PRO VÁS
MK ČR E 11824 ročník – IV

měsíc březen – duben 2017

číslo – 3,4

Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail
MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové
vždy do 25. v měsíci. Za obsah příspěvků a jejich gramatickou podobu neneseme
žádnou odpovědnost.
Vážení spoluobčané,
o připravovaných projektech pro letošní rok jsem vás informoval v předchozím vydání, v tomto bych
se tedy chtěl zaměřit především na aktuální dění v obci a především ocenit některé aktivity, které jste
v poslední době mohli zaznamenat.
První z nich je čištění koupaliště v Polesí, které jsme nakonec museli provést dříve, než jsme původně
předpokládali. O této akci jsme se bavili a plánovali jsme ji již delší dobu. Nejprve se odkládala pro
nedostatek vody a slabý přítok do nádrže, v minulém roce byl pak zahájen projekt výstavby rybníka
v lese pod vodárnou U Tří pánů, což zase přineslo obavy, že se do vyčištěného koupaliště splaví
zemina z chystaných zemních prací. Nakonec jsme ale již nechtěli déle čekat a akce se naplánovala na
jaro, nebo spíš ještě konec zimy letošního roku. Vše se totiž muselo stihnout ještě předtím, než se do
nádrže začnou stahovat žáby. Termín byl stanoven na 11. března a já jsem byl velmi potěšen účastí
místních brigádníků, kterých se sešlo okolo 20, a také díky pomoci našich hasičů a zapůjčené technice
z místní pískovny a Milana Pabišty ml. se vše podařilo stihnout během jednoho víkendu. Ještě zbývá
provést drobné úpravy terénu, který byl poničen užívanou technikou, ale myslím, že můžeme říct, že
v letošním roce už bude zase radost si v létě do koupaliště skočit a chtěl bych tímto především
poděkovat všem, kteří se na čištění nádrže podíleli.
V měsíci březnu si kulturní komise připravila pro děti nabytý program při maškarním karnevalu a
společně s členkami Sboru pro občanské záležitosti i s milým vystoupením dětí z mateřské školky
jsme v obci přivítali nového občánka. I tady patří všem velké poděkování.
A nakonec poděkování za raritu, která v současné době zdobí park u místního úřadu. Blíží se období
Velikonoc a parta místních nadšenců si pro nás připravila výzdobu s tímto časem tradičně spojeným.
Z mladoboleslavského Bondy centra získali darem zajíce zároveň s několika kraslicemi, ovšem ve
velikosti, kterou asi málokdo z nás viděl. Z Boleslavi s pomocí techniky firem Profi Regal a Monty
Urban vše společně dopravili, upravili a nakonec postavili tak, aby zajíc dělal především radost dětem
z místní školy a školky. A podle dosud zaznamenaných reakcí se jim to opravdu povedlo. Za tohle i
vám patří moc velké díky. Jsem rád, že si i přes různé chmury najde někdo čas na to, aby vyloudil
úsměv na tváři ostatních a tady se vám to jistě povedlo.
Přeci jen tu ale na závěr zase jedno negativum mám. Na konci měsíce února se s námi rozloučili
dlouholetí obecní pracovníci p. Milan Pabišta st. a p. Milan Chudý. Oběma bych chtěl za jejich práci
pro obec také poděkovat a popřát jim hodně klidu a zaslouženého odpočinku v blížícím se důchodu.
Zároveň máme ale s nahrazením pozice především p. Pabišty, který obsluhoval obecní traktor, velký
problém. Dočasně na této pozici zastupuje p. Gross, protože má jako velitel místní hasičské jednotky
oprávnění s obecními vozidly manipulovat. Máme připraveno několik variant, jak situaci řešit,
budeme se tedy snažit především do blížícího se období sekání trávy traktoristu najít.
S přáním krásného a klidného prožití velikonočních svátků se s vámi rozloučím. Hodně pohody a
jarního slunce.
Jan Vacek, starosta obce

USNESENÍ č. 1/2017
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rynoltice
ze dne 7. 3. 2017
1) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje návrhovou komisi ve složení: Mgr. Petra
Urbanová a p. Soňa Starečková Postlová.
2) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje ověřovatele zápisu ve složení: p. Markéta
Žatečková a Ing. Petr Schlösinger.
3) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje program jednání Zastupitelstva obce Rynoltice tak,
jak byl vyvěšen na úřední desce.
4) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční
dotace z rozpočtu obce Rynoltice
č. S 1/2017 – s Ing. Schlösingerem – předsedou spolku Jítrava, z.s.
č. S 2/2017 – s MUDr. Gabrielou Křečkovou
č. S 3/2017 – s p. Zázvorkou – předsedou spolku Černá Louže-Polesí
č. S 4/2017 – s p. Postlem – předsedou spolku FK RYNOLTICE z.s.
č. S 5/2017 – s p. Kolomým – starostou SDH Rynoltice
5) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje podání žádosti o dotaci na péči o válečné hroby a
schvaluje investiční záměr „Válečný hrob, Rynoltice“.

Usnesení č.2/2017 z jednání Rady obce 7. 2. 2017
Rada obce Rynoltice na svém jednání projednala a přijala usnesení:
 schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-4014735/VB/007 – LB, Rynoltice, Jítrava, p.č.
1449/3 – kNN s budoucím oprávněným ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02
Děčín, zmocněný zástupce KOLLERT ELEKTRO s.r.o., Svárovská 108, 460 10 Liberec
22 dle předloženého návrhu a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
 schvaluje udělení plné moci pro p. P. Kříže, Kostelec nad Vltavou 2, 398 58 k jednání na
Městský úřad Milevsko, Odbor dopravy a živnostenský, úsek registru vozidel ve věci
změny vlastníka nákladního automobilu – hasičský automobil Tatra 138 v registru vozidel.
Plná moc je udělena na dobu do dokončení převodu vozidla z obce Rynoltice na obec
Kostelec nad Vltavou.
 schvaluje Dodatek č. 9 k pojistné smlouvě č. 7720363569 s Kooperativa pojišťovna, a.s.,
Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 dle předloženého návrhu a
pověřuje starostu jeho podpisem (příloha č. 1 k originálu usnesení).
 schvaluje Dodatek č. 2 Smlouvy o nájmu nemovitostí a věcí movitých ze dne 15.11.2010
pro Proven s.r.o., Všelibice-Budíkov 5E, 463 48 Všelibice.
 bere na vědomí zaslání stanoviska zpracovaného JUDr. Ivanem Kopeckým, advokátní
kanceláří, se sídlem Dvořákova 646/4, 460 01 Liberec 1 pro Energii Pro s.r.o., U Sluncové

666/12a, 180 00 Praha 8 ve věci upomínky z 25.1.2017 k úhradě faktury č. 40160680 z
25.5.2016 ve výši 3.323,57 Kč (příloha č. 2 k originálu usnesení).
 schvaluje Žádost o připojení k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ pro Spolek
Lungta, Dlouhá 2/609, 110 00 Praha 1 - obec se připojí k akci Vlajka pro Tibet 2017, a to
vyvěšením tibetské vlajky dne 10.3.2017 na budově OÚ.

Usnesení č.3/2017 z jednání Rady obce 28. 2. 2017
Rada obce Rynoltice na svém jednání projednala a přijala usnesení:
1) schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z Lesnického fondu Libereckého kraje č.
OLP/397/2017 s Libereckým krajem, zastoupeným Martinem Půtou, hejtmanem, na
základě plné moci Jiřím Löffelmannem, členem rady kraje, řízení resortu životního
prostředí, zemědělství a rozvoje venkova, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 dle
předloženého návrhu a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
2) schvaluje Smlouvu o nájmu pozemku p.č. 91, část o výměře cca 300 m2 v k.ú. Jítrava s
pronajímatelem Josefem Havlíkem, Dětřichovská 258, 463 31 Liberec 31 dle
předloženého návrhu (příloha č. 1 k originálu usnesení) a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
3) schvaluje Příspěvek na řidičský průkaz sk. C pro dva strojníky JSDH Rynoltice ve výši
10.000,- Kč/osoba, celkem 20.000,- Kč. Příspěvek bude poskytnut na základě Dohody o
získání kvalifikace.
4) schvaluje Smlouvu o poskytování právních služeb s JUDr. Ivan Kopecký, advokát, se
sídlem advokátní kanceláře Dvořákova 646/4, 460 01 Liberec 1 dle předloženého návrhu a
pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
5) schvaluje Cenovou nabídku na provedení Hlavní mostní prohlídky mostu přes Panenský
potok v Rynolticích od Ing. Naděžda Hájková, KH – Mosty, Projekční a statická kancelář,
prohlídky mostů a investorsko-inženýrská činnost, Hrnčířská 2985, 470 01 Česká Lípa ve
výši 6.413,- Kč včetně DPH.
6) schvaluje Vyjádření k územnímu řízení a připojení na pozemní komunikaci ve vlastnictví
obce p.p.č. 1924/4 za účelem výstavby novostavby rodinného domu na p.p.č. 1449/3, v
k.ú. Jítrava a souhlasí se stavbou DČOV (domovní čistírna odpadních vod) na p.č. 1449/3,
v k.ú. Jítrava pro investora p. P. M., Janův Důl 105, 463 52, zastoupen na základě plné
moci p. L. M., Janův Důl 100, 463 52, s podmínkou uvést pozemek ve vlastnictví obce do
původního stavu.

SPOZ
V měsíci březnu oslavili své životní jubileum:
pan Věra Langpaulová
pan Vladimír Ende
paní Hana Švandová
paní Vlasta Čechová
V měsíci dubnu oslaví své životní jubileum:
paní Helga Mádlová

paní Ilse Kvapilová
paní Miloslava Konývková
paní Eva Hanzlíková

Gratulujeme!!!!

Plánované akce:
14. 4. 2017 (pátek) - Ukliďme svět, Ukliďme Česko, Ukliďme naši obec – obec se poprvé
připojila do úklidové akce, která probíhá na území celé České republiky . Sraz je v 9. hod.
před Obecním úřadem v Rynolticích. Rozdělíme se do skupin a vyčistíme určená místa
v jednotlivých částech obce. Zapojte se s námi do úklidu!
15. 4. 2017 (sobota) se uskuteční sběr železného šrotu od 9,00 – 12,00 hodin. Sběr bude
v těchto částech obce: Rynoltice a Polesí. Šrot vyndejte v den odvozu. Do sběru nepatří staré
lednice a další nebezpečný odpad – nebude odvezeno!!!
30. 4. 2017 (neděle) – Pálení čarodějnic – připravuje se pro Vás v Rynolticích, v Jítravě a
nově i v Polesí. Bližší informace na plakátech.

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU:
POZOR UPOZORNĚNÍ!!!
Pro veškeré platby (místní poplatek za psa, místní poplatek za odpady, nájmy pozemků)

NEBUDOU OD DUBNA 2017 ZASÍLÁNY SLOŽENKY!!!
Platbu lze provést v hotovosti na pokladně OÚ či bankovním převodem na č.ú.
151978559/0300, do poznámky uveďte příjmení a jméno poplatníka.

Nezapomněli jste zaplatit místní poplatky???
Místní poplatek za psa byl splatný do 15. 3. 2017.
Žádáme o okamžitou úhradu buď:

 na účet obce 151978559/0300, do poznámky uveďte příjmení a jméno poplatníka
 v hotovosti na podatelně obce
Sazba poplatku za psy v roce 2017:
(Dle OZV č. 5/2011 o místním poplatku ze psů)
První pes
200,-Kč
Druhý a každý další pes
400,-Kč
První pes-důchodci
100,-Kč
Druhý a každý další pes-důchodci
200,-Kč

Místní poplatek za odpady byl splatný do 31. 3. 2017
Žádáme o okamžité uhrazení buď:
•na účet obce 151978559/0300, do poznámky uveďte příjmení a jméno poplatníka
•v hotovosti na podatelně obce
Místní poplatek v roce 2017:

(Dle OZV č. 2 /2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů)
500,- Kč za osobu/ kalendářní rok – trvale bydlící
500,- Kč za rekreační objekt

Biologický odpad rostlinného původu (bioodpad)
Od 1. dubna 2017 je opět možné odkládat do kontejneru, který je umístěn na parkovišti za
restaurací Nikola.
Do kontejneru patří např. tráva z údržby zeleně a zahrad, drobné větve, listy a nať ze
zeleniny.
Prosíme, velké větve nevhazovat do kontejneru, ale pokládat vedle kontejneru!
Děkujeme OÚ Rynoltice.
KRÁSNÉ MASKY OZDOBILY KARNEVAL
Opět po roce se děti z Rynoltic a blízkého okolí přestrojily do kostýmů svých oblíbených pohádkových postaviček či hrdinů z komiksů a v sobotu 11. 3. se všechny masky sešly v tělocvičně malé školy na dětském karnevalu. Nechyběly princezny a víly, piráti širých moří, zvířátka, dokonce dorazil pan doktor se sestřičkou. Na košteti přilétly malé čarodějky, k vidění
byly i originální masky květinových dětí – hippies a spousta dalších.
Pro zahřátí si děti zatančily a zacvičily a pak se věnovaly připravenému programu. Čekaly je
závody, jako prolézání obručí nebo obíhání kuželů zvířecí chůzí, kterou si sami vybraly. Někdo skákal jako žabka nebo zajíc jiný, se batolil jako káčátko.
Poté děti dostaly noviny, ze kterých měly složit papírovou čepici, jakou nosí Večerníček. Někdo čepičku složil sám, někomu mu seli pomoci rodiče, nakonec jsme se všichni v čepičkách
společně vyfotili.
Děti si také vyzkoušely pití limonády metrovými brčky a jelikož byla s bublinkami, nebyla
soutěž vůbec jednoduchá a většina soutěžících musela okamžitě na toaletu. Pro zklidnění tepové frekvence měly děti za úkol malovat poslepu. Menší děti malovaly slonovi ocas, ty starší
víle Amálce dokreslovaly oči. Všechny nás překvapil úspěch malých dětí, které se z 90 %
trefily přesně.
Nechybělo ani vyhodnocování masek, které jako každý rok není jednoduché. V kategorii
menších dětí vyhrály květinové děti – hippies, v kategorii starších beruška.
Děkujeme všem dětem, které dorazily v krásných kostýmech, rodičům za doprovod a podporu
při soutěžích, DJ Davidovi za hudební reprodukci.
Více fotek na http://rynoltice.rajce.idnes.cz/Karneval_2017_3/
Za kulturní komisi M. Kotková

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V MŠ RYNOLTICE
Dne 2. 5. 2017 se koná Den otevřených dveří v Mateřské škole
Rynoltice. Tento den si vyzvednete veškeré tiskopisy týkající se zápisu
do MŠ.

FK RYNOLTICE - JARO 2017
I.A
Okresní
třída přebor
Kolo Datum

15.
16.
17.
14.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

1.4.
8.4.
15.4.
19.4.
22.4.
29.4.
6.5.
13.5.
20.5.
27.5.
3.6.
10.6.
17.6.

Den
So
So
So
St
So
So
So
So
So
So
So
So
So

Rynoltice
Košťálov
Rynoltice
Rynoltice
Přepeře
Rynoltice
Stráž p. R.
Rynoltice
Hejnice
Rynoltice
Doubí
Rynoltice
Ruprechtice

Kr.Studánka
Rynoltice
V.Hamry B
VTJ Rapid
Rynoltice
Stráž n.N.
Rynoltice
Cvikov
Rynoltice
Desná
Rynoltice
Rovensko
Rynoltice

Výkop
16.00h
16.30h
17.00h
17.00h
14.00h
17.00h
17.00h
17.00h
17.00h
17.00h
17.00h
17.00h
17.00h

Výsledek
0:2 (0:1)

FK RYNOLTICE B - JARO 2017
OKRESNÍ
Okresní
PŘEBOR
přebor
Kolo Datum

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

26.3.
2.4.
8.4.
16.4.
22.4.
30.4.
6.5.
14.5.
21.5.
28.5.
3.6.
11.6.
17.6.

Den
Ne
Ne
So
Ne
So
Ne
So
Ne
Ne
Ne
So
Ne
So

Český Dub
Rynoltice B
Žibřidice
Rynoltice B
Chotyně
Rynoltice B
Volno
Rynoltice B
Hrádek B
Rynoltice B
Vesec A
Stráž n.N. B
Rynoltice B

Výkop Výsledek
Rynoltice B
15.00h 3:5 (1:2)
Chrastava B
14.00h 2:3 (0:2)
Rynoltice B
15.00h
Bulovka
14.00h
Rynoltice B
17.00h
Vratislavice A 14.00h
x
x
x
Nové Město A 14.00h
Rynoltice B
15.00h
Višňová B
14.00h
Rynoltice B
15.00h
Rynoltice B
17.00h
Nová Ves
17.00h

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ZŠ RYNOLTICE
Učitelé ZŠ Rynoltice zvou všechny rodiče a jejich děti,
kteří mají zájem o vzdělávání v naší škole.
Dne 7. dubna 2017 od 8.00 – 13.00 hodin.
Můžete si prohlédnout prostory školy, ale i zhlédnout
výuku ve vybrané třídě.
Možnost účastnit se výuky je v časech:
8.15, 9.10, 10.15, 11.00 hod.
Těšíme se na Vás!
__________________________________________________
ZÁPIS DO 1. TŘÍDY školního roku 2017/2018
se koná v pátek, 21. dubna 2017, od 14 do 17 hodin
Vážení rodiče, nezapomeňte si přinést občanský průkaz a
rodný list Vašeho dítěte
Vašim dětem narozeným od 1. 9. 2010 – 31. 8. 2011 a odkladovým nabízíme:
 Výuku podle vlastního školního vzdělávacího plánu Škola pro všechny
s motivací pro další vzdělávání a praxi
 Individuální, pohodový přístup k Vašim dětem
 Od 1. třídy výuku anglického jazyka
 Výuku v moderních prostorech naší školy
 Využití školní družiny v době od 7:00 – 16:30 hod.

