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Na začátku to byl také sen... a pak se narodil "panáček". 

V roce 2017 jsme společně plánovali, navrhovali, vymýšleli 
a vznikla studie, ve které se poprvé objevil rybnišťský panáček 
- tedy nová podoba budoucího "náměstíčka". 
Prvním důležitým krokem pro zahájení stavby byla úspěšná 
žádost o dotaci z Operačního programu Životní prostředí v roce 
2020.  
Neméně důležitým byl ale také souhlas s dofinancováním akce 
z rozpočtu obce. Měli jsme štěstí při výběru dodavatele - 
jiřetínská SYTRA odvádí poctivou práci! 
S dílčími projekty jsme opět uspěli a dvakrát jsme v roce 
2022 získali podporu od Ústeckého kraje. Centrální chodník 
mezi úřadem a školou je hotov. V letošním roce bude 
dobudováno parkoviště u kostela a veřejné WC. 
Prostor jsme už vyzkoušeli třeba při oslavách 150 let hasičů 
v obci nebo při rozsvícení vánočního stromečku a víme, že to 
celé funguje! 
Naše sny tedy dostaly své reálné obrysy... nechť je v příštím 

roce dostanou i ty vaše... 

PS: děkujeme reklamnímu studiu VANDEJ, Rumburk za 
realizaci našeho péefka a pořízení dronové fotografie. 

za vedení obce Roman Forfera a Petra Vojtěchová 
 

Plánujeme další kulturní akce! 
Chceme obnovit tradici Rybnišťského Masopustu. Dle 
pamětníků se tu masopustně veselilo, tak věříme, že se rádi 
připojíte i dnes… tedy v sobotu 18.2.2023. Sraz masek a všech 
ostatních, kteří se z jakéhokoliv důvodu namaskovat nechtějí, 
proběhne od 11 hodin v parku. Poté bychom v průvodu prošli 
kolečko obcí s masopustními zastávkami. Od půl druhé je na 
sále KD připraven pro děti zábavný program, plný tance, her a 
soutěží.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Restaurace Kulturní dům vás pozve na zabijačkové menu a 
naše ucho později potěší nová místní kapela SEDIMENTi.  
Pokud by se našli dobrovolníci, kteří by se chtěli do příprav akce 
zapojit - pomoci s přípravou masopustního občerstvení, budu 
ráda, když se mi ozvou. 
Plakátek na akci najdete na str. 3! 
 

A druhá důležitá únorová akce následuje, a to je obecní ples 
25.2.2023! Termín se měnit nebude, plakátek bude zveřejněn 
v druhé půlce ledna. 
Těšíme se na shledání!            Petra Vojtěchová, místostarostka 

¨ 
 

 

 

VOLBY 2023 
Volby se uskuteční ve dnech 13.1.2023 od 14.00 hodin do 22.00 

hodin a 14.1.2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin (případné II. 
kolo ve dnech 27.1.2023 a 28.1.2023).  

Volební místnost pro 
voliče bydlící v obci 
Rybniště (tj. část obce 
Rybniště a část obce 
Nová Chřibská) je v 

budově Obecního úřadu v Rybništi, Rybniště čp. 33. 
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou 
totožnost a státní občanství České republiky (platným 
občanským průkazem nebo cestovním pasem České 
republiky). Každému voliči budou dodány hlasovací lístky 3 dny 
přede dnem voleb. Pro zajištění pořádku a důstojného 
průběhu hlasování ve volební místnosti je každý volič povinen 
uposlechnout pokynů předsedy volební komise. Každý volič se 
musí před hlasování odebrat do prostoru pro úpravu 
hlasovacích lístků, jinak mu nebude umožněno hlasování. 

 

 



 

Co se u nás dělo aneb události Policie ČR za 
druhé pololetí roku 2022 

V uvedené době byly v Rybništi evidovány trestné činy: 
Dva případy vloupání spáchané v katastru Rybniště. V jednom 
případě se jednalo o vloupání do rekreačního objektu, kam 
pachatel vnikl v úmyslu krást, ale poté, co byl vyrušen 
alarmem, utekl bez odcizení věcí. Ve druhém případě byl 
hlídkou OOP Krásná Lípa přistižen pachatel, který se vloupal do 
zahradní chatky, kde odcizil uložené věci. Muž z Rybniště byl 
obviněn z trestného činu a věci byly vráceny majiteli.   

Hlídkou OOP Krásná Lípa byl šetřen trestný čin ublížení na 
zdraví, ke kterému mělo dojít mezi osobami, společně 
ubytovanými v Rybništi. Napadený od počátku s policií 
nespolupracoval, odstěhoval se a byl vypátrán až po několika 
měsících. Po výslechu byla věc odložena, neboť bylo zjištěno, 
že ke skutku nedošlo.    

Hlídkou OOP Krásná Lípa byli přistiženi řidiči projíždějící 
Rybništěm: jeden, který řídil i přes vyslovený zákaz řízení 
motorových vozidel.  Za toto mu bylo sděleno podezření z 
trestného činu Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání 
a zodpovídal se u Okresního soudu. A druhý, který řídil pod 
vlivem alkoholu přesahujícím 1 promile.  Za toto mu bylo 
sděleno podezření z trestného činu Ohrožení pod vlivem 
návykové látky a zodpovídal se u Okresního soudu.      

Službou kriminální policie Rumburk byl prošetřovány případy 
podezření z trestného činu pytláctví, kdy neznámý pachatel 
postřelil vzrostlého jelena, který poté pošel v lese. Po pachateli 
se dále pátrá. 
A dále podezření z podvodu, kdy pachatel cestou internetu 
nabízel zboží, tímto způsobil škodu přesahující 10.000,- Kč, 
převzal si sdělení z trestného činu úvěrový podvod. 
  

Evidované přestupky: 
1x byl řešen případ přestupku proti majetku, a to krádež části 
lešení z pozemku. Po lešení a pachateli se pátrá.  
1x byl řešen majitel ovcí za nezabezpečení zvířat proti volnému 
pohybu po obci, přestupek byl oznámen k projednání na Odbor 
životního prostředí MěÚ Varnsdorf. 
1x byl řešen majitel psa za nezabezpečení zvířete, které 
pokousalo další osobu. Přestupek byl oznámen k projednání na 
Odbor životního prostředí MěÚ Varnsdorf. 
3x byl řešen případ narušení občanského soužití v obci, 
oznámeno do správního řízení. 
1x byl řešen případ veřejného pohoršení v obci, oznámeno do 
správního řízení. 
2x byl řešen přestupek na úseku rybářství, oznámeno na 
příslušný úřad k projednání. 
2x byli řešeni řidiči projíždějící Rybništěm, kteří měli pozitivní 
test na alkohol, jeden z nich měl navíc pozitivní test na drogy a 
vysloven zákaz řízení, který mu nebyl doručen. Oba byli 
oznámeni do správního řízení. 
 

V jednom případě byla hlídka OOP Krásná Lípa přivolána k 
případu zahoření podlahy neobývaného objektu, věc byla dále 
řešena jako přestupek proti požární ochraně, ke škodě na 
majetku nedošlo. 
 

Při silničních kontrolách v obci byl dále zjištěn 1 případ 
nesjednaného povinného ručení k vozidlu, oznámeno do 
správního řízení.  14 přestupků bylo vyřešeno blokovou 
pokutou. 
 

Hlídkou dopravní   policie   byli   přistiženi   řidiči,    kteří   porušili  

nejvyšší dovolenou rychlost v obci. Ve 2 případech došlo k 
opakovanému překročení rychlosti v obci o více než 70 km/h, 
za který hrozí řidiči odebrání řidičského průkazu a zákaz 
činnosti až na 1 rok. Dalších 52 řidičů bylo přistiženo při 
překročení rychlosti do 70 km/h, tito byli vyřešeni na místě 
blokovou pokutou. 
  

Dopravní nehody:  
Dne 15.07.2022 v odpoledních hodinách nedala řidička 
osobního vozidla u hřbitova přednost motocyklistovi, došlo ke 
střetu a zranění motocyklisty. Hmotná škoda vyčíslena na 120 
tis. Kč, alkohol byl vyloučen dechovými zkouškami.   

Dne 16.08.2022 v nočních hodinách sjel v Nové Chřibské řidič 
osobního vozidla do příkopu, kde poškodil silniční zařízení.  
Řidič byl s vážným zraněním odvezen do nemocnice, alkohol 
byl vyloučen dechovou zkouškou, hmotná škoda vyčíslena na 
257 tis. Kč.     

Dne 20.08.2022 v odpoledních hodinách v tzv."esíčku" v Nové 
Chřibské dostal řidič osobního vozidla smyk a střetl se s 
protijedoucím vozidlem. Došlo k lehkým zraněním, alkohol byl 
vyloučen dechovými zkouškami, hmotná škoda vyčíslena na 
160 tis. Kč.     

Dne 25.08.2022 ve večerních hodinách v tzv."esíčku" v Nové 
Chřibské sjel cyklista do příkopu, sám se zranil. Alkohol byl 
vyloučen, hmotná škoda vyčíslena na 5 tis. Kč.     

Dne 01.09.2022 ve večerních hodinách na křižovatce u domu 
čp. 213 sjel řidič osobního vozidla do příkopu. Řidič vozidla 
nebyl zjištěn, hmotná škoda nebyla uplatněna.   

Dne 10.12.2022 v odpoledních hodinách v tzv."esíčku" v Nové 
Chřibské sjel řidič kamionu na zasněžené vozovce na krajnici a 
poškodil svodidla. Ke zranění nedošlo, alkohol byl vyloučen 
dechovou zkouškou, hmotná škoda neuplatňována.   
   

OOP Krásná Lípa upozorňuje občany, že v celém okolí roste 
trestná činnost u krádeží všech druhů stavebního lešení, a to 
postaveného či uloženého a krádeží katalyzátorů z 
odstavených vozidel. Ve většině případů se jedná o materiál 
viditelný při pohybu okolo pozemku. Žádáme tímto občany o 
zabezpečení věcí, aby se zabránilo možným škodám, 
případně o informaci při podezřelém pohybu v jejich okolí. 

Zpracováno dle podkladů OO PČR Krásná Lípa 
 

 

Volby nových předsedů po volbách  
Po zvolení všech starostů a starostek ve Šluknovském výběžku 
se mohlo sejít Sdružení pro rozvoj Šluknovska, aby zvolilo nové 
vedení pro současné volební období. 9.12. proběhlo první 
jednání v krásnolipské základní škole. Staronovým předsedou 
SPRŠ byl zvolen krásnolipský starosta Jan Kolář, místopředsedy 
byli zvoleni Robert Holec z Dolní Poustevny a starosta Rybniště            
Ing. Roman Forfera. Sdružení bylo založeno již v roce 1994                 
a snaží se o koordinaci společného postupu při realizaci 
záměrů ve městech a obcích Šluknovského výběžku, o 
soustřeďování a předávání informací a o prosazování zájmů 
měst a obcí ve vztahu k vyšším orgánům a organizacím.  
 

Dobrovolný svazek obcí Tolštejn byl založen v roce 1999 a 
zahrnuje sedm obcí, které jsou provázány nejen zájmy 
hospodářskými, ale i vzájemnými kontakty a spoluprací při 
řešení samosprávných záležitostí v široké škále oblastí 
veřejného života. Jedná se o Varnsdorf, Dolní Podluží, Horní 
Podluží, Jiřetín pod Jedlovou, Rybniště, Chřibskou a Doubici. 
Předsedou svazku v novém volebním období 2022 – 2026 byl 
zvolen Ing. Roman Forfera, který funkci zastává od roku 2013. 



 

 
 

 

 
 

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) a Státní fond životního 
prostředí (SFŽP) ve spolupráci s Ministerstvem práce a 
sociálních věcí (MPSV) připravily program Nová zelená 
úsporám Light (NZÚL).  
Program je určen pro jednoduchá opatření přinášející úspory 
energií (např. zateplení fasády, střechy, stropu pod půdou, 
podlahy na zemině nebo nad nevytápěným suterénem, 
výměna oken nebo vchodových dveří).  
Možnými žadateli jsou nejvíce zranitelné skupiny obyvatel – 
senioři, osoby pobírajícím invalidní důchod 3. stupně a 
domácnosti s nárokem na příspěvek na bydlení (typicky mladá 
rodina s dětmi bydlící v RD). 
Jedná se okamžitou podporu vyplácenou předem ve výši 
150000,- Kč. 
Příjem žádostí bude zahájen 9. 1. 2023. 
Pro konzultace k přípravě žádosti se obracejte na kancelář 
Místní akční skupiny Český sever ve Varnsdorfu nebo více 
informací na webu: 

www.masceskysever.cz/zelena-usporam-light 

 

Omalovánky obce podruhé a trochu jinak 

 

Taková spolupráce nás těší... Jsme rádi, že můžeme podpořit 
šikovné lidi, kteří v Rybništi žijí… Náhoda přispěla k tomu, že 
jsme s místním grafikem Lukášem Pallagem vydali další 
omalovánky. Není to typický propagační materiál, ale nám se 
líbí.  
Slovo autora: 
Grafice a kresbě se věnuji už skoro 20 let. Začalo to 
vystudováním Střední odborné školy mediální grafiky a 
polygrafie Rumburk. Odtamtud jsem zamířil do místní tiskárny, 
ale tam to nebylo ono a tak jsem se vrátil zpět na školu, 
tentokrát už v roli učitele odborného výcviku, tam teď bojuji s 
učedníky přes 10 let a někdy je to těžká řehole. Mimo tento 
závazek se věnuji grafice i ve volném čase, ze kterého vznikly i 
omalovánky pro obec. 
Do Rybniště jsem se přistěhoval před pár lety, postavili jsme 
rodinný dům a narodila se dcera. Mám to tu rád, blízko do 
přírody, k vodě, na výlety. Sleduji, že se v obci pořádají pěkné 
akce i okolí se dává do kupy, stále se zde staví nové domy a to 
je pro obec důležité. 

PeV 
 

 

To by nebylo, aby vybarvování těchto omalovánek nebavilo 
kluky! 
 

 

Poděkování  

Velmi děkujeme jiřetínskému faráři panu Mgr. Pavlu 
Koudelkovi, který vstřícně vyhověl žádosti starosty obce a 
odsloužil v Rybništi Vánoční mši svatou.  Na  Štědrý   den   si  
cestu  do    kostela sv. Josefa našly čtyři desítky lidí, kteří slyšeli 
varhany, housle a mohli si zazpívat vánoční koledy.  
Děkujeme také manželům Pečeným, kteří se postarali o 
přípravu a otevření kostela. 



 

Čertovská zábava 
Letos se díky iniciativě Kačky Klorové v neděli 4.12.2022  
konala čertovská zábava. Malí a ještě menší čertíci zaplnili              
sál kulturního domu a zábavu v režii restaurace Kulturní dům 
si parádně užili.                                                                                  PeV 
 

 
Čertovské soutěžení. 
 

 
Při čekání na příchod Mikulášovy družiny bylo v sále cítit mezi 
malými návštěvníky jistou nervozitu.  
 

Další fota jsou k dispozici na FB profilu restaurace. 
 

Po akci dorazilo toto poděkování, které rádi zveřejňujeme a ke 
kterému se připojujeme: 
Dne 4.12. se konala akce Mikulášská zábava v kulturním domě. 
Tímto bych chtěla já i za ostatní rodiče strašně moc poděkovat 
za ochotu vše zorganizovat, domluvit a připravit mikulášské 
balíčky Kateřině Klorové a všem, co se na tom podíleli. Zábava 
se moc vydařila a moc jsme si to užili. Tím i doufáme, že se příští 
rok můžeme těšit na další.                                        Chládková Eva 
 

 

 
Hraničářské herečky. V úterý večer 6.12. byly královnami. 
Zaplněnému sálu předvedly v premiérovém představení 
Královny úžasnou podívanou. Tleskáme a děkujeme DS 

Hraničář za důvěru! 

 

Vánoční koncert žáků a obecní besídka 
Vánoční koncert žáků je v Rybništi už tradicí, hosté zaplnili sál 
do posledního místečka a nemálo z nich zůstalo ještě na obecní 
besídce. 
Akci zahájila ředitelka školy paní Martina Kočišová a slovem 
poděkování, přání a výzvy k dobrému skutku pokračovala 
místostarostka Petra Vojtěchová. 
I když děti byly oslabené nemocemi, zpívalo jim to 
neuvěřitelně dobře. Několik vánočních melodií zpívaly jen 
slečny ze školního sborečku, ale ladilo to i celé škole, protože 
Jana Dašová umí "svůj" sbor perfektně připravit. Děkujeme za 
trpělivost a nadšení, se kterým všechny koledy a vánoční písně 
s dětmi nacvičuje. Kapele Z5 za čas strávený s našimi dětmi 
a mistru zvuku Liboru Čápovi za bezvadné ozvučení koncertu! 
Za báječný zážitek byla pro děti nachystána sladká odměna, 
a ne tak ledajaká. Čokoládová fontána s pravou belgickou 
čokoládou, kterou nám zapůjčila a čokoládu připravila MANA 
čokoládovna Krásná Lípa, byla potěšením pro každého 
zpěváčka. 
Po báječném koncertu dětí a čokoládové pauze jsme si s 
kapelou Z5 i zatancovali a zazpívali. Byl to nádherný sobotní 
podvečer a večer, plný vánoční atmosféry, pohody a radosti. 
Dále děkujeme Klubu důchodců za cukroví a jejich vánočky 
a štoly, restauraci Kulturní dům za provoz baru a Ústeckému 
kraji za finanční podporu (prostřednictvím MAS Český sever 
z Programu na podporu komunitního života na venkově 2022). 
 

 
Zpívá celá škola. 
 

 
Čokoládování. 
 

Při plánování akce jsem přemýšlela o tom, že ke každé besídce 
patří vánoční stromeček a pod každý stromeček dárky… a jsem 
ráda, že mnoho z vás se připojilo k myšlence, že nejhezčím 
dárkem totiž může být obdarovat druhé. Třeba ty, kterým se 
náhle ponoří život do tmy, protože díky nemoci přišli o zrak.  
Pokračování na str. 5. 



 

V prosinci byl schválen rozpočet obce  

na rok 2023 
Prosincové zasedání Zastupitelstva obce Rybniště je většinou 
především o schválení rozpočtu obce na nový rok. Ne jinak 
tomu bylo ve středu 14.12.2022, kdy zasedalo po volbách nové 
zastupitelstvo na druhém veřejném zasedání.   
Schválený rozpočet na rok 2023 je zveřejněn na úřední desce 
nebo je k nahlédnutí na obecním úřadě. Byl schválen jako 
schodkový s plánovanými příjmy 15 210 tis. Kč a výdaji               
20 900 tis. Kč. Ztráta je kryta uspořenými prostředky 
z minulých let. O plánovaných investicích v letošním roce se 
podrobněji rozepíšeme v samostatných článcích v dalších 
číslech časopisu. Za zmínku ale stojí zásadní investice letošního 
roku, na kterou máme schválenou dotaci od Ústeckého kraje, 
a to je výstavba parkoviště a vybudování veřejného WC, 
celkové náklady jsou přes 2,5 mil. Kč. Projekt by měl být 
dokončen do konce října letošního roku. Do rozpočtu jsou také 
zahrnuty akce, na které jsme v loňském roce podali žádosti o 
dotace a čekáme na výsledky dotačního hodnocení – jedná se 
například o přírodní zahradu u ZŠ nebo vybudování 
multifunkčního hřiště u kulturního domu.  
Na navýšení cen za svoz odpadu od svozové firmy AVE reagovali 
zastupitelé vydáním nové obecně závazné vyhlášky a od 
1.1.2023 upravili výši poplatku za odkládání komunálního 
odpadu z 0,55 Kč na 0,65 Kč za litr.  
Zastupitelé se také podrobně věnovali nárůstu ceny elektřiny 
pro rok 2023 a dopadům rozpočtu. Došlo k prudkému nárůstu 
cen - i pro obec budou platit zastropované ceny státem. 
Několikanásobné navýšení nákladů za elektřinu se týká hlavně 
veřejného osvětlení. Jako alternativa úspory byla starostou 
navržena výměna starých sodíkových výbojkových lamp za 
svítidla s LED technologií, která umožňuje např. i regulaci 
intenzity osvětlení během noci. Starosta byl po diskusi 
zastupitelů pověřen jednáním s dodavatelskými firmami pro 
realizaci výměny veřejného osvětlení. Další možnou úsporu 
vypínat veřejné osvětlení v nočních hodinách zastupitelé 
neschválili. 
Dále se zastupitelé věnovali revizi plnění smluv o smlouvách 
budoucích na výstavby rodinných domů. Někteří nájemci 
budou upozorněni na stanovené termíny, v případě nečinnosti 
budou pozemky odebrány. 
Poměrně dlouhá diskuse probíhala ke stanovení cen za prodej 
pozemků. Skokový nárůst cen za pozemky zohlednili 
zastupitelé v rozhodnutí zrušit usnesení z roku 2018, které 
stanovovalo ceny za prodej a pronájem pozemků. Nadále 
budou prodeje pozemků řešeny individuálně s přihlédnutím na 
lokalitu, umístění, další místní podmínky i velikost poptávky.  
Zastupitelé poté schválili pronájem a následný prodej 
pozemku p.p.č.86 v k.ú. Rybniště o výměře 1378 m2 za účelem 
výstavby rodinného domu za cenu 100,- Kč á 1 m2.   
Dali také souhlas s vyvložkováním zbylých komínových 
průduchů bytového domu Hangár. Na celém domě zbylo 
k případnému vyfrézování a vyvložkování dalších 11 průduchů, 
ve kterých se topí kamny. Práce provede firma ALPEN 
Varnsdorf s.r.o.. 
S ohledem na to, že v letošním roce došlo k velkému nárůstu 
ploch k sečení v souvislosti s revitalizací parku vedle úřadu a 
kolem kostela, souhlasili zastupitelé s pořízením nového 
traktůrku značky ISEKI SXG 323 od firmy Eurogreen. 
Usnesení jsou zveřejňována na webových stránkách obce, zápis 
je k dispozici k nahlédnutí na obecním úřadu.                       PeV 

 

 

Společenská kronika 
Narozeniny v měsíci lednu 2023 oslaví: 

Hana Radoňová   Vlasta Bartošová 
Jan Danko   Vlastislava Kolářová   
Marcella Kurucová   Milena Hellerová 
Stanislav Mrklas   František Dvořáček 
Milan Hučko   Hana Langová 
Miroslava Chaloupková   Jitka Sedláková 
Irena Ubĺanská   Jiřina Barešová 
Jaroslav Devátý   Blažena Kopecká 
Drahuše Kadlecová  Jan Valeš 
Pavel Valeš   Irena Pípalová 
 

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 lednu oslaví své narozeniny  
 

paní Vlastislava Kolářová  
a paní Eva Vlčková.  
 

Přejeme hodně zdraví. Klub 
důchodců 
 

 

Vánoční koncert žáků a obecní besídka 

Pokračování ze str. 4. 
A  přesto sami  rozdávají  světýlka  naděje podobně postiženým  
lidem. To je příběh Romana Vaňka z Varnsdorfu, který po 
ztrátě zraku založil spolek Život jde dál. K osobním vzkazům 
mohli hosté připadat nějakou korunku pro spolek nebo přinést 
pamlsek pro vodícího psa Nabuchodonozora.  
Nádhernou částku 4.444,- Kč a nějaké pamlsky, spolu s milými 
vzkazy od dětí byly spolku 21.12.2022 předány. Z celého srdce 
děkuji všem dárcům! 

Bc. Petra Vojtěchová, místostarostka 
 

 
Nabík měl z dárků velkou radost a odměnil se úsměvem do 
fotky. 



 

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 

 

 

Přípravy na Tour de Feminin 2023  

– jiný termín, nový závod 

 
Nadcházející 34. ročník mezinárodního etapového závodu žen 
v cyklistice Tour de Feminin, který se bude konat 25. – 28. 

května 2023 v Českém Švýcarsku a jeho okolí, přináší novinku 
v podobě paralelního hobby závodu, jenž bude kopírovat etapy 
hlavního závodu. Úvodní ročník akce pro nadšence i zdatné 
cyklisty je zatím jediný svého druhu v Česku. Více informací na 
www.tourdefeminin.com.                                                          PeV 

 

 

Rybniště má stromy pod kontrolou 
Obec se stala partnerem portálu STROMY POD KONTROLOU. 
Účelem portálu je vytvořit širokou databázi informací 
o stromech na veřejně přístupných plochách, umožnit jejich 
efektivní kontrolu a správu. 
Díky spolupráci s arboristou Štěpánem Hegerem jsme 
do databáze zahrnuli 155 stromů. Rybniště má tak užitečnou 
pomůcku pro plánování péče o zeleň v obci.  
Veřejnost může prostřednictvím portálu např. vyhledat 
odbornou arboristickou firmu. Nahlédnout do něj lze 
na odkaze www.stromypodkontrolou.cz.                                 PeV 
 

 
Rybnišťská alej na hrázi. 
 

 

U nádraží vzniklo „provizorní parkoviště“ 
Na začátku ledna byla upravena plocha po zbořených zděných 
kůlnách naproti nádraží a tím vznikly čtyři provizorní stání pro 
automobily v oblasti, která je parkujícími auty velmi 
„vytížená“. Finální stav by jednou měl být oficiální parkoviště 
s osmi parkovacími místy + jedno místo vyhrazené pro osoby 
se sníženou pohyblivostí (invalidy), které tak doplní stávajících 
8 stání vybudovaných při stavbě kruhového objezdu u nádraží. 

Bourání předcházelo vykoupení kůlen a pozemku za nimi od 
Českých drah, které se táhlo od konce roku 2014 až do konce 
roku 2021, kdy jsme se stali majiteli. Ihned poté začaly 
projekční práce nového parkoviště a s tím i související vyřízení 
demolice stávajících kůlen.  
Původně jsme chtěli obě akce spojit – tedy ruku v ruce se mělo 
bourat a následně ihned stavět parkoviště, leč řízením osudu, 
resp. kamionu, se s demolicí začalo již v loňském roce. 
Konkrétně 31.10.2022 ve večerních hodinách se kamion se 
dřevem při couvání nevešel mezi budovu nádraží a naše kůlny 
a nacouval do rohu kůlny vedle chodníku, který se zhruba 
v třímetrové délce odlomil. Nutno podotknout, že by 
pravděpodobně do kůlny nenacouval, kdyby na „kruháči“ 
neoprávněně nepřekážel plot ohraničující rekonstrukci 
nádražní budovy. Po dohodě s řidičem nám jako náhradu 
škody rozebral dřevěnou střechu. Poté bylo vyvoláno jednání 
se zástupci Správy železnic a dodavatelskou firmou, která 
nádraží rekonstruuje. Na schůzce byla dohodnuta vzájemná 
výpomoc při demolici torza kůlen, která byla 8. prosince 
úspěšně dokončena. Následně napadl sníh, a proto jsme se 
vrátili k finální úpravě prostoru zaštěrkováním v teplých dnech 
z počátku ledna.  

Ing. Roman Forfera, starosta obce  
 

  
U nádraží se rozšířily místa k parkování po zbořených kůlnách 
 

 

 

Velkou parádu pro nás předsilvestrovskou noc 30.12. 

přichystali Jaroslav Navara a Jiří Koubek, když jeviště perfektně 

ozvučili a nasvítili pro Kabát revival Varnsdorf! Ti roztančili a 

rozezpívali většinu zaplněného sálu. Byla to skvělá akce. 

Děkujeme!  

PS: Kapela si to u nás chce příští rok zopakovat � 



. . . INFO
RMACE Z NAŠ Í ŠKOL IČKY . . .

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

1.

1.

2.

3.

4.

4.

1.Mikulášská nadílka 5.12. 3. Vánoční posezení
čtenářského
klubu v restauraci
16.12.

4. MŠ - posezení
s nadílkou 21.12.

2.Vánoční
besídka MŠ 15.12.



. . . INFO
RMACE Z NAŠ Í ŠKOL IČKY . . .

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

7.

8.

5.

8.

9.

6.

5. ŠD - pečení perníčků
12.-13.12.

8. Vánoční cesta
přírodovědného
kroužku a ŠD
21.12.

9. ZŠ - vánoční
dopoledne
s nadílkou
22.12.

6.Vánoční koncert
žáků ZŠ s kapelou

Z5 17.12.

7.Výlet do
Šluknova
na výstavu
betlémů


