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Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail rynoltice@iol.cz nebo v písemné podobě předat 

na podatelně obecního úřadu Rynoltice, vždy do 25. v měsíci. Za obsah příspěvků a jejich gramatickou podobu 

neneseme žádnou odpovědnost.   

 

Vážení spoluobčané, 
 

uplynula už opravdu dlouhá doba, kdy jsme se Vám prostřednictvím našeho zpravodaje snažili 
přinést aktuální informace k dění v naší obci. Vzhledem k tomu, jak často se dění kolem nás mění, těžko 
se hledají slova. I tak ale před tím, než začnu hodnotit rok u nás na vsi, nemůžu úplně přejít vývoj 
událostí posledních měsíců.  

Chtěl bych se tady vrátit k té první jarní vlně. Osobně jsem měl několikrát moc příjemné pocity 
ze spolupráce, solidarity a dobrovolnictví nejen celého národa, ale především lidí i v našem blízkém 
okolí. Nikdo z nás v tu dobu nevěděl, jak zákeřný tenhle virus dokáže být a asi i proto se k sobě každý 
choval o něco ohleduplněji a dodržoval pravidla o trochu víc než teď. Tohle ale nepíšu proto, abych 
radil, že teď zase máme zůstat sedět doma. Každý ať vezme vlastní rozum do hrsti a snaží se přemýšlet, 
jestli a komu může svým chováním ublížit.  

K jarním měsícům a prvnímu vypuknutí epidemie se tedy vracím především proto, že bylo moc 
příjemné zjišťovat, co jsou lidé i v našem bezprostředním okolí ochotni pro ostatní bez ohledu na svůj 
vlastní užitek udělat. Radost mi udělaly především v naší mateřské školce, kde paní učitelky, paní 
kuchařka i paní vychovatelka vytvořily během pár dní šicí dílnu a společnými silami našily stovky roušek 
pro naši obec, ale také další tisíce do různých zdravotnických zařízení, kde byly v tu chvíli 
nejpotřebnější. Za to jim patří obrovské DÍKY. Mají můj obdiv, a to nejen za tu vykonanou práci, ale 
především za tu symboliku, že i tady u nás v tom nejhorším víme, kde máme přátele. Poděkování pak 
musí zaznít i pro všechny další, většinou dámy, které šily roušky, pak pro všechny ty, kteří nám průběžně 
i několikrát poskytli materiál pro jejich vytvoření a na závěr nesmím opomenout Liberecký kraj a hasiče 
z celého Liberecka, díky nimž se k nám velmi rychle dostaly zásoby desinfekce a nanofiltrů, které jsme 
mohli nabízet dál. Věřte, že jiný kraj se o své obce tak dobře nepostaral. 

Vrátil jsem se k jaru, ale už se nám přiblížil čas adventu, ještě před pár týdny jsem si říkal, že 
bych chtěl, aby tohle poděkování zaznělo při tradičním rozsvěcení našich vánočních stromů. Jenže 
přestože se opatření tenhle týden konečně o něco zmírnila, pořád nám to nedovoluje uspořádat větší 
společenskou událost. Asi Vám tu můžu napsat, že stromy se rozsvítí tradičně v sobotu v předvečer 
adventu okolo páté hodiny, nejspíš zazní i nějaká ta koleda, ale žádný další doprovodný program raději 
plánovat nebudeme, procházku v parku při dodržování rozumných rozestupů zakazovat nemůžeme a 
každý si může zvážit, jestli se projít půjde. V betlémě, který se rozsvěcí stejně jako stromky, budou od 
jeho rozsvícení smotané svitky papíru, na které budete moci napsat, komu z naší obce byste chtěli 
poděkovat za to, že Vám tenhle těžký rok pomohl udělat třeba aspoň o něco lehčí, po domluvě 
s dotyčnými bychom je pak vhodným způsobem uveřejnili.  

Jestli se podaří uspořádat jinou z tradičních předvánočních a vánočních akcí teď ještě říct 
nedokážeme. Vše bude záležet na vývoji situace, a pokud to okolnosti jen trochu dovolí, budeme se Vás 
snažit včas informovat o tom, co se chystá. 

Ale teď už tedy konečně utečme od toho, co nás svírá každý den posledních pár měsíců, a 
shrňme si, co se na naší vsi událo, děje se a má dít. I v tomhle roce přijímání, rušení a znovu přijímání 
různých omezení jsme dělali, co jsme mohli a nakonec jsme rádi, že se ty nejdůležitější akce podařilo 
dotáhnout do konce. 

Určitě největším investičním projektem letošního roku bylo vybudování části Cyklostezky sv. 
Zdislavy, jejímž hlavním smyslem má být vytvoření bezpečného koridoru pro cyklisty podél komunikace 



I/13 od Nového Boru po Bílý Kostel nad Nisou. Díky dotační podpoře přes 90 % uznatelných nákladů 
z Integrovaného regionálního operačního programu Evropské unie, kterou se nám podařilo získat přes 
Místní akční skupinu Podještědí a další podpoře ve výši až dvou milionů z dotačního fondu Libereckého 
kraje, vznikl konečně pohodlný a hlavně bezpečný způsob, jak na kole překonat cestu z Jítravy na Bílý 
Kostel. Stavba to nebyla jednoduchá, ale nakonec se podařilo a doufám, že se na jaře už budeme moci 
na místě společně potkat a cyklostezku slavnostně otevřít. Kdo si už nyní úsek zkoušel projet, ví, že 
cyklostezka ještě úplně plynule nenavazuje, ale v konečných přípravách je vybudování posledního 
kilometru do Bílého Kostela, který by se mohl stavět příští rok a zároveň probíhají jednání s Lesy ČR, ke 
zkvalitnění povrchu mezi nově vybudovaným úsekem v Jítravě a mostem na Rozkoši. Věřím, že je vše na 
dobré cestě a brzy bude existovat opravdu bezpečné a pohodlné cyklistické spojení mezi námi a Bílým 
Kostelem.  

A tady vlastně mohu rovnou plynule navázat i na největší projekt příštího roku. Pokud vše 
dopadne podle plánu, v druhé polovině příštího roku budou zahájeny práce na obnově povrchů a 
osvětlení na průtahu silnice I/13 obcí. V rámci tohoto projektu by měl být opraven nejen asfaltový 
povrch, ale zároveň budou vytvořeny vjezdové ostrůvky, které by měly pomoci ke snižování rychlosti 
řidičů, a tím pádem zvyšování bezpečnosti dopravy v naší obci. Zároveň budou vybudovány nové 
přechody, autobusové zastávky, ale také veřejné osvětlení. A na cyklostezku navazuji z toho důvodu, že 
by se v rámci tohoto projektu měl vybudovat i její další úsek směrem na Lvovou a Jablonné 
v Podještědí. Součástí projektu je totiž také vybudování smíšené stezky pro chodce a pro cyklisty, která 
povede až na místní hřbitov. Naši velkou snahou samozřejmě bude získat dostatek dotačních 
prostředků, protože se bude jednat o několikamilionové investice a bez dotační podpory půjde vše 
realizovat jen velmi těžko. Pokud se prostředky podaří sehnat a akce se bude realizovat, o tom se Vás 
samozřejmě budeme snažit v dostatečném předstihu informovat. Způsobí to v naší obci jistě nemalé 
dopravní komplikace a budeme se muset obrnit trpělivostí, povrchy se už ale opravit opravdu musí a 
představa nového bezpečného průtahu obcí by za to měla stát.  

K jedné z dalších, myslím si, velmi vydařených akcí v letošním roce patří obnova křížku u cesty 
na Bílé kameny. Zde se nám podařilo získat také podporu z Dotačního fondu Libereckého kraje, celkové 
náklady činily 145.495,70 Kč, přičemž LK se podílel 101.846,99 Kč. Kříž už skoro padal, takže finance to 
byly určitě účelně vynaložené a na jeho proměnu se můžete podívat třeba také v právě vydávaném 
kalendáři, který připravujeme ve spolupráci s obcemi v Mikroregionu Mezi kopci. Kalendář je 
k zakoupení na obecním úřadě. Na další proměny nejen od nás se pak můžete ještě do konce listopadu 
podívat před obecním úřadem. V letošním roce jsme se s loňským projektem Rekonstrukce požární 
zbrojnice přihlásili do projektu „Má vlast cestami proměn“, v soutěži ji můžete podpořit hlasováním na 
webu www.cestamipromen.cz/hlasovani.  

Další proměnou, kterou bychom chtěli přihlásit, by mohlo být třeba víceúčelové hřiště, kde se 
ještě do konce roku budeme snažit dobudovat oplocení. Toliko asi stručně k investicím, ale teď už 
pojďme k tématu, které samozřejmě zajímá asi naprostou většinu z Vás, a to je konečně hodnocení 
zavedeného systému odpadového hospodářství. 

Když jsem v tomto zpravodaji naposledy zpracovával písemné shrnutí, výrazně převažovala 
pozitiva nad negativy. V závěru letošního roku je pořád víc toho, co nám změna přináší, než bere. Mohli 
jsme si ale už konečně také spočítat konkrétní čísla a úplně upřímně a na rovinu musím říct, že jsme 
očekávali přeci jen o něco vyšší úsporu. Kritiky hned přibrzdím, levnější než spolupráce se svozovou 
společností pořád jsme. V tabulce na následující stránce jsou vypočítané jednotlivé položky tak, jak byly 
ve skutečnosti hrazeny a jsou následně porovnány s výdaji, které jsme platili při spolupráci se svozovou 
společností. Na výpočty má vliv spousta dalších okolností, které nelze úplně číselně zachytit, snažil jsem 
se ale opravdu poctivě „přiznat“ vše, co nás vlastní systém svozu a likvidace odpadu stojí. 

Celkem se tedy při porovnání nákladů na vlastní svoz proti spolupráci se svozovou společností 
podařilo uspořit přibližně 30.000,- Kč za rok. To nevypadá nic moc, že? V tomto čísle je ale „ukryto“, co 
by Vás jako občany mohlo nejvíc zajímat. Necelých 90.000,- v nákladech dělají slevy na místním 
poplatku za správně vytříděný odpad. Kdybychom tuto položku „nevraceli“, byl by svoz výhodnější 
o přibližně 120.000,- Kč, a to už je mnohem zajímavější číslo. My jsme ale tenhle systém zaváděli 
především proto, abychom pokud možno co nejvíc občanů motivovali k třídění odpadu, čímž dochází ke 
snižování množství směsného komunálního odpadu, a tím klesají v konečném důsledku náklady na jeho 
svoz a likvidaci. A to se podařilo. V porovnání s předchozími lety, došlo ke snížení množství odpadu 
přibližně o 20 t. I tady bychom si dokázali představit ještě lepší výsledek, pořád jsme ale na začátku. 
Možná to bylo i tím, že vzhledem k vládním opatřením přijímaným v průběhu roku, kvůli kterým mnohé 



domácnosti trávili doma mnohem více času, také o to víc vyhodili doma než na místech, kde jindy 
pracují nebo se více pohybují. Dalším negativním faktorem, který na množství směsného komunálního 
odpadu má vliv, je skutečné určení, co je odpad vhodný k recyklaci a co ne. 

Bohužel s dalším postupným vývojem na trhu s druhotnými surovinami musíme přiznat, že 
jsme z pohledu odbytu a zájmu o vytříděné suroviny, spustili systém v asi nejméně vhodný okamžik. 
Stále se nám ale daří většinu komodit dotřiďovat a nabízet je k dalšímu využití. Ceny bohužel nejsou tak 
zajímavé jako v předchozích letech, ale i tento trh se vyvíjí a věřím, že se i tady situace zase brzy obrátí a 
objeví se zase další subjekty, které budou umět a chtít dotříděné materiály zpracovávat. Velmi dobrým 
signálem, myslím si, je i to, že si s námi před pár týdny z vlastní iniciativy domluvil schůzku nový pan 
radní Libereckého kraje pro životní prostředí, protože ho náš způsob řešení odpadů zajímá. Své 
postřehy jsme mu předali a bylo by výborné, kdyby se je dařilo řešit i na regionální či krajské úrovni. 

Dále zase naopak musím přiznat, že v čem nás vlastní svoz v letošním roce brzdil, to byla běžná 
údržba. Byla to i kombinace různých vlivů, letos bylo vegetační období oproti předchozím výrazně 
deštivější, a pak se stávalo, že když jsme v začátku týdne sváželi odpad a v jeho konci pršelo, sekání se 
opravdu nemohlo dařit stíhat. Ale to v podstatě podle mých postřehů nestíhali letos skoro nikde i 
v plném nasazení. I tak ale naši zaměstnanci dělali, co mohli, a za to, jako vlastně i za veškerou jejich 
snahu a práci jim patří velký dík.  

Nyní je před námi zima, ta nás může prověřit jistě víc, než ta loňská, která byla tak mírná, že 
údržba komunikací mohla být minimální. S popelem poroste jistě i množství odpadu, znovu bych Vás 
chtěl požádat, abyste pytle popelem nepřeplňovali a zase ještě alespoň trochu ulehčili práci všem, kdo 
ji pro nás dělají. 

Ano, je v tom spousta práce navíc, spousta práce nás všech, to si uvědomujeme. Pořád ale platí, 
že se daří naplňovat ten smysl, který by to mělo mít, a to je snižování množství komunálního odpadu a 
správné třídění, aby recyklovatelné materiály byly dále využívány a nekončili na skládce. Stále platí, že 
má vláda na stole nový odpadový zákon a jen okolnosti letošního roku způsobily, že ještě nebyl přijat. 
Vychází z nařízení Evropské unie, kterým musíme v horizontu několika let snížit množství 
recyklovatelného odpadu na skládkách, a to si vynutí již tolikrát zmiňované několikanásobné navýšení 
nákladů na odpady, které v konečném důsledku dopadne na obce, a já si stále nemyslím, že by obce 
měly doplácet na neochotu některých občanů prostě jen dělat věci, tak jak by se dělat měly. My 
budeme dál dělat, co bude v našich silách, abychom systém vlastního svozu udrželi smysluplným, dáme 
tomu ještě nějaký čas. Musíme ale zapracovat na efektivitě využití času lidí, kteří tomu musí tu práci 
věnovat. O mnoho složitěji se pak pracuje, když se stále opakují některé vyložené naschvály, které práci 
otravují a někdy doslova i znechucují. Někdy je opravdu nutné si uvědomit, že s tím žlutým pytlem na 
konci ještě pracují lidé a ještě ke všemu takoví, kteří to všechno dělají pro nás. Není zase tak úplně 
složité zahájit výběrové řízení na svozovou společnost, vždyť nás to prostě bude jen všechny stát víc 
peněz. I k téhle diskuzi za čas nejspíš zase dospějeme, ještě chvíli to ale zkusíme.  

Stejně jako veškeré současné nepříjemnosti, ale i ty, které nás v nejbližších měsících dál čekají, 
společně určitě lépe zvládneme. Zkuste prosím vždy vzpomenout na tu část mého dlouhého psaní, že 
jsou kolem Vás pořád lidé, kteří jsou ochotní pomoci. Ta solidarita a pomoc dokáže převážit to vše zlé. 
Dávejte na sebe pozor. Blíží se závěr roku, na který bude asi jen málokdo v dobrém vzpomínat, přeji 
nám všem, aby ten další byl o mnoho radostnější. Užijte si advent a Vánoce s těmi nejbližšími a těmi, 
které máte rádi, vždyť to, co zní každý rok jako klišé, je nyní to jediné a nejdůležitější, co můžeme mít. 
Společně se zdravím, kterého Vám do roku 2021 přejeme opravdu, opravdu kopu.  

 
 
 
 
Soňa Starečková Postlová                       Ing. Jan Vacek 

          místostarostka                                           starosta 
 
 
 
 
 
 
 



ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V OBCI: 

 
Uvedenou tabulku naleznete také na webu obce https://www.rynoltice.cz/wp-
content/uploads/Ekonomika-vlastn%C3%ADho-odpadov%C3%A9ho-syst%C3%A9mu-1.pdf 
 
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. 
 
Jak bude probíhat svoz odpadu v období vánočních svátků? 
28. 12. 2020 pondělí   Jítrava, Polesí, Černá Louže 
29. 12. 2020 úterý   Rynoltice, Nová Starost 
 
Úhrada místního poplatku za odpad na rok 2021  
Bude možná až od 1. 2. 2021. Informace o sníženém poplatku za domácnost/rekreační objekt dle 
evidenčního (identifikačního) čísla přiděleného Obecním úřadem bude možné zjistit na úřední desce 
Obecního úřadu, na webových stránkách obce popřípadě telefonicky na tel. čísle 725 971 201.   
 
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, místo zpětného odběru 
elektrozařízení (v kompletním stavu) - domácí spotřebiče, ledničky, sporáky, baterie, monitory, zářivky.  
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. 
 
 

Sběr papíru a víček pro ZŠ a MŠ RYNOLTICE 
ZŠ a MŠ Rynoltice v průběhu celého roku sbírá papír (noviny, časopisy, knihy, letáky) a  
víčka z PET lahví, které lze odevzdávat na malou školu v Rynolticích, pouze v době  
provozu školní jídelny. 
 



Jak by měl vypadat naplněný pytel: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 čitelně. 
 
Do směsného komunálního odpadu v žádném případě NEPATŘÍ STAVEBNÍ ODPAD, tento odpad lze 

odvézt pouze do sběrného dvora.   

 
 
Co a jak třídit do žlutých pytlů – aktuálně: 
 

Druh odpadu Způsob odložení 
PAPÍR  
noviny, časopisy, letáky, sešity, kancelářský papír, 
lepenkové krabice, kartony, papírové obaly od 
potravin, brožury, knihy bez tvrdých desek, 
kalendáře, obálky 

Papír nesmí být mokrý, mastný, znečištěný zbytky 
potravin. Krabice je nutné sešlápnout, rozložit 
nebo rozřezat.  

PET LAHVE 
od nápojů a potravin, od úklidových prostředků 

PET lahve musí být prázdné/bez obsahu, čisté a 
sešlápnuté, s odšroubovaným víčkem. 

PLASTY OSTATNÍ 
lahve a lahvičky od kosmetiky a úklidových 
prostředků, kanystry, fólie, tašky, sáčky, víčka od 
PET lahví, nově - kelímky od jogurtů, másel 

Obaly nesmí obsahovat zbytky potravin. Musí být 
pokud možno sešlápnuté nebo složené do sebe 
„seštosované“. 

NÁPOJOVÉ KARTONY TETRA PAK 
kartony od mléka, vína, džusů, pitíček 

Nápojové kartony musí být vypláchnuté a 
sešlápnuté nebo rozložené bez obsahu tekutin 
(mléko, džus) 

DROBNÉ KOVOVÉ OBALY FE (ŽELEZNÉ) 
plechovky od potravin a nápojů, víčka od piva a 
nealko nápojů, zavařovací víčka, nádoby od 
sprejů a kosmetiky, kuchyňské nádobí 

Obaly nesmí obsahovat zbytky potravin. Víčka od 
plechovek musí být vložena nebo stočena 
dovnitř plechovky. Plechovku je možné i 
sešlápnout. Do pytle se nesmí odkládat obaly od 
nebezpečných látek (barev, olejů, chemikálií). 

DROBNÉ KOVOVÉ OBALY AL (HLINÍKOVÉ) 
Plechovky od nápojů, víčka od jogurtů, hliníkové 
kuchyňské nádobí  

Obaly nesmí obsahovat zbytky potravin, je nutné 
je zmáčknout. Do pytle se nesmí odkládat obaly 
od nebezpečných látek (barev, olejů, chemikálií). 

 
 
 
 



 

Časté zjištěné nedostatky ve žlutých pytlích Kam s tím? 

Jednorázové roušky, papírové kapesníky, papírové 

utěrky, dětské pleny, vatové tyčinky, kosmetické 

tampóny 

směsný odpad – nejsou dále recyklovatelné 

Obaly od zeminy, mulčovací kůry včetně zbývajícího 

obsahu 

směsný odpad 

Vaničky od masa, obaly od vakuovaných uzenin směsný odpad 

Zubní kartáčky, kartáče, WC štětka, gumové rukavice směsný odpad 

Makrolonové desky, obaly od stavebního materiálu směsný odpad – v malém množství, sběrný 

dvůr – ve velkém množství 

Polystyren (polystyrenové výplně balíků) – nesmí se

vkládat do žlutých pytlů 

směsný odpad – v malém množství, sběrný 

dvůr – ve velkém množství 

WC sedátko/víko, odpadní trubky, rozlámané plastové 

židle a elektrikářské plastové lišty, gumová zahradní 

hadice 

sběrný dvůr – objemný odpad 

Květináče, truhlíky a fólie znečištěné od zeminy směsný odpad – sběrný důr 

Poškozená a znečištěná obuv, poškozený a znečištěný 

textil - nenositelný 

sběrný dvůr, kontejner na textil 

 
 
 
INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: 
 

SMS BRÁNA 

Kdo stále ještě nemá telefonní číslo v SMS bráně obce Rynoltice a chce dostávat 
informace z obce, ať své telefonní číslo sdělí telefonicky na tel. 485 172 181 nebo zašle 
emailem na rynoltice@iol.cz. 

 
 
UZAVŘENÍ OBECNÍHO ÚŘADU V RYNOLTICÍCH V OBDOBÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ A NOVÉHO ROKU 
Od 23. prosince 2020 do 1. ledna 2021 je Obecní úřad v Rynolticích uzavřen. 
Prvním úředním dnem v novém roce je pondělí 4. 1. 2021. 
 
ORDINAČNÍ HODINY DĚTSKÉ LÉKAŘKY 
MUDr. Gabriela Křečková bude letos naposledy ordinovat 20. prosince a v novém roce 2021 začne 
ordinovat v úterý 5. ledna. 
 
SPOZ 

Srdečně blahopřejeme občanům, kteří v roce 2020 oslavili nebo oslaví významná životní jubilea. 

 

Vítání občánků 

V letošním roce bylo vítání nově narozených občánků vzhledem ke koronavirové situaci odloženo. 

Jakmile to situace dovolí, budou rodiče malých občánků včas informováni pozvánkou. 



FK RYNOLTICE 

Podzimní část soutěžního ročníku 2020/2021 přerušila Fotbalová asociace ČR  kvůli 
pandemii po 8. kole, do dne 31.12.2020. Zbývající utkání budou odehrána na jaře 2021. 
 

 „A“ tým je na 4. místě v tabulce s 13 body. „B“ tým na 10. místě v tabulce s 10 body.  
 

  
 

Klidné prožití vánočních svátků, především pevné zdraví v roce 2021 všem fotbalovým příznivcům a 
podporovatelům přeje FK RYNOLTICE z.s. 

 

 

 

  Informace ze školy a školičky  
     

 

     I přes těžkosti v době pandemie na jaře loňského školního roku jsme všichni zvládli školní rok dovést 

do konce jak nejlépe to bylo možné a čekaly nás zasloužené prázdniny. Ve škole se však příliš volna 

neužilo, během léta se prováděly nezbytné úřední změny, ale i opravy a úpravy, provedlo se poptávkové 

řízení a následně montáž chybějících okenních žaluzií, doplnil se sklad učebnic, pořídily se další nutné 

pomůcky, nábytek atd... 

     Přišla k nám nová paní učitelka a také naše řady posílila paní vychovatelka do školního „Klubíku“, a 

tak už je zajištěno smysluplné trávení volného času i pro žáky 4. a 5. ročníku. Připravila se projektová 

dokumentace pro projekt Šablony III, ta byla následně kladně vyhodnocena a naše škola tak získala 

dotaci, ze které jsme pořídili interaktivní modul pro práci žáků ve 3. ročníku, notebook a tablety 

s výukovými programy do mateřské školy pro předškoláčky a notebooky s výukovými scénáři pro žáky i 

pedagogy do základní školy. Dotace bude dále čerpána na personální podporu v MŠ a také na zájmové 

činnosti pro žáky, projektové dny, spolupráci s rodiči atd. 

     Dále nám bylo vyhověno v žádosti o poskytnutí 3D tiskárny, moc se těšíme na zaškolení a následně 

práci s dětmi – třeba u tisku drobných učebních pomůcek nebo Lego kostiček...:), také na další aktivity, 

do něž jsme se jako škola přihlásili. Další výzvou jsou plány na rekultivaci školní zahrady, tak, aby 

sloužila dětem jako prostor pro odpočinek, hraní, ale i jako zdroj učení a poznání. Prvotní práce na 

přeměně prostor kolem školy už jsme také stihli a k dalším proměnám se budou moci vyjádřit i ti 

nejpovolanější, tedy naši žáčci... Je zprovozněn nový školní web, který je stejně jako školní facebookové 

stránky zdrojem informací o naší škole a školce a budeme potěšeni, pokud se k nám, alespoň virtuálně 

podíváte.  



     Školní rok jsme zahájili jak se sluší a patří (i přes omezení kvůli pandemii) s rodiči a prarodiči nových 

prvňáčků a ostatních žáků. Stejně tak jsme se těšili na nové děti ve školičce, letos jich přibylo opravdu 

hodně. Všem dětem přejeme, aby pro ně byl čas strávený v naší školce milý, plný poznávání světa a 

hodnoty přátelství. Aby se školka stala radostným a podnětným místem, kam se budou těšit, aby si brzy 

zvykly a chodily mezi nás rády. 

     Mrzí nás, že se dosud nemůžeme všichni vidět a pokračovat ve školní práci tak, jak byla na začátku 

školního roku nastavena. O to více se ale těšíme na společně strávené chvíle, které na nás teprve čekají. 

     Děkuji rodičům, prarodičům a rodinám dětí za jejich podporu, pomoc a vzájemnou spolupráci bez 

které by distanční výuka jen těžko fungovala. Děkuji také všem pedagogickým zaměstnancům za jejich 

přístup, práci a kreativitu. Zejména v době distanční výuky to byla velká výzva. Zásluhu na tom mají i 

ostatní zaměstnanci školy – též moc děkuji. 

     Závěrem bych všem chtěla popřát, aby blížící se vánoční svátky byly symbolem sblížení, zastavení a 

pokory. Zdá se, že letošní rok je pro bilancování a zamyšlení jako stvořený. V novém roce ať vás provází 

jen to dobré a ať jste obklopeni láskou svých dětí a rodin. My jsme si s podobným přáním ve škole 

rozsvítili hvězdičku pro štěstí. 

 

Mgr. Bc. Petra Urbanová 

ředitelka Základní a Mateřské školy Rynoltice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


