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Sčítání lidu, domů 

a bytů v roce 2021 
Český statistický úřad 
oznamuje, že se bude 
konat sčítání lidu, domů a 
bytů. 
 

 

Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku 26. března 

2021 na sobotu 27. března 2021. 

Fyzická osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout 
zákonem požadované údaje. Sčítání je primárně navrženo jako 
online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami. Sčítání 
podléhá: a) každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik 
na území České republiky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt 
nad 90 dnů, nebo které byl na území České republiky udělen 
azyl, doplňková ochrana nebo dočasná ochrana, b) každá další 

fyzická osoba, která je na území České republiky v rozhodný 
okamžik přítomna, c) každý dům (i neobydlený) a každý byt (i 
neobydlený). 
Sčítání organizuje, řídí, koordinuje a jeho přípravu, provedení, 
zpracování a zveřejnění výsledků zabezpečuje Český statistický 
úřad. 
Pokud se nesečtete on-line, musíte od 17.4. do 11.5. vyplnit 
listinný formulář, který získáte prostřednictvím sčítacích 
komisařů nebo na kontaktních místech pro sčítání, t.j. na 
vybraných pobočkách České pošty. 
Základní informace o sčítání je zveřejněna na úřední desce 
obecního úřadu. Podrobnější informace naleznete 
na webu www.scitani.cz. 

Zpracováno dle oznámení ČSÚ 
 

 

První letošní zasedání zastupitelstva 
Zastupitelé zasedali ve středu 24.2.2020 a i přes nepříznivý 
vývoj pandemie Covid19 museli projednat řadu záležitostí. 
Schválili například čerpání rozpočtu za 1-12/2020 a potřebné 
rozpočtové změny. Vzali na vědomí dílčí přezkum hospodaření 
obce za období 1-12/2020 bez pochybení a zprávu o 
hospodaření ZŠ a MŠ.  
Velmi podrobně se věnovali informacím o přípravách realizace 
projektu revitalizace veřejného prostranství v centru obce 
Rybniště – o něm jsme již v (pod)Vodníku informovali a znovu 
se k němu vrátíme v dalším čísle. Zastupitelé budou tuto 
záležitost řešit znovu na mimořádném zasedání ZO, které bude 
řádně svoláno v týdnu od 15. do 19.3.. 
Dále zastupitelé odsouhlasili dohodu o spolufinancování 
vodovodů na p.č.k.10 a 435 v k.ú. Rybniště. 
Zastupitelstvo také schválilo zadání rekonstrukce střechy DPS 
Rybniště firmě p. Karla Kýnla, Jiřetín pod Jedlovou za cenu 
téměř 1 mil. Kč  nebo  nákup traktoru NEW HOLAND T5040, 
rok výroby 2009, s čelním nakladačem TRIMA za cenu 
650.000,- Kč. 
Zastupitelé projednali a schválili žádosti o pronájem a následný 
prodej pozemků za účelem stavby rodinného domu (části 
pozemku p.č.k.332 v k.ú. Rybniště o výměře 1467 m2 a části 
pozemku p.č.k.359/6 v k.ú. Rybniště o výměře 5482 m2). 
Vyhověli žádosti o prodej pozemku po dokončení hrubé stavby 
RD z důvodu čerpání hypotéky.  
Zastupitelstvo schválilo prodej části p.č.k.216 v k.ú. Rybniště 
o výměře do 600 m2. 
Zastupitelé se shodli na změnách v rybářském řádu a ceníku 
povolenek k oprávnění lovu ryb na Školním rybníku v Rybništi 
na období od 1.4.2021 do 30.11.2021.  
Zápis ze zasedání je k nahlédnutí na obecním úřadě, usnesení 
jsou zveřejňována na webových stránkách obce. 

Bc. Petra Vojtěchová, místostarostka 

 

 



 

Jak se v naší obci nakládalo s odpadem 

v roce 2020 
V roce 2020 bylo z naší obce odvezeno 214,638 tun odpadu. 
Z toho se vyseparovalo 36,952 tun, a to takto: 
- nápojový karton   0,044 t 
- plastové obaly  13,609 t 
- kovové obaly    0,102 t 
- železo a ocel    3,640 t 
- skleněné obaly    9,831 t 
- papír a lepenka  13,366 t 
- oděvy     1,551 t 
---------------------------------------------------------------------------------- 
Za vývoz separovaného odpadu obec zaplatila 151.145,-Kč. 
Směsného komunálního odpadu (vývoz popelnic a odvoz pytlů 
s logem AVE) bylo z obce odvezeno 75,598 tun a obcí bylo 
svozové firmě zaplaceno 294.777,-Kč.  
Objemného odpadu – velkoobjemový kontejner ve sběrovém 
dvoře -  bylo odvezeno 36,58 tun a obec uhradila 121.807,-Kč.  
Dále bylo z obce odstraněno 0,38 tun pneumatik a 0,587 tun 
nebezpečných odpadů. Úhrada svozové firmě byla 19.069,-Kč. 
Bioodpadu (odpad rostlinných pletiv) bylo z obce odvezeno 
56,76 tun a za likvidaci obec zaplatila 18.755,-Kč. 
Na příjmové straně odpadového hospodářství naší obce se 
promítá příspěvek obci od obalové společnosti EKOKOM, která 
nám vyplácí „odměny“ za třídění a ty se loni vyšplhaly na 
141.249,- Kč. Dalším příjem je za šrot, který je odvážen naším 
vozidlem do Kovošrotu ve Varnsdorfu. Za loňský rok jsme 
utržili 7.330,- Kč, přičemž náklady na odvoz nevyčíslujeme, 
pravděpodobně by byly v podobné výši, tedy zhruba „nula od 
nuly pojde“. Nejvyšším příjmem obce jsou platby od občanů, 
které v loňském roce v souhrnu činily 425.955,- Kč (směsný 
komunální odpad – popelnice, velkoobjemový odpad ve 
sběrném dvoře, bioodpad, nebezpečný odpad). 
Celkové náklady na systém sběru, třídění a likvidace odpadů 
se v roce 2020 v naší obci vyšplhaly na 605.553,- Kč a obec za 
zajištění této služby utržila 574.534,- Kč. Ztráta obce na 
odpadovém hospodářství je tedy 31.019,- Kč, což je 5,12%. 

Simona Hamerská, ObÚ Rybniště 
 

 

Okem starost(k)y 
U příležitosti jubilejního vydání Rybnišťského (pod)Vodníku 
jsme oslovili bývalou starostku a dva bývalé starosty obce, 
abychom jim položili několik otázek: 
 

Ing. Anna Korbelová byla zvolena starostkou obce v prvních 
komunálních volbách po sametové revoluci, které se konaly 
v listopadu 1990. Ve funkci starostky byla tři volební období, tj. 
12 let, do roku 2002. Do roku 2007 pak byla zastupitelkou 
obce.  
Bohumil Dvořáček byl starostou obce od roku 2002 do 2006. 
František Ovčáčík byl zvolen starostou obce v dodatečných 
volbách na jaře 2007 a funkci starosty vykonával do řádných 
voleb v roce 2010.  
 
 

Jak byste zhodnotil/a dobu svého starostování? 

A.K.: Doba mého starostování byla náročná. Jednalo se o 
přechod ze socialismu, ve kterém jsme vyrůstali, do 
kapitalismu, o kterém jsme nic nevěděli. Hlavně to byla práce 
s lidmi a každý z nás měl jinou představu, jak by ten 
kapitalismus měl vypadat.  
B.D.: Špatně se hodnotí moje práce za mého období, proto si 
myslím, že to přísluší občanům naší obce a ne mě. 

F.O.: Dobu, kdy jsem byl zvolen starostou, lze rozdělit na tři 
etapy. Nejdříve, po opakovaných volbách v roce 2007 to byla 
etapa seznamování se s funkcí starosty a spojování obce, 
protože občané v obci byli rozděleni do několika skupin. Svědčí 
o tom ta skutečnost, že ve volbách do obecního zastupitelstva 
v březnu 2007 kandidovalo osm uskupení, což byl a zřejmě na 
dlouhou dobu bude počet nevídaný. Druhou etapu, bohužel 
časově krátkou lze brát jako uklidnění a počátek 
„starostování“. Poslední třetí etapu poznamenal značný úbytek 
financí vzhledem k celosvětové hospodářské krizi. 
  

Kterou akci / událost / projekt považujete za nejúspěšnější? 

A.K.: Akcí, které dopadly úspěšně, je víc: Do obce se vrátila 
budova, kterou jsme přestavěli na dům s pečovatelskou 
službou. Získali jsme do majetku obce Školní rybník a začali na 
něm hospodařit. Začaly se v obci stavět rodinné domy. 
V kulturním domě se pořádaly hezké plesy. 
Chci také uvést nějaké – někdy smutné, někdy věci k neuvěření: 
Telefonní hovor: „Jsem v práci a co mám dělat, když moje 
manželka nedýchá.“ 
Cizí paní přišla na úřad (byl to pátek) s tím, že v kostele je 
schován 1 milion korun. Marně jsme ji přesvědčovali, že kostel 
je zavřený a že během týdne se tam nikdo nedostane. Když si 
vnitřek prohlédla, tak sdělila, že ty peníze jsou někde v příkopu 
kolem silnice a šla je hledat. Z ověřených zdrojů bylo potvrzeno, 
že trpí duševní poruchou. Nejsmutnější událostí bylo to, když 
do budovy obecního úřadu narazilo nákladní auto, při kterém 
zemřely dvě osoby. Úřad se musel vystěhovat. Zlá záležitost 
byla taky, když na Velkém rybníku za horkého léta začaly 
hynout ve velkém ryby.  
B.D.: Za mého působení se zrealizovaly akce, na které dávala 
žádosti o dotaci bývalá starostka. Já je jen zrealizoval – park u 
školy, kruhový objezd u nádraží s chodníkem, pečovatelský 
dům a dostavbu biokotelny. Úspěšnou akcí považuji osvětlení 
na pěší cestě k Hangáru, na kterou jsem získal dotaci.  
F.O.: Za nejúspěšnější akci za svého působení považuji 
jednoznačně zbavení se naší biokotelny. Za dobu tří let, kdy 
kotelnu provozovala liberecká firma, naše obec ušetřila 
v rozpočtech cca 3 mil. Kč. Nuceným převzetím zpět do vlastní 
režie v únoru 2010 a jejím provozováním do června 2010 přišla 
obec na nákladech o více než jeden milion korun. To bylo 
v době, kdy navíc vrcholila hospodářská krize a rozpočty obcí 
byly značně kráceny. Proti dnešní kovidové krizi však ztráty 
nebyly ničím kompenzovány. Z akcí, které si myslím, že se 
podařily, byla oslava 140 let hasičů v Rybništi v červenci 2010. 
 

Vzpomenete si, co se Vám nepovedlo nebo co Vás mrzí, že 

jste nedokončili? 

A.K.: Nepovedlo se taky dost věcí: byla to hlavě náročná stavba 
biokotelny a rozvodů tepla po obci. Když jsme celou akci 
plánovali, tak ještě byla v provozu místní pila. Její vedení 
potvrdilo dostatek paliva, pod okny úřadu každý pracovní den 
jezdily povozy plné odpadu z pily na místní skládku. Ovšem než 
byla ukončena potřebná stavební povolení na stavbu a její 
realizaci, byl na pile ukončen provoz. 
Další akce „položení kabelů pro pevnou linku na telefon“ do 
každého domu. Nakonec to bylo zbytečné, protože lidé začali 
používat mobilní telefony. 
B.D.: Hodně mě mrzí, že jsem spustil provoz biokotelny, kterou 
realizovala bývalá paní starostka. Ale zvolen jsem byl těsně 
před kolaudací. Byla to špatná investice. Provoz stál obec 
mnoho financí a byla téměř nevyužita. Nestihl jsem dokončit 
dostavbu pečovatelského domu. 

Pokračování na str. 5. 



 

 

Psalo se… Rybnišťský (pod)Vodník 
20.9.1999  

Zahájení školního roku 1999/2000 

Zaměstnanci školky: Irena Svatošová – ředitelka, Marcela 
Litošová – učitelka, Jana Hrubešová – školnice.  
Poslední školní rok druhého tisíciletí jsme zahájili trochu jinak 
než každý školní rok.  
Jistě je Vám všem známo, že naše obec obdržela znak i vlajku. 
Proto jsme se rozhodli navázat na novou tradici v naší škole, to 
tak, že jsme dětem k nástupu do základní školy ušili komplety 
v barvách vlajky i s čepičkou. Myslíme si, že se všem nové pojetí 
vítání dětí do základní školy líbilo. Budeme se snažit takto vítat 
nové prvňáčky každý školní rok. Děti byly obdarovány šerpou 
pro vzpomínku na léta strávená v mateřské škole. Přejeme 
rodičům těchto dětí hodně trpělivosti a věříme, že vám vaše 
děti budou dělat jen samou radost.  
Do základní školy odešlo 11 dětí.  
Poděkování zaměstnankyním mateřské školy za velmi pěkně 
připravenou školu na nový školní rok. V mateřské škole je 
v tomto školní roce zapsáno 27 dětí a tímto je kapacita školky 
naplněna.  
Poděkování Obecnímu úřadu za velmi dobrou spolupráci 
s mateřskou školou jak ze strany pí starostky ing. Anny 
Korbelové, tak celého zastupitelstva.  

ředitelka mateřské školy Irena Svatošová 

 
Fotografii jsme převzali v původní kvalitě – pozná se někdo z 
„absolventů MŠ“ roku 1999 – 2000? 
 
 Zahájení školního roku 1999 – 2000 proběhlo letos jako 
každoročně za účasti zástupců obce, pedagodů MŠ a ZŠ, všech 
žáků a rodičů dětí 1. ročníku.  
Prvňáčci se všem představili jako „Absolventi MŠ“ a definitivně 
se tak rozloučili s mateřskou školou. Jako památku na první 
školní den si domů odnesli upomínkovou knížku z MŠ, kornout 
sladkostí, hodně nových zážitků a dojmů.  
Výuka opět probíhá podle vyučovacího programu „Základní 
škola“. 1. a 2. třídu vyučuje pí Václava Konfrštová, 3. a 4. třídu 
pí Jana Thomasová. Vychovatelkou ve školní družině je pí 
Milada Svárovská.  
I v letošním školním roce bude probíhat sběr PET lahví a 
starého papíru, zúčastníme se opět několika výtvarných soutěží 
a menších akcí, proběhnou i veřejná vystoupení.  
Věřím, že pro všechny bude školní rok 1999 – 2000 úspěšný a 
splní každému to, co od něj očekává.  
Provozní zaměstnanci zůstávají: pí Ludmila Pečimonová, pí 
Ivana Pažebřuchová (školní kuchyně), a p. Klaus Dvořáček 
(školník). Po sedmi letech ukončila pracovní poměr v ZŠ 
školnice pí  Lenka Moravcová  a  na  místo uklízečky  byla přijata  

pí Margita Danková.  
Jim oběma přeji hodně spokojenosti v novém zaměstnání a 
všem ostatním hodně zdraví a pracovního elánu.  

Mgr. Jana Thomasová, ředitelka školy 
 

 

PROVOZ ŠKOLY OMEZEN 
Podle usnesení Vlády ČR č. 200 ze dne 26.2.2021 dochází 
k omezení provozu celé školy. Zákaz osobní přítomnosti dětí 
v mateřské škole a žáků v základní škole je prozatím stanoven 
do 21.3.2021.  
Speciální dílo k jubilejnímu březnovému vydání (pod)Vodníka 
stihly připravit děti z 1. a 2. ročníku a my vám je ve spolupráci 
s vedením ZŠ a MŠ dopřáváme v barevném provedení.   
Užijte si radost dětí i vy a v rodinách se opatrujte! 

PeV 
 

 

Starostové ze Šluknovska jednali                           
s hejtmanem Ústeckého kraje 

V pátek 19.2.2021 měli starostové ze Sdružení pro rozvoj 
Šluknovska možnost prostřednictvím videokonference jednat 
s hejtmanem Ústeckého kraje Ing. Janem Schillerem, radním 
pro zdravotnictví Ing. Radimem Laiblem, předsedou 
představenstva Krajské zdravotní, a.s. Mgr. Ing. Jindřichem 
Zetkem a ředitelem Lužické nemocnice MUDr. Petrem Malým. 
Ze sestavy hostů je zřejmé hlavní téma jednání – tedy 
budoucnost akutní lůžkové péče ve Výběžku. Starostům bylo 
přislíbeno, že k 1. 4. 2021 dojde k převodu Lužické nemocnice 
pod Krajskou zdravotní, a.s. zatím formou pachtu, zpracovává 
se studie pro nastavení budoucího rozsahu zdravotní péče a 
připravuje se projekt modernizace nemocnice. Tak snad 
konečně světlo na konci tunelu. Zároveň byla prodiskutována 
činnost a role vakcinačního centra v nemocnici, s případným 
zapojení obcí. Očkovací centrum se rozebíhá i v městské 
nemocnici Varnsdorf. Na Šluknovsku budou působit i mobilní 
očkovací týmy. 
V další části starostové diskutovali s hejtmanem problematiku 
úspor, které Ústecký kraj avizuje v souvislosti s ekonomickými 
dopady pandemie covid-19 na jeho příjmy. Pan hejtman sdělil, 
že například úspory v dopravě by měly být nalezeny jinde než 
v omezování spojů. V budoucnu však bude potřeba zrevidovat 
současné nastavení veřejné dopravy s ohledem na její 
využívání občany. Stejně tak se dále počítá i s podporou 
cestovního ruchu, bude se hledat i cesta k podpoře obcí na 
zpracování projektových dokumentací pro připravované 
rozvojové projekty. Ústecký kraj bude v budoucím období více 
využívat různých dotačních nástrojů pro vlastní investice. 
Bohužel musely být zastaveny plánované investice v 
nemocnicích KZ, a.s. neboť pro ně nebylo zajištěno dostatečné 
financování. Na závěr hejtman sdělil, že vnímá Šluknovsko jako 
v minulosti opomíjenou část Ústeckého kraje a bude se snažit 
toto změnit. 
Starostové dále projednali činnost dobrovolných svazků obcí 
SEVER a TOLŠTEJN v mezidobí jednání. Rozhodli o ocenění Ing. 
Jiřího Raka z obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko. 
Za dlouhodobou a mimořádnou práci při propagaci a rozvoji 
cestovního ruchu v destinaci České Švýcarsko obdržel Jiří Rak 
tzv. Milanovu cenu. 
Dále starostové schválili finanční příspěvek na zajištění XXXIII. 
ročníku mezinárodního cyklistického závodu Škoda Tour de 
Feminin. Startovní listina je plná, zájem týmů obrovský. Je 
připraven nový, divácky atraktivnější formát závodu.  

Jan Kolář, předseda SPRŠ; tisková zpráva SPRŠ, zkráceno 



 



 

Okem starost(k)y 
Pokračování ze str. 2 
 

Vzpomenete si, co se Vám nepovedlo nebo co Vás mrzí, že 
jste nedokončili? 
F.O.: Funkci starosty jsem vykonával pouze asi tři a půl roku, 
což snad uzná většina občanů, není dost času na něco 
„velkého“. Samozřejmě i přes největší snahu vše se nepodařilo 
udělat tak, aby byla s mou prací spokojena drtivá většina 
obyvatel naší obce. Ve funkci starosty se člověk nikdy 
nezachová tak, aby ho za to oslavovali všichni občané. Mou 
snahou jednoznačně bylo, aby to vždy byla alespoň většina. 
 

Vybaví se Vám první / nějaký článek, který jste pro Rybnišťský 
(pod)Vodník připravil/a? 
A.K.: Jsem ráda, že místní zpravodaj se udržel pro informování 
občanů, co se děje v obci. Přiznám se však, že 30 let je dlouhá 
doba a nepamatuji si, s čím jsme ve zpravodaji začínali.  
B.D.: Na první článek si už nevzpomínám.  
F.O.: Na první článek si už nepamatuji, ale předpokládám, že 
jsem v něm hlavně poděkoval mým voličům za důvěru. Z mé 
„tvorby“ pro uvedený měsíčník si vzpomínám na článek ze 
srpna 2008, kdy probíhaly vzpomínky na srpnovou „pomoc 
bratrských armád v roce 1968“. Z naší obecní kroniky jsem se 
ze zápisu k této události dovídal věci, které mě velmi potěšily. 
Svědčily o tom, že i v Rybništi se obyvatelé stavěli k okupaci 
naší země tak, jako v celém tehdejším Československu. 
 

Čtete obecní zpravodaj stále? Chybí Vám v něm něco? 
A.K.: Rybnišťského (pod)Vodníka pořád sleduji, je to zajímavé 
čtení o tom, co se v obci (a také v okolí) děje. Ti, kteří teď do 
časopisu píší, dobře ví, jak je někdy složité číslo naplnit. Proto 
přeji všem, ať vytrvají a za jejich práci s místním časopisem 
„Vřelé díky!“.  
B.D.: Obecní zpravodaj čtu pravidelně. Jsem spokojen, nic mu 
nechybí. 
F.O.: Samozřejmě zpravodaj čtu pravidelně, protože je to pro 
nás, co téměř nikam nechodíme, jediný zdroj informací o tom, 
co se v obci děje, nebo co se událo. Pokud bych ještě něco ve 
zpravodaji hledal, a taky aby to bylo zajímavé pro ostatní 
čtenáře, rád bych se třeba dovídal nějaké zajímavosti z historie 
této obce. 
 

Chtěl/a byste něco vzkázat současnému vedení obce?  
A.K.: bez vzkazu.  
B.D.: Vedení obce v současné době je velmi dobré. Dělá 
maximum pro obec i občany.  
F.O.:  Aby vždy mělo na paměti rozkvět celé obce, aby stejně 
pečovalo o všechny občany bez rozdílu jejich sympatií k vedení 
obce a aby se vždy snažilo pomáhat nejpotřebnějším. Nakonec 
taky aby už za jeho vedení skončilo toto „covidové“ období, 
které je pro většinu lidí značnou psychickou přítěží. Vzhled obce 
se hodně mění k lepšímu. Přál bych vedení, abychom se všichni 
dočkali taky nového využití prostor bývalé pily, která je sice 
soukromým majetkem, ale vzhledu obce vůbec nepomáhá. 
Děkujeme za odpovědi a všem přejeme do dalších let mnoho 
zdraví a spokojenosti!  

Bc. Petra Vojtěchová, místostarostka 
 

 

Poděkování za zimní údržbu 
Velmi rádi zveřejňujeme poděkování od pánů Doležala                       
a Koudelky z Nové Chřibské za zimní údržbu prováděnou 
nasmlouvaným traktoristou T. Beerem a naším řidičem                        
J. Devátým.  

 

 

Společenská kronika 
Narozeniny v měsíci březnu 2021 oslaví: 

Marie Rauchová  Annelies Zelingerová 
Drahuše Škvorová  Květoslava Komárková 
Zdeněk Škach   Zdeněk Flégr 
Pavel Chládek   Blanka Merežková 
Jiří Klor    Věra Žídková 
 
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 březnu oslaví své narozeniny 
 
paní Marie Rauchová. 
 
Přejeme hodně zdraví.  
Klub důchodců 

 
 

 Narození únoru 
 

 
Veronika Kubínová 

 
  
 

 

 

Rozloučení s běžkařskou sezónou 
Vážení malí i velcí nadšenci běžkování, děkujeme za vaši přízeň 
a podporu v letošní zimě, která k nám byla štědrá a zimního 
materiálu poslala víc než dost. Vaše radost byla i naší radostí! 
Děkujeme i těm, kteří nám na provoz skútru přispěli.  
Skútr letos najezdil asi 800 kilometrů a řidiči na něm strávili 
přes 60 hodin. V lednu a únoru (poslední údržba proběhla 
16.2.) se nám povedlo udržovat v dobrém stavu 10 kilometrů 
běžkařských stop na okruzích v Rybništi, dalších 5 kilometrů 
v Krásné Lípě. Naše aktivita inspirovala i další města – ve 
Šluknově jsme pomohli protáhnout první běžkařské trasy a do 
Varnsdorfu jsme skútr půjčili.  
Budeme si přát,  aby ani v dalších zimách sníh nechyběl. 
Budeme běžkařské stopy v okolí opět udržovat, rozvíjet                         
a pokusit se zaktivizovat další spolupráci. 
ZA „SKI RYBNIŠTĚ“: Roman Forfera a Míra Chroustovský (řidiči), 
Jiří Bareš (technická podpora), Petra Vojtěchová (reklama a 
komunikace)  

 

 

Ranní běžky v Rybništi (26.1.) v podání Herberta Schwarze. 



 

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 
 

 

V půjčovně NORTH 
BIKE si můžete zapůjčit 
elektrokoloběžky od 
českého výrobce. 
Zdolat na nich můžete 
ty nejtěžší terény. 
Vyjet můžete za 
každého počasí i ve 
sněhu jelikož nový typ 

elektrokoloběžek pro rok 2021 je celoroční. 
Pro adrenalinové nadšence máme k zapůjčení od začátku 
března 2021 elektrokoloběžky nejvyšší třídy BIG ONE-S 
neuvěřitelným výkonem 3000 W a baterií 35 Ah, dojezdem 85 
- 95 Km, pro tento typ koloběžek není žádný kopec překážkou. 
Půjčovnu elektrokoloběžek najdete přímo na náměstí v centru 
Krásné Lípy. Rezervaci provedete telefonicky (774104126, 
728564095), nebo přes email: north.bike@seznam.cz. 
 

 

Výzva sběratele 

Sháním tyto Mikov nože s kapkovitou čepelí a pouzdra k nim.          

S vysokými částkami počítám, určitě se domluvíme. Dále 

sháním jakékoliv dokumenty a informace týkající se jejich 

výroby a historie. 

Kontakt: Petr Menšík, telefon: 608 426 801, email: 

petr.noze@gmail.com;

 
 

Toulavá kamera České televize 
Kamera se toulala u sousedů v Jiřetíně pod Jedlovou. 
V záznamu dílu z 21.2.2021 na webu České televize můžete 
mrknout do jiřetínského podzemí. 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1126666764
-toulava-kamera/  

 

 
Informace k dani z nemovitých věcí na rok 2021 

Pondělí 1. února 2021 byl posledním dnem (v řádném termínu) 
pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 
2021. Vzhledem k současné pandemii je prominuta pokuta za 
opožděné podání daňového přiznání za podmínky, že k podání 
daňového přiznání dojde nejpozději dne 1. 4. 2021! 
Platí to pro poplatníky, kteří v roce 2020 nově nabyli do svého 
vlastnictví pozemek, zdanitelnou stavbu nebo bytovou či 
nebytovou jednotku nebo pokud zaevidovali krajinný prvek na 
svém pozemku. Také ti, kteří nemovitou věc darovali, prodali 
nebo jinak pozbyli, musí tuto skutečnost oznámit finančnímu 
úřadu. Změnou rozhodnou pro stanovení daně je také změna 
výměry parcely na základě revize katastru nemovitostí.  
Poplatník, který podával daňové přiznání v uplynulých letech, 
a nezměnily se u něj skutečnosti rozhodné pro stanovení daně, 
daňové přiznání nepodává. 
Nejzazší lhůta pro zaplacení daně z nemovitých věcí (případně 
první splátky této daně) je 31. května. Finanční správa bude 
poplatníky informovat o jejich daňové povinnosti na rok 2021 
jako tradičně formou složenky, kterou obdrží do poštovních 
schránek nebo formou hromadných předpisných seznamů, 
které budou v květnu k nahlédnutí na finančních úřadech. 

Převzato z webových stránek www.financnisprava.cz 
 

 

 

 
 

 
 

Připomínáme, že do konce března jsou 
splatné poplatky za psa a nájmy pozemků! 
 

*** 



Obrázek školy je práce dětí 1. a 2. ročníku 

 

VZKAZ DĚTÍ VŠEM PŘÍZNIVCŮM NAŠÍ ŠKOLY 

… Naše škola je báječná, zábavná, hezká, 

nejkrásnější, jedinečná, krásná, milá, 

senzační! 

Rádi se v ní učíme, hrajeme si a potkáváme 

s kamarády. 

NAŠE ŠKOLA JE PROSTĚ NEJLEPŠÍ!!! 



Obrázek školy je práce dětí 1. a 2. ročníku 

 

Děti z MŠ řekly: 

„Naše školka je…“ 

Zábavná 

Hezká 

Barevná 

Hezky 

vyzdobená 

Hravá 

Nejlepší Velká 


