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       PRO VÁS 

MK ČR E 11824  ročník – IX              měsíc listopad - prosinec 2022   číslo 11-12 

Vážení spoluobčané, 
 
nejprve samozřejmě nesmím zapomenout poděkovat všem, kdo jste v září našli chvíli svého času, přišli jste 
k volebním urnám a podíleli jste se na volbě složení zastupitelstva naší obce na další volební období. Osobně bych 
Vám chtěl poděkovat za hlasy, kterými jste podpořili naše setrvání ve vedení obce. Opravdu velmi si toho vážíme, 
a i když se poslední měsíce a roky vše stává bohužel víc a víc komplikovanější z důvodu různých neovlivnitelných 
událostí, Vaše důvěra nám dodává sil, jsme rádi, že můžeme dál pracovat pro naši obec a budeme se snažit i 
v dalších letech zvelebovat naši obec. Zároveň bych chtěl poděkovat všem zastupitelkám a zastupitelům, kteří pro 
obec pracovali v předchozích volebních obdobích, ale své mandáty už neobhájili nebo se rozhodli znovu 
nekandidovat. Myslím, že je za námi všemi vidět kus odvedené práce a děkuji za spolupráci. 
 
Blíží se závěr roku, opravdu náročného roku. Přiznám se, že většinu svého času, energie, ale i peněz jsme letos 
museli věnovat především projektu na průtahu silnice I/13 Rynolticemi, ale myslím si, že výsledek opravdu stojí za 
to. Nejlépe hodnotím asi nově vybudovaný bezpečný přístup na místní hřbitov, ale také celková obnova chodníků, 
zastávek, přechodů i veřejného osvětlení vypadá velmi dobře. Celá akce byla podpořena několika dotačními tituly, 
nová stezka ke hřbitovu je vybudována z dotace Státního fondu dopravní infrastruktury, na velkou část chodníků a 
veřejného osvětlení se nám podařilo získat dotaci z IROP přes Místní akční skupinu Podještědí a téměř dvěma 
miliony celou akci podpořil taky Liberecký kraj. Ještě jednou bych Vám chtěl poděkovat za trpělivost a věřím, že 
stavba bude dobře sloužit svému účelu, a především chodci se budou při pohybu u hlavní silnice cítit bezpečněji. 
 
Nebyla to ale jediná větší akce, kterou jsme v letošním roce provedli. V Jítravě byly například s dotační podporou 
Libereckého kraje ve výši 300 tis. Kč obnoveny skladba a povrch antukového hřiště a také nový plot. Dále aktuálně 
dokončujeme obnovu povrchů několika komunikací v Rynolticích a na Černé Louži. Na tento projekt se nám už 
v loňském roce podařilo získat dotaci ve výši 1 360 842,- Kč z programu Podpora rozvoje regionů 2019+ 
Ministerstva pro místní rozvoj, celkové náklady projektu činí 1 740 982,85 Kč. Akce to taky nebyla jednoduchá, ale 
díky velmi dobré spolupráci se společností SČVK se u dvou ze tří komunikací před položením nového povrchu 
podařilo obnovit vodovodní řad, u třetí to bude možné i bez zásahu do komunikace.  
 
Dále se nám podařilo získat dotace od Libereckého kraje na obnovu vybavení techniky našich hasičů ve výši 
celkem přibližně 130 tis. Kč na opravu hasičské tatrovky, pořízení kalového čerpadla nebo nových zásahových 
obleků. Záměrně jsem si hasiče nechal na závěr, při bilancování letošního roku rozhodně nemůžu zapomenout na 
ještě jedno velké poděkování. A tím je velké díky za účast na zásahu v Národním parku České Švýcarsko. Naše 
jednotka v Hřensku odpracovala celkem 932hodin, naše Tatra najela dohromady 721 km z toho kolem 500 km v 
lokalitě požáru, kde prováděla kyvadlovou dopravu a dvě hodiny i tlačila vodu na Bouřňák, převýšení kolem 140 
m, navozila kolem 400000 litrů vody a za to spolkla taky trochu nafty 430 litrů. Všichni tam odvedli perfektní 
práci, museli vynaložit spoustu sil v těžko přístupném terénu, na místo se několikrát vraceli, aby vystřídali 
unavené kolegy, a hlavně se až na pár puchýřů všichni v pořádku vrátili. Jejich nasazení před pár dny ocenili také 
ministr vnitra Vít Rakušan a hejtman Libereckého kraje Martin Půta společně s nejvyšším vedením hasičského 
záchranného sboru, k poděkování připojili také zásahový batoh pro lesní požáry v hodnotě několika desítek tisíc. 
Jsem moc rád, že nejen tenhle zásah zvládli na výbornou a že už delší dobu vím, že se tu máme na koho 
spolehnout. 
 
Na závěr bych Vám všem chtěl popřát co nejklidnější závěr roku 2022, přeji Vám hezky prožitý adventní čas, 
krásné Vánoce a Štědrý den v kruhu Vašich nejbližších a do nového roku hodně zdraví. Opravdu ze srdce nám 
všem přeji, aby byl rok 2023 klidný a šťastný, aby se situace kolem nás už zase uklidnila, a kdyby se zase něco 
mělo měnit, tak ať je to konečně zase k lepšímu.  

        
         Ing. Jan Vacek, starosta 
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: 
 
MUNIPOLIS (původní název Mobilní rozhlas) 

 
Pokud chcete být o všech náhlých situacích a krizových událostech co nejlépe informováni, zaregistrujte se do 
MUNIPOLIS (Mobilního Rozhlasu) a dostávejte důležité informace z naší obce pomocí SMS, e-mailů nebo zpráv do 
aplikace. 

 https://rynoltice.munipolis.cz/registrace  
Registrace je možná na webu nebo na obecním úřadě vyplněním formuláře. 
Co vám registrace přinese? 
Upozornění na krizové situace; Informace o odstávkách vody, elektřiny apod.; Pozvánky na kulturní a sportovní 
akce; Novinky z obce; Rozhodování pomocí anket 
Služba je zdarma!  
 
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V OBCI: 
 
Jak bude probíhat svoz odpadu v období vánočních svátků? 
27. 12. 2022 úterý  Rynoltice, Nová Starost  
28. 12. 2022 středa  Jítrava, Polesí, Černá Louže 
  
Pytle na směsný a tříděný odpad 
Lze doručit ve svozový den našimi zaměstnanci. V případě potřeby dodávky pytlů využijte prosím tyto kontakty: 
Tel. 485 172 181, e-mail rynoltice@iol.cz. 
 
Prosíme Vás o kontrolu, zda souhlasí Vaše evidenční číslo, které uvádíte na žlutý pytel s číslem, které jste obdrželi 
na OÚ. Stále se stává, že uvádíte číslo, které patří někomu jinému. Pokud si nebudete jisti evidenčním číslem, 
kontaktujte nás na tel. čísle 725 971 201. Dále prosíme uvádět čísla nesmývatelným fixem (ne propiskou) a 
čitelně. 
 
Klece rozmístěné v jednotlivých částech obce 
Jsou určeny POUZE pro odkládání černých a žlutých pytlů, skla a olejů do nádob. NEJSOU URČENY PRO 
ODKLÁDÁNÍ objemného odpadu (např. koberce, lino, umyvadla aj.) – tento odpad patří POUZE do Sběrného 
dvora.   
 
 

Sběrný dvůr obce Rynoltice (Areál firmy Purum s.r.o., Rynoltice 149) 
Je určen všem občanům Rynoltic, Jítravy, Černé Louže, Polesí a Nové Starosti s podmínkou, že mají uhrazen místní 
poplatek za odpady. Před předáním odpadu je nutné se obsluze prokázat občanským průkazem, majitelé 
rekreačních objektů dokladem o zaplacení místního poplatku za odpad. 
Odebírané druhy odpadů: objemný odpad - nábytek, koberce, lino. 
Pracovní doba: Středa 7 – 14 hod., každý sudý týden Sobota 8 - 12 hod. Limit na osobu/rekreační objekt 100 
kg/rok. Obec Rynoltice je oprávněna nárokovat si úhradu nákladů překročením limitu původci odpadu. 
 
OZNÁMENÍ O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČÁSTI OBCE RYNOLTICE  

Dne 9. 12. 2022 dojde k plánovanému přerušení dodávky el. energie v části obce Rynoltice, a to následovně: 
od    7:30 do   9:30 hod. – č. p. 100, 210, 220, 222, 230, 240 a parcelní číslo 638, 
od    9:45 do 11:45 hod. – č.p. 108, 109, 110, 113, 114, 159, 225, 241, 242, 243, 244, 
od  12:00 do 14:30 hod. – č.p. 7-14, 24, 80, 81, 83, 85, 86, 88, 92, 188, 214, 217; č. ev. 75, 78 a parcelní číslo 1540 
 
PRODEJ STOLNÍCH KALENDÁŘŮ 2023 

 
Nabízíme stolní kalendář na rok 2023 s fotografiemi pouze z naší obce, 
cena 130,- Kč. 
Lze ho zakoupit na Obecním úřadě, a to v pondělí a ve středu od 8 do 
11.30 hod. a od 13 do 16 hod. Dále také v Samoobsluze Centrum i v 
Prodejně smíšeného zboží č.p. 98 (bývalé řeznictví) v Rynolticích. 
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Vážení spoluobčané, od 1. 1. 2023 na základě změny zákona automaticky 
získají datovou schránku všichni živnostníci a nepodnikající právnické osoby. 
Prosíme, pokud patříte do jedné ze jmenované skupiny a dosud datovou 
schránku nemáte, věnujte této zprávě pozornost. Přístupové údaje obdržíte 
doporučeným dopisem během měsíce ledna, února nebo března 2023.  
Datovou schránku si také můžete založit sami již nyní. 
Jak si zřídíte datovou schránku? Existují dva způsoby:  
1. ON-LINE - Navštivte webovou stránku - chcidatovku.cz, kde naleznete více 
informací k jejímu zřízení. 
2. OSOBNĚ NA POBOČCE Czech POINT - Navštivte tzv. kontaktní místo veřejné 
správy - Czech POINT, kde požádáte o zřízení datové schránky pro fyzickou 
osobu. Nezapomeňte na doklad totožnosti. 
K čemu datová schránka slouží? 
• zjednoduší vám komunikaci nejen s úřady, ale nově již např. i s bankami či 

pojišťovnami,  

• umožní vám komunikovat s ověřenou identitou elektronicky odkudkoliv, 

• založení i komunikace s úřady přes datovku je zcela zdarma,  

• úřady vám můžou rychle a bezpečně zaslat důležité dokumenty - a nebojte 
se, žádnou zprávu nezmeškáte díky notifikacím přes e-mail či sms,  

• s pomocí datovky si vyřídíte třeba nový řidičský průkaz. 
              Ministerstvo vnitra ČR 

 
SPOZ 

Srdečně blahopřejeme občanům, kteří oslavili nebo oslaví významná životní jubilea: 

listopad  Drahomíra Dvořáková    prosinec  Josef Zeman 
  Jaroslav Záveský       Marta Valášková 
  Olga Martiničová       Hana Amrichová 
  Vlastimil Halama       Jana Endová 
  Blanka Černohubová  
  Luboslav Kroul        
  František Kačena   
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  Informace z naší školy 
 

 

Vážené maminky, tatínkové, babičky, dědečkové a všichni ostatní, srdečně Vás zveme na vánoční dílničky, kde si 

můžete vyrobit krásné a originální vánoční dekorace a nasát tu pravou atmosféru nadcházejících svátků. 

Uskuteční se v sobotu 26. listopadu od 10 do 15 hod. Následně se na vás budeme těšit od 

16 hodin u prodejního stánku výrobků dětí a žáků školy a školky při rozsvěcení vánočního 

stromečku před obecním úřadem.  

Do nového roku přejeme zdraví, pohodu, lásku a úsměv na 

rtech, protože na tom záleží především...  

Těšíme se a přejeme, ať nám všem Ježíšek nadělí hlavně zdraví, 

pohodu a spoustu společných zážitků.  

Za děti i zaměstnance, Mgr. Bc. Petra Urbanová, ředitelka 

Základní a Mateřské školy Rynoltice 

 

Sportovní den mládeže s TAJV (Tenisová 

akademie Jana Váňy) v Rynolticích 

1. ročník oblíbené národní soutěže Sportovní 
den mládeže  s TAJV v Rynolticích se 
uskutečnil ve čtvrtek 22. 9. 2022                    v 
dopoledních hodinách na venkovním 
multifunkčním sportovišti. Jednalo se o 
semifinálové kolo z celkového počtu 250 
turnajů v České republice. Žáci a žákyně ze 
Základní školy Rynoltice soutěžili ve fotbale, 
florbale, házené, frisbee a tenise. 
Z celkového vítězství se nakonec zaslouženě 
radovali Karolína Musilová, Daniel Musil a 
Viktorie Vaněčková.  
Finalisté semifinálového turnaje v 
Rynolticích získali upomínkové diplomy, 
věcné odměny a mnoho dalších 
sponzorských cen. Společně s cenami obdrželi finalisté vstupenku na závěrečný celorepublikový turnaj, Národní 
finále v Poděbradech, který se bude konat v předvánočním termínu 3.12. – 4.12.2022. Na tomto turnaji budou 
postupující hráči reprezentovat zejména základní školu, obec Rynoltice a Liberecký kraj. Vítěz Národního finále v 
Poděbradech převezme putovní pohár TAJV od ministra školství, mládeže a tělovýchovy. 
Sportovní den mládeže s TAJV v Rynolticích byl zrealizován za podpory Obce Rynoltice, Libereckého kraje a 
partnerů projektu.                  Mgr. Jan Váňa, Organizátor soutěže TAJV, www.tajv.cz 
 
 
Oslavy Mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko v Chrastavě 
 

V sobotu 10. září 2022 se v Chrastavě konal již sedmý ročník Oslav Mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko. Od 9. 
hod. probíhaly sportovní soutěže na několika místech – Nohejbalový turnaj (kurty u sportovní haly), Štafetový 
závod – Transbordér, Střelba – Střelnice Chrastava, Kuželky – Kuželna Chrastava. Gratulujeme všem našim 
sportovcům a děkujeme jim za skvělou reprezentaci obce.  

Od 12. hod. začal bohatý 
kulturní program na 
náměstí v Chrastavě. 
Vyhlášení výsledků 
proběhlo v 16 hod. 
Návštěvníci oslav mohli 
navštívit i Hasičské 
muzeum, Chrastavské 
sklepení, Muzeum a 
galerie a Führichův dům.  
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Na náměstí bylo rovněž několik stánků, ve kterých se prodávaly výrobky z jednotlivých obcí. Počasí se vyvedlo, 
sešlo se několik stovek obyvatel nejen z Chrastavy, ale i okolních obcí. Příští ročník se bude konat v obci Nová Ves 
u Chrastavy. Více fototografií z oslav na tomto odkazu: 
https://eu.zonerama.com/MestoChrastava/Album/8888874?fbclid=IwAR1D7FgiyYtRr__7IVbanay1JvEvzru2N6OI
mk8DgcmZGeHYrkViJo0zF9U 
 

Výsledky soutěží: 
Nohejbalový turnaj Střelba Štafetový závod Kuželky 
1. místo Chrastava 1.místo Chotyně 1.místo Bílý Kostel n. N. 1.místo Rynoltice 
2. místo Chotyně 2.místo Chrastava 2.místo Chotyně 2.místo Bílý Kostel n.N. 
3. místo Rynoltice 3.místo Mníšek 3.místo Chrastava 3.místo Chrastava 
 
 

FK RYNOLTICE 

Podzimní část soutěžního ročníku 2022/2023 skončila 5. 11. 2022. První soutěž v Okresním přeboru 
má za sebou Mladší přípravka, předpřípravka se zúčastnila na několika turnajích. 
 
 3. místo v tabulce s 28 body   8. místo v tabulce s 9 body 

     
 

PODPORUJÍ NÁS: Obec Rynoltice, KM-PRONA a.s., TOP NYANA s.r.o. – p. Štěpán Pflégr, CUMET CZ s.r.o.  –                

p. Roman Novák, p. Tomáš Prokop, p. Martin Čermák – Pískovna Rynoltice, Elektroslužby Karásek.  

Děkujeme Vám všem za podporu v uplynulé sezóně a přejeme Vám klidné prožití vánočních svátků, především 

pevné zdraví v roce 2023.  
 
Obnovil ochotnické divadlo v Rynolticích  
Divadelník Michal Vaněk se rozhodl oprášit zaniklou tradici, která před šedesáti lety bavila místní lidi. 
Michal Vaněk se před šesti lety spolu s rodinou usadil v menší chalupě v Rynolticích na Liberecku. Jak se postupně 
sžíval s novým domovem a seznamoval se se sousedy, začal se zajímat o kulturní vyžití. Postupem času se 
dozvěděl, že tu stojí nevyužitý kulturní sál, a že v obci žije paní Švandová, která kdysi hrála ochotnické divadlo. 
„Vydali jsme se k ní na návštěvu, povídali si a odcházeli s albem jedinečných fotek. Žasli jsme, jaké se tu 
šedesátých letech minulého století hrálo úžasné divadlo s naprosto vypracovanými kostýmy, kulisami, a jak tím 
žila celá obec,“ nastínil Vaněk, jak se zrodil nápad na založení ochotnického spolku RySK.  
Na jedné fotografii dokonce starosta objevil svého dědečka. Tak ho to zasáhlo, že se do spolku přihlásil. „Dnes 
hraje hlavní roli a po premiéře prohlásil, že to pro něj byl skoro větší zážitek než návštěva fotbalového utkání 
v Turíně na stadionu Juventusu,“ doplnil se smíchem Vaněk. 
Autorské divadlo – Divadelník tak navázal téměř po šedesáti letech na zaniklou tradici, kterou musel vybudovat 
prakticky úplně znovu. Velkou oporou se mu stala jeho manželka Zuzana, která se stará o vše kolem spolku, aby 
měl manžel čas na tvorbu. Rád by, aby členové převzali nadšení pro práci a preciznost, jako tomu bylo 
v minulosti. 
Jak sám ale přiznal, chápe, že se změnila doba. „Tehdy skoro nikdo neměl doma televizi, lidé se scházeli i třikrát 
týdně na zkouškách a žili tak nějak více pospolu. Hrávali klasické hry jako např. Lucernu od Jiráska,“ podotkl 
Vaněk s tím, že oni sami se rozhodli jít cestou autorského divadla.  
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Rynoltické ochotnické divadlo aktuálně čítá třináct členů. Na začátku někteří sousedé do toho šli s tím, že 
zakladateli fandí, ale hrát nebudou. A dnes se ti samí lidé dohadují o role. „Když se večer vracíme z nějakého 
hraní a vidíme, jak jde jedna sousedka za druhou na kávičku a v podpaží nese scénář, aby mohly samostatně 
zkoušet, to je prostě radost,“ svěřil se Vaněk. 

Ochotnický spolek má za sebou premiéru hry Příběh 
jedné stěny, která v domácím prostředí sklidila velký 
úspěch. Povzbuzeni tímto ohlasem by ji rádi zahráli i 
na pódiích v jiných městech. Nevadí jim, i kdyby 
zahráli pro hrstku diváků. „Také bychom se chtěli 
zúčastnit nějaké divadelní přehlídky a šli na pranýř 
před nemilosrdnou porotu, aby nám opravdoví 
divadelníci řekli, co děláme špatně,“ přiblížil plány 
zakladatel ochotnického spolku. 
Vlastní pohádky – Pro Michala Vaňka to ale není 
první obdobná zkušenost. Téměř čtvrt století ho živí 
Divadlo Matýsek. Přestože začátky rozhodně nebyly 
procházka růžovou zahradou, začal principál psát a 

hrát i vlastní pohádky a ne jen vypůjčené a už má za sebou odehraných přibližně 4500 představení napříč 
republikou. „Naší snahou je přinášet dětem radost a divadelní poetiku. Trochu jim ukázat, jak to v tom světě 
chodí, trochu je rozveselit. Nejsme divadlo s jedním paravánkem, každé představení má svoji vlastní scénografii, 
hodně používáme autorskou hudbu a písničky,“ zdůraznil Vaněk. Tím pádem jsou schopni vypracovat jedno 
představení ročně. Víc není v jejich silách, i když poptávka by byla. „Já bych nedokázal něco ošidit, protože pak 
člověk šidí především sám sebe a špatně se usíná,“ dodal.  
Spolu s manželkou stojí také za festivalem Rynoltické slůně, který se zaměřuje na kvalitní divadla pro děti. 
Součástí je i malý jarmark rukodělných stánků šikovných lidí. „Letos jsme oslavili jubilejní pátý ročník a už pomalu 
chystáme šestý. K tomu se nám blíží 25. výročí Divadla Matýsek. Divadlo je pro mě prostě srdcová záležitost,“ 
uzavřel vyprávění Michal Vaněk.         Zdroj: https://liberecky.denik.cz/ 

 
MÁ VLAST CESTAMI PROMĚN – 14. ROČNÍK 
Do tohoto ročníku jsme přihlásili významnou proměnu v naší obci:  
„Prostranství u ZŠ a MŠ na víceúčelové hřiště“ 
Jednoho krásného dne nás na obci napadla myšlenka na vznik nového víceúčelového hřiště pro provozování více 
sportovních aktivit. Vybráno bylo místo, kde v předchozích letech stála budova polytechnických dílen, která však 
již několik let nebyla pro školní výuku využívána a budova postupně chátrala do takového stavu, že muselo dojít k 
její demolici. 
Hřiště je v těsné blízkosti Základní a mateřské školy Rynoltice, a díky tomu se dětem nabízí ideální možnost pro 
sport. Zároveň je využívané pro trénování hráčů fotbalového klubu, především mládeže FK Rynoltice. Je ale 
hlavně veřejně přístupné. 
Na začátku, a to můžete vidět i na fotografiích, to vůbec nevypadalo, že na tomto místě bude nějaké hřiště. Jen 
bahno a prázdné místo. Ale vše šlo jak po másle a hřiště stojí. Na jeho realizaci se podílely firmy jako S-Vision 
s.r.o. nebo Stavoklima Liberec s.r.o. na výstavbě oplocení nebo K-N Elektro s.r.o. při dobudování osvětlení. Hřiště 
se těší velké oblibě, je maximálně využíváno. Byl to dobrý krok a je radost přihlížet, jak dobře plní účel. 
 
Období realizace: 27. 2. 2018 – 10. 4. 2022;  Iniciátor: Obec Rynoltice; Investor: Obec Rynoltice; Dotační fond 
Libereckého kraje – Program obnovy venkova; Projektant: Ing. Radomír Hladký, Český Dub; Autor 
architektonického návrhu: Ing. Radomír Hladký; Realizátor: S-Vision s.r.o.; Stavoklima Liberec, s.r.o.; K-N ELEKTRO 
s.r.o.  

 
Hlasovat o naší proměně ročníku 2022/2023 lze na tomto odkazu: https://www.cestamipromen.cz/hlasovani. 
Děkujeme za každičký Váš hlas. 


