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Shrnutí činnosti hasičů za rok 2016 
Během roku 2016 byla naše jednotka povolána k celkem šesti 
zásahům. Jednalo se o 3 dopravní nehody a 3x jsme vyjížděli k 
požáru balíků do Kyjova. Během těchto zásahů se ukázalo, že 
naše jednotka se během 4 let posunula nejen 
v akceschopnosti, ale i po technické stránce (nová dýchací 
technika a vybavení pro technické zásahy) o veliký kus 
dopředu. Tento posun byl velmi kladně hodnocen i vedením 
HZS Ústeckého kraje, které se o tom přesvědčilo jak při 
zásazích, tak i při kontrole dne 10. 10. 2016.  
Ke konci roku 2016 získala naše jednotka za podpory 
Hasičského záchranného sboru ČR, Ústeckého kraje a naší 
obce nový dopravní automobil DA-L1Z značky Ford, který 
bude sloužit nejen jednotce, ale i mladým hasičům k dopravě 
na soutěže. Dodatečně bylo vybaveno základními potřebami 
pro technické zásahy (motorová pila, kalové čerpadlo, 
elektrocentrála, souprava pro likvidaci ekologických havárií, 
osvětlovací stojan, apod.). 
 

 
Nový Ford pózující… 
 

 
Nové sedačky se musely vyzkoušet… 

Vozidlo bylo slavnostně předáno do užívání v sobotu                      
14. ledna 2017 naší místostarostkou Bc. Petrou Vojtěchovou. 
Symbolický klíč, který vyrobily děti z naší družiny, pomohli 
místostarostce předat zástupci malých hasičů Tobík a 
Maruška.  

  
 
Pokračování na str. 4 
 

 

Blíží se termín platby za nájem pozemků        
a poplatku ze psů  

Platbu za nájem pozemků, které jsou v pronájmu od obce, a 
poplatky ze psů pro rok 2017 je nutné provést do konce 
měsíce března 2017 na obecním úřadu.  
V souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 1/2011 o místním 
poplatku ze psů je držitel psa povinen platit poplatek ze psů 
starších 3 měsíců. Od poplatku ze psů je osvobozen např. 
držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s 
těžkým zdravotním postižením, osoba provádějící výcvik psů 
určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek 
zřízený obcí.  
 
Pokračování na str. 4 

 

 
 
 

POZVÁNKA 
 

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce 
Rybniště se koná ve středu 1.3.2017                   
od 17,00 hod. v zasedací místnosti 

obecního úřadu.  
 

Zveme všechny občany! 
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Ústecký kraj podporuje začínající 
podnikatele také v roce 2017 

9. ledna vyhlásil Ústecký kraj dotační program Podpora 
začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji. Celková finanční 
alokace pro rok 2017 je 8 milionů korun. Maximální částka, 
kterou může začínající podnikatel od kraje získat je 200 tisíc 
korun, minimální pak 50 tisíc korun. Poskytnutá dotace může 
tvořit maximálně 70 % celkových uznatelných investičních  
i neinvestičních nákladů projektu. Maximální délka realizace 
projektu je 12 měsíců. Příjem žádostí o dotaci bude probíhat 
od 9. února do 9. března.  
Z dotace lze uhradit uznatelné investiční a neinvestiční 
náklady projektu, které vznikly nejdříve 1. 1. 2017. Tyto 
náklady musí přímo souviset s realizací projektu, musí být 
prokazatelně vzniklé, uhrazené, podložené účetními doklady 
a zachycené v účetnictví nebo daňové evidenci.  
Dotaci lze použít např. na pořízení strojů, zařízení 
a technologií, výpočetní techniky, softwaru, vnitřního 
vybavení, nářadí, nástrojů a dalších pracovních a výrobních 
prostředků, licencí a patentů; na technické zhodnocení 
stávajících strojů a strojních zařízení; na zajištění publicity 
(tvorba webových stránek, katalogu, propagačních materiálů, 
apod.); na úhradu režijních a administrativních nákladů, 
na úhradu osobních nákladů, zálohy na sociální a zdravotní 
pojištění. 
Více informací se dozvíte na webových stránkách Ústeckého 
kraje www.kr-ustecky.cz, v sekci Dotace a granty nebo přímo 
na odboru strategie, přípravy a realizace projektů Krajského 
úřadu Ústeckého kraje nebo v letáku, který je k dispozici na 
obecním úřadě. 

Tisková zpráva Ústeckého kraje, redakčně upraveno 
 

 

Kotlíková dotace i v roce 2017 
Ústecký kraj v současné době připravuje vyhlášení 2. Výzvy 
Ústeckého kraje na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná 
paliva (kotlíková dotace). 
Vyhlášení se plánuje koncem února 2017 (příjem žádostí 
v dubnu 2017). Bude však možné žádat o dotaci na výměnu 
starého kotle na pevná paliva s ručním přikládáním pouze za 
tepelné čerpadlo nebo za kotel na biomasu. Na podzim by 
pak měla být možnost žádat i o kotel na uhlí s automatickým 
přikládáním. 
Přesné datum vyhlášení a podmínky se budou upřesňovat dle 
Ministerstva životního prostředí. 
Dotace zprostředkovává Krajský úřad Ústeckého kraje a 
podrobné informace najdete na webových stránkách. 

Tisková zpráva Ústeckého kraje, redakčně upraveno 
 

 

Daň z nemovitosti nově do e-mailu 
Finanční správa nabízí novinku - údaje pro placení daně 
z nemovitých věcí si můžete nechat posílat do vaší e-mailové 
schránky. 
Nebudete tak již muset čekat na složenku, která se může 
ztratit v jiné poště a veškeré údaje potřebné k platbě budete 
mít u sebe kdekoliv jste. Pokud zapomenete zaplatit daň, 
upozornění vám přijde do e-mailu. 
Přihlášení k zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí 
na e-mail na zdaňovací období roku 2017 je možné do 15. 
března 2017. 

www.financnisprava.cz 
 

 

Městský úřad Varnsdorf změnil svá 
telefonní čísla 

Přehled nejdůležitějších kontaktů: 
Podatelna nám. E. Beneše +420 417 545 111 
Podatelna T.G.Masaryka + 420 417 545 222 
Na internetových stránkách www.varnsdorf.cz najdete 
aktualizovaný seznam kontaktů na jednotlivé pracovníky 
MěÚ. 

Převzato z Hlasu severu 
 

 

Aktuální otevírací doba hospody  
Kulturní dům v Rybništi 

 

Po – Čt: od 11,00 hod. do 15,00 hod. 
Pá: od 11,00 hod. do 22,00 hod. 

So – Ne: zavřeno 
Kontakt na rozvoz obědů: 731 032 158 

 

 

Obecní knihovna je umístěna v přízemí 
Obecního úřadu a je v provozu každý čtvrtek 

od 15:30 do 17:30 hodin. 
 

 

MUDr. Dalibor Karbula  
praktický lékař pro děti a dorost 

Tel: 412 381 121 je stejný jako na Obecní úřad, kde Vás 
přepojí do ordinace v přízemí budovy úřadu. 
Pondělí: od 08:45 hodin do 09:30 hodin - akutně nemocní 

od 09:30 hodin do 10:30 hodin - poradna  
Čtvrtek: od 07:00 hodin do 09:00 hodin 
Mimo ordinační dobu budete ošetřeni na dětském oddělení 
Lužické nemocnice v Rumburku (tel.: 412 359 329). 
 

 

MUDr. Antonín Pečený  
 praktický lékař pro dospělé 

Tel.: 412 381 121 je stejný jako na Obecní úřad, kde Vás 
přepojí do ordinace v přízemí budovy úřadu. 
Úterý: od 13:00 hodin do 15:00 hodin 
Čtvrtek: od  10:00 hodin do 12:00 hodin 
Návštěvy u pacienta po telefonické domluvě. 
 

 

 
 

Každé úterý od 13:00 do 16:00 hod. je otevřena 
pojízdná prodejna masa a uzenin v prostoru 

před samoobsluhou v Rybništi ! 
 

 
 

SENÁTORSKÉ DNY 
Kancelář senátora Zbyňka Linharta je pro veřejnost 

Otevřena každé druhé, třetí a čtvrté pondělí v měsíci 
vždy od 14 do 16.30 hodin 

na adrese Gen. Svobody 1905, Varnsdorf. 
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Zprávy z Klubu důchodců za leden 2017 
Dne 6.1.2017 jsme se sešli v klubu mimořádně a to proto, že 
nám děti z naší Základní školy přišly u příležitosti Tří králů 
zazpívat. Děti nám předaly malé dárky a my jsme si s nimi 
zahráli karty a člověče nezlob se.  Děti za odměnu dostaly 
teplý čaj a zákusek. Bylo to příjemné odpoledne, děkujeme. 
* 
Ve středu 11.1.2017 proběhla v klubu výroční schůze. 
Předsedkyně přivítala hosty starostu Ing. Romana Forferu, 
místostarostku Bc. Petru Vojtěchovou a také všechny členy 
klubu. Všichni přítomní byli seznámeni s činností a 
hospodařením klubu za rok 2016. V současné době máme 21 
členů z toho 7 mužů a 14 žen. Hosté nám popřáli, aby 
pohoda, která v klubu vládne, nás provázela i nadále. Po 
krátké diskusi a vznesení pár připomínek k zástupcům vedení 
obce, následovalo malé občerstvení. 
Vážení spoluobčané, jestli máte náladu a chuť se setkávat se 
sousedy, kamarády důchodci, připojte se a rozšiřte řady 
dříve narozených občanů Rybniště. Scházíme se každou 
středu od 13,00 hodin v naší klubovně, která se nachází 
v přízemí „Domu s pečovatelskou službou“ v Rybništi č.p. 
163. Zastavte se, těšíme se na nové nápady. 

Jiřina Chroustovská, předseda klubu 
 
 

Plánované kulturní akce roku 2017 
Vážení spoluobčané, i v letošním roce pro Vás společně s OÚ 
Rybniště připravujeme pravidelné akce. Termíny jsou 
většinou stanoveny, pokud by došlo ke změnám, budeme vás 
včas informovat. Letáčky vždy najdete v časopise 
s podrobnými informacemi, na webu obce a na veřejných 
vývěskách.  

• sobota a neděle 1. - 2. dubna - „Velikonoční tvoření“  

• 1. - 16. dubna - 5. ročník „Park plný vajíček“ 

• neděle 30. dubna - tradiční „Rej čarodějnic a 
černokněžníků“ 

• sobota 3. června - Dětský den 

• sobota 2. září - 4. ročník „Rybnišťský Bivoj“ 

• konec listopadu -  předvánoční tvoření 

• pátek 24. listopadu - zahájení adventního času 
v obci 

 
Moc se na Vás na akcích těšíme. 

„Kulturačky“ 
 

 
 
 

 

 
Jsem Pražský svatební fotograf, často fotografuji v 
Děčíně, v Teplicích, v Mostě, v Liberci a také v rodném 
Šluknovském výběžku. 
Nabízím také ateliérové focení, focení maturitních plesů 
a dalších akcí.  
tel: +420 731 589 516 
web: www.lukascerny.eu 
fb: fotograf lukáš černý 

 
 

 

Společenská kronika 
Významné životní jubileum v měsíci únoru 2017 oslaví: 
 

Naděžda Sadravetzová Milan Kofránek 
Bohumil Kolář   Václav Meloun 
Vladimír Čížek   Věra Resselová 
Jaromír Chroustovský  Helena Hynková 
Jana Ťukálková  Karel Chládek 
Bohumil Radoň 
 
Žádáme všechny občany, kteří nechtějí být zveřejněni v naší společenské 
kronice, aby toto oznámili před termínem uzávěrky na obecní úřad.  
 

 

V únoru oslaví své narozeniny 
naši členové  
pan Milan Kofránek, 
pan Jaromír Chroustovský. 

 
Oslavencům přejeme hodně 
zdraví! Klub důchodců 
 

 

V lednu jsme se navždy rozloučili                   
s  panem Josefem Šusterem.  
 
„Dotlouklo navždy to dobré srdce,  
klesly studené ty upracované ruce,  
anděl smrti políbil tu milou, ustaranou 
tvář.“ 

  

Děkujeme všem, kteří se přišli naposledy rozloučit s drahým a 
milovaným - panem Josefem Šusterem. Chtěli bychom také 
poděkovat pracovníkům OÚ Rybniště za úpravu hrobového 
místa (zpřístupnění, odstranění sněhu), abychom mohli 
položit květiny a věnce ze smutečního obřadu. Dále děkujeme 
hasičům SDH Rybniště, kteří drželi čestnou stráž a 
„houkáním“ vzdali čest jeho památce.    
     Rodina Šusterova 
 

 

 
Zmrzlá krása. 

 

Prodej   slepiček 
Drůbež Červený Hrádek  prodává slepičky  typu  Tetra  hnědá 
a Dominant  ve  všech barvách  z našeho chovu! Stáří 14- 19 
týdnů. Cena 149-180,- Kč/ ks. Prodej:  11. března  2017 
Rybniště   –   u kostela –  11.30  hod.. Při prodeji slepiček -
výkup králičích kožek- cena dle poptávky. Informace : Po-Pá  
9.00 – 16.00 hod., tel.601576270, 728605840 



 

 
Rybnišťský (pod) Vodník – noviny Obecního úřadu v Rybništi 

toto číslo zpracovala: Bc. Petra Vojtěchová + Ing. Roman Forfera 
MK ČR E 109224 

UZÁVĚRKA příštího čísla je 24.2.2017 
E-mail: obec@obecrybniste.cz                  tel.: 412 381 121 + 723 020 692                  www.obecrybniste.cz 

 

Shrnutí činnosti hasičů za rok 2016 
Pokračování ze str. 1 

U příležitosti slavnostního předání nového vozu byl 
uspořádán i den otevřených dveří, při kterém si zájemci mohli 
prohlédnout zázemí jednotky, ale i prostory hasičské 
zbrojnice, kde bylo připraveno malé pohoštění. 
V ten samý den se od 15 hodin uskutečnila Výroční valná 
hromada místních dobrovolných hasičů. Na tuto schůzi přijali 
pozvání i pan Pavel Veselý – starosta okresního sdružení 
hasičů Děčín, paní Pavla Kocůrková – starostka okrsku 
Rumburk, místostarostka obce Bc. Petra Vojtěchová.  Během 
schůze zazněly zprávy o činnosti od starosty sboru, velitele 
jednotky, vedoucího mladých hasičů a zpráva pokladníka.  
Náš sbor k 31. 12. 2016 měl 43 členů, z toho 15 dospělých a 
28 dětí. Dále byly předány medaile za věrnost (10. let) p. 
Kaštánkovi a p. Chroustovskému, kterému také z rukou 
starosty okresního sdružení hasičů Děčín bylo předáno čestné 
uznání. Velmi významné ocenění za 60. let příkladné práce p. 
Josefa Šustera bylo předáno jeho manželce.  
 

 
Ocenění hasiči J. Chroustovský a p. Kaštánek 

 
Nesmíme ovšem zapomenout na naše mladé hasiče, kteří 
příkladně reprezentují naši obec. Náš kolektiv má 28 dětí (2 
dorostenci, 7 dětí ve starší kategorii, 8 dětí v mladší kategorii 
a 11 dětí v tzv. přípravce). Během uplynulého roku se naši 
mladí hasiči zúčastnili několika soutěží v požárních 

disciplínách i v literární soutěži „Požární ochrana očima dětí”. 
Pro naše hasiče jsme připravili táborové soustředění 
v rekreačním středisku Oáza ve Sloupu v Čechách. V průběhu 
roku při špatném počasí jsme opět po domluvě s ředitelkou 
ZŠ a MŠ Rybniště navštěvovali tělocvičnu. Zapojili jsme se 
také do sběru kaštanů, kterých jsme nasbírali 210 kg.  
Všem členům i nečlenům, mladým hasičům, zastupitelstvu 
obce, vedení obce a mnoha jiným velice děkuji za plnou 
podporu a pomoc v jakékoliv podobě a věřím v další dobrou 
spolupráci i do budoucna.  
A pokud by někdo měl zájem být členem Sboru dobrovolných 
hasičů Rybniště, rádi ho u nás přivítáme! 

Chroustovský Jaromír – velitel jednotky 
 

 

Novoroční detox 
Dne 1.1. 2017 se uskutečnil již třetí ročník pochodu 
NOVOROČNÍ  DETOX. Počasí účastníkům přálo. Po nezbytném 
zastavení v penzionu Relax, kde došlo k doplnění tekutin a 
odpočinku, jsme pochod úspěšně zakončili v konzumu 
manželů Netáhlových v Nové Chřibské. 
Děkujeme všem zúčastněným a těšíme se na další akci. 

Za sdružení obyvatel a přátel Nové Chřibské Reitz B. 
 

 
 

 

Blíží se termín platby za nájem pozemků 

a poplatku ze psů 

Pokračování ze str. 1  

Sazby poplatků:  
1) ze psa držitele s trvalým pobytem nebo sídlem v rodinném 
domě  60,- Kč za prvního psa  

120,-Kč za druhého a dalšího psa  
2) ze psa držitele s trvalým pobytem nebo sídlem v jiném 
domě  200,- Kč za prvního psa  

300,- Kč za druhého a dalšího psa  
3) ze psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, 
vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným 
zdrojem příjmů, anebo sirotčího důchodu s trvalým pobytem 
v rodinném nebo jiném domě  

50,- Kč za prvního psa v rodinném domě 
120,- Kč za druhého a dalšího psa v rodinném domě 
100,- Kč za prvního psa v jiném domě  
150,- Kč za druhého a dalšího psa v jiném domě  

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze 
psů v plném znění je k dispozici na webu obce na odkaze 
Obecní úřad - Vyhlášky.                                                              PeV 



 

 

 

 

LEDEN VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 

 

 

 

 

 

 

Po návratu z vánočních prázdnin jsme se s dětmi vrhli na přípravu svátku „Tří králů“ a 6. 
ledna náležitě naladěni s koledou na rtech vyrazili na pochůzku obcí. Zastavili jsme se na obecním 
úřadě, v obchodě a pak už pospíchali do Domu s pečovatelskou službou, kde na nás čekali místní 
senioři. Zde jsme samozřejmě zazpívali koledu a za odměnu na děti čekalo sladké překvapení v podobě 
rohlíčků, které připravila paní Chroustovská. Děkujeme za spolupráci a teplý čaj. Strávili jsme zde 
opravdu příjemné odpoledne se zábavou (stolní hry – karty, Člověče, nezlob se)! 

A protože sněhová nadílka je letos opravdu veliká, nesmělo chybět oblíbené bobování a dětmi 
zbožňované barvení sněhu ☺. 

Nezapomněli jsme ani na ptáčky a připravili něco na zob a rozvěsili po stromech. 

A v únoru? Hurá na brusle!         I.Netuková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 více na www.zsrybniste.cz (fotogalerie) 



SOUTĚŽ „DOMESTOS PRO ŠKOLY“ 

Soutěž „Domestos pro školy“ byla ukončena k 31.12. 2016. Díky Vám, kteří jste přispěli dodáním 
účtenek a především díky naší školní družině, ve které děti, pod vedením paní vychovatelky, s chutí a 

nadšením poctivě plnily všechny zadané soutěžní aktivity, se nám podařilo dostat mezi školy, které 
získaly vedlejší výhru. Vedlejší výhrou je poukaz na nákup produktů Domestos v hodnotě                      

7.000 Kč. Z tohoto poukazu, který obdržíme každým dnem, máme obrovskou radost! DĚKUJEME! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Důležité termíny na vědomí (více informací na plakátech na nástěnkách v budově 
školy, na webových stránkách školy)… 

� ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU ZŠ pro školní rok 2017/2018:  
5. dubna 2017 
 

� ZÁPIS DĚTÍ DO MATE ŘSKÉ ŠKOLY pro školní rok 2017/2018:  
4. května 2017 


