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Poslední zasedání zastupitelstva ve 

volebním období 2014-2018 
K poslednímu jednání se zastupitelé sešli ve čtvrtek 20.9.2018 
a věnovali se zejména majetkovým záležitostem a schválili: 
- odkoupení části p.p.č. 270/2 k.ú. Rybniště o výměře cca 

300 m2 do majetku Obce Rybniště za cenu 40,-Kč/m2; 
- pronájem části p.p.č. 340 k.ú. Rybniště o výměře 112 m2 

za účelem zřízení zahrádky;  
- prodej části p.p.č. 8 k.ú. Nová Chřibská o výměře cca 981 

m2  a prodej p.p.č. 40 k.ú. Nová Chřibská o výměře 71 m2 
za cenu 200,-Kč/m2;  

- prodej částí p.p.č. 542 a 570 k.ú. Rybniště o celkové 
výměře cca 400 m2 za cemu 40,-Kč/m2 a zároveň 
odkoupení části p.p.č. 543/1 k.ú. Rybniště o výměře cca 
100 m2 do majetku Obce Rybniště za cenu 40,-Kč/m2; 

- prodej části p.p.č. 31 k.ú Rybniště o výměře cca 10 m2; 
- prodej části p.p.č. 250/1 k.ú. Rybniště o výměře cca 1400 

m2 (rozestavěný RD), a to výměru do 1000 m2 za 20,-
Kč/m2 a výměru nad 1000,-m2 za 40,-Kč/m2; 

- prodej p.p.č. 2283 o výměře 695 m2, p.p.č. 2290 o 
výměře 1215 m2 a p.p.č. 2292 o výměře 172 m2 vše k.ú. 
Horní Podluží za cenu 3,-Kč/m2 do majetku Obce Horní 
Podluží; 

- pronájem a následný odprodej části p.p.č. 300/3 k.ú. 
Rybniště  o výměře 2201 m2  dle podmínek  daných pro 
pronájem a prodej pozemků v obci Rybniště za účelem  
výstavby rodinného domu; 

- změnu podmínek ve Smlouvě o smlouvě budoucí kupní 
č.3/2017 (odkup pozemku po dokončení výstavby 
základové desky RD z důvodu financování hypotékou); 

- prodloužení termínu pro odkoupení pozemku o 3 roky a  
prodloužení nájemní smlouvy o 3 roky dle Smlouvy o 
smlouvě budoucí kupní č.2/2012. 

Zastupitelé nesouhlasili s prodejem části p.p.č. 442 k.ú. Nová 
Chřibská o výměře 300 m2. 
Zastupitelé souhlasili s prodejem stavby „Rybniště – 
vodovod“ Severočeské vodárenské společnosti (na základě 
předložené smluvní dokumentace, která obsahuje Kupní 
smlouvu, Smlouvu o peněžitém příplatku mimo základní 
kapitál a to včetně dohody o započtení pohledávek). Jedná se 
o vypořádání nedořešeného vlastnictví části vodovodu v obci. 
Zastupitelstvo také schválilo pořízení projektové 
dokumentace na zateplení bytového domu čp. 233-237, 
případně výměnu zdroje tepla. Jedná se o první krok k tomu, 
aby se mohlo zvažovat využití dotace na energetické úspory 
z Integrovaného regionálního operačního programu.  
Úplné znění usnesení je zveřejněno na úřední desce nebo je 
zápis k dispozici k nahlédnutí na ObÚ.  

PeV 

 
 

Jak se volilo ve volbách do zastupitelstva 

obce ve dnech 5. a 6. října 2018 
Znovu po čtyřech letech rozhodli obyvatelé Rybniště o tom, 
jaké bude složení Zastupitelstva obce Rybniště pro následující 
volební období. O hlasy voličů se ucházelo Hnutí nezávislých 
kandidátů pro rozvoj obce Rybniště vedené Ing. Romanem 
Forferou a Sdružení pro občany a obec Rybniště v čele 
s Josefem Slavíkem.  
V Rybništi přišlo během dvou dnů 304 voličů z 545 možných, 
což představuje 55,78% volební účast, což je o něco více než 
v účast v celé ČR (47,34%), ale méně než při volbách v roce 
2014. 
V sobotu 6. října bylo v odpoledních hodinách jasno. Vítězem 
komunálních voleb v Rybništi se stalo HNK pro rozvoj obce 
Rybniště, které získalo 85,09 % hlasů a šest mandátů 
v zastupitelstvu obce.  Sdružení pro občany a obec Rybniště 
získalo 14,91% hlasů a jeden mandát v zastupitelstvu obce. 
 
Pokračování na str. 2! 



Jak se volilo ve volbách do zastupitelstva 

obce ve dnech 5. a 6. října 2018 
Pokračování ze str. 1 
 

Nově zvolení zastupitelé: 

Ing. Roman Forfera – 258 hlasů (poř. č. 1)  
Bc. Petra Vojtěchová – 240 hlasů (por. č. 2)  
Martin Weiner – 225 hlasů (por. č. 4) 
Karel Masopust – 225 hlasů (por. č. 7) 
Jan Severin Solar – 200 hlasů (por. č. 3) 
Ing. Jan Slavík Ph.D. – 203 hlasů (poř. č. 5) 
Jaroslava Fišerová – 63 hlasů (poř. č. 4) 

Zpracováno na základě údajů na www.volby.cz; PeV 
 

 

Poděkování voličům … 
Vážení spoluobčané, 
tímto vám všem chci poděkovat za vaší důvěru a vaše hlasy, 
které jste mně dali ve dnech 5. - 6.10. při volbách do 
obecního zastupitelstva naší obce, čímž jsem  byla opět 
zvolena jako členka zastupitelstva obce. Zároveň vám děkuji i 
za hlasy, které jste dali celé naší kandidátce. Věřím, že mně 
po celé volební období budete podporovat a svými 
připomínkami pomůžete k rozvoji obce a dobrému soužití 
všech občanů. Ještě jednou moc děkuji.                           

Jaroslava Fišerová 
******** 

Vážení spoluobčané, 
rád bych vám jménem našeho hnutí poděkoval za projevenou 
přízeň v komunálních volbách a pevně věřím v to, že i nadále 
bude zastupitelstvo jako celek konstruktivně pracovat ve 
prospěch naší obce. 

Ing. Roman Forfera, starosta obce  
 

Kulturní komise a obec Rybniště zvou 
O víkendu 24. a 25. listopadu 2018 připravujeme 

předvánoční tvoření (tvorba adventních věnců), kreativní 

tvoření vánočních přáníček pro děti i dospělé! 

V pátek 30. listopadu 2018 se uskuteční tradiční slavnostní 
rozsvícení vánočního stromku - akce spojená s kulturním 
vystoupením v místním kostele a nově se školním jarmarkem. 
Začátek v 18 hodin. 
Bližší informace o akcích v příštím čísle časopisu a na 

samostatných plakátcích. 

MV 
 

 

Upozornění k odstranění a okleštění 

stromoví a jiných porostů 
Společnost ČEZ Distribuce, a.s. upozorňuje vlastníky a 
uživatele pozemků, přes něž vede nadzemní elektrické vedení 
distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a.s. na 
povinnost odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 
ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení 
distribuční soustavy. 
Celé znění upozornění je zveřejněno na obecním úřadu nebo 

na webových stránkách obce. 
 

 

Prořezání průjezdného profilu  

místních komunikací 
Upozorňujeme všechny občany, chalupáře a majitele 
pozemků na nutnost odstranění větví od keřů či stromů, které 
přerůstají do průjezdného profilu místních komunikací. 

Nebude-li tak učiněno majiteli těchto dřevin, dojde v měsíci 
prosinci k ořezání zasahujících větví do komunikací 
pracovníky obecního úřadu. Toto ořezání je nutné nejen 
z důvodu bezpečnosti silničního provozu na místních 
komunikacích, ale i z důvodů provádění zimní údržby místních 
komunikací traktory. V neposlední řadě větve rovněž 
překážejí popelářskému vozu, který pak na některých místech 
vyjíždí z cesty mimo svůj přirozený profil, neboť se 
zasahujícím dřevinám uhýbá. Děkujeme za pochopení.        

Roman Forfera 
 

 

Změna v třídění skla 
Možná si někteří z Vás všimli, že po Vašem poctivém 
roztřídění skla na bílé a barevné do příslušného kontejneru, 
přijede nakonec svozové vozidlo, které vytříděné kontejnery 
bílého a barevného skla nasype do auta na jednu hromadu … 
To si pak poctivě třídící člověk říká, proč se vlastně namáhat? 
No bohužel jsme zase u problému s tříděním jako takovým, 
kdy pro některé občany jsou kontejnery na tříděný odpad jen 
dalším místem, kam uklidit zadarmo „bordel“. Díky tomu je 
bílé sklo velmi znečištěno a nesplňuje u koncového 
zpracovatele požadavky na kvalitu vytřídění. Proto se 
v současné době veškeré sklo svezené z naší obce eviduje 
jako barevné a rovněž bonusy, které byly od společnosti 
EKOKOM obci vypláceny za bílé sklo, jsou zrušeny. 
Na základě těchto faktů jsme se rozhodli odstranit z každého 
hnízda separace jeden kontejner se sklem. Vytříděné sklo je 
možné vhazovat už bez ohledu na barevnost do zbylého 
kontejneru na sklo, který bude označen patřičnými 
samolepkami.  
A protože opakování je matka moudrosti, tak si 
připomeneme, co do kontejnerů na sklo patří.  
V Rybništi tedy můžeme do kontejneru na sklo vhazovat 

barevné sklo (například lahve od vína, alkoholických i 

nealkoholických nápojů), sklo čiré (tedy sklenice od kečupů, 

marmelád či zavařenin a rozbité skleničky) a dále tabulové 

sklo z oken a ze dveří.  

Do nádob na sklo nepatří keramika a porcelán (např. talíře či 
záchodová mísa). Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo 
třeba drátované sklo, zlacená a pokovená skla nebo izolační 
dvojskla. Varné (např. skleněná varná konvice) a laboratorní 
sklo, stejně jako sklokeramika do kontejneru na sklo také 
nepatří. Vratné zálohované sklo vracejte zpět do obchodu! 
Možná Vás ještě bude zajímat, co uděláme s odvezenými 
kontejnery. Pokusíme se je opravit, přetřít na jinou barvu 
(komoditu) a v některých případech vrátit zpět na své místo 
jako kontejner na papír či plast, které bývají poslední dobou 
přeplněny z důvodu špatného odbytu vytříděných surovin na 
trhu. Rádi bychom také vytvořili jedno až dvě nová hnízda se 
separovaným odpadem. 

Roman Forfera, starosta obce 
 

 

Připomínáme, že od 1.11.2018 do 30.4.2019 začne 

nové svozové období. Na obecním úřadě budou 

k dispozici známky na popelnici. 
 

Ceny za známky na popelnice o obsahu 110/120 l: 

týdenní vývoz  1050,- Kč 

čtrnáctidenní vývoz 600,-Kč.  
 

Ceny za známky na popelnice o obsahu 80 l:  

týdenní vývoz 800,- Kč 

čtrnáctidenní vývoz 450,- Kč 



Telegraficky z fotbalového stánku 
Start do nové sezóny okresního přeboru v kopané se našemu 
mužstvu nevydařil. Po šesti odehraných zápasech je bez zisku 
bodu na posledním místě tabulky. Každý týden se hraje v jiné 
sestavě, občas i náhradní gólman musí naskočit do pole, 
přitom kádr je poměrně široký, ale značně nestabilní 
s ohledem na zaměstnání, zranění či dovolené. Nezbývá než 
věřit, že se situace zlepší. Po letech „stížností“ na hrací plochu 
našeho hřiště je momentálně „ona“ z celého týmu nejlépe 
připravena … 
Dosavadní výsledky jsou následující :  
Dolní Poustevna  – Rybniště  3:1 
Rybniště  – Krásná Lípa 3:5 
Malšovice  – Rybniště  3:1 
Rybniště  – Šluknov „B“ 1:3 
Horní Podluží  – Rybniště  6:2 
Boletice   – Rybniště  4:2 
 

 
 

 
Záběry z utkání se Šluknovem „B“ od Hynka Vojtěcha 
 

 

Z klubu důchodců 
Opět se po prázdninách scházíme v klubu a hned 18. 9. jsme 
si vyjeli na další bezva výlet. První zastávka byla na Státním 
zámku Sychrov. Zámek je krásný s původním vybavením. 
Druhá zastávka byla na Státním zámku Hrubý Rohozec. O 
tento zámek se vede restituční spor a tak zámek čeká, jak to 
dopadne a těší se na rekonstrukci, která je již opravdu 
potřeba. Před prohlídkou jsme se občerstvili v zámecké 
kavárně. Protože byl čas oběda, zajeli jsme do pivovaru 
Svijany do tamní restaurace, kde jsme měli zamluvená 
místečka. Na obědě jsme si pochutnali a zapili dobrým 
Svijanským pivem. Další zastavení našeho výletu a také 
poslední bylo v Turnově s volným programem. Někteří 
zaskočili do vinárničky, kaváren. Jiní do Galerie  Českého 
granátu. Prohlídka galerie byla s výkladem, jak se český 
granát těží včetně ukázky výroby šperků - úžasné. No a 

někteří v prodejně s těmito šperky i utratili pár korunek. 
Z výletu jsme se vrátili spokojeni, protože jsme měli opět 
nádherné počasí. 
 

 
Společné foto na Sychrově. 
 

* 
Ve středu 26. 9.  jsme v klubu oslavili narozeniny paní  Marie 
Matějkové, která pro nás připravila chutné pohoštění. Měla 
pozvaného harmonikáře a tak bylo veselo. Děkujeme 
                J. Chroustovská - předsedkyně klubu 
 

Také děkujeme paní Marii Matějkové za pozvání na společnou 
oslavu jejího jubilea v Klubu důchodců. S přáním dalších let 
plné zdraví, úsměvů a pohody dostala od vedení obce dárkový 
balíček. Nejen dobrým jídlem, ale především úžasně 
přátelskou atmosférou jsme přivítání pokaždé. Velmi si toho 
vážíme! 

Petra Vojtěchová, Roman Forfera 
 

 

Společenská kronika 
Významné životní jubileum v měsíci říjnu 2018 oslaví: 
 

Walter Neuman  Josef Komárek 
Michal Kožuškanič  Věra Vacková 
Věra Šusterová   Miroslav Chlubna 
Vladislav Sedlák  Hana Kalinová 
Jaroslav Hynek   Věra Bílková 
Zdeněk Vamberský  Václav Kolář 
Miluše Velecká   Marie Chlubnová 
 
Žádáme všechny občany, kteří nechtějí být zveřejněni v naší společenské 
kronice, aby toto oznámili před termínem uzávěrky na obecní úřad.  
 

Přistěhovali se: 
manželé Krištofovi s dětmi  
 

 

V měsíci říjnu oslaví své  
narozeniny 
 
paní Věra Šusterová  
a paní Věra Obořilová. 
 
Přejeme hodně zdraví. Klub 
důchodců 
 

 

Červený Hrádek prodává slepičky - 20. října a 18. listopadu 
2018 
Rybniště  –   u  kostela  -   11.30  hod. 
Více info: 728 605 840; www.drubezcervenyhradek.cz 



 

 
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 
 

Ohlédnutí za letním hasičským 
soustředěním 

V týdnu od 11. do 18. 8. 2018 se v kempu Alegro v Hořicích 
v Podkrkonoší konalo soustředění mladých hasičů. Jelo 
celkem 17 dětí. Zažili jsme společně týden plný výletů, aktivit, 
tvoření a odpočinku. Nejprve jsme společnými silami udělali 
vlajku a vyzdobili jsme si táborové kšiltovky se Soptíkem. 
Navštívili jsme ZOO Dvůr Králové nad Labem, podnikli exkurzi 
do výrobny hořických trubiček v Miletíně a vlastnoručně si 
vytvořili pravou a moc dobrou trubičku. Stavěli jsme domečky 
v lese, pletli „tužkovníky“ z pedigu a náramky z bavlnek, hráli 
různé hry, u táboráku jsme zpívali naši táborovou hymnu a 
prošli si stezku odvahy. Soutěžili jsme ve sportovních a 
hasičských disciplínách, vylezli jsme na dvě rozhledny, 
osvěžovali se v bazénu a na koupališti. Prostě týden plný 
úsměvů, radosti, ale i hádek a nedorozumění . Nikomu se 
nic nestalo a šťastně jsme se vrátili domů. 
Rádi bychom všichni poděkovali OÚ Rybniště (finanční a 
materiální pomoc), našim řidičům (Fanda, Jirka a Míra) za 
bezpečný odvoz, manželům Chroustovským za návštěvu a 
zajištění občerstvení k táboráku, manželům Švihoříkovým za 
dobroty a Jiřce Petrové za domácí perník a dobroty.  
      Za Soptíky MV, IV 

 

Malým hasičům se spolu dobře v lese… 
 

 

… i ve větvích 
 

Soutěžní klání mladých hasičů 
V sobotu 29. září 2018 se na místním fotbalovém hřišti konal 
4. ročník soutěže mladých hasičů „O pohár starosty obce 
Rybniště“. V mrazivý, slunečný den naši obec navštívila 
družstva z SDH Děčín Staré Město, Jílové Modrá, Království, 
Krásná Lípa, Rumburk, Šluknov, Velký Šenov, Varnsdorf a 
Vilémov. Po úvodním slovu místostarostky obce Bc. Petry 

Vojtěchové a hlavního vedoucího mladých hasičů Rybniště 
Jaromíra Chroustovského si „Soptíci“ vylosovali startovní číslo 
a mohlo se začít. 
Požární útoky probíhaly na dvou základnách, pro každé 
družstvo ve dvou pokusech. Útoky se dětem dařily, některé 
však vyšly ze souboje s pomůckami s újmou na zdraví (po 
zápase s rozdělovačem a košem). Diváci fandili, co jim síly 
stačily, děti se podporovaly navzájem, panovala příjemná 
atmosféra. Za SDH Rybniště soutěžilo družstvo přípravky, 
které si odneslo vytoužené zlaté medaile, družstvo mladších 
se umístilo na krásném 5. místě. Gratulujeme. 
Obrovské poděkování patří členům JSDH Rybniště (p. Hriadel, 
p. Chroustovský, p. Kaštánek, p. Ťukálek, p. Vytlačil a 
starostka jednotky pí. Chroustovská), JSDH Krásná Lípa za 
technickou pomoc, OÚ Rybniště, p. Doležalovi za zajištění 
občerstvení. Dále bychom chtěli poděkovat VŠEM 
DOBROVOLNÍKŮM, kteří pomohli s realizací vlastní soutěže 
přímo na místě. 

 MV 

 
„Zlaté“ proudničky. 
 

 

Přehled termínů utkání TJ Tatran 
Datum Den Hodina Domácí Hosté 

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 

RF 

 
  

Školní rybník slovy 
hospodáře 

 Opět vás informuji o kontrole 
s Policií ČR. Kontrola se 
uskutečnila 13.9.2018, pro 
nepřízeň počasí u rybníka nebyl 
žádný rybář. Kontroly s Policií ČR 
budou dále pokračovat. Podzimní 

vysazování kapra obecného proběhne v říjnu.                                                                                                            
Petrův zdar! 

Andrej Kočiš, hospodář 


