotického pohybu po hřišti taky 
bezvadně fungovala. 
V doprovodné soutěži o nejlepší bábovku vyhrála mezi 
dvanácti soutěžními ta z České Kamenice. 
Díky aktivitě SDH Rybniště byla akce byla podpořena v rámci 

programu Podpora komunitního života na venkově pro rok 

2022. 

Za fotky, které jsou zveřejněny na webu a FB obce, děkujeme 
Miluši Vytlačilové a Hynku Vojtěchovi. 

PeV 

 
Bubblefotbalové koule nezůstaly ani na chvilku prázdné. 
 

 
Stánek SI byl vždy plný smíchu a radostného výskání. 



 

 

Sál kulturního domu ve svatebním 
V letošní sezóně má kulturní dům prozatím za sebou pět svateb 
a sál i vybavení jsou v kondici. Od 1.9.2022 se podmínky 
půjčování včetně ceníku mírně upravily. Jsou zveřejněny na 
webu obce. 
https://www.obecrybniste.cz/sluzby-obci/kulturni-dum/ 

 
Za důvěru i za poskytnuté foto děkujeme novomanželům 
Pešírovým 
 

 

 
Vaše místopisné znalosti prověří nové téma EDU-zastávky 
Lužické rybky. Dost dobrý důvod k procházce po Rybništi. 

 

Požár v NP České Švýcarsku pohledem 
velitele jednotky SDH Rybniště 

V neděli 24.7.2022 se Rybništěm okolo půl jedenácté 
dopoledne rozezněla siréna, která změnila chod většiny členů 
naší jednotky. Někteří na 10 dní vyměnili práci za pomoc při 
hašení největšího požáru v historii hasičů.  
Tento zásah byl velice fyzicky náročný a to hlavně ze začátku, 
kdy jsme se snažili postupující požár nad Malinovým dolem 
zastavit. Bohužel přes veškerou snahu všech zasahujících se i 
z důvodu nedostatku vody požár rozšířil a v několika případech 
jsme museli ustupovat. Nejhorší z celého zásahu byl druhý 
den, kdy jsme se vrátili po krátkém odpočinku v ranních 
hodinách znovu nad Malinový důl. 
Čekalo nás nemilé překvapení v podobě shořelého hadicového 
vedení, ve kterém byly i veškeré hadice našeho SDH. I přesto 
jsme se ve zhoršených podmínkách snažili plameny zkrotit. 
Jenže vítr se rozhodl hrát proti nám a plameny se rozšířily i 
z druhé strany a začaly nás rychle obkličovat. Rozhodli jsme se 
zachránit alespoň to, co nám tu zbylo, a začali jsme stahovat 
vedení a všechny armatury. Situace se zhoršovala každou 
minutou a museli jsme nasadit dýchací techniku. 
Pokračování na str. 4 

 

Společenská kronika 
Narozeniny v měsíci září 2022 oslaví: 

 

Oldřich Koudelka  Bohumila Louková 
Václav Pípal   Anna Korbelová 
Otto Voženílek   Jindřiška Daňková 
Jan Solar   Jaromír Špulák 
Marie Matějková  Jiřina Horáková 
Margita Daňková  Věra Feiererová 
Ivan Bučko   Marie Hučková 
Petr Roman   Pavel Doležal 
 
 

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 září oslaví své narozeniny 
 

paní Jindřiška Daňková, 
paní Marie Matějková,  
paní Jiřina Horáková,  
paní Anna Korbelová, 
pan Oldřich Koudelka a  
pan Jan Solar 

Přejeme všem našim členkám a členům hodně zdraví! 
Klub důchodců 

 

 

Srpnová svatba Rybnišťáků 

 
Po letité společné cestě životem si konečně v sobotu 13.8.2022 
řekli „ANO“ Pavel Demeter a Markéta Grundzová. 
Novomanželům přejeme mnoho štěstí! 

 

 

Výběr akcí u sousedů 
 

 10.9. Stezka odvahy KČT, Brtníky 
 10.9. Zahájení školního roku, restaurace U Vleku, Horní 

Podluží 
 10.9. Koncert kapely Bárka v kostele sv. Jiří ve Chřibské 
 10.9. Městské slavnosti, Dolní Poustevna 
 10.9. Šenovské slavnosti – oslava 150 let SDH, Velký 

Šenov 
 10.9. End Of Summer Party, Lidová zahrada Varnsdorf 
 2.9. – 23.10 MandavaJazz.cz 
 30.9. Tros Discotequos, Fabrika Doubice  



 

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 po startu sezóny 
Podzimní část sezóny jsme začali prohrou 2:1 v Dolním 
Podluží a to již 21. srpna. Před mistrovským utkáním se pilně 
trénovalo, ale nepodařilo se odehrát žádné přátelské utkání a 
nesehranost týmu byla na hřišti znát. 
V sobotu 27.8. jsme na domácím hřišti přivítali tým 
z Markvartic, který sestoupil z okresního přeboru. A ještě 
před úvodním hvizdem bylo jasné proč. Nemají hráče. 
Nastoupili v osmi, během pěti minut se přidal devátý hráč. Do 
poločasu, který jsme vyhráli 8:0, se zranili dva jejich hráči. Po 
pěti minutách druhého poločasu se zranil třetí hráč hostí a 
rozhodčí utkání ukončil za stavu 9:0, protože hostující tým 
neměl na hřišti minimální počet hráčů potřebných pro 
odehrání utkání.  
V neděli 4.9. jsme zavítali na umělou trávu v Děčíně a 
nastoupili proti FC UNITED ROMA. Za teplého počasí 
s nabitou střídačkou nám opět nefungovala přechodová fáze 
záložní lajny. V kombinaci trenéra domácích v roli pomezního 
rozhodčího a zbylých dvou rozhodčích z Děčína jsme neměli 
šanci na úspěch a prohráli jsme 3:0.  
 

 
Náš tým nedostatkem hráčů netrpí (foto ze začátku sezóny) 
 

Pro připomenutí přinášíme zbylá domácí utkání v tabulce: 

Datum Den Hodina Domácí Hosté 

10.9. So 12:30 Rybniště Františkov n. Pl. 

24.9. So 12:00 Rybniště Česká Kamenice 

 8.10. So 11:30 Rybniště Chřibská 

29.10. So 10:30 Rybniště Malšovice 

Za TJ TATRAN Roman Forfera 
 

 

Požár v NP České Švýcarsku pohledem 
velitele jednotky SDH Rybniště 

Pokračování ze str. 3 

Náhle přišlo rozhodnutí velitele úseku o okamžité evakuaci. 
V tu chvíli nám všem došlo, že musíme rychle jednat. Na 
terénní auto jsme doslova naházeli, co šlo, a přesunuli se 
k autům. Museli jsme se nacpat do dvou dopravních 
automobilů. Každý si sedl na jakékoliv volné místečko a vydali 
jsme se zpět na shromaždiště. Po cestě z úseku se před námi 
rozprostřelo doslova peklo. Jeli jsme údolím, kde to z obou 
stran hořelo a jednotky s cisternami nám to hasily tak, 
abychom se dostali do bezpečí. Já jako velitel jsem si 
uvědomil, že jsem zodpovědný za všechny lidi ve voze a 

hlavně, že je musím v pořádku dostat dolů. Poprvé jsem měl 
opravdu strach, jak to dopadne. Když jsme dorazili na 
shromaždiště všichni v pořádku, spadl ze mě obrovský kámen.  
I když jsme byli všichni vyčerpaní, dále jsme se zapojovali do 
hašení. 
Během následujících dní jsme byli na mnoha různých úsecích. 
Bránili jsme Janov od soutěsek a následně jsme na ostatních 
úsecích prováděli dohašovací práce a zajišťovali čerpací 
stanoviště pro cisterny dopravující vodu na požářiště. 
Poslední dva dny jsme prováděli monitoring, vyhledávání a 
dohašování skrytých ohnisek. 
Obrovské poděkováni za podporu a uznání patři rodinám 
všech zasahujících členů, které své drahé polovičky viděli vždy 
jen chvilku a i přesto je podporovali. 
Nesmíme samozřejmě zapomenout poděkovat všem, kteří 
nás podporovali jak psychicky, materiálně, tak i potravinami. 
V neposlední řadě děkuji všem zaměstnavatelům, kteří 
uvolnili své lidi, a také vedení obce za veškerou podporu. 
Po ukončení našeho zásahu byl náš dopravní automobil 
opravdu špinavý, a tak jsme oslovili místní firmu, která se 
zabývá profesionálním čištěním interiérů aut. Vůz nám 
úžasně vyčistili se slovy „my jsme to pro vás udělali rádi“. 
Velice si toho vážíme. 
Bohužel jsme během zásahu přišli o všechny zásahové hadice 
a některé zásahové armatury. S touto nemilou záležitostí nám 
pomohlo naše okolí. V rámci finančních darů, které jsme 
obdrželi, jsme mohli chybějící materiál pořídit. Všem dárcům 
velice děkujeme a moc si vážíme toho, že i vy si vážíte naší 
práce. 
Na závěr bych chtěl poděkovat všem holkám a klukům za 
jejich obětavé nasazení na úkor všeho ostatního. 

Chroustovský Jaromír – velitel jednotky 
 

 

Dětský běžecký závod Parkmaraton 
V rámci Dne Českého Švýcarska se na konci srpna běží také 
dětský Parkmaraton. 9. ročník připravil Schrödingerův institut 
a na startu bylo 112 dětských běžců. Tím byl překonán 
účastnický rekord z roku 2019, kdy běželo 102 dětí.  

 
Foto: Schrödingerův institut 
 

Jsme pyšní, že se závodu účastnila dobrá desítka dětí 
z Rybniště a určitě se mezi velkou konkurencí neztratily! 
Dokonce v nejstarší kategorii 11-15 let na 1500 m zaznamenal 
Tobík Sukdolák druhý nejrychlejší čas. Gratulujeme! 

Z tiskové zprávy SI, PeV 
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