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Volili jsme prezidenta České republiky 
Volby se uskutečnily ve dnech 13.1. a 14.1. (I. kolo) a ve dnech 
27.1. a 28.1. (II. kolo). Prezidentem České republiky se stal    
Ing. Petr Pavel M.A., který ve druhém kole získal celkem  
58,32% hlasů.  
Volební účast byla v Rybništi o něco nižší než celorepubliková 
(70,25%) a ve druhém kole bylo u nás odevzdáno 58,04% hlasů 
pro Ing. Andreje Babiše, který vyhrál jen v krajích Ústeckém, 
Karlovarském a Moravskoslezském. Podrobné výsledky za 
volební okrsek v Rybništi jsou níže:  
 

 
PeV, zdroj: www.volby.cz 

 

Stání na místních komunikacích v rozporu 
se zákonem o pozemních komunikacích 

Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích 
v platném znění v § 25 odst. 3 stanovuje, že na obousměrné 
komunikaci s šířkou vozovky 8 m a menší platí: 
Při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký 
nejméně 3 m pro každý směr jízdy; při zastavení musí zůstat 
volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro oba 
směry jízdy. 
Ještě si připomeňme, jak definuje zákon stání a zastavení, tedy 
v § 2 písmena n): stát znamená uvést vozidlo do klidu nad dobu 
dovolenou pro zastavení a písmeno o) říká, že zastavit znamená 
uvést vozidlo do klidu na dobu nezbytně nutnou k 
neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných 
osob anebo k neprodlenému naložení nebo složení nákladu.  
Většina našich místních komunikací je obousměrná 
(jednosměrku máme pouze v Nové Chřibské od autobusové 
zastávky k penzionu Braun) a na většině z nich jsme rádi, když 
se dvě protijedoucí vozidla vyhnou při zastavení jednoho z nich 
a s využitím krajnic. Naše nejširší a zároveň nejvíce 
frekventovaná místní komunikace „kostkovaná“ od pošty 
k nádraží, má vozovku šíře cca. 6,5 m mezi chodníky, a pokud 

zde nestojí vozidla, funguje zde bez problémů obousměrný 
provoz.   
Co z toho plyne pro Rybniště? V podstatě to, že odstaví-li řidič 
automobilu vozidlo na jakékoliv naší místní komunikaci, pak 
porušuje zákon o provozu na místních komunikacích a může 
být Policií ČR pokutován. 
Vyzývám proto občany, aby parkovali svá vozidla v souladu se 
zákonem a zároveň tak nebránili plynulosti silničního provozu 
nebo např. i záchranným složkám volnému průjezdu v případě 
nutnosti. Zároveň nám toto protizákonné parkování značně 
ztěžuje a místy i znemožňuje zimní údržbu komunikací (což se 
týká i vozidel odstavených těsně vedle komunikace). Ještě 
připomínám, že chodník není parkoviště, což si mnoho z nás 
velmi často plete. 
Věřím tomu, že si všichni uvědomíme, kde a jak naše vozidla 
odstavujeme a špatné parkování na našich místních 
komunikacích dlouhodobě omezíme na minimum, resp. zcela 
odbouráme! Ušetříme si tak něco v peněžence a ještě 
potěšíme řidiče ostatních vozidel, kteří se našim autům 
nebudou muset vyhýbat. Děkuji za pochopení! 

 Ing. Roman Forfera, starosta obce 
 

 

Nepřehlédněte pozvánky: 
 MASOPUST 18.2.  
 OBECNÍ PLES 25.2.  
 JARNÍ TVOŘENÍ 11.3. 
 Představení divadelního spolku Karla Čapka Děčín 

CASANOVA NA DUCHCOVSKÉM ZÁMKU 21.3. 
 
Chystáme:  
 Noc s Andersenem 2023 
 Park plný vajíček 
 Rej čarodějnic a černokněžníků  

 

 

Poplatek za psa a nájem z pronájmu 
pozemku v roce 2023 

V Rybništi je sjednocen poplatek za psa na jednu jedinou sazbu 
- a to 100 Kč za psa. Splatnost poplatku je do 31. března 
příslušného kalendářního roku. Vznik poplatkové povinnosti 
(tj. pořízení / vlastnictví psa staršího 3 měsíců) má povinnost 
oznámit obecnímu úřadu poplatník (tj. majitel psa). Úmrtí psa 
je třeba také oznámit na obecním úřadě, abychom poplatek 
nevymáhali. Úplné znění obecní vyhlášky je k dispozici na 
obecním úřadě nebo na webových stránkách obce. 
 

Dále všichni občané, kteří mají pronajatý pozemek od obce, 
mají povinnost zaplatit nájem z pronájmu pozemku za rok 
2023, a to do 31.března. 

                                        PeV 

 

 



 

ZELENÉ OKÉNKO… aneb jak správně třídit  a 
kam ukládat elektroodpad v Rybništi 

Definice elektroodpadu jsou různé. Pojďme si to zjednodušit … 
do této kategorie řadíme vše, co má něco společného s 
elektřinou. Elektroodpad je oddělen od komunálního a 
směsného odpadu a má stanovena jiná pravidla jeho sběru, 
likvidace a nakládání s ním. Pokud nevyužijete zpětného odběru 
při nákupu nových spotřebičů, lze vysloužilá elektrozařízení 
(např. lednice, pračky, myčky, hobby nářadí, rádia, televize, 
počítače, drobné elektrospotřebiče apod.) odevzdat zdarma do 
sběrového dvora umístěného u budovy Obecního úřadu 
v Rybništi.                                                                                                                                                                        
V principu platí jednoduchá pravidla: 1. ze spotřebičů není třeba 
vyndávat zabudované akumulátory; 2. spotřebiče není třeba 
rozebírat; 3. z tiskáren je nutné vyjmout tonerové kazety či 
inkoustové náplně; 4. pokud se zbavujete funkčního spotřebiče, 
zvažte, jestli ho není možné prodat nebo darovat. Pozor na starší 
přístroje vybavené obrazovkou (televize, monitory). Ty mohou 
obsahovat nebezpečné těžké kovy, a proto je nikdy nerozbíjejte!                                                                                                                                                           
                                                        Na   nepotřebné    vybité baterie 
                                                        z      domácnosti    je     připraven   
                                                        kontejner   na    pobočce    České 
                                                        pošty v Rybništi.   
                                                        Do   sběrné   nádoby   v    zádveří 
                                                        budovy   obecního   úřadu   patří  
                                                        jen  úsporné žárovky!  
                                                  Sh 
 
 
 
 
 

Oceňujeme snahu o třídění, ale takto NE! 
 

 

Nový rozměr Osobní asistence 

Okolo tématu smrti našlapujeme jen po špičkách a dotýkáme 
se ho jen zlehka. Sociální pracovníci se ale shodují v jednom – 
jejich klienti si většinou přejí umírat v domácím prostředí 
obklopení rodinou. S tím jim i celé jejich rodině může nově 
pomoci Komunitní centrum Kostka Krásná Lípa, které se 
začalo věnovat paliativnímu přístupu v sociálních službách. 
Terénní pracovnice Kostky poskytují svoje služby zhruba 100 
klientům po celém Šluknovském výběžku. „Máme klienty v 
Dolní Poustevně, Mikulášovicích, Rumburku, v Krásné Lípě, 
Varnsdorfu, Dolním Podluží i v Chřibské,“ vypočítává vedoucí 
sociální služby Romana Cupalová. 

 
 

Péče rodiny o někoho blízkého je fyzicky i psychicky velmi 
náročná, rodina ladí nejen péčí o rodiče, prarodiče, ale také své 
pracovní možnosti, své další aktivity, péči o své děti a svou 
rodinu. Týmy zdravotních, sociálních i duchovních služeb 

mohou výrazně pomoci, doporučit, odlehčit, opečovat, ošetřit 
a podpořit rodinu v tomto rozhodnutí, tak aby péče o blízké 
doma nebyla jen vyčerpávající, ale přinášela i čas blízkosti,  
Pracovníci Kostky sice nemohou poskytnout plnohodnotnou 
paliativní zdravotní péči, jako je aplikace utišujících injekcí 
nebo infuzí, mohou však rodinu i samotného klienta podpořit 
a provázet na nelehké cestě.  

Redakčně upraveno, reportáž Daniely Pilařové, Český rozhlas 
Sever, 17.1.2023 a článek Kostky z 19.1.2023 

 

 

Zkrotíme energie 

Kampaň připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ve 
spolupráci s Ministerstvem životního prostředí a Státním 
fondem životního prostředí ČR a má poskytnout rady a návody, 
jak se vypořádat s enormně vysokými cenami a najít úspory ve 
spotřebě energií.  
Na webových stránkách https://zkrotimeenergie.cz/ 
představují v praxi ověřené rady, jak bezprostředně snížit 
spotřebu a začít šetřit hned teď, ale také předkládají informace 
o podpoře od státu – ať už jde o pomoc s placením nákladů na 
bydlení, či finanční podporu realizace a pořízení moderních, 
úsporných řešení. 

 

PeV, zdroj: https://zkrotimeenergie.cz 
 

 

K+M+B+ 2023 v Rybništi 
V katolickém kalendáři je 6. leden svátek Zjevení Páně, kterému 
jsme uvykli říkat Tří králů… Kyrios Mansionem Benedicat - Bůh 
tento dům ochraňuj, je skutečný význam zkratky psané křídou 
na dveře každého šestého ledna s příslušným vročením… Znaky 
za písmeny nejsou žádná plus, ale křížky posvěcující každé ze 
tří slov. A mimochodem - mnozí se mylně domnívají, že je třeba 
čekat, až přijdou nějací koledníci a napíšou jim křídou na dveře 
ten nádherně tradiční nápis. Je to jinak: O slavnosti Zjevení 
Páně nežehná dům kněz, nýbrž otec nebo matka rodiny spolu s 
dětmi. A v jejich kompetenci je tedy i pořízení nápisu, který není 
ničím jiným než prosbou, modlitbou, přáním… Tolik upřesňuje 
Rostislav Křivánek ve svém FB příspěvku.  
Nicméně my v Rybništi početnou KMB družinu vyhlížíme 
s velkou radostí, protože vidět a poté i slyšet družinu, která          
se vydává na tradiční cestu obcí rozdávat radost, je nade vše… 
 

 
 

Tříkrálová návštěva na obecním úřadě. 



 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 



 

Pozemkové úpravy v k.ú. Rybniště 
V posledních dnech mnohým z nás přišel dopis ze Státního 

pozemkového úřadu v Děčíně s pozvánkou na úvodní jednání 

o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území 

v Rybništi. Již několik lidí se mně dotazovalo, co to má 

znamenat a co se bude dít. 

Komplexní pozemkové úpravy mají v první fázi za úkol 

kompletně geodeticky zmapovat katastrální území 

v nezastavěné ploše (pozemky, na nichž se dá zemědělsky 

hospodařit). Tím se přijde na mnoho nesrovnalostí 

mezi katastrální mapou a skutečností v terénu (mnohdy nesedí 

umístění plotu vůči katastrální mapě atp.). Dále je v katastru 

mnoho pozemků např. vlastníka „A“, který má svůj pozemek 

obklopen pozemky vlastníka „B“ (nazývám to ostrůvkem 

v moři) a vlastník „A“ se ke svému pozemku v reálu legálně 

nemůže dostat. Některé polní cesty jsou např. vyjety mimo své 

katastrální hranice či vůbec v katastru nejsou zaneseny a 

někdy vedou přes pozemky i více vlastníků.  

V druhé fázi se velmi zjednodušeně řečeno vytváří nová 

katastrální mapa extravilánu (nazastavěného území), která má 

za úkol narovnat vlastnická práva v katastru a to pokud možno 

tak, aby se každý dostal ke svému pozemku po veřejných 

cestách. Tedy vlastník „ostrůvku“ bude mít po pozemkové 

úpravě pozemek u cesty, ale možná o půl kilometru dál. Dále 

se zajistí průchodnost krajinou, polní cesty dostanou jednoho 

vlastníka (většinou obec), někdy zůstanou na svém místě, jindy 

se vytvoří zcela nová cesta.  

V třetí realizační fázi pak mapové podklady dostávají reálné 

obrysy v krajině. Tedy např. katastrálně vytvořená polní cesta 

se reálně vybuduje v krajině (viz. zrekonstruovaná polní cesta 

od tříkrálové kapličky Na Sedle do Chřibské ke kostelu, která 

byla vybudována v rámci pozemkových úprav v k.ú. Dolní 

Chřibská). V rámci těchto prací se vysazují např. i stromořadí 

podél cest většinou ovocných stromů.  

 
Na nově vysazené jabloňové aleji podél cesty ze Chřibské do 

Rybniště najdete tyto odrůdy jabloní: Schmidbergerovo, 

Malinové hornokrajské, Malinové letní, Kožené, Průsvitné 

pozdní, Sudetská Renata, Kanadská Renata, Princ Albert, 

Strýmka, Astrachán a Matčino. 
 

V územích, kde hrozí povodně či záplavy (což naštěstí nebývá 

problém Rybniště) se vytvářejí protipovodňová opatření atp. 

Na úvodním jednání, které se bude dle pozvánky v dopise 

konat na sále našeho kulturního domu koncem února, bude 

problematika podrobněji představena a vysvětlena pracovníky 

Státního pozemkového úřadu. Určitě zde bude i prostor pro 

případné dotazy.  

Na závěr jen podotknu, že pozemkové úpravy jsou během na 

dlouhou trať, kdy od počátku mapování geodety po dokončení 

úprav v terénu může uběhnout i celé desetiletí. A ne všech, 

kteří dopis dostali, se nakonec pozemková úprava musí týkat. 

Ing. Roman Forfera, starosta obce 
 

 

Porouchaná vodovodní přípojka na úřadě 

 
Od pondělí 30.1. měli naši pracovníci na celý týden o „zábavu“ 

postaráno, když se prokopávali k vodovodní přípojce a řádu, 

aby nakonec byla přípojka kompletně vyměněna. 
 

 

 

 

 



 

Lednová výroční schůze v Klubu důchodců 
V lednu 25.1. se konala v klubu důchodců výroční členská 
schůze. Paní Daňková a Stejskalová provedly kontrolu našich 
financí a závěr zněl – bez závad. Vedoucí klubu Jiřina 
Chroustovská seznámila přítomné s činností klubu. Pozvaní 
hosté, starosta Roman Forfera a místostarostka Petra 
Vojtěchová, nám poděkovali za naši činnost a pomoc při 
obecních akcích. 
Také jsme oslavili krásné 95. narozeniny paní Vlastislavy 
Kolářové, která nám upekla výborné kremrole, děkujeme. 
Na závěr schůze nechybělo pohoštění i dobré pití. Atmosféra 
byla úžasná. 

J. Chroustovská, předsedkyně klubu 
 

 

Český statistický úřad šetří životní 
podmínky 

Český statistický úřad organizuje v tomto roce šetření o 
životních podmínkách domácností v České republice pod 
názvem Životní podmínky 2023. Smyslem šetření je získávat 
dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci 
v celkem 34 evropských zemích. 
Šetření se uskuteční na území celé České republiky ve zhruba 
11,4 tis. domácností, z toho 4 750 domácností bude osloveno 
poprvé. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty 
na základě náhodného výběru. 
Vlastní šetření proběhne v době od 4. února do 18. června 
2023 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. 

Tisková zpráva, více na www.czso.cz 
 

 

Kontroly kotlů 
Přišla vám z úřadu „Výzva k předložení informací o provozu 
stacionárního zdroje znečištění ovzduší“? Nelekejte se. 
Odbor životního prostředí postupně rozesílá tyto výzvy všem 
provozovatelům kotlů na pevná paliva. Důvodem jsou změny 
zákona o ochraně ovzduší. Již od roku 2012 mají provozovatelé 
kotlů na pevná paliva připojených na ústřední topení 
povinnost nechat provádět kontroly technického stavu kotle. 
(Je to podobné, jako pravidelná kontrola technického stavu a 
emisí vašeho auta.) Kontrolu kotle provádí odborně způsobilé 
osoby a je povinná každé 3 roky. Od roku 2020 musí odborně 
způsobilé osoby vkládat záznamy o těchto kontrolách do 
informačního systému ISPOP. Skutečně zapsaných kontrol je 
ale v systému minimum, proto teď obce s rozšířenou 
působností oslovují provozovatele kotlů a zjišťují, proč není 
v systému o kontrole jejich kotle záznam. Snažíme se tak 
zajistit, aby byly zákonem předepsané kontroly provedeny a 
záznamy o nich byly do systému vloženy. Konečným cílem 
samozřejmě je, aby kotle produkovaly pouze nezbytně nutné 
množství škodlivin, tedy aby byly v dobrém technickém stavu 
a používala se v nich pouze paliva, pro které je kotel určen.        
Domácí spalování plastů, dřevotřískových desek, lakovaného 
nábytku či vyjetého oleje produkuje nebezpečné karcinogenní 
látky, které ohrožují zdraví provozovatele takového kotle, jeho 
blízkých a sousedů.  

Odbor životního prostředí Městského úřadu Varnsdorf 
 

 

Obecně závazné vyhlášky obce se zveřejňují a lze je 
vyhledat ve Sbírce právních předpisů územních 

samosprávných celků a některých správních úřadů 
https://sbirkapp.gov.cz/ 

 
 

 

Společenská kronika 
Narozeniny v měsíci únoru 2023 oslaví: 

 

Helena Hynková   Václav Meloun  
Bohumil Kolář    Jaromír Chroustovský 
Zdeněk Kadlec    Růžena Gacíková  
Věra Resselová   Věra Danková  
Jiří Dvořáček   Karel Chládek 
Soňa Tůmová   Jiří Vašut 
Bohumil Radoň   Naděžda Sadravetzová 
Vladimír Čížek 
 

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 únoru oslaví své narozeniny 
 

  
pan Jaromír Chroustovský 
 
 

Přejeme hodně zdraví!  
Klub důchodců 

 

 

 
 

 

 Narození v lednu 
 

  
             Rozárka Tvrzníková 

 

 
 

 

 
V lednu jsme se navždy 
rozloučili 

 
s panem Michalem Kožuškaničem, 

s panem Karlem Gablasem 
 

 

 

 
 

Druhá nejstarší občanka Rybniště. V jejím případě se stěží věří 
číslovce jubilea, ke kterému ji blahopřáli i zástupci obce. 



 

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 

 

 

Soptíci soutěžili v bazénu 
Rok 2023 jsme s dětmi zahájili účastí na tradičních novoročních 
hrátkách v Rumburku. Akci pořádá SDH Rumburk za podpory 
města. Letos se zúčastnilo 9 družstev. Soutěže se nesly v 
pohodovém a zábavném duchu. Všichni si nakonec odvezli 
ceny za 1. místo. Naše Adinka Vlachová z přípravky získala 
navíc titul "Miss vodní víla 2023". Výlet se všem moc líbil. 
Děkujeme SDH Rumburk za pozvání a Jiřímu Vytlačilovi za 
bezpečný odvoz a pomoc při soutěžích.                          

MV, IV 
 

 
 

 

Hasiči Rybniště podpořili sbírku Diakonie 
Pokud se rádi zbavíte věcí, můžete tak učinit v neděli 

19.2.2023. 

 

 

 
 

 

Zimní nadílka pro běžkaře je zatím bídná 
Náš skútr sice v neděli dopoledne poprvé 22.1. vyjel, pak stihl  
ještě vykroužit některé trasy v pondělí 23.1., aby zase parkoval 
v garáži. No bohužel…  
Aktuální informace zveřejňujeme na webových a 
facebookových stránkách obce. 

 

https://www.obecrybniste.cz/.../zabava.../bezky-rybnisti/ 
 

 

 
 

 

Rybnišťský sněžný pomocník se zatím moc předvést nemohl. 



leden

Základní škola a Mateřská škola Rybniště

...informace z naší školičky...

práce dětí z mateřské školy

tříkrálový průvod školní družiny po obci

předškoláci a jejich sněhulák

bobování školní družiny

více ve fotogalerii na
www.zsrybniste.cz



leden

Základní škola a Mateřská škola Rybniště

...informace z naší školičky...

přírodovědný kroužek se zapojil
do letošní "Ptačí hodinky"

Dobronauti opět v naší škole - mise "hvězdný tým" úspěšně splněna ...

beseda s Michaelou Svobodovou z Azylu Lilinka Česká Lípa

kytarový koncert pro MŠ a ZŠ - Jindřich Kaulfers

více ve fotogalerii na
www.zsrybniste.cz


