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Nová éra Kulturního domu Rybniště 
Obec se v roce 2017 rozhodla pustit do náročné rekonstrukce 
Kulturního domu, ve kterém sporadicky fungovala hospoda a 
sál byl více než deset let kvůli technickému stavu zavřený. 
Zásadním impulsem pro zahájení stavebních prací bylo získání 
dotace z Operačního programu Životní prostředí. V červenci 
2018 byla podepsána smlouva o dílo s firmou WAKOS 
Rumburk, která byla generálním dodavatelem stavebních prací 
týkajících se zateplení, výměny oken a zdroje tepla. Zároveň 
během roku 2019 byly zadány dílčí práce související s nutnou 
přestavbou sociálních zařízení a zprovozněním sálu. 
Koordinace všech profesí byl občas velký oříšek, ale pod 
odborným vedením a zkušeným dohledem starosty obce Ing. 
Romana Forfery se vše zvládlo. Závěrečný finiš všech prací 
včetně úklidových byl přímo tryskový (ve čtvrtek 12.12. se 
například věšela nová opona a akustické výkryty pódia).  
 

A tak v pátek 13.12. jsme si mohli tradiční vánoční koncert 
základní školy s kapelou Z5 vychutnat na novém sále 
Kulturního domu Rybniště. Zážitek byl povýšen o tisíc procent 
a věříme, že si to užili nejen posluchači, ale i kapela a děti. 
 

 

Úvodní slovo pana starosty pro zaplněný sál (foto: H. Vojtěch). 

 

Dětem to na pódiu velmi slušelo (foto: H. Vojtěch). 

Také si dovolíme připojit poděkování firmám, které se na 
dosavadní rekonstrukci podílely: Wakos Rumburk (stavební 
práce spojené se zateplením objektu), Daniel Bušo, Rumburk 
(elektroinstalace) Jiří Rybár, Krásná Lípa (stropní podhledy, 
dlažba a obklady, zednické práce), Vladimír Kříž, Rumburk 
(vodoinstalace), Bau-izol Děčín (podřezání objektu), Safety 
Master, Varnsdorf (slaboproud), JVB Rumburk 
(vzduchotechnika), Divadelní služby Plzeň (instalace opony). 
Důležitou osobou pro úspěšné ukončení stavebních prací 
z dotace OPŽP byl stavební dozor Pavel Hruška. Významné 
poděkování patří také zaměstnancům obce, kteří pomohli 
s některými stavebními pracemi. Za závěrečný úklid sálu a WC 
děkujeme Irenkám Kroupovým, našim úřednicím, které 
ochotně vyměnily telefon za koště, a Majdě Švihoříkové a 
Tereze Chroustovské.  
Na závěr ještě pár čísel: obec ze svého rozpočtu investovala 
téměř 7 mil. Kč, k tomu získala dotaci z Operačního programu 
Životní prostředí 3,5 mil. Kč a dotaci 
z Fondu Ústeckého kraje 250 tis. Kč – díky 
této podpoře jsme mohli pořídit novou 
oponu, nábytek a instalovat akustické 
podhledy.  
Pro zájemce je na webových stránkách 
obce zveřejněna prezentace důležitých momentů rekonstrukce 
KD a připojeny fotografie z vánočního koncertu. 

Bc. Petra Vojtěchová, místostarostka 
 

 

Telegraficky z posledního zasedání 

zastupitelů v roce 2019 
Dá se říci, že již tradičně zasedají zastupitelé v prosinci 
především proto, aby schválili nejzásadnější „věc“ pro chod 
obce, tedy rozpočet obce na rok příští. Rozpočet na rok 2020 
je sestaven jako schodkový s plánovanými příjmy 11,8 mil. Kč 
a výdaji 15,3 mil. Kč. Ztráta je kryta uspořenými prostředky 
z minulých let. Ve výdajích je plánována především investice 
na rekonstrukci kulturního domu, ale také byly schváleny 
příspěvky na činnost Klubu důchodců a TJ TATRAN Rybniště. 
Další investiční akce budou realizovány v závislosti na získání 
dotačních prostředků. Schválený rozpočet je zveřejněn na 
webových stránkách obce. Dále zastupitelé také jednohlasně 
schválili finanční dar ve výši 2 tis. Kč pro každou členku kulturní 
komise jako poděkování za jejich aktivitu a byly projednány a 
ve většině případů schváleny prodeje pozemků (ke stavbě 
rodinných domů nebo vynucené prováděnou revizí katastru 
nemovitostí). O vydaných obecně závazných vyhláškách 
informujeme v samostatných článcích na str. 2! 
Zápis ze zasedání je k nahlédnutí na obecním úřadě, usnesení 
jsou zveřejňována na webových stránkách obce.  

Bc. Petra Vojtěchová, místostarostka  

 

 



 

Poplatek za psa v roce 2020 
Nová vyhláška schválená v prosincovém zastupitelstvu naší 
obce reagovala na změnu zákona o místních poplatcích. Po 
dohodě s pracovníky Ministerstva vnitra ČR, krajským 
pracovištěm v Ústí nad Labem, došlo ke zjednodušení vyhlášky 
a sjednocení poplatku na jednu jedinou sazbu a to 100 Kč za 

psa. A to bez ohledu na to, zda držitel psa je starobní důchodce 
či výdělečně činná osoba a také bez ohledu na to, zda je pes 
chován v bytě či na zahradě u rodinného domu. Dále se již ani 
nerozlišuje, zda-li jeden majitel má psa jednoho, či jich má 
několik, sazba i v tomto případě je pořád stejná a to 100 Kč za 
jednoho psa. Splatnost poplatku je do 31. března příslušného 
kalendářního roku. V následujícím odstavci vytáhneme několik 
zásadních parametrů vyhlášky a zákona, celé znění je pak 
dostupné na webových stránkách obce či přímo na úřadě. 
Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.  
Poplatek ze psů platí držitel psa. Tím může být pro účely tohoto 
poplatku osoba, která je přihlášena nebo má sídlo na území 
České republiky.  
Poplatník je povinen podat správci poplatku (obecnímu úřadu) 
ohlášení do 15 dnů od vzniku poplatkové povinnosti (ideálně 
osobní návštěvou na OÚ).  
Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba 
nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci 
jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, 
osoba která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba 
provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, 
osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví 
povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis. 
A možná ještě jednu praktickou připomínku. Pokud Vám 
pejsek umře, je to rovněž potřeba u nás na úřadě nahlásit. 
Nejsme vševědoucí, a pokud jednou psa na úřadě přihlasíte, 
pak po Vás každoročně poplatek budeme vyžadovat až do 
doby, kdy nám ohlásíte jeho odchod. Děkujeme za pochopení. 

Ing. Roman Forfera, starosta obce 
 

 

Vyhláška o místním poplatku z pobytu 
I tato vyhláška schválená v prosincovém zastupitelstvu naší 
obce reagovala na změnu zákona o místních poplatcích. A opět 
došlo k výraznému zjednodušení, kdy se již nerozlišují dva 
poplatky (doposud tzv. „lázeňský poplatek“ a druhým 
poplatkem byla „ubytovací kapacita“), ale oba poplatky 
nahradil poplatek jeden tzv. „poplatek z pobytu“. Sazba 
poplatku byla schválena ve výši 20 Kč za osobu a noc a je 
vybírána u „ubytovatelů“ v obci, tedy v penzionech, hotelích a 
dále domech či chalupách určených k rekreačnímu pobytu v 
obci za „úplatu“. Jednotliví ubytovatelé, kteří na území obce 
provozují dané ubytování, budou obcí včas informováni o 
změnách ve vyhlášce a sazbě poplatku. 

Ing. Roman Forfera, starosta obce 
 

 

Ukončení vysílání DVB-T1 
V roce 2020 dojde k přechodu dosavadního formátu 
pozemního digitálního vysílání DVB-T1 na nový formát DVB-T2. 
Tato změna vyžaduje, aby byla domácnost na nový standard 
včas připravena (DVB-T2 / HEVC H.265). Změna se netýká 
domácností, které přijímají signál jen ze satelitu, nebo využívají 
služby IPTV, či kabelové televize. 
Společné televizní antény v bytových objektech obce jsou na 
příjem formátu DVB-T2 připraveny, záleží pouze na 

domácnostech, jak se s příjmem vypořádají – nákupem set-top 
boxu, popř. nové TV podporující DVB-T2 příjem. 
V současnosti již DVB-T2 funguje v přechodových sítí (dočasné 
řešení), lze tedy bez problémů naladit programy v novém 
standardu již nyní. Je možné si tedy ověřit, že domácnost je již 
pro tento druh příjmu připravena. Postupným vypínáním DVB-
T1 bude vzápětí následovat vypnutí přechodových sítí a v 
provozu zůstane pouze řádné vysílání ve formátu DVB-T2. 
V přehledu je informace, jaké multiplexy lze v našich 
podmínkách přijímat (české multiplexy), ale také kdy bude 
docházet k postupnému vypínání končícího formátu DVB-T1. 
 

 
Převzato z Krásnolipského Vikýře 

 

Z klubu důchodců 
Vánoční čas si zpříjemnili členové klubu důchodců dne 7. 12. 
návštěvou vánočních trhů v Žitavě. Přidali jsme se k výpravě 
turistů z Krásné Lípy pod vedením pana Jiřího Raka. Ten nás 
zavedl na prohlídku Velkého žitavského plátna z roku 1472, 
která vypráví biblický příběh od stvoření světa až do 
posledního soudu. S šířkou 6,80 m a výškou 8,20 m patří toto 
plátno mezi nejstarší a největší na světě. Malé žitavské plátno 
z roku 1573 zobrazuje scénu ukřižování, která je obklopena 
více než 30 symboly Ježíšova utrpení. Je považováno za jediné 
postní plátno. Ochutnali jsme klobásky, svařené víno a punč. 
Opět jsme se vlakem vrátili domů. Byl to úžasný výlet. 
Naposledy v roce 2019 jsme se sešli 18. 12. v klubu, kde jsme 
si pochutnali na dobrém obědě. Nechyběla výtečná vánočka, 
štola, vánoční punč a dobrá káva. Probrali jsme naše výlety 
nejen v prosinci, ale za celý rok 2019. Také jsme plánovali 
výlety na rok 2020. Budeme jich mít opět hodně a hlavně 
doufáme, že vše, co bychom chtěli stihnout, se nám podaří. 
Na závěr mi dovolte všem popřát do roku 2020 hodně zdraví, 
štěstí a pohody. 
                                           Za Klub důchodců Jiřina Chroustovská 



 

Školní rybník slovy hospodáře… 
Nejdříve bych začal s bilancováním uplynulé sezóny. V roce 
2019 se prodalo 1 100 povolenek k lovu ryb. Co se týče kapra 
obecného, vysadilo se 600 kusů o průměrné váze 1,5-2,5kila a 
vychytalo se 300 kusů.  
 

 
Pravidelné zarybňování Školního rybníka, foto z března 2019. 
 

Nej úlovky našich rybářů (které si odnesli): kapr obecný – 63 
cm, 62 cm, štika obecná – 63 cm, candát obecný – 79 cm, 72 
cm, 72 cm, amur bílý-78 cm, 74 cm, 70 cm. Gratuluji k 
nádherným úlovkům. Rybářská stráž + asistenti a Policie ČR 
provedli celkem 50 kontrol, z čehož pár přestupků se řešilo 
domluvou.   
Plány na letošní rok: oprava lávky u přítoku, která se nepovedla 
provést v loňském roce, a uskutečnění dalších rybářských 
závodů (snad s lepším počasím a větší účastí).  Sezóna začíná 
1.dubna. Rád bych poděkoval svému zástupci, svým 
asistentům i všem, kteří mi pomáhali s pracemi okolo rybníka.                                                                                                                                                          
Prosba na konec - sháním jednoho asistenta rybářské stráže. 
Pokud by měl někdo zájem, je potřeba se přihlásit na 
obecním úřadě. Děkuji.                                                                                                                            
Přeji nejen rybářům a rybářkám hodně zdraví a životní pohody 
v roce 2020. Petrův zdar!                                                                                        

Andrej Kočiš, hospodář 
 

… a ještě „finančně statisticky“ 
Hospodář již napsal, že v roce 2019 bylo prodáno 1100 
povolenek k lovu ryb, finančně to pak znamenalo rekordní 
příjem v historii sportovního rybolovu na Školním rybníku ve 
výši 192.760,- Kč. Výdaje na nákup ryb, údržbu kolem rybníka 
a další výdaje související s prodejem povolenek činily 
v loňském roce 110.393,- Kč, z toho ryby byly zakoupeny za 
57.960,- Kč. Do statistiky se nepromítají náklady na likvidaci 
odpadu, který se pravidelně od rybníka sváží a likviduje ve 
sběrovém dvoře obce. Tato likvidace může ročně činit částku 
kolem 10 tis. Kč.  
Z pohledu vedení a zastupitelstva obce bude sportovní rybolov 
nadále podporován, pokud se bude držet v dlouhodobém 
horizontu v kladných číslech, což se pořád daří. Tedy zbývá jen 
zastupiteli schválit ceník a rybářský řád pro letošní rybářskou 
sezónu a můžete se zase těšit, jak si posedíte u Školního 
rybníka s prutem v ruce! Petrův zdar! 

Ing. Roman Forfera, starosta obce 
 

 

Poděkování  
Velmi děkujeme jiřetínskému faráři panu Mgr. Pavlu 
Koudelkovi, který ochotně vyhověl žádosti starosty obce 
a odsloužil v Rybništi Vánoční mši svatou. Na Štědrý den 
si cestu do kostela sv. Josefa našlo asi 60 lidí, kteří nebyli 
ochuzeni ani o varhanní doprovod, housle a zpěv. 

Společenská kronika 
Narozeniny v měsíci lednu 2020 oslaví: 

 

Vlastislava Kolářová  Jiřina Barešová 
Marcella Kurucová  Miroslava Chaloupková 
Hana Langová   Jan Danko 
Blažena Kopecká   Irena Ubĺanská 
Milena Hellerová   Drahuše Kadlecová 
Irena Pípalová   Stanislav Mrklas 
Milan Hučko   Zdeněk Matějka 
Věra Suchá   Jan Valeš 
Pavel Valeš   František Dvořáček 
Jitka Sedláková   Hana Radoňová 
Vlasta Bartošová 
 

Žádáme všechny občany, kteří nechtějí být zveřejněni v naší společenské 
kronice, aby toto oznámili před termínem uzávěrky na obecní úřad.  
 
 

V lednu 2019 oslaví své narozeniny 

 

paní Vlastislava Kolářová a  

paní Eva Vlčková. 

 

Přejeme hodně zdraví.  
Klub důchodců 

 

 

V prosinci jsme se navždy 
rozloučili  
 
 

s paní Marií Vaclíkovou. 
 

 

 

Tři čtvrtletí v Rybništi z pohledu Policie ČR 
O událostech za první čtvrtletí 2019 jsme stihli v podVodníku 
informovat, za tři uplynulá přinášíme zásadní shrnutí nyní: 
Trestné činy:  5x trestný čin krádeže (dvakrát se neznámý 
pachatel vloupal do areálu bývalé pily v Nové Chřibské, jednou 
odcizil posečenou trávu na poli v Rybništi, odcizil mobilní 
telefon v restauraci u kostela); 1x trestný čin podání alkoholu 
dítěti (parta nezletilých konzumovala alkohol, někteří museli 
být hospitalizováni v nemocnici pro silnou opilost); 3x trestný 
čin ohrožení pod vlivem návykové látky (dvakrát se jednalo 
o alkohol, jednou o drogy. Pachatelé byli posláni k Okresnímu 
soudu); 3x trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí  
a vykázání (tři případy řidičů byly poslány k Okresnímu soudu). 
Evidované přestupky: 5x byl řešen případ narušení občanského 
soužití; 2x řešen případ založení černých skládek v lese 
u "manipuláku“; 1x řešen případ rušení nočního klidu; 1x 
řešeno oznámení o úniku hospodářských zvířat v Nové 
Chřibské, oznámeno na MěÚ Varnsdorf; 1x řešen útěk psa 
s pokousáním kolemjdoucího; 4x byl řešen řidič s pozitivním 
testem na návykové látky; 4x byl řešen případ nepojištěného 
osobního vozidla; 1x byl přistižen řidič motocyklu, který jel 
v obci více jak 90 km/h. Oznámeno na MěÚ Varnsdorf, kde 
přijde o řidičský průkaz na 1 rok. 
Dopravní nehody – došlo ke třem nehodám s hmotnou škodou 
vyčíslenou na 136 tis. Kč bez újmy na životě nebo zdraví osob. 
Bylo uloženo celkem 59 blokových pokut na místě. 

Redakčně zkráceno dle údajů Policie ČR, OO Krásná Lípa 
 

Obecní knihovna bude od 9.1. do 23.1. 
uzavřena. Děkujeme za pochopení! 



 

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 

 

 

Výroční zpráva Jednotky SDH Rybniště 
Za uplynulý rok jsme s naší jednotkou na příkaz Krajského 
operačního střediska HZS (Kopis) zasahovali celkem u devíti 
událostí. Jednalo se o zásahy technického charakteru (únik 
ropných látek nebo odstraňování nebezpečných stavů – 
stromů přes komunikaci). Požárů jako událostí ubývá, ale 
zároveň se zvyšují počty technických zásahů vlivem počasí a 
silných větrů. Mimo zásahy na příkaz Kopis pomáháme obci 
s doplňováním vody do rybníčků, čištění kanálů a plno dalšího. 
Zároveň také pro občany na jejich vlastní žádost čistíme starou 
odpadovou kanalizaci domů pomoci krtka. 
Během roku 2019 jsme se se všemi členy jednotky podíleli také 
na akcích pořádaných obcí, jako byly například oslavy 125. let 
založení místní Základní a Mateřské školy, kde jsme zajišťovali 
organizační věci, požární a pořádkovou hlídku po dobu celé 
akce. A mimo akce pořádané obcí jsme společnými silami 
zahájili drobné úpravy na klubovně, která úpravy nutně 
potřebuje.  
Dále jsme žádali o dotaci z Ústeckého kraje. Na základě jejího 
schválení jsme nakoupili technické vybavení pro zvýšení 
akceschopnosti celé jednotky. Pořídily se např. lopaty, 
smetáky, 
teleskopický 
žebřík, páčidla, 
vaky na hašení 
lesních porostů 
ve špatně 
přístupném 
terénu, brodící 
holiny a další  
technické 
vybavení. 
 

Chtěl bych tímto poděkovat všem členům jednotky za 
obětavou činnost ve svém osobním volnu nejen při zásazích, 
ale i mimo ně.  Patří Vám velký dík. 
Veliké poděkování paří celému vedení obce v čele se starostou 
obce Ing. Romanem Forferou  za obrovskou podporu 
(materiální i finanční), bez které by naše jednotka nebyla 
schopna fungovat. Přidal bych také poděkování paní 
místostarostce Bc. Petře Vojtěchové, která nám pomáhá 
s veškerou dokumentací pro žádání a získání dotací. 
                                                  Jaromír Chroustovský, velitel JSDH 
 

 

Předvánoční výlet mladých hasičů 
Letos jsme kalendářní rok zakončili jinak než v minulých letech. 
V sobotu 21. 12. se přípravka (děti do 6ti let) vydala s vedoucí 
Mílou a pomocníkem Terkou Petrovou na výlet vlakem do 
České Lípy. Navštívili jsme hernu Klubíčko, kde děti strávily tři 
hodiny her, zábavy a zlobení vedoucích.  K obědu jsme měli 
pizzu a dětské šampusy. Děti dostaly drobné odměny a 
sladkosti. Odpoledne jsme dojeli vlakem domů, nikdo se 
neztratil. 
Mladší a starší děti vyrazily v poledne do Varnsdorfu 
s vedoucím Mírou a jeho ženou Terkou. Nejprve si všichni dali 
pizzu a ve 14 hodin se přemístili do kina na pohádku Trollové a 
kouzelný les. Děti dostaly ještě drobné sladkosti.  

Obě akce se moc povedly.  
Přejeme Všem mnoho štěstí, zdraví, pohody a úspěchů v roce 
2020.                                                                            JCH, IV, MV 

 

 
Přípravka v akci = „naše“ hasičská budoucnost. 
 

 

Dospělí soptíci zabodovali 
Možná už obecní tamtamy rozhlásily ten bláznivý nápad (už 
nevím koho), aby se založilo družstvo dospělých hasičů, které 
by obec reprezentovalo na hasičských soutěžích. Tak se stalo, 
že manželé Chroustovští mladší, manželé Švihoříkovi, Adéla 
Benešová, František Slinták, Jaroslav Hriadel, Michael 
Houštecký, Iva a Jirka Vytlačilovi a Petra Vojtěchová začali od 
června 2019 trénovat – tedy velmi zlehka a nepravidelně, 
nicméně s cílem zúčastnit se a neznemožnit se na zimní soutěži 
v Dolním Podluží. Ta se konala v sobotu 7.12.2019 za velmi 
nevlídného a deštivého počasí a důkladně prověřila odolnost 
hasičských týmů.  
A jak to dopadlo? Do Rybniště jsme přivezli putovní pohár a 
odměny za 1. a 4. místo (raději jsme si to pojistili a do soutěže 
postavili dva týmy)! Asi je fér dopsat, že k vítězství nám 
pomohlo kolo štěstí, na kterém trenér Míra týmu „A“ vytočil 
mínus 15 vteřin!  

 
Radost z vítězství byla samozřejmě veliká.  
 

Na poslední řádek se mi vejde už jen stručné, ale o to větší DÍKY 
pro rodiny Chroustovských a Vytlačilových! Velmi si vážíme 
toho, že už pár let jen díky vaší energii a nadšení držíte „naše“ 
hasiče při životě.                 Petra Vojtěchová, členka SDH Rybniště 
 

 

Oznámení o konání 9. zasedání 

Zastupitelstva obce Rybniště 
Uskuteční se ve čtvrtek dne 30.1.2019 od 17 hod. 

v zasedací místnosti obecního úřadu. 
Zveme všechny občany! 



ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA 

 
 

OHLÉDNUTÍ ZA PROSINCEM 2019 

 

 

 

Svatojiřetínský advent 

 

 

 

 

 

 

Pečení cukroví 

 

 

 

 

 

Zdobení stromků v kostele  

  



Zdobení stromků  pro zvířata 

 

 

 

 

 

Nadílka v MŠ a ZŠ  

 

 

 

 

 

 

Náhradní termín pro ČERTOVSKÉ VYSTOUPENÍ v mateřské škole je 

14.1.2020 od 15 hodin.  

                                                                                                                                 

                                                                                                                                   kolektiv ZŠ a MŠ 

 

PODĚKOVÁNÍ 
Srdečně děkujeme panu starostovi, paní místostarostce i všem dalším zaměstnancům obecního 
úřadu, kteří se svým významným osobním zapojením zasloužili o otevření sálu kulturního domu 
tak, aby v něm mohl proběhnout vánoční koncert žáků ZŠ. Uvědomujeme si, že to nebylo samo 
sebou, a bylo třeba velkého úsilí (od koordinace jednotlivých prací až po samotný konečný úklid). 
Díky Vám se škola může pyšnit akcí, která zahájila novou éru rybnišťského kulturního domu! 
DĚKUJEME! 
 
 
Děkujeme kapele Z5 za doprovod našich žáků na tradičním vánočním koncertu v pátek13.12. 
2019! Konkrétní poděkování patří JANĚ DAŠOVÉ (klávesy a zpěv), JANU MIŠKOVSKÉMU 
(kytara a zpěv), PETRU PURCHARTOVI (sólová kytara), JAROSLAVU PUNČOCHÁŘOVI 
(basová kytara) a JANU DANKOVI (bicí). 
                                                                                                                                                                    Martina Kočišová 


