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PŘIPOMÍNÁME: Den seniorů oslavíme 
letos ve Chřibské 

Ve spolupráci s městem Chřibská vás u příležitosti 

Mezinárodního dne seniorů zveme na  kulturní vystoupení Vládi 

Hrona na Radnici ve Chřibské.  

 

Vláďa HRON 
v neděli 24. listopadu 2019 od 16 hodin 

na sále restaurace Radnice 
*** 

Odvoz do Chřibské a zpět domů rádi zajistíme.  

Pozvání platí pro seniory trvale bydlící v Rybništi i pro „naše“ 

chalupáře.  

Těšíme se na setkání s Vámi ve Chřibské!  

vedení obce 
 

NEPŘEHLÉDNĚTE:  
Vánoční tvoření – v sobotu 23.11.2019  
*** 
Rozsvícení vánočního stromečku – v pátek 
29.11.2019 od 17 hod. 
 

Letáčky na obě akce najdete uvnitř časopisu! 
 

 

Kulturní dům je částečně zkolaudován 
A sice ta část, která byla dotačně podpořena z Ministerstva 

životního prostředí, tedy zateplení, výměna oken a dveří, 

oprava střech a výměna zdroje tepla. Kolaudace byla poslední 

podmínkou přidělené dotace, stavební práce jsou hotovy a 

v souladu se smlouvou o dílo proplaceny, žádost o proplacení 

dotace z fondu je podána. Myslím si, že konečný výsledek této 

části investice dopadl dobře, což může posoudit každý z Vás 

(zatím jsem zaznamenal jen pochvalné ohlasy). 

Z venku to tedy vypadá, že je vše hotové a stačí otevřít, ale 

zdání klame. V interiérech se pořád pracuje a to především v 

části přilehlé k sálu. V celé této části (sál, původní vstup, 

chodba k toaletám, bar na části chodby, šatna, toalety) je 

vymalováno, hotové topení – topí se v celém domě. 

V současné době jsou na toaletách zhotoveny rastry podhledů, 

v kterých je nainstalována vzduchotechnika a osazeny svítidla. 

Sociálky jsou obloženy a finišuje se pokládka dlažby. S dlažbou 

se následně bude pokračovat v chodbě, šatně, baru a skladu 

(původní vstup). Do baru bude do vánoc vyrobena kuchyňská 

linka. Na sále chybí osadit oponu a vybavit prostor novými 

stoly a židlemi, obojí je objednáno, dodávka by měla 

proběhnout do konce listopadu, parkety jsou položeny. 

Následně dojde k osazení kazet do rastru podhledu a chtělo by 

se říci, že bude vše hotovo, aby sál a potřebné prostory k jeho 

fungování mohly být zprovozněny. Drobným háčkem jsou 

dveře na sociálky, které jsou objednány, ale dodání se s velkou 

pravděpodobností uskuteční až v lednu. Takže pokud to shrnu, 

tak konání předvánočního koncertu dětí z naší školičky, které 

je plánováno na pátek 13. prosince, je v „ohrožení“ a to, jestli 

bude uspořádán v „kulturáku“ nebo ve škole, se rozhodne 

začátkem prosince. 

A co ten Silvestr ? Povídá se po vsi, že tam bude … No upřímně, 

tak dalece to ještě připraveno není a konat takovouto akci 

v určitém „provizoriu“ mi nepřijde rozumné. Tedy počkejme si 

na ples v příštím roce a pak se uvidí, jaké akce se na 

obnoveném sálu dají pořádat a kdo se pořádání chopí …  

Ing. Roman Forfera, starosta obce 
 

 
Nahoře venkovní pohled a dole pokládka parket na sále. 
 

 

 

 



 

Práce na hřbitově 
V pondělí 14.10. začaly na hřbitově údržbové práce na 
vzrostlých lípách, resp. na stromech musel být proveden 
masivní ořez tzv. na hlavu (bohužel jiné řešení vzhledem ke 
zdravotnímu stavu lip není v současné chvíli možné). 
Za dva dny práce Tomáše Sochy a Štěpána Hegera se vyrobilo 
tolik "zeleného" odpadu, že tam všichni naši pracovníci při 
úklidu hromad větví strávili další týden. Na pomoc se 
štěpkováním přijeli pracovníci a technika z Krásné Lípy (moc 
děkujeme!). Nyní na další zásah čekají jírovce před hřbitovem. 
V budoucích letech bychom se ale chtěli věnovat postupné a 
koncepční výměně stromů.  

PeV 
 

 
Z průběhu prací. Na dušičkové dny byl hřbitov důkladně 

vyčištěn a vyhrabán. 
 

 

Krátce z jednání zastupitelstva obce 
Poslední říjnový den se sešli zastupitelé obce na svém 7. 
zasedání, které proběhlo i s malou účastí veřejnosti.  
Projednala se řada žádostí o prodeje pozemků: pozemku č.  218  
v k.ú. Rybniště o výměře 1351 m2 ke stavbě rodinného domu 
nebo část pozemku č. 294 v k.ú. Nová Chřibská o výměře do 
600 m2. V souvislostí s revizí katastru se prodala část pozemku 
č. 389/1 v k.ú. Rybniště o výměře do 100 m2, část pozemku č. 
378/2 a 379 v k.ú. Rybniště o výměře do 120 m2, část pozemku 
č. 262 a 263 v k.ú. Nová Chřibská, část pozemku č. 417 o 
výměře cca 320 m2 v k.ú. Rybniště a pozemek č. 163 o výměře 
1281 m2 v k.ú. Rybniště. Znova se  projednala nová verze 
směnné smlouvy č. S 571/13 mezi Obcí Rybniště a Lesy ČR, s.p.. 
Jedná se stále o směnu zahájenou v r. 2013, vzhledem 
k administrativním průtahům na straně státního podniku byl 
celý spis ztracen a musí být znovu projednán.  
Zastupitelé také probrali a doplnili návrhy změn pomístních 
názvů, jaké názvosloví místních částí se nakonec dostane do 
oficiálního seznamu, rozhodne komise v rámci dokončování 
revize katastru nemovitostí.  
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s postupem prací při 
rekonstrukci KD, zastupitelé odsouhlasili  navýšení limitu 
financí k proplacení mimo dotaci do výše schváleného 
rozpočtu pro letošní rok.                                               
Místostarostka obce podala informace o možnostech řešení 
úniku hospodářských zvířat v Nové Chřibské. Na základě 
opakovaných stížností obyvatelů Nové Chřibské byl osloven 
Odbor životního prostředí MěÚ Varnsdorf, Krajská veterinární 
správa,  Kancelář ombudsmanky i právní kancelář Svazu měst 
a obcí (služba je poskytována zdarma). Státní orgány řeší 
záležitost pouze z hlediska zákona na ochranu zvířat, 

obtěžování obyvatel opakovanými úniky zvířat a související 
škody lze řešit pouze soudní žalobou. Zastupitelé v diskusi 
odmítli, aby se do soudního sporu angažovala obec. Veškeré 
stížnosti občanů bude postupovat na státní orgány a policii.  
Zastupitelé se také opětovně věnovali parkování u Hangáru. 
Vzhledem k tomu, že potřeba nedostatku parkovacích míst 
nebyla prokázána a plyne spíše z neochoty nájemníků využívat 
všechna stání a trvat si na „svém“ místě, bude záležitost řešena 
pouze obnovou dalších dvou parkovacích míst vedle čistírny 
odpadních vod (dále mají nájemníci možnost parkovat na 
pozemku naproti p. Masopustovi).                                                
Zápis ze zasedání ZO je uložen na obecním úřadu a k dispozici 

k nahlédnutí. Usnesení se zveřejňuje na webu obce. 

Bc. Petra Vojtěchová, místostarostka 
 

 

Kalendářík „Krásy Rybniště“ 2020 

Vydali jsme kalendářík pro rok 2020 "Krásy Rybniště"... chtěli 
jsme připomenout, že když se vydáte na Malý Stožec a budete 
se rozhlížet na Jedlovou nebo ke Chřibské, budete v Rybništi, 
když se vydáte k Velkému rybníku, budete v Rybništi. Malebný 
rybníček u křížku (v obci) už jen dokresluje krásy Rybniště. 
Kalendářík je k dostání na obecním úřadě. Za design děkujeme 
Jiřímu Stejskalovi (foto Lenka Hardekopf, Marian Maštrla a 
Petra Vojtěchová).  

PeV 
 

 

Brigáda na hrázi 
V sobotu 12.10. se brigády na hrázi zúčastnily čtyři desítky 
pomocníků! Děkujeme všem zúčastněným za skvělou práci... 
výsledek je prostě parádní. Vyčištěné oba břehy hráze od 
náletů = 21 kontejnerů bioodpadu! 
Další fotografie z pracovní soboty najdete na webu obce.  

PeV 
 

 
Tomáš Bureš v akci. Náletové dřeviny padaly dolů jako třísky.  
 

 
Vzniklo nádherné místo, kam se nemusíte bát pozvat návštěvu 

na procházku. 



 

Retrostipendium – výzva 
pro studenty do 30. 11. 
2019 
Kostka Krásná Lípa ve spolupráci s 

Člověkem v tísni rozděluje stipendia Albatros. Tím 
podporujeme ve vzdělání studenty ze Šluknovského výběžku, 
kteří přes ne zcela ideální rodinné dispozice najdou motivaci se 
vyučit nebo studovat střední školu jakéhokoliv typu. 
Podmínkou schválení žádosti je, že minimálně jeden z rodičů 
má pouze základní vzdělání. Cílem retrostipendijního 
programu je podpora studenta v úspěšném absolvování školy.  
Jak stipendium funguje? 
Studenti po uzavření smlouvy musí dodržovat určité 
podmínky. Nejdůležitější z nich je prospěch. To znamená, že ze 
čtyř klíčových předmětů nesmí mít horší známku než za 3. 
Stejnou váhu má ale také nízká absence ve škole. Na 
pravidelných setkáních a při splnění podmínek jsou studentovi 
propláceny náklady v hodnotě 1000 Kč měsíčně. Na konci 
školního roku je možné získat bonus za výsledky ve výši 2000 
Kč.  
Od letošního školního roku 2019/2020 je tu ještě novinka. 
Pokud student dodržuje podmínky stipendia a má dobré 
studijní výsledky, může pobírat dokonce stipendium ve výši 
1500 Kč. A to ještě není všechno. Další novinkou je pro 
studenty, kteří právě nastoupili do 1. ročníku středních škol, 
nárok na jednorázový příspěvek na školní pomůcky ve výši 
2000 Kč. 
Kostka Krásná Lípa nyní takto podporuje 35 studentů. Stále 
však přijímáme nové studenty, takže pokud máš zájem, 
neváhej mě kontaktovat na tel. čísle 775 441 238. Noví 
studenti na další školní pololetí se nám mohou hlásit až do 
30.11.2019.  

Kateřina Dančová, kariérová poradkyně 

(dancova@komunitnicentrum.com) 
 

 
 

 

Obecní úřad Rybniště děkuje veterinární ordinaci 
MVDr. Rastislava Schnierera za ochotu organizovat  
hromadné čipování psů v Rybništi. Ve středu 23.10. 
bylo provedeno čipování téměř třiceti psům. Za 
bezproblémový průběh děkujeme také ukázněným 
pejskům i vstřícným majitelům. 

 

 

Společenská kronika 
Narozeniny v měsíci listopadu 2019 oslaví: 

 

Jaroslava Šnajdrová  Adolf Almássy 
Jaroslava Fišerová  Vladimír Fišer 
Jaroslav Malina   Vlasta Čížková 
Dana Rauchová   Ludmila Pečimonová 
Jana Vanžurová   Marie Kopecká 
 
Žádáme všechny občany, kteří nechtějí být zveřejněni v naší společenské 
kronice, aby toto oznámili před termínem uzávěrky na obecní úřad.  
 

LEVNÁ KRMIVA Rybniště 
Až budete potřebovat něco pro své mazlíčky, navštivte 
prodejnu (200 m od nádraží naproti uhelným skladům) nebo e-
shop LEVNÁ KRMIVA RYBNIŠTĚ. Budete příjemně překvapeni 
bohatým sortimentem i ochotou personálu! 

  

www.levna-krmiva-rybniste.cz 
 

 

Platí nový režim parkování na Křinickém 
náměstí v Krásné Lípě 

Od 1. listopadu 2019 došlo k úpravě podmínek pro parkování 
motorových vozidel na parkovacích plochách na Křinickém 
náměstí. V době od 6:00 – 18:00 je možné na označených 
místech zaparkovat na dobu max. 2 hodiny. Čas zahájení 
parkování řidič označí na parkovacím kotoučku, který umístí na 
viditelném místě ve vozidle. Dodržování tohoto opatření bude 
kontrolováno Policií ČR. Parkovací kotoučky jsou k zakoupení 
např. v květince na náměstí a v prodejně potravin v Domě 
služeb (dříve potraviny Vorlíček). K dostání rovněž budou, po 
ukončení rekonstrukce, v informačním centru v Domě Českého 
Švýcarska. 

Zdroj: FB Krásná Lípa 
 

 

Hledá se autor!

 
Rybniště vás vítá: nová výzdoba fasády autobusové zastávky 



 

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 

 

5. ročník hasičské soutěže 
V sobotu 5. října 2019 se v dopoledních hodinách u místního 
fotbalového hřiště konal 5. ročník soutěže v požárních útocích 

„O pohár starosty obce Rybniště“. V letošním roce za finanční 
podpory z programu „Podpora komunitního života na 

venkově pro rok 2019“.  
Po úvodním slovu velitele JSDH Rybniště a organizátora 
soutěže Jaromíra Chroustovského pronesl pár slov starosta 
obce Ing. Roman Forfera. V deštivém počasí přivítal všechny 
soutěžící a jejich vedoucí, popřál dětem, aby se jim útoky 
povedly a aby zvítězili ti nejlepší. Podle jeho slov jsou vítězi 
všichni. 
Pak vše začalo. Počasí nám vůbec nepřálo, ale je známo, že 
hasiči „zasahují“ za každého počasí. Soutěžilo celkem 7 
družstev (Boletice nad Labem, 2x Jílové u Děčína, Rumburk, 
Rybniště, Varnsdorf, Velký Šenov). Kategorie byly rozděleny 
standardně - přípravka (3 - 6 let), mladší (6 - 11 let), starší (11 
- 15 let). 
A jak vše dopadlo? V kategorii přípravka se na 1. místě umístilo 
družstvo z SDH Rumburk, 2. místo patřilo místním 
proudničkám. V mladší kategorii se na 1. místě umístily děti 
z SDH Varnsdorf, na 2. místě z SDH Velký Šenov a na 3. z SDH 
Boletice nad Labem. Naši byli na 5. místě. V kategorii starší 1. 
místo obsadilo SDH Velký Šenov, 2. místo SDH Varnsdorf a 3. 
místo SDH Rybniště.  
 

 
Zasáhnout připravené „terče“ není úplně jednoduché. 
 

 
Mokro, bláto, zima… stateční jsou ti naši hasiči.  
 

Všechna družstva obdržela diplomy a dárkovou tašku 
s upomínkovými předměty obce a sladkostmi. Pro první tři 

družstva byly připraveny také poháry a medaile. V průběhu 
soutěže měli všichni možnost využít zajištěné občerstvení.  
Děkujeme za půjčení a perfektní přípravu louky pod 
fotbalovým hřištěm, OÚ Rybniště, členům JSDH Rybniště, SDH 
Rumburk (zajištění cisterny), panu Navarovi a všem 
dobrovolníkům, kteří nám pomohli s přípravou či realizací. 

    MV 

 

 

 

 
 

 

 

Fotbalisté TJ TATRAN jsou před posledním 

zápasem podzimu v tabulce pátí 
Fotbalisté TJ TATRAN Rybniště po třech odehraných sezónách 
v okresním přeboru spadli po skončení jarní části do nejnižší 
fotbalové soutěže v našem okrese, zvané „okresní soutěž“.  
A prvním zápasem byl na konci prázdnin zápas proti FC United 
Roma Děčín, které jsme přivítali na domácím hřišti v sobotu 
31.8. a vítězstvím 2:0 jsme „oslavili návrat do nejnižší soutěže“. 
Posíleni prvním vítězstvím v základní hrací době po více než 
deseti měsících jsme v dalších třech zápasech „polevili“ a 
neurvali ani bod, přičemž největší tragédií byl prodiskutovaný 
zápas v České Kamenici, kde jsme 21.9. s jejich „Béčkem“ 
(složeným ze staré gardy) herně prohráli 5:3, ale slovně jsme 
měli jasně navrch! Ještě před tím jsme v druhém kole prohráli 
v Dolní Poustevně 3:1 a doma s Dolními Habarticemi rovněž 
tak. 
Zdá se, že nám prospěl volný los, který připadl na sváteční 
víkend v září, hlavy vychladly, řečnilo se pravděpodobně na 
oslavách patrona naší země Sv. Václava a od října se vezeme 
na výherní vlně. Nejdříve jsme v domácím utkání 6.10. porazili 
Staré Křečany a to vysoko 6:1, následovala podobně vysoká 
výhra na hřišti v Bynovci 5:1 s tím, že zápas byl ukončen 
drobnou potyčkou a vyloučením na obou stranách. V neděli 
20. října jsme přivítali Markvartice, s kterými jsme v základní 
hrací době remizovali 3:3 a na penalty jsme vyhráli 2:1. O týden 
později jsme „ubojovali“ výhru v Dolním Podluží 3:2, kde jsme 
měli nečekanou fanouškovskou podporu z Rybniště, plnou 
lavičku (18 hráčů nejen v zápisu o utkání, ale i přítomných !) a 
taky notnou dávku štěstí, když pět minut před koncem 
zazvonilo našemu gólmanovi za zády břevno. Ačkoliv jsme hráli 
na hřišti posledního týmu v tabulce, tak průběh hry, nasazení 
a i sehranost domácích tomuto postavení v tabulce vůbec 
nenasvědčovalo a za tři body jsme nakonec byli rádi. 
Poslední domácí zápas podzimní části fotbalové sezóny byl 
v neděli 3.11., kdy jsme přivítali celek z Huntířova. Poločas 
s velkým množstvím šancí, ale bez branek, v druhé půlce jsme 
brzy inkasovali, čtvrt hodiny před koncem srovnal na 
konečných 1:1 náš nejlepší střelec Jirka Bartoš. V penaltovém 
rozstřelu jsme opět uspěli (3:1) a brali bod navíc.  
V neděli 10.11. jedeme na hřiště Františkova nad Ploučnicí, kde 
ukončíme podzimní část sezony. Konečnou tabulku po 
podzimu přineseme v dalším čísle našeho časopisu.   

Roman Forfera 



ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ 

ŠKOLA 
INFORMACE Z NAŠÍ ŠKOLY 

 

PEČENÍ JABLEČNÉHO ŠTRŮDLU V MŠ 

 

 

 

 

 

DEN SE PSEM - CANISTERAPIE 

25. 10. 2019 se ve škole uskutečnila akce „Cvičený pes a canisterapie“. Cvičitel spolu se svým 

psem Maxmiliánem předvedli, jak lze formou zábavy, hraní a lásky dosáhnout u čtyřnohého 

přítele nejen poslušnosti, ale i naučit ho spoustu krásných triků a kousků. V pětačtyřiceti 

minutách se děti dozvěděly nejen, jak vybrat správného psího kandidáta, ale i jak se o něj 

pořádně a s láskou starat, jak ho dobře krmit a jak ho formou pamlsků i dobře vycvičit. 

Australský ovčák Maxík plnil zadané úkoly s radostí a do dění byly zapojeny nejen děti, ale i 

pedagogický sbor. Akce se velmi povedla a všichni byli spokojeni. 

 

PODZIM VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 
 
Celý říjen jsme se s dětmi věnovali podzimnímu vyrábění, 
kreslení a v neposlední řadě vycházkám, neboť nám přálo 
pěkné počasí. Děti vyráběly a kreslily podzimní dekorace, 
svícny a obrázky. V rámci přírodovědného kroužku jsme 

všichni byli sbírat kaštany na zimu pro zvířátka. Týden před podzimními prázdninami jsme 
věnovali "Halloweenu", opět vznikla spousta obrázků na toto téma. Celý tento týden jsme 
završili halloweenskou párty. 

 

 



 

BRANNÝ DEN 

 

 

 

Muzeum civilní obrany Děčín si pro děti ze ZŠ připravilo branný den. Během celého dopoledne 

se dozvěděly, jak se mají chovat v mimořádných situacích. Nejprve se povídalo o první pomoci. 

Žáci si zopakovali techniku masáže srdce a vyzkoušeli si, jak mají oslovit kolemjdoucí o pomoc. 

Připomněli si také, že musí myslet hlavně na svou bezpečnost. Potom se tělocvičnou rozezněly 

sirény. Naučili se poznat požární poplach od výstrahy všeobecného ohrožení. Dalším bodem 

povídání byla evakuace. Naučili se balit evakuační zavazadlo a zjistili, co si s sebou vzít při 

řízené a neřízené evakuaci. Část dopoledne byla i o Armádě ČR a její pomoci v zahraničí, při 

povodních a různých přírodních katastrofách. Samozřejmě se celou dobu jen nesedělo. Děti 

závodily, zkoušely si různé masky na obličej, střílely z airsoftové zbraně. 

 

 

 

 

 

 



Obec Rybn i � t!  vás  zve  na

S L A V N O S T N Í  R O Z S V Í C E N Í  
V Á N O N Í H O  S T R O M E K U

v  p á t e k  2 9 . 1 1 . 2 0 1 9
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S v a  á k  a  !a j  n a  

z a h  á t í ,  v á n o!k y  a  

j i n é  s l a d k é  d o b r o t y ,  

g r i l o v a n é  k l o b á s k y  



OBEC RYBNI�T! A

KULTURNÍ KOMISE 

Váno ní!tvo"ení
Dopolední pedig pro v�echny: 
výroba jehelní"ku
 
Odpolední pedig pro pokro"ilé:
na cokoliv si  troufnete
 
Výroba váno"ních ozdob:
barevné inkousty, razítka, horké
embosování,  raznice a vy#ezávací
stroj BigShot
 
Drátkování/korálkování

SOBOTA
23. LISTOPADU 2019
OD 9 DO 17 HOD.
 

v klubovn! Klubu d"chodc"

Rybni#t! ( .p.!163,!DPS)

TVO$IT ZVL%DNOU I D&TI,
VEMTE JE SEBOU'
KURZOVN( JE 50,- K)/
OSOBU NA KA*D+ KURZ/
V+ROBEK.
ZAJI1T&N BUDE MATERI%L,
MAL( OB)ERSTVEN2.
DORAZIT M$�ETE KDYKOLIV
B!HEM DNE.
 

T!�ÍME SE NA VÁS%


