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       PRO VÁS 

MK ČR E 11824  ročník – IX              měsíc červenec - říjen 2022   číslo 7-10 

Vážení spoluobčané, 
 
 
jdeme do finále… nejprve tím mám na mysli především akci, která nám všem už skoro půl roku znesnadňuje život 
v naší obci. Nebudu ale určitě pokračovat negativy. Všichni, kdo se okolo tohohle projektu pohybujeme, děláme 
vše pro to, aby se ho podařilo co nejdříve úspěšně dotáhnout do konce. Věřte, že si všichni společně už nějakou 
dobu říkáme: „Už ať je to hotové.“  
Ale myslím si, že už teď je příjemné se projít po nových rovných dostatečně širokých chodnících nebo bezpečně 
dojet na kole na hřbitov a dál nebo zpátky… Záměrně tu píšu o plusech, které stavba přinese chodcům, z pohledu 
řidiče to asi naopak bude trochu složitější. Po založení obrubníků jde už teď vidět, že některá místa budou o dost 
užší, než jsme byli zvyklí. Vše je ale navrženo tak, aby odpovídalo potřebným normám, průjezdy různě velkých 
vozidel jsou spočítané a vše je právě uzpůsobováno tomu, aby projíždějící auta snížila svou rychlost, aby se tu 
celkově zklidňovala doprava, a především je opravdu hlavním smyslem projektu zvýšení bezpečnosti chodců. 
Asi i trochu chápu naštvání všech, kteří se na trase přes naši obec nebo do ní zdrželi, protože Rynoltice nejdou 
úplně jednoduše objet, ale právě ti netrpělivci, kteří pak hledali a vymýšleli různé objížďky a vjížděli do stavby v 
místech, kde neměli, způsobovali delší kolony a větší zdržení. Ještě větší trpělivostí jsme se museli obrnit při 
závěrečných pracích a pokládce finálních vrstev asfaltu, přes které nebylo možné přejet, aby nedošlo k jejich 
poškození. A proto byly vjezdy a výjezdy podle potřeby zhotovitele uzavřeny úplně. Chtěl bych poděkovat všem, 
kdo vydrželi i tuhle nepříjemnost. Teď už jsou semafory pryč, ale do konce září ještě budou probíhat dokončovací 
práce. Složitá bude ještě situace u místní samoobsluhy, ale věřím, že i tam se podaří v tomto termínu vše zdárně 
dokončit. 
No a do finále se nám blíží také konec tohoto volebního období. Za dveřmi jsou volby a na dalších stránkách 
naleznete přehled kandidátů a kandidátek obou nezávislých sdružení, jež se budou ucházet o Vaše hlasy. Dovolím 
si i v těchto řádcích napsat, že nepřikládáme žádný program. Ne, že bychom nevěděli, jakým směrem by se měla 
naše obec posouvat a na jaké projekty by se vedení obce mělo v dalších letech zaměřit. V souvislostech s děním 
dnešních dní mi ale osobně nepřijde fér cokoliv slibovat. I na fungování obce samozřejmě budou mít vliv rostoucí 
ceny energií a inflace obecně. Teď už sice víme, že nám zálohy na energie nestouply nijak závratně, ale až vývoj v 
dalších měsících napoví, kolik financí „spolknou“ náklady na provoz a údržbu budov v majetku obce. I přesto 
všechno jsem ale přesvědčen, že by vedení obce mělo jít dále cestou získávání prostředků z různých dotačních 
programů, které tu mohou pomoci realizovat další smysluplné projekty, jako tomu bylo dosud. I když to rozhodně 
není jednoduchá práce. 
Pod hlavičkou sdružení, ve kterém budeme znovu usilovat o obhajobu funkcí ve vedení obce, uvádíme 
nejvýznamnější projekty, které se za dobu našeho působení podařilo realizovat a někdy s opravdu výraznou 
podporou z dotačních fondů. A přestože je vedení veškeré agendy k projektům prací zastoupení obecního úřadu, 
je určitě fér, abych uvedl, že na nich má svůj podíl i druhé kandidující sdružení za Jítravu. I zastupitelé z Jítravy s 
projekty souhlasili a vyjadřovali jim svou podporu. Touhle větou chci vyjádřit jen jednu jedinou myšlenku. Jsem 
přesvědčen, že naše obec se všemi svými místními částmi se bude dál posouvat jen tehdy, pokud budou všichni 
zúčastnění vynakládat snahu především na spolupráci. Nemusíme spolu vždy souhlasit, a i když to někdy pak musí 
být o kompromisech, naopak je dobré si poslechnout každý nápad, každou myšlenku, která nás má kam posunout. 
Tak tedy ať už Váš hlas v nadcházejících komunálních volbách připadne komukoliv, budu především doufat, že se v 
novém složení zastupitelstva znovu najde společná shoda a podaří se mu posouvat se dál novými projekty. 
Na závěr bych za sebe ještě rád uvedl, že představu o důležitých projektech na další období máme, určitě by se 
mělo jednat o projekt kanalizace, najít nejvhodnější způsob využití celého areálu a budovy malé školy nebo jak 
dále řešit odpadové hospodářství. Pokud své mandáty obhájíme, velmi rád bych pak v nejbližších měsících 
uspořádal sezení, na kterém nebo na kterých bychom se na dalším směřování obce pobavili společně. 
 
Přeji Vám všem příjemné babí léto 

        
         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: 
 
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. Stává se, 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. 
 
 

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. 
 
PLÁNOVANÉ AKCE V MĚSÍCI ŘÍJEN 
 

5. ROČNÍK RODINNÉHO FESTIVALU POHÁDEK „RYNOLTICKÉ SLŮNĚ“ 1.10. – 2.10.2022 
V Kulturním domě v Rynolticích, zahájení v sobotu od 14 hodin. Podrobnější program na 
plakátech. Tvůrčí dílny pro děti i dospělé, slosovatelné vstupenky po každém představení, 
jarmareční stánky s řemeslnými výrobky. O vaše i naše bříška se postará hospůdka v KD Rynoltice, 
Koláčkárna z Jablonného v Podj.  a p. Brůha z Chotyně. Vstupné na každé představení různé. 

 
SBĚR STARÉHO ŽELEZA A VYSLOUŽILÝCH ELEKTROSPOTŘEBIČŮ 1. 10. 2022 
Proběhne od 9.00 do 12.00 hod. v částech obce Rynoltice, Polesí, Černá Louže a Nová Starost. 
V Jítravě pouze sběr elektrospotřebičů.  
Železo a vysloužilé elektrospotřebiče umístěte před Vaším domem v den odvozu. 
 
 
PODZIMNÍ DRAKIÁDA 8. 10. 2022 
Sejdeme se ve 14. hod. na fotbalovém hřišti v Rynolticích. Těšit se můžete na soutěže, párek 
v rohlíku a palačinky. O zábavu se postará DJ Kárka. 
Letu zdar… 
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SPOZ 

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

červenec Irena Sládková     srpen  Karel Pötsch 
  Václava Vinčálková      Jadwiga Mašková 
  František Scheffel      Marie Štípková 
  Jiřina Zábrodská 
  Eliška Guttmannová    říjen  Vlasta Štrynclová 
  Věra Valentová       Rudolf Valný 
  Rudolf Kuneš       Jitka Sluková 
          Hana Podrazilová 
září  Jitka Stryalová       Pavel Trousil           
  Josef Košlík       Vítězslav Matyáš 
  Věra Kroulová       Miloslava Kvapilová 
  Ladislav Bartal       Miloslav Bukáček 
  Karel Ziguška       Jiří Pittner 
  Jaroslava Rumlová 
  Daniela Ruth Pošustová  
                       
Vítání občánků 
V neděli 15. 5. jsme do naší obce přivítali nové, malé občánky.  Celkem pozvánku obdrželo 6 dětí, jedni rodiče se 
nedostavili, pobývají v zahraničí. Pěkné uvítání svým vystoupením připravili děti ze ZŠ a MŠ Rynoltice společně     
s paní učitelkou Bc. Prokopovou Dipl.um. 
Pan starosta Ing. Jan Vacek přivítal svým slavnostním projevem tři holčičky a dva chlapce. Jedni rodiče přijeli         
z Jítravy, ostatní z Rynoltic. Přejeme rodičům při výchově svých dětí pevné nervy a jejich ratolestem radostné a 
šťastné dětství.   

 
ZÁJEZD NA MUZIKÁL „MÝDLOVÝ PRINC“ 25. 9. 2022 
SPOZ Rynoltice pořádá zájezd na muzikál „MÝDLOVÝ PRINC“ do Divadla Broadway Praha. 
Odjezd ve 12 hodin od Samoobsluhy v Rynolticích. Cena:  900,- Kč (doprava + vstupenka). 
Přihlášky: v Rynolticích - v Samoobsluze u p. Mádrové, v Jítravě - u p. Pflégrové na tel. 720 
987 396.  Ještě zbývá několik volných vstupenek, nenechte si ujít tento kulturní zážitek. 
          

               Za SPOZ Věra Mádrová 
 
 

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE 23. A 24. ZÁŘÍ 2022  
 
Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva obce 

Starosta obce Rynoltice podle § 29 zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev 
obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje: 
 

Volby do zastupitelstva obce Rynoltice se uskuteční v pátek dne 23. září 2022 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a 
v sobotu dne 24. září 2022 od   8:00 hodin do 14:00 hodin. 
 
Místem konání voleb: 
ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost Zasedací místnost (budova malé školy, vchod od hlavní silnice), 
Rynoltice č.p. 101 – místnost nemá bezbariérový přístup - pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu 
v obci Rynoltice, v části obce Nová Starost, Černá Louže a Polesí  
ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost Jítravský dvorec – Apartmán Hotel, Jítrava č.p. 70 (vchod od silnice) 
– místnost nemá bezbariérový přístup  - pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v části obce Jítrava. 
 
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě 
státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky. Totožnost a státní občanství 
prokáže volič platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem o 
povolení k pobytu nebo potvrzením o přechodném pobytu. 
 
Hlasovací lístek bude voliči dodán nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb. Ve dnech voleb může volič obdržet 
hlasovací lístek i ve volební místnosti.   
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VOLEBNÍ STRANA Č. 1 -  SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ N-JZD  

Kandiduje již popáté. Rádi bychom v práci pro obec i nadále pokračovali.  

Šťastnou volbu a pohodové 
podzimní dny přejí členové           
N-JZD. 

Děkujeme Všem, kteří nás svým 

hlasem podpoří ve volbách, ale i 

ostatním, kteří se voleb zúčastní 

a využijí své volební právo!  

Obhajujeme 1/3 obsazení             

v zastupitelstvu a věříme, že 

budeme opět úspěšní. 

 

 

 

Mgr. Bc. Petra Urbanová, 42 let, ředitelka ZŠ a MŠ Rynoltice  

Valerie Junová, 47 let, pracovnice kontrolního úřadu 

Ing. Pavel Žatečka, 41 let, finanční analytik 

Mgr. Andrea Schlösinger, PhD., 49 let, odborník na životní prostředí 

Markéta Žatečková, 41 let, referentka odbytu 

Ing. Lucie Pflégrová, 40 let, realitní makléřka 

René Roček, 53 let, obchodní ředitel 

Roman Prokop, 48 let, technik 

Miroslav Lednický, 70 let, soustružník, důchodce. 

 
VOLEBNÍ STRANA Č. 2: 
 

 

 
1. ING. JAN VACEK, 34 let, starosta obce, Rynoltice 
 
2. SOŇA STAREČKOVÁ POSTLOVÁ, 41 let, místostarostka obce, Rynoltice 
 
3. ING. KRISTÝNA HOLUBOVÁ, 34 let, projektový manažer TUL, Rynoltice 
 
4. MARTIN KOTEK, 50 let, OSVČ, Nová Starost 
 
5. BC. TOMÁŠ HLAVÁČEK, 55 let, manažer provozu vodovodů, Rynoltice 
 
6. ROMAN MARTINEC, 59 let, technolog dopravy, Rynoltice 
 
7. JIŘÍ POSTL, 66 let, důchodce, Rynoltice 
 
8. JIŘÍ ZDOBINSKÝ, 42 let, OSVČ, Nová Starost 
 
9. JAROSLAV KLIMEŠ, 42 let, OSVČ, Rynoltice 

 
„BUDEME POKRAČOVAT V TOM, CO JSME SI PŘEDSEVZALI PŘED 8 LETY!!!“ 
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Úspěšné projekty v minulém volebním období 2018-2022 
 Rekonstrukce hasičské zbrojnice  9,39 mil., z vlastních zdrojů 2,93 mil. Kč 
 Cyklostezka sv. Zdislavy, úsek Jítrava  7,28 mil., z vlastních zdrojů 1,75 mil. Kč 
 Obnova místních komunikací 2019   248.tis..,  z vlastních  zdrojů 177 tis. Kč 
 Pořízení kompostérů a štěpkovače  1,13 mil., z vlastních zdrojů 170 tis. Kč 

pro občany obce Rynoltice 
 Máme to ve vlastních rukách I  

odpadové hospodářství (propagač. mat.) 23 tis.,  z vlastních zdrojů 8tis. Kč 
 Víceúčelové hřiště Rynoltice   1,51 mil., z vlastních zdrojů 1,25 mil. Kč 
 Obnova kamenného podstavce  

s litinovým křížem na p.č. 2053, v k.ú. Jítrava  145 tis., z vlastních zdrojů 44 tis. Kč 
 Máme to ve vlastních rukách II  

pořízení kelímků         27 tis., z vlastních zdrojů 8 tis. Kč 
 Volnočasové hřiště  

pro rodiče a děti v obci Rynoltice/Polesí   236 tis., z vlastních zdrojů 71 tis. Kč 
 Výsadba dřevin u místní komunikace  

z Rynoltic do Jítravy při silnici I/13   166 tis., z vlastních zdrojů 33 tis. Kč 
 Vybavení pro výjezdovou jednotku  

SDH Rynoltice     586 tis., z vlastních zdrojů 346 tis. Kč 
 

Projekty probíhající 
 Zvýšení bezpečnosti dopravy v Rynolticích – I/13 průtah obcí Rynoltice  
 Zpracování nového územního plánu obce Rynoltice 
 Zhotovení lesního hospodářského plánu obce Rynoltice 
 Obnova dětského a sportovního hřiště v Jítravě  

 
Projekty připravené k realizaci 
 Oprava fasády OÚ Rynoltice a budovy pro obecní techniku 
 Obnova místních komunikací v obci Rynoltice 
 Obnova sochy sv. Jana Nepomuckého na p.p.č. 1677/3, v k.ú. Rynoltice 
 Máme to ve vlastních rukách III - Instalace Plastových prken na klece pro odkládání odpadu z recyklovaného 

textilu 
 

 
Sešli jsme se dne 7. 5. 2022 v 9 hodin před Obecním úřadem v Rynolticích. Přítomným byly 
rozdány jednorázové pytle a rukavice. Skupiny dobrovolníků nebo jednotlivci se vydali podél 
místních silnic a nasbírali několik naplněných pytlů s odpadem. Další část dobrovolníků - členové 
SDH Rynoltice měli sraz v místní hasičské zbrojnici, odkud vyrazili nejen s obecní technikou na 
úklid černých skládek do Polesí a Jítravy. Odvedli pořádný kus práce, ale bohužel tím pádem 
naplnili několik plných vleků  

 
Do úklidu v obci se zapojila i naše Základní škola, děti naplnily celkem 5 pytlů. Odpadu bylo celkem sesbíráno 
velké množství – 2958 kg. Obrovské díky patří všem, kteří se s námi do úklidové akce Ukliďme Česko, Ukliďme naši 
obec... Stejně tak každý rok musíme kroutit hlavami, že někteří jedinci pořád nevědí, jak vypadá koš či kontejner a 
ještě hůř, že si někdo dá tu práci zajet s autem k lesu a odpad jen tak vyhodí... Proto ještě jednou moc děkujeme 
všem, kdo bojují s námi! 
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  Informace z naší školy 
 

 
 

Dva měsíce krásných prosluněných prázdnin 
se spoustou zážitků a zábavy utekly jako 
voda a nastal čas návratu žáků do školních 
lavic a za svými školními kamarády.  
 
Školní rok 2022/2023 jsme slavnostně zahájili 
1. září za přítomnosti vedení obce, členek 
SPOZu a rodičů našich prvňáčků.  
 
Přivítali jsme do 1. ročníku 11 prvňáčků, 
kterým byly předány dárky od SPOZu, 
Libereckého kraje a též dostali krásnou 
perníkovou školu a perníkovou medaili. 

 
Všem prvňáčkům přejeme, aby se jim ve 
škole líbilo, našli si nové kamarády 
a načerpali mnoho nových zkušeností 
a vědomostí, které budou odrazovým 
můstkem pro jejich další vzdělávání a život.  
Všem našim žákům přejeme, aby se jim ve 

škole dařilo a celý školní rok byl pro ně 

úspěšný a přínosný. Rodičům pak pevné 

nervy a otevřenou náruč a srdce a všem 

pedagogům mnoho sil, inspirací a motivací. 

 

Mgr. Bc. Petra Urbanová, ředitelka ZŠ a MŠ 

 

Sportovní den mládeže  s TAJV (Tenisová akademie Jana 
Váňy), který je  realizován za podpory obce Rynoltice a 
proběhne dne 22. 9. 2022 od 10 hod. na venkovním 
sportovišti (tj. na fotbalovém hřišti, víceúčelovém hřišti). 

V současnosti se jedná o největší sportovní projekt pro děti a 
mládež v 250 obcích České republiky, který se koná pod 
záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Národní 
sportovní agentury a Krajského úřadu Libereckého kraje.  

Účastníci turnaje soutěží nejprve společně v pěti sportovních 
aktivitách (fotbal, florbal, házená, frisbee, tenis), kdy 
následně 3 nejúspěšnější finalisté z Rynoltic obdrží nominaci 
na prosincové Národní finále v Poděbradech, kde budou 
nominovaní hráči z Rynoltic soupeřit o pozici národního vítěze 
a o putovní pohár TAJV pro obec Rynoltice.  

Hlavním cílem projektu je především prohlubování myšlenky 
sportu mezi zúčastněnými dětmi a nabádání k pravidelnému 
aktivnímu pohybu v jejich volném čase.  

Držte dětičkám z naší ZŠ a MŠ palce…. 
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Zdroj: Informační servis, časopis Svazu měst a obcí, 30. ROČNÍK ČÍSLO 7/2022 
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FK RYNOLTICE 

Podzimní část soutěžního ročníku 2022/2023 začala již v srpnu, a to nejen v soutěži OFS Okresním 

přeboru dospělých, ale i v Okresním přeboru Mladších žáků JIH. 

 

Předpřípravka pokračuje v minihrách 3+0 i v tomto soutěžním ročníku a odehraje své turnaje v těchto 

termínech: 25. 9. 2022 od 10 hod. v Rynolticích; 8. 10. 2022 od 10 hod. v Českém Dubu; 22. – 23. 10. 2022 

v Doubí (čas i den bude upřesněn); 30. 10. 2022 od 10 hod. na Slovanu LBC. 

 

    
 

Nově bude hrát soutěž Okresního přeboru i Mladší přípravka. 

 
 

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! 


