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Zastupitelé jednali v únoru 
Zastupitelé se sešli ve středu 1.2. a po rychlé kontrole usnesení 
z minulého zasedání se věnovali finančním záležitostem. 
Požehnali nákup konvektomatu a nového sporáku od firmy 
GASTRO SIMI Servis s.r.o. v celkové hodnotě přes 380 tis. Kč. 
Přispěli také finančním příspěvkem na festival Výběžek Free 
Live. Souhlasili s podáním žádostí o dotace do Programu 
obnovy venkova Ústeckého kraje 2023 na rekonstrukci 
střešního pláště budovy obecního úřadu nebo z Programu 
2023 na podporu jednotek SDH obcí. 
Zastupitelstvo projednalo předložený rybářský řád a návrh 
ceníku povolenek k oprávnění lovu ryb na Školním rybníku v 
Rybništi na období od 1.4.2023 do 30.11.2023 s tím, že bude v 
letošním roce navýšena cena za jednotlivé povolenky. 
Zastupitelé také diskutovali o založení a účasti v dobrovolném 
svazku obcí zabývajícím se odpady s pracovním názvem „Čisté 
Šluknovsko“. Starosta seznámil zastupitele s náplní činnosti 
dobrovolného svazku, která by měla spočívat v zabezpečení 
služeb v oblasti s nakládání s odpady a péče o životní prostředí, 
zejména pak vybudování a provozování infrastruktury pro 
nakládání s odpady a oběhového hospodářství, zpracování 
evidencí týkajících se odpadového hospodářství dle platné 
legislativy, poradenská a osvětová činnost.  
ZO projednalo proběhlou inventarizaci zeleně v obci a její 
zapracování na portále www.stromypodkontrolou.cz. Zde jsou 
zveřejněny informace o umístění stromů, o jejich zdravotním 
stavu, fyzickém stáří a způsobu ošetření. 
Kompletní zápis ze zasedání ZO jsou k nahlédnutí na obecním 
úřadě, usnesení jsou zveřejňována na webu obce. 

PeV 
 

 
 
 

Plánovaný termín pro zasedání 
Zastupitelstva obce Rybniště je ve středu 

29.3.2023 od 16 hod.. 
Pozvánka je min. 7 dní před konáním zveřejněna na úřední 

desce, webu a FB obce. 
 
 
 

 
 

Zkontrolujte si, zda máte zaplacen 
poplatek za psa a nájem z pronájmu 

pozemku v roce 2023. 
Splatnosti poplatků i nájemného jsou 

stanoveny do konce března. 
 

 

 

 

Nepřehlédněte pozvánky: 
 JARNÍ TVOŘENÍ 11.3. 
 Představení divadelního spolku Karla Čapka Děčín 

CASANOVA NA DUCHCOVSKÉM ZÁMKU 21.3. 
 Noc s Andersenem 2023 
 Park plný vajíček 
PŘIPRAVUJEME: 
 Rej čarodějnic a černokněžníků  

 
 

 

Školní rybník se napouští 

 
Školní rybník se po provedeném výlovu začal v druhé půlce 
února napouštět. Ale byla zjištěna závada na výpustním 
zařízení a řeší se oprava. Do 1.4. je ještě čas, aby byl rybník pro 
zahájení rybářské sezóny připraven. 

 

 

Komplexní pozemkové úpravy v Rybništi 
V pondělí 27.2. se na 
sále kulturního domu 
konalo úvodní jednání, 
které mělo za úkol 
seznámit účastníky řízení 
o komplexních 
pozemkových úpravách 
v katastrálním území 
Rybniště. 

Zástupci Státního pozemkového úřadu seznámili zhruba 
třicítku přítomných s tím, co to komplexní pozemkové úpravy 
jsou, byl vybrán tzv. středový bod a zvolen tzv. sbor zástupců. 
Více informací najdete v prezentaci SPÚ, která je k dispozici na 
webových stránkách obce rozkliknutím článku v záložce 
„Aktuality“.  
Další fází je mapování území, které se začne zaměřovat 
geodety již během měsíce března. Tímto upozorňujeme 
občany na pohyb geodetů v obci, kteří by měli mít bílou DACII 
DUSTER.                                                                             
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ZELENÉ OKÉNKO… aneb jak správně třídit            
a kam ukládat v Rybništi papír a nápojové 

kartony 
Nepalte papír zbytečně v kamnech, máte-li možnost ho vytřídit. 
Papír k recyklaci a obaly od TetraPaku ukládejte do modře a 
oranžově označených kontejnerů na separovaný odpad 
umístěných u hlavní silnice v Nové Chřibské, u místní 
samoobsluhy, vedle budovy OÚ, u bytového domu „Hangár“, 
popřípadě do zelených pytlů na tříděný odpad, které je možné 
obdržet na Obecním úřadě Rybniště. Pytle na tříděný odpad se 
ukládají pod přístřešek ke sběrovému dvoru vedle budovy OÚ 
nebo do kovové klece v Nové Chřibské, nikoliv ke kontejnerům 
po obci!     
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Krabice a obaly sešlapujte nebo rozřezávejte tak, aby 
v kontejnerech zabraly co nejméně místa. Není třeba 
odstraňovat kovové spony – odstraňují se pomocí magnetů 
během zpracování. Krabice od mléka, džusů a vína, tedy 
nápojové kartony sešlápněte nebo alespoň zmáčkněte.                                                                                                          
Co patří do kontejneru na separovaný odpad? 
Noviny, časopisy, krabice, kartony, sešity, bloky, reklamní 
letáky, knihy (bez tvrdých obalů), brožury, katalogy, telefonní 
seznamy, kancelářský papír, dopisní obálky, vizitky, etikety, 
jízdenky, papírové obaly od potravin, nápojové kartony atd. 
Co tam nepatří?  
Křídový papír, uhlový papír, papírové kapesníčky, plenky, 
papírové utěrky, plata od vajec, krabičky od cigaret, pauzovací 
papír, spodní strany samolepek, povoskovaný balící papír, silně 
znečištěný či mokrý papír.                                                            Sh 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rybnišťský masopust se vydařil 
Nejpropršenější sobota 18.2. přivítala ty, kteří se padající vody 
nezalekli a vyrazili vstříc veselí, dobrému jídlu a zábavě. V 
maskách i bez nich, v pláštěnkách i bez nich sešli jsme se v 
jedenáct hodin na naší nové návsi. Zahájení Rybnišťského 
masopustu, pozdravení příchozích a úvodní kejklířskou zábavu 
si vzali na starost členové Kolínské společnosti Poprávu. Škola 
si připravila zábavnou rošádu a jejich makaréna roztancovala 
přihlížející. Děkujeme všem statečným dětem, které přišly a 
paní Vych nenechaly tancovat samotnou!  

 
Naši průvodovodci udávali tempo píšťalkou a bubínky. 
 

Pan starosta rozléval „domácí“ zázvorovici, která léčí, kudy 
teče, protože ji s láskou připravují v Klubu důchodců. 
Početnému masopustnímu průvodu udávala tempo píšťalka a 
bubeníci, hudební kulisu doplňoval mladý námořník 
harmonikář, který si klidně seděl pod palmou. Hlahol a veselí 
průvodu trochu decimoval stále padající déšť, který všechny 
statečné promáčel až na kost.  

 
Před poslední zastávkou u Vytlačilů z početného průvodu 

zůstali ti nejstatečnější.  
 

Na sále byl pro děti připraven zábavný program plný tance, 
her, soutěží se Zdeňkem Kaňkou a tvořivá dílnička.  

 

O závěr soboty se postarala kapela SEDIMENTi… úžasný 
zážitek. Kdo na sále neslyšel, může jen litovat. Pestrý repertoár 
skladeb od Čechomoru, Nohavici, Stypky k Lucii, Divokýmu 
Billovi nebo Wohnoutovi nakonec vytáhl posluchače ze židlí a 
tancovalo se. Nebyli u nás naposledy! 
O zabijačkové pochoutky se postarala Restaurace Kulturní 
dům. Všem moc chutnalo.  
DĚKUJEME: za organizační pomoc a bezpečný doprovod obcí 
hasičům, ZŠ a MŠ Rybniště a velké rodině Veroniky Kozákové / 
Kejřových za podporu akce, za skvělé koláčky a pletence pro 
masopustní průvod Klubu důchodců a školní jídelně, za 
masopustní zastávky rodině Barešových, kulturačkám Lence 
Slavíkové, Blance Klorové a Milušce Vytlačilové, rodině 
Kejřových, paní Janě Pištínkové, za koláčky pro hosty 
masopustu paní Aleně Králové a Marii Kopecké, za bezchybné 
ozvučení kapely mistru zvuku Jaroslavu Navarovi, Restauraci 
Kulturní dům za zabezpečení obsluhy baru na sále, za fotky 
Hynku Vojtěchovi. 
Tak zase příští rok! Další fotografie najdete na webu obce. 

Petra Vojtěchová (ta, co to vymyslela) 
 

 

Obecní ples 2023 
Druhý obecní ples (v novém kulturáku) se letos konal 
v tradičním termínu plesové sezóny - v sobotu 25.2.2023. Byl 
vyprodaný, senzační, protančený do rána!  
Večerem provázel skvělý a pohotový Martin Růžička. Kapele 
GOLF Louny se dařilo plnit parket tancechtivými. Malí tanečníci 
z Taneční školy BELLA Danza Děčín parádně ukázali, jak na to!  

 
Mladí tanečníci to také uměli rozparádit.  
 

 
O fotokoutek byl velký zájem, prý v Rybništi trhli rekord. 
 

Půlnočnímu překvapení předcházelo losování o pět věcných 
cen od našich sponzorů, které bylo doplněno kvízovými 
(tipovacími) otázkami o Rybništi a jeho spolcích. Hosté se 
mohli dozvědět zajímavá čísla např. o hasičích, fotbalistech 
nebo klubu důchodců. 
Pokračování na str. 5. 



 

Obecní ples 2023 
Pokračování ze str 4. 
Dvě skladby od Coldplay pak zazněly v podání Terezy Rauch a 
Honzy Slavíka. Zbytek večera už měla v rukou kapela a v 
nohách návštěvníci plesu!  
Velké poděkování: našim sponzorům, z jejichž příspěvků jsme 
mohli dát dohromady štědrou tombolu (rozdali jsme 300 cen!), 
za vstřícnost, pořadatelskou spolupráci a provoz barů 
Restauraci Kulturní dům, za poskytnutí welcome drinku Galli 
Distillery, za zajištění pořádku a bezpečnosti hasičům, za 
výzdobu sálu Balónkovému baronovi a paní Simoně 
Pohankové. Za provoz fotokoutku a pořízení fotografií studiu 
Vandej, manželům Chroustovským za provoz šatny a všem 
ochotným pomocníkům za přípravu tomboly, prodej lístků a 
vydávání cen. 

 
Kolektiv Restaurace Kulturní dům, který se o nás až do rána 
s úsměvem postaral. 
 

Naši sponzoři: 
AdrenalinPoint * ALPEN s.r.o., Varnsdorf * Artikon - Výtvarné 
potřeby a rámování * AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., 
pracoviště Rumburk * BELDEN, Horní Podluží * Bohemian 
Coffee House * Crystalex CZ, Nový Bor * Daniel Bušo, elektro-
obchod-služby Rumburk * EUROGREEN CZ s.r.o., Jiřetín pod 
Jedlovou * FSE, UJEP, Ústí nad Labem * GALLI DISTILLERY * 
HERBY Servis * Infocentrum - Město Chřibská * Jana Vargová, 
pedikůra, Chřibská * Jindřiška Daňková, Rybniště * Jiřina 
Chroustovská, Rybniště * Kavárna U Frinda Krásná Lípa, 
sociální podnik * Kominictví Brůna s.r.o., Rumburk * Levná 
Krmiva Rybniště * Lidová zahrada Varnsdorf * LÍPA SPORT 
OUTDOOR * MANA čokoládovna Krásná Lípa, sociální podnik * 
Marian Maštrla, fotograf, Dolní Podluží * Město Rumburk * 
Městské divadlo Varnsdorf * Michaela Hujerová, masáže, 
Horní Podluží * Obec Jiřetín pod Jedlovou * Obec Rybniště * 
Pačinek Glass, Kunratice u Cvikova * Pivovar Kocour Varnsdorf 
* ProProjekt, s.r.o., Rumburk * Renata Grusserová, Clear.car, 
Rybniště * Safety Master, Varnsdorf * SAMAT s.r.o, Jiřetín pod 
Jedlovou * Sbor dobrovolných hasičů Rybniště * Simona 
Pohanková, Rybniště * Sladká Katie, Rumburk * STAP, a.s. 
Vilémov * Stavebniny Krajzinger Rybniště * SYTRA s.r.o., Jiřetín 
pod Jedlovou * TOS VARNSDORF a.s. * Trojanovi, Rybniště / 
ARTIX * Uhelné sklady Rybniště * Varnsdorfské uzeniny s.r.o. 
Varnsdorf * Vermík, svět žížal, Dolní Chřibská * Vladimír Kříž, 
vodoinstalatérské práce Rumburk * Vojtěchovi, Rybniště * 
Vytlačilovi, Rybniště * Wellness Hotel Lužan Rumburk & Resort 
Dymník. 
 

A díky vám všem za báječnou atmosféru a zase za rok! 
Další fotky najdete na webových stránkách nebo FB obce. 

Petra Vojtěchová, místostarostka 

 

Společenská kronika 
Narozeniny v měsíci březnu 2023 oslaví: 

 

Květoslava Komárková   Drahuše Škvorová 
Blana Merežková  Zdeněk Škach 
Jiří Klor    Pavel Chládek 
Věra Žídková   Marie Rauchová  
 
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 březnu oslaví své narozeniny 
 
 

Paní Blanka Merežková a 
paní Marie Rauchová. 
 
 

Přejeme hodně zdraví.  
Klub důchodců 

 
 

 

 

V únoru jsme se navždy 
rozloučili 
 
 

s panem Zdeňkem Flégrem. 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

Z Klubu důchodců 
Od února se opět scházíme každý týden ve středu od 13,00 

hodin. Máme vždy upečeno něco dobrého ke kávě a občas           
si něco dobrého i uvaříme. Slavíme svátky a narozeniny členů 
klubu (kdo má zájem). Velmi rádi se zapojujeme do dění v obci. 
V únoru se proto některé členky zapojily do pečení koláčů na 
oslavy „Masopustu“.  
                                                                        Za klub důchodců JCH 



 

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 zahajuje sezónu 8.dubna 
 

Fotbalisté TJ TATRAN Rybniště začínají jarní část okresní 
soutěže v kopané domácím zápasem v sobotu 8. dubna proti 
celku z Dolního Podluží. Výkop utkání je zatím v rozpisu 
plánován na 16:30 hod., ale s velkou pravděpodobností se 
ještě bude měnit, proto sledujte vývěsku u samoobsluhy, 
místní rozhlas či jiné zdroje informací.  
Provoz klubovny se podařilo zajistit i pro letošní sezónu, takže 
na domácích zápasech si klobásu a pivko k tomu budete mít 
kde zakoupit. A i proto zveme všechny příznivce kopané či 
náhodné kolemjdoucí na domácí zápasy, jejichž kompletní 
rozpis zveřejníme v příštím čísle našeho časopisu. 

Za TJ Tatran Roman Forfera 
 

 

Sbírka pro Diakonii Broumov 

V neděli 19.2. se hasiči zapojili do organizace sbírky pro 
Diakonii Broumov. Děkujeme všem, kteří přispěli. Nasbírané 
věci byly následující úterý naloženy a odvezeny. 

 
 Někteří ze starších hasičů přišli do klubovny hasičů pomoci.  

 

 

Výroční zpráva Jednotky SDH Rybniště  
za rok 2022 

Za uplynulý rok jsme na příkaz KOPIS vyjeli celkem k 24 
událostem. Jednalo se o požáry a ve větší míře o technické 
zásahy, např. dopravní nehody, úniky ropných látek a 
odstranění bodavého hmyzu. Jedním z největších zásahů 
v uplynulém roce byl požár ve Hřensku, kde jsme od začátku 
požáru strávili celkem deset náročných dní. Tento zásah byl 
pro nás všechny jak fyzicky, tak i psychicky náročný. Během 
tohoto zásahu jsme přišli o hadicové vybavení a technické 
prostředky.  
V loňském roce jsme uspořádali odložené oslavy 150. let 
založení sboru v obci, které se opravdu vydařily a sklidily 
úspěch.  
V uplynulém roce jsme v rámci požáru ve Hřensku žádali o 
náhrady spojené se zásahem, také jsme využili možnost 
žádosti o dotaci od Nadace ČEZ. V obou případech jsme byli 
úspěšní. Dále jsme obdrželi peněžité dary od manželů 
Vojtěchových, paní Loukové a pana Haladyho, následně i 
materiální dar od obce Doubice. Díky tomu všemu jsme se 
mohli dovybavit, abychom byli po požáru akceschopní. Dále 
jsme také obdrželi dar od OSH Děčín formou 2 ks hadic a 3 párů 
technických rukavic. 
Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům za jejich 
obětavost a nasazení při jakékoliv události či akci. Dále bych 

chtěl poděkovat všem dárcům, kteří nás v uplynulém roce 
podpořili. 
Veliké poděkování také patří celému vedení obce v čele se 
starostou obce Ing. Romanem Forferou za obrovskou podporu 
(materiální i finanční), bez které by naše jednotka nebyla 
schopna fungovat. Přidal bych také poděkování paní 
místostarostce Bc. Petře Vojtěchové, která nám pomáhá 
s veškerou dokumentací pro žádání a získávání dotací. 

Jaromír Chroustovský, velitel jednotky 
 

 

POZOR NA ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZDY!!! 

Jednotka SDH už dvakrát v roce 2023 zasahovala u dopravních 
nehod na železničních přejezdech v Rybništi. V obou případech 
došlo ke střetu osobního vozidla s vlakem, ale naštěstí se vždy 
obešlo bez zranění osob. Věnujte čas pečlivému zkontrolování 
výstražného zařízení a rozhlédnutí!                                            SDH 
 

 
Zdroj: FB Drážní hasiči Liberec  

 

 



Základní škola a Mateřská škola Rybniště

...informace z naší školičky...

Děkujeme

trenérovi TJ

Rumburk Martinu

Lichtenberkovi!

Děkujeme panu

starostovi Romanu

Forferovi!

Děkujeme maminkám,

babičkám,... za pomoc

s občerstvením!



více ve 

fotogalerii na

www.zsrybniste.cz


