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Jak se volilo ve volbách do zastupitelstva 
obce ve dnech 23. a 24. 9. 2022  

Znovu po čtyřech letech rozhodli občané Rybniště o tom, jaké 
bude složení Zastupitelstva obce Rybniště pro následující 
volební období. O hlasy voličů se opět 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 267 voličů z 543 možných, 
což představuje 49,17% volební účast. To je o něco více než           
v účast v celé ČR (46,07%), ale méně než při volbách v roce 
2018. 
V sobotu 24.9. bylo v odpoledních hodinách jasno. Vítězem 
komunálních voleb v Rybništi se stalo HNK pro rozvoj obce 
Rybniště, které získalo 81,06 % hlasů a šest mandátů v 
zastupitelstvu obce. Sdružení pro občany a obec Rybniště 
získalo 18,93 % hlasů a jeden mandát v zastupitelstvu obce. 
 

Nově zvolení zastupitelé: 
Bc. Petra Vojtěchová – 222 hlasů (poř. č. 2)  
Ing. Roman Forfera – 217 hlasů (poř. č. 1)  
Karel Masopust – 201 hlasů (poř. č. 7) 
Jan Severin Solar – 198 hlasů (poř. č. 3) 
Martin Weiner – 193 hlasů (por. č. 4) 
Mgr. Jaromír Rauch – 167 hlasů (poř. č. 5) 
Jaroslava Fišerová – 66 hlasů (poř. č. 4) 
 

Ustavující zasedání zastupitelstva se bude konat v zákonné 
lhůtě pravděpodobně 19.10.2022. Pozvánka bude zveřejněna 
min. 7 dní před konáním ZO zveřejněna na úřední desce. 

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

Připomínáme, že od 1.11.2022 do 30.4.2023 platí 
zimní svozové období. Na obecním úřadě budou od 
17.10. k dispozici známky na popelnice. 
 

Ceny za známky na popelnice o obsahu 110/120 l: 
týdenní vývoz  1716,- Kč 
čtrnáctidenní vývoz 858,-Kč.  

 

Ceny za známky na popelnice o obsahu 80 l:  
týdenní vývoz 1144,- Kč 
čtrnáctidenní vývoz 572,- Kč 

 

PE pytel AVE 66,- Kč/ks. 
 

 
 

Pozvánka na den seniorů 12.10. na str. 5 

a koncert Semaforu 18.10. na str. 2! 
 
 
 

 

RESTAURACE KULTURNÍ DŮM OTEVÍRÁ! 
Restaurace kulturní dům s radostí oznamuje, že od soboty 
8.10.2022 od 10.30 hodin otevírá.  
Můžete se těšit na:  

 Hotová jídla od úterý do pátku,  
 Denně od 14 hodin minutky 
 Na čepu Gambrinus 11´ 
 Dětský koutek 
 Rozvoj jídel od pondělí do pátku lze domluvit na tel.: 

704 087 756 
Pondělí bude zavírací den.  

 

Touto cestou bych chtěla poděkovat Mírovi Merežkovi za 

zhotovení krásného baru, paní Simoně Pohankové za 

květinovou výzdobu, rodině za pomoc a podporu a všem 

ostatním, kteří se do příprav zapojili. Velký dík patří vedení 

obce, bez kterého by se znovuotevření restaurace nepovedlo.  

Za restauraci Kateřina Klorová 
 

 
Nově vybavená restaurace se těší na své hosty. 

 

Obec ve spolupráci, resp. dle požadavků nové nájemkyně 
investovala částkou téměř 400 tis. Kč do zařízení kuchyně 
(nerezové dřezy, pulty, sporák), nechala postavit bar 
v restauraci, rozvést elektřinu a osadit prostory novými světly. 
 

Vedení obce přeje Kateřině Klorové hodně štěstí a mnoho 
spokojených zákazníků. Přejeme, aby velké starosti spojené 
s otevřením nového prostoru brzy vystřídala velká radost 
z fungující restaurace a těšíme se na spolupráci při zajištění 
obecních akcí! 
 

Pro soukromé účely lze od obce pronajmout sál nebo klubovnu. 

Podmínky a ceník jsou zveřejněny na webových stránkách:   

https://www.obecrybniste.cz/sluzby-obci/kulturni-dum/ 

vedení obce 

 

 



 

Poděkování voličům 
Vážení spoluobčané, 
děkujeme všem voličům za účast ve volbách. Jménem našeho 
hnutí děkujeme zvláště těm, kteří nám odevzdali svůj hlas. Vaší 
přízně a podpory si velmi vážíme.  Jako tým jsme do voleb šli a 
jako tým chceme pro obec dále pracovat. Věříme, že i nové 
zastupitelstvo bude nadále konstruktivně pracovat ve 
prospěch obce.  

Ing. Roman Forfera, starosta obce 

Bc. Petra Vojtěchová, místostarostka  
******** 

Vážení spoluobčané, 
tímto vám všem chci poděkovat za vaší důvěru a vaše hlasy, 
které jste mně dali ve dnech 23. a 24.9. 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 
 

 

Označení domů číslem popisným 
Upozorňujeme občany, že 
jako vlastníci nemovitostí 
mají ze zákona povinnost 
na svoje náklady označit 
budovu (rodinný dům) na 
dobře viditelném místě 
číslem popisným 
přiděleným obecním 
úřadem a toto označení 
udržovat v řádném stavu. 

Pokud si občané přejí řádně doručovat poštu, měli by mít 

také na dobře viditelném místě umístěnou poštovní 

schránku.                                                                                        PeV 
 

 

Co řešilo zastupitelstvo obce na posledním 

zasedání ve volebním období 2018-2022 
Zastupitelé se před volbami sešli na 27. (posledním ve 
stávajícím volebním období) zasedání dne 21.9. a projednali 
řadu záležitostí.  
Starosta například seznámil zastupitele s cenovými nabídkami 
dodavatelů elektřiny na rok 2023 s tím, že došlo v případě 
všech nabídek k prudkému nárůstu cen a nejvýhodnější se jeví 
dosavadní dodavatel firma MND Energie a.s., u které má obec 
zafixovanou cenu do konce roku 2022 a následně se smlouva 
překlopí do ceníku na dobu neurčitou. 
Zastupitelé souhlasili s prodejem vodovodů, které obec 
budovala v loňském roce. Jde o dokončení administrativních 
úkonů se stavbami spojenými.  
Zastupitelé si pozorně vyslechli informaci o jednotlivých fázích 
projektu realizace chodníku do Nové Chřibské, momentálně se 
řeší komplikovaná podmínka Správy železnic změny rozsahu 
zabezpečení přejezdu a s tím související správní řízení a 
průtahy v řízení o povolení celé stavby chodníku. 
Zastupitelstvo dále schválilo opravy výtluků na místních 
komunikacích a doplnění asfaltu podél hlavní silnice II/263 
v  úseku podél  RD č.p. 11  v Rybništi  firmou  Technické služby  
města Varnsdorf s.r.o.. 
Zastupitelé      souhlasili    se   zadáním   zakázky   na   zhotovení  

odkanalizování kulturního domu, tj. dodávku ČOV BC 20 
včetně stavebních prací za částku 518 750,- Kč bez DPH firmě 
RS-AQUA SERVIS s.r.o., Česká Kamenice. 
Zastupitelé také souhlasili s podáním žádostí o dotace – o tom 

více informujeme v samostatném článku. 
Zastupitelé projednali provedení prací při obnově technických 
prvků u rybníčku v Nové Chřibské (loňské práce byly v objemu 
179.927,- Kč, letos došlo k dokončení terénních úprav za 
78.650,- Kč) a souhlasili s proplacením konečné faktury.  
Zastupitelé projednali nabídky na zakoupení stranového 
mulčovače za traktor od několika firem. Mulčovač by měl 
nahradit sekání krajnic křovinořezy, dále může mulčovat velké 
plochy dostupné traktorem. Jedná se o zařízení za traktor, není 
to vysloveně příkopový mulčovač na rameni. Zastupitelé 
schválili jeho nákup za cenu 261 948,-Kč včetně DPH. 
Na zasedání zastupitelstva obce byla přítomna paní ředitelka 
školy, aby seznámila zastupitele s potřebou navýšení rozpočtu 
ZŠ Rybniště a to především z důvodů nárůstu cen energií. Dále 
je potřeba předfinancovat náklady spojené s projektem 
„Podpora společného vzdělávání“ z MAS ČS, který bude 
financován z dotace až v příštím roce, ale škola se do něj 
zapojila již nyní (jedná se především o mzdové náklady). 
V diskusi v souvislosti s nárůstem cen energií bylo dohodnuto, 
že do kuchyně bude instalován podružný elektroměr. O dalších 
variantách možných provozních úspor bude v zastupitelstvu 
znovu jednáno. Zastupitelé navýšili rozpočet ZŠ a MŠ Rybniště 
na rok 2022 o 435 tis. Kč. 
Celý zápis ze zasedání ZO je k dispozici k nahlédnutí na obecním 

úřadě. Na webových stránkách jsou zveřejňována usnesení 

k jednotlivým bodům programu. 

Bc. Petra Vojtěchová, místostarostka 
 

 

 

 



 

 

Panoptikum zářilo na prknech, co 

znamenají Rybniště  
V pátek 16.9. k nám zavítalo vokální uskupení Panoptikum, aby 
nadchlo zaplněný sál kulturního domu svým vystoupením a 
vystoupením pozvaných sólistů. Jejich interpretace úprav 
populární (známé i méně známé) hudby byla pohlazením pro 
uši.  
Za organizační pomoc díky hasičům (Jiřímu a Mírovi) a Kačce 
Klorové (zajištění baru na sále).                                                  PeV 

 

 

Ze zaplněného sálu jsme měli velkou radost. 
 

 

Panoptikum má mezi s sebou i naši Terezku Rauch, díky které 

sem uskupení dorazilo. 

 

Výzva k ořezu keřů, stromů a dřevin  
Každoročně žádáme majitele stromů, keřů a ostatních dřevin, 

jejichž větve zasahují do průjezdného profilu místních 

komunikací, na nutnost provádění jejich pravidelného ořezu. 

Připomínáme zároveň, že popelářský vůz je vysoký až 4 metry, 
a proto je nutné provést ořez porostů tak, aby nic 
nezasahovalo do průjezdného profilu místní komunikace (šíře 
asfaltové či zpevněné cesty plus půl metru krajnice a na výšku 
cca. 4 metry).  
V případě, že nebude ořez proveden majiteli pozemků a 
dřevin, dojde k ořezu zaměstnanci obce s ponecháním 
ořezaných větví na pozemcích vlastníků.  
Děkujeme za spolupráci a pochopení! 

Ing. Roman Forfera, starosta obce 

 

 

Dotace a žádosti, žádosti a dotace… 
V únoru jsme informovali, že jsme podali žádosti na 
Ministerstvo pro místní rozvoj. Jedna žádost na opravu místní 
komunikace byla zamítnuta a druhá žádost na výstavbu fitness 
hřiště v parku je v seznamu náhradních žádostí (které by mohly 
být podpořeny, pokud se najdou ve státním rozpočtu 
prostředky pro navýšení tohoto programu).  
Také jsme již informovali, že dvě žádosti o dotaci byly 
podpořeny Ústeckým krajem. Pomohou s budováním 
parkoviště  a  veřejných  WC  u  pošty  a  s  výstavbou  chodníku  

mezi úřadem a školou.  
Zároveň jsme také s  Ústeckým krajem papírově 
zadministrovali přidělenou dotaci za účast v soutěži „Moje 
vesnice – můj domov“, která byla použita na výstavbu 
dřevěného altánu.  
Poslední žádost u Ústeckého kraje byla do programu Podpora 
přípravy projektových záměrů na Vybudování chodníku do 
Nové Chřibské. Žádosti nebylo vyhověno z důvodu vyčerpání 
celkové alokace pro dotační program, ale byla zařazena do 
seznamu náhradníků. Na dokončení projektové dokumentace 
se stále pracuje (viz. informace ze zasedání ZO). 
Po půl roce nám konečně bylo ze strany Státního 
zemědělského intervenčního fondu na základě podané žádosti 
o platbu schváleno proplacení dotačních prostředků ve výši 
856 644,- Kč na projekt Vybavení pro Kulturní dům Rybniště, 
který se realizoval v roce 2021. Peníze k datumu sepsání 
článku stále nejsou na účtu obce.  
V pondělí 3.10. jsme se úspěšně protlačili (doslova) dotačním 
systémem žádost o dotaci na projekt „Přírodní zahrada u ZŠ a 
MŠ Rybniště“ do výzvy č. 5/2022 v rámci Národního programu 
Životní prostředí. Nový koncept řeší rozšíření zahrady o vodní 
tok (narovnání hranic školního pozemku), doplnění zahrady o 
zejména keřovou výsadbu a další mobiliář k učení venku. 
Projekt iniciovala škola, ale obec převzala odpovědnost za 
přípravu podkladů a podání žádosti o dotaci.  
Další žádost, kterou zastupitelé odsouhlasili podat, je projekt 
Multifunkční hřiště v Rybništi do specifické výzvy 19/2022 
Národní sportovní agentury z programu č. 16252 Regionální 
sportovní infrastruktura. Jedná se o plánované hřiště, 
stavebně povolené, u kulturního domu. S programem 
prostřednictvím Národní sportovní agentury nemáme žádné 
zkušenosti, ale žádost do konce října zkusíme zpracovat a 
podat.  
Také jsme podali žádost o dotaci na vybavení Jednotky SDH 
Rybniště do programu „Podpora regionů“ Nadace ČEZ a žádost 
o dotaci na akci „Vánoční koncert a obecní vánoční besídka“ 
do 2. výzvy MAS Český sever na Podporu komunitního života.  
Je to občas taková papírová mašinerie a někdy si říkáme, že 
bychom to bez těch dotací zvládli třeba později, ale bez nervů. 
Nicméně každý dotační úspěch je zároveň motivací posouvat 
projekty dál.  

Bc. Petra Vojtěchová, místostarostka 
 

 

Altán v parku 
V centru parku byla pro letošní rok dokončena otevřená 
osmiúhelníková dřevěná konstrukce, se kterou si poradil  
místní mistr tesař Martin Merežko. Stavba bude poskytovat 
především stín a zázemí pro návštěvníky parku, ale možná, že 
najde uplatnění i v rámci letní školní výuky.                          PeV 
 

 
Příští rok budou dodělány po obvodu lavice, aby se nemuselo 

šplhat pod střechu. 



 

Soptíci o prázdninách 
První týden v srpnu se koná tradiční soustředění mladých 
hasičů. Naplánováno bylo i na letošní rok. 
Bohužel rozsáhlý požár v národním parku "překopal" naše 
plány. Proto jsme improvizovali a vymysleli první hasičský 
příměstský tábor. 
14 dětí od pondělí do pátku zažívalo výlety, soutěže, tvoření, 
focení. Navštívili jsme vodní hrad Lipý a krytý bazén v České 
Lípě, Zoopark v Doksech. Nesměla chybět sportovní a hasičská 
olympiáda, výroba dárků pro rodiče, kamínků, oslava 
narozenin, "koupačka" na osvěžení, táborák a oblíbená 
hasičská pěna na závěr. Děti si celý týden užily.  
Obrovské poděkování patří našim kuchařům - manželům 
Chroustovským - za vynikající servis (vařili pro nás v klubovně 
klubu důchodců). 
Dále děkujeme OÚ Rybniště za veškerou pomoc, paní Píšové a 
Vlachové za výborné dobroty ke svačinkám. 

Míla, Míra, Terka a Iva 

 
Slavíme! 
 

 
Zábavu v pěně nic nepřekoná. 
 

 

Soutěžní období začalo 
V sobotu 10. 9. se družstvo mladších a přípravky zúčastnilo 
soutěže v Království. Tradičně se běhala štafeta 4x 60 m a 
požární útoky. Přípravka si doběhla pro 2. místo a mladší pro 
místo 5. Gratulujeme. 
Na soutěž do Varnsdorfu jsme kvůli vysoké nemocnosti nejeli. 
Tradiční soutěž O pohár starosty obce Rybniště se konala v 
sobotu 1. 10. Přihlásilo se rekordních 21 soutěžních družstev 
(9 sborů). Vše organizačně šlapalo, počasí vyšlo jen tak tak. Za 
Rybniště bojovali o cenné kovy starší, mladší (2 družstva) a 

přípravka. V lítém boji a s natěsnanými výsledky si stříbro 
odnesla přípravka. Ostatním se tentokrát vedlo s mírnými 
chybami, které se ve sportu nevyplácejí. Tak snad příště. 
Obrovské poděkování patří všem hasičům, dobrovolníkům, 
klubovně Rybniště, obci Rybniště a za finanční podporu 
Okresnímu sdružení hasičů Děčín. 
Činnost SDH Rybniště v roce 2022 je podpořena v rámci 
programu Podpora komunitního života na venkově pro rok 
2022. 

Za vedoucí MV 

 
Na některé útoky si dopoledne posvítilo i sluníčko. Diplomy se 

už rozdávaly mezi kapkami deště.  
 

 

Hry legrace a smíchu v Jiřetíně  
Hry pořádá každoročně obec Jiřetín pod Jedlovou a snaží se, 
aby se do her zapojilo minimálně jedno družstvo za každou 
obec ve Svazku obcí Tolštejn. Letos v boji v roztodivných 
disciplínách zastupovali naši obec hasiči a po úvodním nezdaru 
nakonec obsadili třetí místo.  
 

  
Koordinace společné „lyže“ není tak jednoduchá, jak se na 

první pohled zdá.  
 

 
Královská disciplína: dostat vodu z jedné nádoby do druhé 

pomocí kelímků umístěných na čele. 



 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Společenská kronika 
Narozeniny v měsíci říjnu 2022 oslaví: 

 

Michal Kožuškanič   Věra Vacková  
Věra Šusterová    Miroslav Chlubna 
Vladislav Sedlák   Hana Kalinová  
Jaroslav Hynek    Věra Bílková  
Václav Kolář   Velecká Miluše 
Marie Chlubnová 
 

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 říjnu oslaví své narozeniny 
 

pan František Stejskal,  
paní Věra Šusterová  
a paní Věra Obořilová. 
 

Přejeme všem našim členkám a 
členům hodně zdraví! Klub 

důchodců 
 
 

 

 

 

 Narození v srpnu 
 

Laura Myšíková 
 

Martin Merežko 
 

Eva Cichoszewska 
 

 

 

V zářijovém časopise řádil šotek, takhle to 
mělo být správně: 

Srpnová svatba Rybnišťáků 
Po letité společné cestě životem si konečně v sobotu 13.8.2022 
řekli „ANO“ Pavel Demeter a Markéta Grundzová. 
Novomanželům přejeme mnoho štěstí! 

 
 

 

Další „ANO“ Rybnišťáků 

Po obřadě v rumburské obřadní síni se dne 17.9.2022 stali 
Miroslav a Veronika novomanžely Těšínskými, aby to pak na 
sále kulturního domu oslavili o týden později.  
Přejeme mnoho štěstí! 



 

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 
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TJ TATRAN Rybniště telegraficky 
Fotbalisté TJ Tatran jsou zatím stoprocentní v domácích 
zápasech. V sobotu 10.9. jsme přesvědčivě porazili celek 
z Františkova nad Ploučnicí 4:0 a o čtrnáct dní později „Béčko“ 
České Kamenice 5:1. Venkovní zápasy však nejsou naší 
doménou. Do Bynovce jsme 18.9. jeli s přesvědčením, že 
poslední tým tabulky musíme jednoznačně „přejet“ a 
nakonec z toho byla naštěstí hubená výhra 2:1. Naopak u 
prvního mužstva v tabulce jsme první říjnovou sobotu utrpěli 
porážku 5:1 – Dolní Habartice zatím soutěži dominují bez 
ztráty bodu. 
 

Pro připomenutí přinášíme zbylá domácí utkání v tabulce: 
 

Datum Den Hodina Domácí Hosté 

 8.10. So 11:30 Rybniště Chřibská 

29.10. So 10:30 Rybniště Malšovice 

Roman Forfera 
 

 

Nový komiks 

 
 

Rozumovi na cestách aneb Desatero udržitelného cestovního 
ruchu v Národním parku České Švýcarsko je název nového 
tištěného komiksu, který se snaží formou deseti minipříběhů 
sdělit malým návštěvníkům, jak se chovat v národním parku – 
tj. užít si dovolenou, a přitom být v souladu s přírodou. 
Komiks je k dispozici široké veřejnosti v informačních 
střediscích v Jetřichovicích a v Domě Českého Švýcarska nebo 
na webu https://www.masceskysever.cz/komiks-rozumovi-na-
cestach/. 

  

Přijímáte televizi přes anténu? 
Pak se hodí informace Českého telekomunikačního úřadu. Dle 
ČTÚ bude v tomto regionu zahájeno uvádění do provozu 
základnových stanic nových mobilních sítí, což bude 
znamenat pro obyvatele zlepšení kvality a dostupnosti 
mobilních datových služeb. To může za určitých nepříznivých 
podmínek způsobit zhoršení kvality příjmu televizního signálu 
přes anténu. 
Rušení televizního příjmu přes anténu se doporučuje co 
nejdříve oznámit Českému telekomunikačnímu úřadu. Bližší 
informace a postupy jsou k dispozici na webových stránkách 
obce nebo na obecním úřadě. 

Převzato z informace ČTÚ 
 

 

 
 

 
 

 
 


