
       PRO VÁS 

MK ČR E 11824     ročník – III.  měsíc – duben 2015    číslo –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. 

Slovo starosty 

Vážení spoluobčané, 

dovolte, abych Vás informoval o událostech, které v nedávné době více či méně ovlivnily 

život v naší obci. Jak jste si jistě všimli, podél rychlostní silnice I/13 v úseku Jítravy došlo 

k prokácení náletových dřevin, které musely do konce období vegetačního klidu uvolnit cestu 

chystané výstavbě protihlukové stěny, v následujících dvou až třech měsících investor 

provede výběrové řízení na dodavatele a měla by být zahájena výstavba. Uvedený časový 

harmonogram se pochopitelně nesetkal s dobrými ohlasy, protože po vykácení stromů se hluk 

výrazně zvýšil, přesto bych vás chtěl požádat o trpělivost, s investorem jsme v komunikaci a 

budeme usilovat o zahájení prací v uvedeném termínu. Další plánované akce, které zčásti také 

změní podobu naší obce, se také týkají stromů. V následujících měsících dojde k provedení 

zdravotních prořezů některých dřevin na frekventovaných místech, především se jedná o lípu 

na dětském hřišti u ZŠ a lípu u místní pily. A v plánu jsou samozřejmě i další, vše bude záležet 

především na tom, jak budeme úspěšní při získávání příspěvků z Programu péče o krajinu. 

Další nejbližší plánované akce naleznete na dalších stránkách těchto listů. 

V předešlých dnech byl také Krajským úřadem v Liberci proveden audit hospodaření obce za 

uplynulý rok. Kontrola dopadla bez větších nedostatků. Připomínky z dílčí části auditu, který 

proběhl krátce po našem zvolení do funkcí, se nám podařilo doplnit. Uplynulo jen velmi 

krátké období, abych mohl jakkoliv hodnotit naše dosavadní působení. Většinu času jsme 

dosud museli věnovat především převzetí nutných povinností a úkolů obecního úřadu. Dále 

zjišťování, v jakém stavu se nacházejí některé záležitosti naší obce. Výsledkem tohoto 



procesu by měla být především příprava a tvorba Programu obnovy venkova na období 2015 

– 2021 jako strategického dokumentu, podle kterého se budeme postupně snažit zaměřit na 

nejpalčivější problémy obce.  

Bohužel se toto netýká jen fyzického stavu majetku obce. Podle dojmů a informací z jednání 

v našem nejbližším okolí nemají Rynoltice vůbec dobrou pověst. Jsme vnímáni jako vesnice, 

kde se lidé mezi sebou neustále jen dohadují a nejsou schopní se na ničem domluvit. Pereme 

na veřejnosti špinavé prádlo a různé spory ani nestíhají příslušné orgány řešit. Bohužel i na 

mě spadlo několik nedořešených záležitostí z minulosti, a přestože spoustu z nich mi ani ze 

své pozice nepřísluší řešit, musím jim věnovat také poměrně velké množství času. Toto se 

projevilo i na posledním veřejném zasedání zastupitelstva obce. K jeho průběhu ani 

rozhodnutím se vracet nechci, vše podstatné naleznete v přiloženém usnesení č. 1/2015. Mohu 

jen podotknout, že každý občan má právo vyjádřit svůj názor k projednávaným bodům 

programu veřejného jednání, to nikomu nelze ani nechci upřít, abychom však předešli někdy 

až příliš bouřlivým diskusím, které nakonec ani nepřinesou žádné řešení, máte možnost 

cokoliv projednat na obecním úřadě, dveře jsou vám otevřené. Nekonstruktivní dohady na 

zastupitelstvu obce nic nevyřeší. 

Přeji vám krásné slunečné přicházející jarní dny. 

 

 Jan Vacek 

 starosta obce 

 

 

Kam odkládat odpady v Rynolticích ??? 
Směsný komunální odpad je složka komunálního odpadu, který zůstává po vytřídění papíru, 
skla, plastů, biologického, objemného a nebezpečných složek komunálního odpadu 

- ukládá se do typizované sběrné nádoby (popelnice 120 l, 240 l a kontejneru) umístěné na 
individuálním nebo společném stanovišti. 
 
Tříděný odpad je složka komunálního odpadu vzniklá odděleným sběrem za účelem dalšího 
využití – PLASTY, PAPÍR, SKLO, NÁPOJOVÉ KARTONY, DROBNÝ KOVOVÝ ODPAD 

- ukládá se do zvláštních sběrných nádob - kontejnerů 
PLAST – barva žlutá 
PAPÍR – barva modrá 
SKLO – barva zelená 
NÁPOJOVÉ KARTONY – barva oranžová 
KOVY – barva šedá 



Stanoviště a počet zvláštních sběrných nádob pro tříděný odpad: 
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Biologický odpad rostlinného původu (bioodpad) 
- nově od roku 2015 - je zajišťován v období od 1. dubna do 31. října 
- patří sem např. tráva z údržby zeleně a zahrad, větve, listy a nať ze zeleniny 
- kontejner bude umístěn na parkovišti za restaurací Nikola 
Kontejner je určen pouze pro bioodpad !!! 
Prosíme větve nevhazovat do kontejneru, ale pokládat vedle kontejneru… 
Nebezpečný odpad 
- je zajišťován celoročně odkládáním do sběrného dvora společnosti Gesta a.s., Rynoltice 149 
Objemný odpad 
- je zajišťován celoročně odkládáním do sběrného dvora společnosti Gesta a.s., Rynoltice 149 
- jedná se o odpad, který nelze uložit do sběrné nádoby určený pro směsný odpad s ohledem 
na její rozměr, hmotnost např. nábytek, koberce… 
Sběrný dvůr pro trvale bydlící zajišťuje ZDARMA do 100kg/rok  Gesta a.s., Rynoltice 
149 
 
Sběrný dvůr je otevřen: 
Středa – 8.00 – 14.00 hod. 

Každá sudá sobota v měsíci – 8.00 – 12.00 hod. 



Usnesení č.5/2015 z jednání Rady obce 11.3. 2015  

 
 
Rada obce Rynoltice na svém jednání projednala a přijala usnesení: 
1) schvaluje zveřejnění záměru pronájmu p.p.č. 626/10, část 25 m2,  v k.ú. Jítrava  
2) schvaluje zveřejnění záměru pronájmu p.p.č. 1606/1, část 251 m2,  v k.ú. Rynoltice  
3) schvaluje žádosti o pronájem p.p.č. 897 o výměře 823 m2 za cenu 1 Kč/m2/rok  v k.ú. Jí-

trava a p.p.č. 898/2 o výměře 1559 m2 za cenu 1 Kč/m2/rok v k.ú. Jítrava žadateli p. M.F. 
4) schvaluje smlouvu o spolupráci při zabezpečování požární ochrany v obci Janovice v 

Podještědí  
5) schvaluje podpis Dodatku č. 7 k pojistné smlouvě č. 7720363569 s pojišťovnou Koopera-

tiva, a.s., Vienna Insurance Group  
 
 

Usnesení č.6/2015 z jednání Rady obce 31.3. 2015  

 
 
Rada obce Rynoltice na svém jednání projednala a přijala usnesení: 
1) schvaluje změnu rozpisu rozpočtu č. 1 v paragrafech požární ochrana a místní správa 
2) schvaluje pronájem nebytových prostor v přízemí domu č.p. 98 v obci Rynoltice, provoz-

ní místnosti o celkové výměře 91 m2 žadateli A. D.  
3) schvaluje žádost o prodloužení pronájmu p.p.č. 626/10 o výměře 25 m2 za cenu 20.000,- 

Kč/rok  v k.ú. Jítrava společnosti O2 Czech Republic a.s.  
4) revokuje usnesení č. 2/2014 – odměny členům komisí od 10.11. 2014 – předseda komise 

ve výši 760,- Kč, členi komise ve výši 500,- Kč 
5) schvaluje odměny členům komisí s účinností od uzavření dohody o provedení práce – 

předseda komise ve výši 760,- Kč, členi komise ve výši 500,- Kč  
6) schvaluje žádost o příspěvek ze sociálního fondu obce Rynoltice 
7) schvaluje podpis smlouvy o odběru a zpracování bioodpadu se SAP Mimoň spol. s.r.o. 
8) schvaluje žádost o pronájem p.p.č. 1249/1 o výměře 6740 m2 a p.p.č. 1249/2 o výměře 

9108 m2 (vodní plochy) za cenu 15.000,- Kč/rok v k.ú. Rynoltice žadateli Český rybářský 
svaz – místní organizace Jablonné v Podještědí. 

9) schvaluje úhradu poloviny nákladů spojených s odstraněním sloupu VN na pozemku 
p.p.č. 638 v k.ú. Rynoltice v částce 8.947,95 Kč, pod podmínkou, že sloup zůstane na po-
zemku složený. 
 

 

 

USNESENÍ č.1/2015 
 

 ze zasedání Zastupitelstva obce Rynoltice konaného  

dne 16.3. 2015 

 
1) Schvaluje OZV  č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Rynoltice. 
 



2) Schvaluje předběžné nabytí pozemku p.č. 1932/2 o výměře 267m2 v k.ú. Jítrava  za 
cenu 70,-Kč/m2. 

3) Neschvaluje žádost o poskytnutí dotace na vybavení a provoz oddílu Mladých hasičů 
SDH Rynoltice. 

4) Schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2015 

Příjmy navýšeny o:  156.741,-Kč  

Výdaje navýšeny o:          1.978.382,-Kč 

 
5) Schvaluje smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Rynoltice 
č. S 1/2015 – s p. Schlösingerem – předsedou sdružení Jítrava 
č. S 2/2015 – s Mudr. Křečkovou 
č. S 3/2015 – s p. Zázvorkou – předsedou sdružení Černá Louže-Polesí 
č. S 4/2015 – s p. Postlem – předsedou sdružení TJ Sokol Rynoltice 

6) Revokuje usnesení  č.5/2014 ze dne 24.7. 2014, bod 2 pozemky – prodej části pozem-
ku p.č. 1958/22 v k.ú. Rynoltice po oddělení za částku 30,- Kč/m2 včetně nákladů na 
zaměření. 

7) Schvaluje prodej části pozemku p.č. 1958/22 v k.ú. Rynoltice po oddělení za cenu 10,- 
Kč/m2  včetně nákladů na zaměření žadateli J. K. 

8) Schvaluje dle darovací smlouvy bezúplatný  převod pozemku p.č. 1227/65 o výměře 
84 m2 v k.ú. Rynoltice pro Obec Rynoltice. 

9) Schvaluje zařazení návrhů  č. 1, 4 (pro pozemek st.p. 174), 5, 6a (s podmínkou), 6b (s 
podmínkou), 6c, 7 (s podmínkou),  9 , 10 (s podmínkou), 11, 12 (s podmínkou), 13, 
14, 15 do 2. změny územního plánu obce Rynoltice. 

10) Neschvaluje zařazení návrhů č. 4 (pro pozemek parc.č. 2183/1), 8, do 2. změny územ-
ního plánu obce Rynoltice. 

11) Bere na vědomí návrh č. 3 do 2. změny územního plánu obce Rynoltice. 
12) Schvaluje vstup Obce Rynoltice do Sdružení obcí Libereckého kraje se sídlem V 

Liberci III, Tř. 1. Máje 858/26, IČO 64669246. 
13) Schvaluje vstup do Svazu měst a obcí České republiky. 
14) Ukládá kontrolnímu výboru zjistit dohodu o převedení vozíku, polní kuchyně do 

                  příštího zasedání Zastupitelstva obce Rynoltice. 
                
   

Upozornění pro občany 
 
Poplatek za odpady a psy se měly uhradit do konce března, nezapomněli jste?  
Od čtvrtka 9. 4. 2015 nebudou vyváženy popelnice se známkou na rok 2014 – musí mít 
novou známku na rok 2015. 
 
Od 1. 5. 2015 dochází ke změně hodin pro veřejnost pošty Rynoltice 
 
   Po – pá  13,30 – 16,30 hod. 
 

  

 



Sbor pro občanské záležitosti 

 V měsíci dubnu oslaví své životní jubileum: 

 paní Helga Mádlová  

 paní Hana Maříková 

 paní Hana Kašpárková 

       Gratulujeme!!!!!!!!!!! 

Vzhledem k nedořešeným sporům ohledně pronájmu sálu v Kulturním domě 
v Rynolticích, jsme se po dohodě s vedením obce rozhodly, že se velikonoční posezení pro 
seniory neuskuteční.  

 

Dovolujeme si Vás pozvat  na 

Koncert v kostele sv. Barbory v Rynolticích, 

který se koná v neděli 12. dubna 2015 od 15 hodin v místním kostele. Vystoupí flétnový 
soubor Osminky z Liberce a děti ze Základní školy v Rynolticích. Dobrovolné vstupné bude 
použito na opravu kostela. 

Akci pořádá Obecní úřad v Rynolticích ve spolupráci se SPOZ, kulturní komisí a 
Římskokatolickou  farností Rynoltice 

 

Kulturní komise 

Dětský karneval 
 

Dne 14. března se konal v tělocvičně Základní školy Rynoltice dětský karneval, pořádaný 
kulturní komisí. Hojná účast dětí a jejich krásné a nápadité kostýmy nás potěšily. K vidění 
byli indiáni, víly, princezny, námořník, pirát, karkulka a spousta dalších pěkných masek. Pro 
děti byly připraveny hry a zábavné soutěže oceněné sladkostmi. Celou akci moderoval a 
hudebně doprovázel DJ David, kterému moc děkujeme. Na závěr proběhlo vyhodnocení 
masek. Masky, které nejvíce komisi zaujaly, byly odměněny cenami. Během akce byly 
pořízeny fotografie, které si můžete prohlédnout na internetu, na zde uvedeném odkazu – 
http://rynoltice.rajce.idnes.cz/karneval_2015_3/. 
V poslední řadě bychom chtěli poděkovat manželům Mádrovým za sponzorský dar. 
Těšíme se na další ročník a doufáme, že účast bude opět velká. 
 

Za kulturní komisi M. Poldová 
 



Oznámení o změně webové domény občanského sdružení Jítrava 

  
Vážení uživatelé webových stránek Jítravy, omlouváme se tímto za jejich nedostupnost po 
dobu více jak jednoho měsíce. Od počátku dubna 2015 jsou stránky opět v provozu. Došlo 
však k drobné změně. Pro vstup na stránky je třeba nově zadat: 

  

www.jitrava.eu 

 
Původní doména (www.jitrava.com) byla bez našeho vědomí přeregistrována na neznámého 
uživatele a její nynější obsah nemá s Jítrava, o.s. nic společného. Snažili jsme se tuto nepří-
jemnost během minulého měsíce vyřešit a původní doménu získat zpět, ale pravidla "virtuál-
ního světa" jsou velmi specifická a neprůhledná. Je to pro nás velké poučení do budoucna. 
Nynější doménu si již pohlídáme mnohem důsledněji. Věříme, že je to již opravdu poslední 
změna názvu webových stránek Jítravy. 

  
Vzhled a obsah stránek se v ničem neliší a již brzy na nich najdete plakát k letošní pouti! 
Doufáme, že nám i nadále zůstanete nakloněni. 

  

Za Jítrava, o.s., Pavel Žatečka 

"I letos v Jítravě proběhne sběr železného šrotu. Měl by se uskutečnit 18. nebo 19. 4. Termín 
bude v Jítravě upřesněn plakátem." 

 

SLET ČARODĚJNIC 
 

kdy: 30.4.2015 
kde: jako již tradičně u hotelu Jítrava 
v kolik: sraz v 19:30 

 
- každá čarodějnice a lampion bude odměněn malým dárkem na cestu, která bude opět 

doprovázena hudbou 
- občerstvení na místě zajištěno 

 
(stavba vatry proběhne v sobotu, 25. 4. od 9 hodin na velkém hřišti, prosíme chlapy, aby se 
zapojili v co největším počtu, díky) 
 

www.jitrava.eu 
 
 
 

                     



FK SOKOL Rynoltice  

 

TJ Sokol Rynoltice  -  JARO 2015                         

                                          I.A třída       

Kolo Datum Den     Výkop Výsledek 

16. 21.3. So Frýdlant Rynoltice 10.30h 6:0 (3:0) 

17. 28.3. So Rynoltice  Hejnice 15.00h 0:1 (0:0) 

18. 4.4. So Mimoň Rynoltice 16.30h 1:2 (0:0) 

19. 11.4. So Rynoltice  Bílý Kostel 16.30h   

20. 18.. So Stráž p.R. Rynoltice 17.00h   

21. 25.4. So Rynoltice  Cvikov 17.00h   

22. 2.5. So Lomnice Rynoltice 17.00h   

23. 9.5. So Rynoltice  Harrachov 17.00h   

24. 16.5. So Doubí Rynoltice       17.00h   

25. 23.5. So Rynoltice  Mírová 17.00h   

26. 30.5. So Desná Rynoltice 17.00h   

14. 6.6. So Rynoltice  VTJ Rapid 17.00h   

15. 13.6. So Rynoltice  Kr.Studánka 17.00h   

       

 

Základní škola a Mateřská škola Rynoltice, 

Rynoltice 200  – příspěvková organizace 
telefon 481 120 674, 734 449 429 , e-mail: MS.Rynoltice@seznam.cz 

  
Okénko ze školy: 
V březnu jsme s dětmi navštívili Malé divadlo v Liberci a shlédli představení „ Krkonošské 
pohádky“.  Dále jsme navštívili textilní školu, kde dětem bylo umožněno prohlédnout si 
veškeré stroje, na kterých se zpracovává látka a příze. Poté byl připraven pro děti bohatý 
program. Na konci měsíce jsme navštívili krajskou knihovnu v Liberci. 
Poslední víkend v březnu se ve škole konaly jarní dílničky. Tentokrát jsme malovali na tašky, 
drátkovali, vyráběli z pedigu jarní dekorace. Nejmenší účastníci si vybarvovali velikonoční 
omalovánky a vyráběli dekorace z papíru. I tentokrát byla škola plná tvořivých a usměvavých 
lidí a dětiček. Panovala příjemná atmosféra a každý si přišel na své.  
 
V měsíci dubnu bude zápis do mateřské školy. 15. 4. se přijďte podívat, v jakém prostředí se 
vzdělávají, vychovávají a rozvíjí naše nejmenší ratolesti. Ten samý den se vyzvedávají 
veškeré papíry spojené se zápisem do mateřské školy. 
 
Stále platí pozvání na keramiku pro širokou veřejnost. Scházíme se každé úterý od 16:00 
hodin. Rádi Vás mezi  námi  uvítáme!!!! 
                                                          Mgr. Kateřina Rožcová – ředitelka školy 



Zápis do Mateřské školy Rynoltice na školní rok 2015/2016 

 
1. Den otevřených dveří v Mateřské škole Rynoltice je 15. dubna 2015 od 9. do 11. ho-

din. 
2. V tento den si rodiče vyzvednou v MŠ u ved. uč. obálku, v níž jsou uloženy veškeré 

potřebné dokumenty a bude jim přiděleno pořadové číslo. 
3. V den zápisu 29. dubna 2015 od 9. 00 do 11. 00 hodin přinese rodič do MŠ (ved. 

uč.) řádně vyplněné dokumenty (žádost o přijetí, zápisový lístek a evidenční list), 
vlastní OP a rodný list dítěte.  

4. Jednotlivé žádosti budou posouzeny dle stanovených kritérií. 
5. O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy jako orgán státní 

správy ve správním řízení do 30. dnů od podání žádosti. 
6. O přijetí či nepřijetí bude vydáno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu. Roz-

hodnutí o přijetí budou vydávána v MŠ Rynoltice 15. května 2015 od  9, 00 do 11, 00 
hodin, rozhodnutí o nepřijetí budou vydávána u ředitelky školy v ZŠ Rynoltice  15. 
května 2015 od 10,00 do 18,00 hodin. 

7. Seznam přijatých a nepřijatých dětí dle pořadových čísel bude vyvěšen v mateř-
ské škole a na webových stránkách školy. 

8. Proti rozhodnutí se může účastník řízení odvolat do 15. dnů od vyvěšení seznamu pro-
střednictvím ředitelky školy ke krajskému úřadu. 

 
 
 
                                                                  Mgr. Kateřina Rožcová, 
                                                                  ředitelka ZŠ a MŠ Rynoltice 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Markétu za poctivost odměnil starosta Jablonného 
Představte si, že byste jen tak šli po ulici, a před vámi na chodníku ležela dvoutisícovka. Mar-
kétě Moravcové z Rynoltic, se přesně tohle stalo v Jablonném v Podještědí. Pro čtrnáctiletou 
školačku to určitě nebyly malé peníze, přesto si je nenechala. Odevzdala je na policii, a za její 
příkladnou poctivost ji poděkoval starosta města Jiří Rýdl. „Překvapilo mě to, starosta za 
mnou přišel do školy a dostala jsem od něj diplom, květinu a čokoládu, mám z toho velikou 
radost,“ pochlubila se. 

Markéta je členkou oddílu Mladých hasičů v Rynolticích. Letos se chystá na tábor instruktorů 
hasičského sportu, na kterém získá kvalifikaci III. stupně a bude pomáhat s vedením hasičské 
mládeže. „Lepší instruktorku a příklad pro ostatní děti bychom si ani nemohli přát,“ uvedla 
vedoucí hasičské mládeže Míla Koberová. 
 
 
         Míla Koberová 


