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Černé skládky v Rybništi 
Na tomto místě bych rád upozornil všechny naše občany nebo 
návštěvníky obce či chalupáře, že veškerý odpad, který 
odkládáte kolem kontejnerů na separaci, je černou skládkou. 
A za zakládání černé skládky hrozí pokuta až 10 tisíc Kč. 
Některá hnízda na separaci jsou monitorována a již několikrát 
došlo k odhalení viníků, kteří byli povinni pokutu zaplatit a 
také ji zaplatili. Přitom kdyby hříšníci zlikvidovali odpad ve 
sběrovém dvoře, rozhodně by je to nevyšlo tak draho.  
Takže pokud se potřebujete zbavit domovního odpadu, který 
není separovatelný a nevejde se Vám do Vašich popelnic, 
obraťte se na pracovníky obecního úřadu, kteří Vám rádi 
poradí. A pokud se Vámi vytříděný (separovaný) odpad 
nevejde do kontejnerů, neodkládejte jej kolem či na 
kontejnery, protože i to je černá skládka a i v tomto případě 
Vám hrozí pokuta! V případě naplněných kontejnerů danou 
komoditou je nutno najít volný kontejner u jiného hnízda na 
separaci (u obecního úřadu, u samoobsluhy, u „Hangáru“, 
v Nové Chřibské u autobusové zastávky) nebo se třeba pokusit 
podívat do kontejnerů ve tvaru zvonu (u samoobsluhy a 
v Nové Chřibské je vždy 1 ks na papír a 1 ks na plast) a pokud 
by náhodou i tyto kontejnery byly plné (já vím, je to dřina rvát 
odpad do tak malého otvoru …), pak je možno zažádat na 
obecním úřadu o „zelený pytel“ na separovaný odpad, který 
se následně odkládá k obecnímu úřadu.  
A pokud se i přes tyto informace stejně rozhodnete kontejnery 
obložit „bordelem“, tak se usmívejte, na snímcích Vám to pak 
bude více slušet  ! Děkuji Vám za spolupráci! 

Roman Forfera, starosta obce 
 

Jestli máte pocit, že jste tento článek četli v minulém vydání 
časopisu, nemýlíte se. Zařazujeme ho opakovaně, protože 
situace u kontejnerů na separovaný odpad se nelepší, ba 
naopak. Snímků hříšníků máme na úřadě celý stoh a budou 
podniknuty kroky k jejich odhalení a pokutování!  
Prosíme využívejte služeb obecního sběrového dvora! 
Pomozte odpovědným přístupem k likvidaci svých odpadů, 
aby naše obec byla čistá a uklizená! Nebuďte lhostejní 
k okolí, všímejte si, kdo nám nepořádek způsobuje, a 
upozorněte dotyčné či nám je nahlaste na obecním úřadě. 
Děkujeme Vám ! 
 

 
 

 

 
 

Policejní statistiky za uplynulých 7 měsíců 
Na základě komunikace mezi vedením obce a vedením Policie 
ČR, Obvodním oddělením Krásná Lípa, Vám přinášíme 
stručnou zprávu o dění v naší obci z pohledu Policie ČR za 
uplynulých 7 měsíců.  
 

Trestné činy : 
Poškození osobního vozidla u bytového domu, schválnosti, 
hrubé jednání vůči majiteli vozidla a neplacení výživného. 
Řidič kamionu měl při kontrole v tachografu umístěnu cizí 
kartu řidiče. 
Několikrát byli zastaveni řidiči pod vlivem alkoholu, čímž se 
dopustili trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. 
Rovněž byli zastaveni řidiči osobních vozidel, kteří řídili přes 
vyslovený zákaz řízení motorových vozidel, čímž se dopustili 
trestného činu Maření výkonu úředního rozhodnutí. 
V květnu byla oznámena krádež dřeva v areálu bývalé pily, 
dále byla nahlášena krádež balíků sena přímo z louky. 
Ve dvou případech došlo k oznámení devastace domu 
v Rybništi, v jednom případě byl přistižen pachatel krádeže 
střešní krytiny. 
Na OÚ byla doručena výhružná SMS s hrozbou útoku na lidi 
podmíněná zaplacením finančních prostředků, šetřeno jako 
trestný čin vydírání.  
 

Evidované přestupky : 
Opakující se volný pohyb prasat po části obce Nová Chřibská. 
Krádež složeného dřeva před „manipulákem“. 
6x byli řešeni řidiči pod vlivem návykových látek, 2 x řidič 
s alkoholem, oznámeno na MěÚ Varnsdorf. 
Zastavena řidička motocyklu bez řidičského průkazu na 
odcizeném motocyklu s falešnou RZ. 
5x řešeny případy narušení občanského soužití, oznámeno na 
MěÚ Varnsdorf. 
22x řešeny dopravní přestupky oznámením do správního 
řízení, jednalo se o neřidiče, překročení rychlosti, nepojištěná 
vozidla, propadlé TP. 
2 x řešeni pytláci na rybnících. 
Několikrát řešeno zakládání černých skládek. 
 

Dopravní nehody :  
9.2.2018 skočila srna před linkový autobus, bez zranění, 
škoda ve výši 5 tis. Kč. 
3.4.2018 řidič vozidla porazil dopravní značku naproti bývalé 
pile, následně v opilosti havaroval do plotu v Krásné Lípě a byl 
hlídkou OOP Krásná Lípa zadržen. 
7.4.2018 došlo k vážné dopravní nehodě dvou osobních 
vozidel v křižovatce u domu čp. 213, došlo k těžkému zranění 
spolujezdkyně, hmotná škoda 130 tis. Kč. 
03.6.2018 – řidič OA sjel do příkopu, bez zranění, škoda 35 tis. 
Kč. 
10.6.2018 – motocyklistka sjela do příkopu, lehké zranění, 
škoda 2 tis. Kč. 
16.6.2018 řidič vozidla bez ŘP a pod vlivem drog sjel s OA do 
příkopu u domu čp. 213, bez zranění, škoda 61 tis. Kč. 
19.6.2018 srážka tří vozidel na výjezdu na Chřibskou, zranění 
1 osoby, škoda ve výši 230 tis. Kč, důvod, první vozidlo 
zastavilo z důvodu psa na vozovce. 
 

V uvedené době bylo v Rybništi uloženo celkem 111 
blokových pokut na místě. 

 
Na základě informací od Policie ČR, OOP Krásná Lípa, 

zpracoval R. Forfera 



 
 

 
 
 

 

 

 
 

Mnoho dalších pozvánek na srpnové akce v okolí najdete také 
na našem webu v aktualitách! www.obecrybniste.cz 

 

 
 

Společenská kronika 
Významné životní jubileum v měsíci srpnu 2018 oslaví: 
 

Jitka Myslivcová  Juraj Ubľanský  
Karel Daněk   Miroslav Vanžura 
Jiří Šolc    Kristian Ressel 
Jan Birkner   Karel Gablas 
Marta Kožuškaničová  Petr Kafka 
Václav Kopecký   Anna Vengřinovičová 
Olga Drescherová  Ludvík Danko 
Ilona Kolářová   Jan Kolínský 
Bohumil Dvořáček 
 
Žádáme všechny občany, kteří nechtějí být zveřejněni v naší společenské 
kronice, aby toto oznámili před termínem uzávěrky na obecní úřad.  
 

 

V červenci v obecním parku 
složili do rukou starosty obce 
Ing. Romana Forfery slib 
manželství  
 

František Dvořáček a Petra Házová 
 

 
V červenci se k trvalému pobytu v naší obci nahlásili: 
 
Manželé  Jakub a Romana Spínovi  

Soňa Dítětová s dcerou 

 
   

Dovolená praktického lékaře 
Upozorňujeme všechny dospělé pacienty, že ordinace 
praktického lékaře pro dospělé MUDr. Pečeného bude ve 
dnech 6. – 17. srpna uzavřena z důvodů čerpání dovolené. V 
akutních případech je zastupujícím lékařem MUDr. Mašková 
ve Varnsdorfu.  Děkujeme za pochopení.  

 

 

Virtuální procházky obcemi ČR 
Na webové stránce www.virtualne-obcemicr.cz se můžete 
virtuálně projít po zajímavých místech naší obce a nahlédnout 
i k sousedům. Obce ve Šluknovském výběžku podpořily 
vznikající projekt virtuálních procházek obcemi České 
republiky a nechaly do nich nahlédnout okem speciální 
techniky… Ať se vám procházky líbí! 
 

 

 

 
 

U „Pečovateláku“ byla důstojně opravena plocha k parkování 



 

 
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 - rozlosování podzimní 
části okresního přeboru v kopané 

Datum Den Hodina Domácí Hosté 

1.9. So 17:00 Dolní Poustevna Rybniště 

8.9. So 17:00 Rybniště Krásná Lípa 

15.9. So 16:30 Malšovice Rybniště 

22.9. So 16:30 Rybniště Šluknov B“ 

29.9. So 16:00 Horní Podluží Rybniště 

6.10. So 16:00 Boletice Rybniště 

13.10. So 15:30 Rybniště Jiřetín p. Jedl. 

20.10. So 15:30 Velký Šenov Rybniště 

27.10. So 14:30 Rybniště Těchlovice 

3.11. So 14:00 Mikulášovice Rybniště 

10.11. So 14:00 Rybniště D. Habartice 

17.11. So 13:30 Verneřice Rybniště 

1.5.19 So 17:00 Rybniště Heřmanov 
 

 

 

Zvýšené nebezpečí vzniku požárů 
Český hydrometeorologický ústav vydal vzhledem k teplému 
a převážně suchému počasí pro kraje Praha, Středočeský, 
Ústecký a část Libereckého kraje výstrahu číslo PVI_2018/63 
na zvýšené nebezpečí vzniku požárů.  
V souladu s Nařízením Středočeského kraje č. 5/2017 ze dne 
26. ledna 2017 je proto v následujících místech: 
1) lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti minimálně 50 m, 
2) souvislá rostlinná pokrývka umožňující další šíření požáru, 
3) zemědělské obdělávané plochy, na nichž jsou pěstovány 
kultury, které jsou ve stavu možného vznícení, zejména 
dozrávající obiloviny, a jejich okolí do vzdálenosti 100 m, 
4) stohy sena a slámy a jejich okolí do vzdálenosti 100 m 

Z A K Á Z Á N O: 
a) rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (např. pálení 
klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném 
prostranství), 
b) kouření (s výjimkou elektronických cigaret), 
c) používání zábavní pyrotechniky, 
d) jízda parní lokomotivy, 
e) používání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům 
než k hašení, 
f) povolování výjimek vlastníky lesů z ustanovení lesního 
zákona, 
g) vypouštění „lampionů štěstí“, 
h) vjezd motorových vozidel na polní cesty; zákaz neplatí pro 
vlastníky a uživatele zemědělských pozemků při jejich 
obhospodařování, 
i) zastavení motorových vozidel na místech, kde by se spodní 
část vozidla mohla dostat do styku s lehce vznětlivými 
materiály, např. suchou trávou, slámou, strništěm, 
podrostem, listím, rozlitým palivem apod. 
 
Porušení povinností stanovených tímto nařízením lze 
postihnout jako přestupek nebo jako jiný správní delikt podle 
zvláštních právních předpisů! 

 
 

 

 
  

Na začátku července v Rybništi hořelo a naše jednotka byla u 

požáru jako první! Profesionálové z Varnsdorfu pak již jen 

asistovali a doplňovali vodu do naší cisterny. Díky chlapi! 
 

 
 

 
 

Při plánované rekonstrukci další třídy v naší škole jsme museli 

neplánovaně měnit stropní trám a další dva zpříložkovat, 

neboť měly uhnilá zhlaví. Největším oříškem byl transport 7 m 

dlouhého trámu, který vážil cca. čtvrt tuny do třídy v patře. 

Díky nápaditosti našich zaměstnanců a za pomocí naší 

techniky se to nakonec povedlo, aniž by došlo k jakémukoliv 

poškození školy. Problém byl během neuvěřitelných dvou dnů 

odstraněn a podlaháři tak mohli nastoupit jen s jednodenním 

zpožděním. Velké poděkování patří zaměstnancům obce!!! 
 

 

PETICE ze dne 1.7.2018 
Žádáme dostupnost kvalitních zdravotních služeb pro 

občany Šluknovského výběžku! 
Upozorňujeme opakovaně na možnost podepsat petici 
na Obecním úřadu v Rybništi, dále lze petici podpořit na 
internetu proklikem z  webových stránek obce nebo přímým 
linkem zde :  
https://www.petice24.com/adame_dostupnost_kvalitnich_zd
ravotnich_slueb_pro_obany_luknovskeho_vybku , případně 
je šířena i na stránkách FB : 
https://www.facebook.com/linhart.krasnalipa  


