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       PRO VÁS 

MK ČR E 11824  ročník – IX              měsíc leden - červen 2022   číslo 1-6 

Vážení spoluobčané, 
 
situace na Ukrajině nám rozhodně není lhostejná, přesto to nebude hlavní zpráva, která naplní úvodní stránku 
našich novin. 
  
Na konci měsíce března se u nás zahájí práce na už opravdu dlouho připravované akci „Rekonstrukce průtahu I/13 
– Rynoltice“. Stavba, díky které dojde k obnově povrchů silnice, chodníků a veřejného osvětlení, při které budou 
vybudovány ostrůvky na vjezdu do obce a na přechodech, vznikne nový chodník až ke hřbitovu, bude jistě největší 
investiční akcí obce za poslední roky a jejímž hlavním cílem bude zvýšení bezpečnosti dopravy a především 
chodců, je za dveřmi. Nebo dokonce ve dveřích, možná už tenhle příspěvek čtete ve chvíli, kdy byly práce 
zahájeny. Jednou z prvních důležitých informací je tedy termín zahájení prací. Ten je stanoven na přelom měsíců 
března a dubna, stavět by se potom mělo do srpna. S tím bude samozřejmě spojena dost nepříjemná uzavírka, její 
přesné schéma naleznete na webu a facebooku obce, kde se budeme snažit přinášet aktuální informace podle 
toho, jak je budeme získávat. 
 
Tím nejzásadnějším opatřením bude umístění semaforů a zastávek, které budou ve směru od Liberce v křižovatce 
na Hrádek nad Nisou, z druhé strany to potom bude naproti bývalému Bistru, tyto semafory tu budou po celou 
dobu výstavby, ale jejich umístění se samozřejmě může měnit podle potřeb stavby. Hlavní komplikací bude, že na 
křižovatce u samoobsluhy a z druhé strany u restaurace Pod Kaštany bude možné do obce vjet, ale už nebude 
možné vyjet, protože mezi semafory nelze další dopravu pustit. Pro občany jako řidiče automobilů to tedy bude 
znamenat, že z horní části Rynoltic bude možné vyjíždět jen směrem na chatovou osadu a pod vodárnou k silnici 
vedoucí do Hrádku nad Nisou, nebo na Polesí, z dolních částí obce to potom bude možné křižovatkou od 
KM Prony nebo podél hřiště po staré silnici směrem na Jítravu. Bude s tím spojena spousta dalších nepříjemností, 
ale „udělat se to musí“. Tímhle heslem se řídím nejen u nás, ale kdykoliv se nadává na omezení provozu. Každý 
chceme jezdit po opravených silnicích a mostech, chodit po schůdných chodnících a hlavně bezpečně, musíme 
potom počítat s tím, že tyhle stavby se nedají provádět za běžného provozu. S dalšími uzavírkami na silnici I/13 a 
dále R35 to bude letos opravdu oříšek, ale osobně doufám, že se u nás vše bez větších problémů rozjede, těch pár 
měsíců se obrníme trpělivostí, vydržíme to, a pak se nám konečně nebudou všem okolo klepat podlahy, stropy a 
komíny. Tím bych chtěl jen doplnit, že akci budeme provádět ve spolupráci s ŘSD, které bude hradit veškeré 
opravy a úpravy mezi chodníky tedy včetně odvodnění a asfaltů, chodníky a veřejné osvětlení pak budou naší 
záležitostí. Na tuto stavbu se nám podařilo získat prostředky z fondu Integrovaného regionálního operačního 
programu přes Místní akční skupinu Podještědí, dále Státního fondu dopravní infrastruktury nebo dotačního 
fondu Libereckého kraje. I z tohohle pohledu pro nás bude stavba velmi náročná, ale díky této podpoře by se nám 
mělo podařit financovat přibližně 8 milionů z celkových skoro 12 milionů, dohromady tu pak se zahrnutím investic 
ŘSD mají být provedené práce v celkové hodnotě 27 milionů korun. Troufnu si napsat, že za to to stojí vydržet. 
 
Během této akce se bohužel objeví i další akce v jiných částech naší obce, kde může k omezení dopravy dojít. 
Jednáme ale se zhotoviteli, aby zásahy do komunikací byly co nejmenší. V průběhu dubna by mělo být zahájeno 
umístění nového optického kabelu v Jítravě, čímž dojde k výraznému zlepšení poskytování telekomunikačních 
služeb, hlavně internetu. Kabel bude umisťován protlakem nebo potom výkopem v krajnici. Práce by ale neměly 
vyžadovat uzavírku. Druhou podobnou akcí bude umístění nového elektrického vedení do země v horní části 
Rynoltic. I tahle stavba může ovlivnit provoz na jediném výjezdu z obce při pracích na průtahu. I tady je ale 
s realizační firmou domluveno, že silnice nebude uzavřena a práce budou prováděny tak, aby se vždy dalo projet. 
Samozřejmě nemůžeme předejít všem nepředvídatelným událostem, které mohou být s dopravou v naší obci 
spojené, ale pokud to bude v našich silách, neváhejte se na nás obrátit. 
 
A nyní k dění i mimo území naší obce a bohužel i naší země. I když už jsme pomalu začali vyhlížet to světlo na 
konci doby covidové, objevil se snad ještě větší průšvih, při kterém umírají nevinní občané, a to jen pár set 
kilometrů od našich hranic. Nebudu se zamýšlet nad důvodem celého konfliktu, rozhodně se ale nebudeme tvářit, 
že se nás to netýká. Musím zatím popřít fámy, že bychom ve škole, tělocvičně nebo hasičárně měli „ubytované“ 
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ukrajinské uprchlíky. I v naší obci už několik maminek s dětmi je, přišly většinou za svými manžely, kteří už v naší 
republice předtím pracovali a zatím je o ně postaráno ubytovateli nebo firmami, které tyto pracovníky 
zaměstnávali. Bohužel se ale nezdá, že by se měl konflikt na Ukrajině v dohledné době vyřešit a uklidnit a stále se 
předpokládá, že uprchlická vlna bude pokračovat. S rostoucím počtem uprchlíků samozřejmě bude ubývat volných 
prostor a na krizových štábech se pracuje i s variantou využití provizorních prostor právě ve formách škol, 
kulturáků, tělocvičen nebo hasičáren. Uvažuje se to až za úplně nejkrajnější způsob řešení, ale pokud kapacity 
opravdu dojdou, bude naše povinnost, se o lidi, kteří utíkají před válkou, postarat. 
 
I přes všechny výše uvedené informace se pokusím být závěrem pozitivní. V informacích níže najdete například 
přehled plánovaných událostí, chystá se několik kulturních akcí, zahájení fotbalové sezóny, jaro je v plném proudu 
a velkou radost mám taky z toho, že se nám především díky aktivitě Divadla Matýsek podařilo založit ochotnický 
soubor s názvem RySK, v plném znění Rynoltický spolek kultury, který si vzal za své kromě toho, že se za zkoušení 
odolnosti nervů svého režiséra, snaží nastudovat divadelní hru, nachystat i jiné netradiční akce, první z nich by 
měla být oslava jarních svátků, o které se více dočtete uvnitř a já nám všem přeji dlouhou a úspěšnou činnost.  
 
Chystají se úklidové akce, o kterých je taky víc na dalších stránkách stejně jako finanční hodnocení odpadového 
hospodářství. K tomu dodám několik poznámek. Myslím, že jsme se postupně za více než 2,5 roku se způsobem 
fungování svozu odpadu v naší obci už poměrně sžili. Vždycky se objeví nějaké komplikace, kterou je třeba 
v současné chvíli omezený provoz ve spalovně, kvůli kterému nabírají naši pracovníci, ale samozřejmě i jiná 
svozová auta, nemalá zpoždění a v posledních týdnech se svoz dotahuje ještě ve středu. Proto prosím omluvte, 
když nebude v úterý vše svezené, ale věřte, že se všichni snaží, aby bylo vše co nejdřív uklizeno. K samotnému 
shrnutí odpadů musím říct, že nás hodně povzbuzuje rostoucí trend v množství tříděného odpadu, což je nejvíc 
znát na odměnách od společnosti EKO-KOM a příjmech z prodaných tříděných materiálů. Nyní už umíme 
nabídnout třeba i kelímky od jogurtů nebo fólie, které sice předtím nebyly odvážené do spalovny, ale neměli jsme 
z nich žádný příjem, nyní už je to jinak. Komplikací naopak jistě bude zvyšování cen pohonných hmot nebo změna 
sociální politiky státu, po které se nám už nejspíš nepodaří získat podporu na zaměstnávání veřejně prospěšných 
pracovníků. Nemáme úplně přesné srovnání, ale přesto si pořád troufáme tvrdit, že vlastní systém svozu a 
likvidace odpadu je pro nás mnohem výhodnější a efektivnější než při spolupráci s jakoukoliv svozovou 
společností, kde se jistě všeobecně rostoucí ceny a s tím spojená inflace taky logicky musí promítnout. 
V minulých týdnech a měsících jsme potom opět podali několik žádostí o dotace, například na obnovu 
komunikací, kulturního domu, hasičského vybavení, památek nebo budovy bývalé první hasičárny v Rynolticích, 
která už po roky slouží jako sklad nebo garáž, tak snad zase něco vyjde. Teď na úplný závěr stejně tak a hlavně 
doufám v co nejhladší průběh akce na průtahu obcí. 
 
Vám všem přeji krásný začátek jara, hodně zdraví a jen dobrých zpráv. 
 

       Ing. Jan Vacek, starosta 
 

 
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!  
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ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V OBCI: 

 

Jak bude probíhat svoz odpadu v období velikonočních svátků? 
19. 4. 2022 úterý   Rynoltice, Nová Starost 
20. 4. 2022 středa   Jítrava, Polesí, Černá Louže (Velikonoční pondělí je st. svátek) 
 
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. 
 
Místní poplatek za odpad na rok 2022  
Poplatek je splatný do 30. 6. 2022, zůstává ve stejné výši 650,- Kč za osobu/ kalendářní rok – trvale bydlící; 650,- 
Kč za rekreační objekt. 
Informace o sníženém poplatku za domácnost/rekreační objekt dle evidenčního (identifikačního) čísla 
přiděleného Obecním úřadem je možné zjistit na úřední desce Obecního úřadu, ve vývěskách v částech obcí, na 
webových stránkách obce popřípadě telefonicky na tel. čísle 725 971 201.   
Platbu lze provést bankovním převodem na č. ú. 151978559/0300, do poznámky uveďte příjmení a jméno 
poplatníka, počet osob v domácnosti či v hotovosti na pokladně OÚ. 
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Biologický odpad rostlinného původu (bioodpad) 
Je možné odkládat do kontejneru (ne vedle něj), který je umístěn za fotbalovým hřištěm Rynoltice. Kolem 
kontejneru prosím udržujte pořádek. 
Do kontejneru patří např. tráva z údržby zeleně a zahrad, drobné větve, listy a nať ze zeleniny. Naopak do 
kontejneru nepatří různý stavební odpad či jiný odpad, který často z kontejneru vybíráme. 
VELKÉ VĚTVE ODKLÁDEJTE na sběrné místo vedle tenisových kurtů u fotbalového hřiště, nevhazujte je do 
kontejneru či vedle něj. 
 
 

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. 
 
Místní poplatek za psy 
Poplatek byl splatný do 15. 3. 2022, dle OZV č. 5/2019 o místním poplatku ze psů. Stále je Vás dost, kdo poplatek 
neuhradil, učiňte tak prosím co nejdříve. 
Sazba poplatku za psy v roce 2021 nezměněna: První pes 200,-Kč; Druhý a každý další pes 400,-Kč  
První pes-osoby starší 65 let 100,-Kč; Druhý a každý další pes- osoby starší 65 let 200,-Kč. 
Pokud v průběhu roku dojde ke změně např. úhynu psa, darování nebo prodeji je poplatník povinen písemně 
oznámit tuto změnu do 15 dnů OÚ Rynoltice. Znovu připomínáme upozornění: SBÍREJTE PSÍ EXKREMENTY!!! 
 
PLÁNOVANÉ AKCE V MĚSÍCI BŘEZEN/DUBEN 

 
MAŠKARNÍ KARNEVAL PRO DĚTI 26. 3. 2022 
V Kulturním domě v Rynolticích od 14 hodin. Těšit se můžete na soutěže o ceny, vyhlášení nejlepších 
masek. Vstupné dobrovolné. 
 
 
 
KARNEVAL PRO DOSPĚLÉ 26. 3. 2022 
V Kulturním domě v Rynolticích od 20 hodin. 
Vstupné: s maskou 50,- Kč, bez masky 100,- Kč 
Soutěž o ceny, vyhodnocení nejlepších masek, zahraje DJ Kárka. 
 
 
UKLIĎME SVĚT! UKLIĎME ČESKO! UKLIĎME NAŠI OBEC! Letos je to již po čtvrté (předchozí 2 roky 
nebylo vzhledem k pandemii umožněno), co jsme se připojili do úklidové akce, která proběhla a 
probíhá na území celé České republiky.  
Přidejte se k nám ze všech částí obce, v sobotu 2. 4. 2022, sraz v 9 hodin před Obecním úřadem.  
Rozdělíme se do skupin a vyčistíme určená místa v jednotlivých částech obce. Jednorázové pytle i 
rukavice budou k dispozici…Na závěr malé občerstvení v nové hasičské zbrojnici… 

 
VELIKONOČNÍ NEDĚLE S RySK 
Ve dnech 10. - 17. 4. 2022 Před obecním úřadem kolem kašny společně vytvoříme výstavku z 
jarních květin. A dne 17. 4. 2022 od 14 hodin společně upleteme pomlázky a poschováváme vajíčka 
od velikonočního zajíčka, aby si každé dítě mohlo jedno najít. Můžeme si donést i něco dobrého na 
zub.      zve Vás Rynoltický spolek kultury    RySK 

 
SBĚR STARÉHO ŽELEZA A VYSLOUŽILÝCH ELEKTROSPOTŘEBIČŮ 23. 4. 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. 
 

 
PÁLENÍ ČARODEJNIC A STAVĚNÍ MÁJKY V RYNOLTICÍCH 30. 4. 2022 
Sraz u Obecního úřadu bude upřesněn na plakátu. Místo konání: Fotbalové hřiště. S sebou: Převleky 
čarodějů a čarodějnic, koště. Program: soutěže pro děti, opékání vuřtů, ohňostroj. 
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SPOZ 

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

leden  Olga Mesnerová    květen  Hendrik Nedvěd  
  Břetislav Urban      Ilona Špačková  
         Milan Nekvinda  
únor     Jaroslava Bartalová     Miroslav Lednický  
  Květoslava Chválovská     Jana Kunešová  
  Karel Koláček     
  Anna Mocová    červen  Helena Lejsková 
         Ivana Poláková 
březen  Věra Langpaulová     Jarmila Poupová  
             Hana Švandová      Josef Chválovský  
  Vlasta Čechová      Ladislav Novotný 
  Eva Hanzlíková        
       
duben  Jaroslav Ziguška 
  Jaroslav Pošusta 
  Pavel Janoušek 
  Helga Mádlová 
  Miroslava Plívová 
  Hana Kašpárková 
  Hana Kratochvílová 
 
 

FK RYNOLTICE 

Jarní část soutěžního ročníku 2021/2022 začínáme 2. 4. 2022 na domácím trávníku… Přijďte s námi 

zahájit fotbalovou sezónu…. Klobásy z udírny nebudou chybět… 

Předpřípravka bude rozlosována až začátkem dubna. 

  

      
 

FK RYNOLTICE  -  JARO 2022  - Okresní přebor OFS  MLADŠÍ ŽÁCI    

3.4. Rynoltice  Vesec  10.00h  14.5. Rynoltice  Hejnice  10.00h 

9.4. Frýdlant  Rynoltice 10.00h  21.5. Dětřichov Rynoltice 10.00h 

16.4. Rynoltice  Nové Město 10.00h  28.5. Rynoltice  FCS Lbc dívky 10.00h 

23.4. Chrastava Rynoltice 10.00h  4.6. Stráž n.N.  Rynoltice 10.00h 

26.4. Rynoltice  Kr. Studánka 16.30h  11.6. VOLNO 

30.4. Rynoltice  Osečná  10.00h  19.6.  MFK Podj. Rynoltice 15.00h 

8.5. Vratislavice Rynoltice 10.00h   
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Plánované akce v naší škole a školičce 
 

 
Zveme vás v pátek 8. dubna od 15 do 18 hodin na VELIKONOČNÍ DÍLNIČKY do budovy Základní 
školy.  
Můžete si vytvořit krásné jarní či velikonoční dekorace.  
Pro zájemce z řad rodičů, prarodičů i veřejnosti jsme připravili od 16 hodin zajímavou přednášku –
viz. plakátek. Budeme se těšit.   
Mgr. Bc. Petra Urbanová, ředitelka Základní a Mateřské školy Rynoltice 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 


