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Využili jsme spolupráce s Radkou Tůmovu ml. a pro letošní rok 

připravili rybnišťské péefko opět v originálním provedení. 
 

Obec Rybniště přeje v roce 2021 mnoho důvodů k radosti! 
 

 

Svařáček po roce neprovoněl Rybniště 
Bohužel jsme v letošním roce museli oželet tradiční zahájení 

adventu, který jsme společně prožili na koncertu v kostele, na 

prodejním jarmarku výrobků dětí ze školy, u slavnostního 

rozsvícení stromečku s ohňostrojem, u voňavého svařáčku, 

výborných vánoček z Klubu důchodců nebo propečených 

klobásek. 

Věříme, že si adventní dobu naladíte se svými nejbližšími, ve 

svých domovech. Přejme si, abychom se v příštím roce dostali 

do běžného rytmu našich životů, abychom se mohli setkat na 

nějaké obecní akci.  

Užijte si vánoční čas v klidu a ve zdraví! 

vedení obce 

 

Termín příštího zasedání Zastupitelstva obce 

Rybniště je plánován ve středu 16.12.2020 od 16 

hod.. Pozvánka bude min. 7 dní před konáním 

zveřejněna na úřední desce. 
 

 

Oznamujeme, že od středy 23.12.2020 do neděle 

3.1.2020 bude Obecní úřad v Rybništi uzavřen. 

Děkujeme za pochopení! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Sdružení přátel Nové Chřibské 
si Vás dovoluje pozvat na 7. ročník pochodu 

 

„NOVOROČNÍ  „DETOX“ 

 

sejdeme se dne 1.1.2021 v 11 hodin 

 u pomníku v Nové Chřibské.  
 

Půjdeme se projít pod Plešivcem k železniční stanici Chřibská, 

kde v penzionu Relax bude tradiční odpočinek pro načerpání 

sil na zpáteční cestu. Dobrou náladu s sebou. 
 

Informace ke svozu komunálního odpadu 

na přelomu roku 2020/2021 
Vzhledem k tomu, že rok 2020 má 53 týdnů, popelnice se 

čtrnáctidenním vývozem budou svezeny v roce 2020 

naposledy v 52. týdnu a v roce 2021 hned v prvním, dále pak i 

ve druhém (tedy 2 týdny po sobě), abychom se dostali do 

režimu 1x za 14 dní v sudé týdny.  

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. 
 

Vánoční mše svatá v Rybništi  

se bude konat 24.12.2020 od 21,30 hodin  

v kostele Sv. Josefa. 
 

Mši bude sloužit jiřetínský farář pan Mgr. Pavel Koudelka. 

Pozvánku na mši zveřejňujeme, sledujte ale aktuální 

epidemiologickou situaci a platná opatření. 

 

 



Po třinácté se sešli zastupitelé obce 
Na veřejném zasedání dne 4.11.2020 projednalo 
zastupitelstvo obce řadu majetkových i finančních záležitostí. 
V úvodu se věnovali čerpání rozpočtu za obce za období 1-
9/2020, ve kterém se naštěstí nepromítla nepříznivá Covid-
situace z jara a daří se proto realizovat naplánované akce.  
Možnosti letošního dotačního programu Ministerstva pro 
místní rozvoj ČR jsou pro Rybniště nakloněny a zastupitelé 
schválili podání čtyř žádostí o dotace (dva projekty se týkají 
centrálního prostoru v parku u kostela, zkusíme další opravu 
místní komunikace v Nové Chřibské a čtvrtá žádost bude 
podána na výměnu střešní krytiny na budově školy). Přípravu 
projektů a kompletaci podkladů si obstarává obec svépomocí. 
Výsledek našeho snažení budeme vědět na jaře příštího roku a 
budeme o něm informovat. 
Zastupitelé schválili pronájem a následný prodej pozemku 
p.č.k.418/3 v k.ú. Nová Chřibská o výměře do 3240 m2 za 
účelem výstavby rodinného domu. 
Nevyhověli žádosti o pronájem a následný prodej části 
pozemku p.č.k.332/2 v k.ú. Rybniště o výměře 1467 m2. 
Dále rozhodli pronajmout nebytové prostory - kancelář v 
budově Kulturního domu v Rybništi č.p.77 o výměře 17,5 m2. 
Zastupitelstvo také projednalo záměr na rozšíření veřejného 
osvětlení v několika lokalitách obce a záměr na zřízení nové 
místní komunikace. ZO schválilo na oba záměry zadání 
projekčních prací. 
Zastupitelé opětovně řešili parkování u „hangáru“, po krátké 
diskusi souhlasili se zřízením vymezeného šikmého stání, které 
by rozšířilo kapacitu stávajících parkovacích míst a usnadnilo 
způsob parkování vozidel. 
Zastupitelé se věnovali také záměru demolice objektu č.p.205 
v Rybništi (sousedí s kulturním domem a obec ho získala zpět 
do majetku). Starosta informoval, že je vyhlášen dotační titul, 
ze kterého by demolice mohla být financována. Pro podání 
žádosti je však nutné schválit i projekt následného využití, 
který bude po dobu 5 let závazný. Zastupitelé si byli objekt č.p. 
205 před zasedáním ZO prohlédnout. Je to objekt s 
nevhodnými stavebními úpravami. Není vhodný pro přestavbu 
obecních bytů. Předchozí majitel stihl vyměnit okna a opravit 
střechu, udělal ústřední topení, vnitřky jsou bez úprav a v 
dezolátním stavu. Zastupitelé se v diskusi shodli, že objekt 
není, kromě pozemku pod ním, vhodný k obecním záměrům a 
souhlasí s vyřízením povolení demolice. Navrhli zároveň, aby 
byla celá plocha u KD i na pozemku p.p.č.493 znovu posouzena 
a řešena v souvislosti se záměry u KD (budoucí výstavba hřiště, 
parkoviště atd.).  
Zastupitelé vzali na vědomí informaci k projektu „Revitalizace 
veřejného prostranství v centru obce Rybniště“. Revitalizace 
prostranství je projektována na základě projednané a 
odsouhlasené studie. Jedná se o centrální prostor mezi školou, 
úřadem a kostelem. Na etapu obnovy zeleně dostala obec 
dotaci z OPŽP a bude ji v příštím roce realizovat. Další části 
revitalizace budou plánovány dle možností obce nebo 
přidělení dotací.  
Zastupitelstvo obce vydalo Program rozvoje obce Rybniště na 
roky 2020 – 2028. Zastupitelé byli seznámeni s povinností obce 
vydat plán rozvoje obce. Ten současně platný do roku 2020 byl 
zpracován starostou jako výčet různých investičních záměrů. 
Dokument je potřeba například k žádostem o dotace a pro jeho 
zpracování byl nyní využit on-line nástroj MMR ČR. Návrhová 
část obsahuje budoucí záměry obce a lze ji dle potřeby 
aktualizovat. V jedné z kapitol jsou zpracovány odpovědi z 

dotazníkového šetření, do kterého se zapojilo 29 občanů. 
Program rozvoje obce je k nahlédnutí na obecním úřadě nebo 
na webových stránkách obce. 
Zápis ze zasedání je k nahlédnutí na obecním úřadě, usnesení 
jsou zveřejňována na webových stránkách obce. 

Bc. Petra Vojtěchová, místostarostka 
 

 

Novým hejtmanem Ústeckého kraje se stal 
Jan Schiller 

V pondělí 16.11.2020 se konalo ustavující zasedání nového 
Zastupitelstva Ústeckého kraje, které vzešlo z krajských voleb 
konaných ve dnech 2. a 3. října 2020. Hejtmanem byl ve 
veřejném hlasování zvolen Jan Schiller, pro kterého hlasovalo 
35 zastupitelů. Bude mít v kompetenci oblast legislativy, 
krizového řízení, informačních technologií, ICÚK a vnější a 
zahraniční vztahy. Zástupkyní hejtmana byla zvolena Lubomíra 
Mejstříková (ANO 2011), která bude mít kompetence v oblasti 
strategie, přípravy a realizace projektů - Fond spravedlivé 
transformace, fondy MŽP a MMR. 
Dalšími náměstky se stali Jiří Kulhánek (ODS) a Jiří Řehák 
(Spojenci pro kraj). 
V pětapadesátičlenném zastupitelstvu obsadilo hnutí ANO 
2011 celkem 17 křesel, ODS 8 křesel, Starostové a nezávislí 7 
křesel, Piráti 6 křesel, SPD 5 křesel a KSČM, Spojenci pro kraj a 
Lepší sever shodně po 4 křeslech. 
Ve volbách do Zastupitelstva Ústeckého kraje letos zvítězilo 
hnutí ANO 2011, které získalo celkem 25,88 % hlasů. Volební 
účast v Ústeckém kraji dosáhla 31,3 %, což je téměř o 2,5 % 
více než v roce 2016. Z celkového počtu 647 214 oprávněných 
voličů odevzdalo platné hlasy 199 913 voličů. 

Tisková zpráva Ústeckého kraje, zkráceno 

Obnova tůňky v Nové Chřibské 
Ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR – 
Správou CHKO Lužické hory s využitím dotačních prostředků z 
Programu péče o krajinu MŽP byla v listopadu provedena 
obnova tůně na p.p.č. 354/1 v k.ú. Nová Chřibská. Tůňka byla 
ukryta ve vzrostlé zeleni, kterou jsme svépomocí a za finanční 
podpory ze strany Správy CHKO „zkrotili“ pokácením 
některých dřevin, likvidací klestů a prořezáním. Samotná tůňka 
byla strojově odbahněna za účelem zachování druhového 
bohatství přírody a udržení systému ekologické stability – 
nikoliv však na úkor majetku obce nebo obyvatel Nové 
Chřibské. V jarních měsících bude zeleň u tůňky kompozičně 
upravena a dotvořena, aby vzniklo příjemné klidové zákoutí. 

Bc. Petra Vojtěchová, místostarostka 
 

Čerstvě odbahněná tůň si potřebuje „sednout“, aby mohla 
funkce v krajině znovu plnit. Přítok do tůně byl prozatím 
odkloněn a na jaře bude přiveden zpět do tůně. 



Pedigové tvoření v Klubu důchodců 
V posledním týdnu v listopadu jsme  v klubu důchodců tvořili. 

Z důvodu omezeného shromažďování jsme se rozdělili  do 

malých  skupin. Tvořili jsme košíčky a tácy z pedigu. Každý si 

mohl vybrat dno košíčku dle velikosti. Všem se košíčky moc 

povedly.                                                                                        J. Ch.  

 
Nejstarší pletařka paní Vlasta Kolářová se svým hotovým 
výrobkem. 

 

 
Levná krmiva Rybniště chystají na příští sezónu rozšíření 
sortimentu pro zahradní kutily.  

 

 
Díky iniciativě rodičů, dobrovolné práce rodičů, dětí i personálu 
školy, za finančního přispění rodičů a obce byl v těchto dnech 
instalován nový plot u školy. Odstín plotu jsme oproti 
původnímu zesvětlili a decentně si vyhráli s barevným zkosením  
plotovek. Výsledek je zdařilý a dětem se líbí! 

Společenská kronika 
Narozeniny v měsíci prosinci 2020 oslaví: 

 

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

 
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 
 

 

V říjnu jsme se navždy 
rozloučili 
 

s paní Květoslavou Houdovou  
 

a s paní Miladou Veverkovou 

 
 

 

Vzpomínka 
 

V měsíci listopadu nás navždy opustila paní Květoslava 
Houdová. Byla  dlouholetou členkou klubu důchodců v Rybništi. 
Několikrát jsme ji navštívili ve Šluknově, kde později žila. U 
místního kostela jsme na její památku zapálili svíčky a položili 
malou květinu.            

Klub důchodců Rybniště 
 
 

Vážení přátelé, 
jménem Klubovny Rybniště bychom vám chtěli 

poděkovat za důvěru projevenou v letošním roce.  
Moc si toho vážíme  

a těšíme se na další společný rok. 
Přejeme vám krásné prožití vánočních svátků,  
hodně štěstí a úspěchů do roku následujícího. 

 
Jakub Němeček, Vojtěch Richter 

 

 

 
 

Obecní knihovna je od 3.12. opět v běžném 
provozu. Navštívit ji můžete každý čtvrtek od 15:30 
do 17:30 hodin. 
 

 

 

Ordinaci lékaře pro děti a dorost – pokud nedojde 
ke změně Covid-situace a s tím souvisejících opatření 
– je plánováno otevřít od středy 6.1.2021 v běžné 
ordinační době středa / pátek od 7:30 do 9 hodin. 



 

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 

 

 

Obecní vánoční stromeček se rozsvítil 
Instalace obecního vánočního stromečku, která proběhla ve 
středu 25.11.2020 pod bedlivým dohledem dětí z mateřské 
školy a za bouřlivého potlesku školáků, se povedla bezchybně. 
Stromeček je tradičně ozdoben od dětí z družiny a bez 
slavnostního aktu se rozsvítil první adventní neděli v 17 hod.. 

 
Za pomoc s postavením stromku děkujeme našim 

zaměstnancům a p. Masopustovi. 

 
Za vánoční stromek děkujeme panu Ing. J. Machačovi.  
 

 

*** 
Kapesní kalendáříky obce pro rok 2021 
jsou stále k dostání na obecním úřadě! 

*** 

 
ČEZ Distribuce ruší od 1.1.2021 výlep papírových oznámení            
k plánovaným odstávkám elektrické energie. Léta s letáky 
končí!  
Zaregistrujte se na www.cezdistribuce.cz/sluzba a dostávejte 

informace o odstávce elektřiny pohodlně e-mailem                             

či  SMS. Informace o plánovaných odstávkách budou                    

nadále zveřejňovány  také  na  www.cezdistribuce.cz/odstavky  

a zasílány na dotčené obce. 
 

 

Rybniště uctilo památku padlých   
K příležitosti mezinárodního dne veteránů a výročí konce první 

světové války dne 11.11. byly položeny věnce k uctění památky 

padlých vojáků u památníku v Nové Chřibské a na hřbitově. 

PeV 
 

 
 

 
 

 

Rybářská sezóna na Školním 
rybníku skončila 
Dne 30.11.2020 skončilo povolení pro lov 
ryb. Bilancování a shrnutí bude v dalším 
čísle časopisu. Žádám všechny rybáře a 

rybářky, aby neprodleně vrátili povolenky k lovu, a to buď 
prodejcům, nebo do schránek u rybníka, nebo na obecní úřad. 
Děkuji všem, kdo mi pomáhali s pracemi okolo rybníka.                                                                                                       
Pěkné svátky! Petrův zdar! 

                                                                 Andrej Kočiš, hospodář 



 

 

 

 

 

 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA -                                                                                                          

– OHLÉDNUTÍ ZA PROGRAMEM CANISTERAPIE A „ČERTÍ ŠKOLKA“ 

 

 

 

 

 

 

Čekání na Mikuláše a jeho družinu jsme využili                                                                           

k výrobě papírového čertíka. Tvoření nám šlo od ruky a bavilo nás: „Už se těšíme, až dorazí čert, 

Mikuláš a anděl k nám domů a přinese nám dobrůtky!“                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ŠKOLNÍ DRUŽINA – OPĚT V PROVOZU OD 18. LISTOPADU… 

Zdravíme všechny z naší družiny,                      

ihned jsme se vrhli na přípravu vánoční ozdob,                   

dekorací, adventních věnců, svícnů, zkrátka                

do přípravy nadcházejících krásných              

vánočních svátků. Nezapomněli jsme ani na                         

sladké potěšení ! A díky paní Pažebřuchové                               

jsme si den sladce zpříjemnili a upekli                       

vánoční perníčky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kouzelné, pokojné a 

radostné Vánoce a jen 

to nejlepší v novém roce               

Vám upřímně přeje                                         

kolektiv ZŠ a MŠ  


