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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.

 Vážení spoluobčané,
kvapem se nachýlil konec roku, se kterým je vždy spojeno bilancování uplynulého období.
V našem případě tomu však tak úplně nebude. Nedá se totiž říct, že by existoval konkrétní
projekt, kterým bychom významně hmatatelně přispěli k obnově či budování obce. Většinu
roku jsme věnovali  především obnově  běžného chodu obce a také postupnému zjišťování
stavu  obecního  majetku.  K odcizenému  či  jinak  nezákonně  kladenému  nároku  na  tento
majetek se vracet nechceme. Hodiny, které jsme v letošním roce strávili  na policii  nebo u
soudu jen kvůli tomu, že se snažíme udělat ve věcech pořádek, snad ani počítat nebudeme.
Bohužel vzhledem k ignorantskému chování některých lidí nemáme ani na příští rok lepší
vyhlídky. Chtěl bych jen dodat, že má zkušenost s policií před tím, než jsem začal pracovat
pro  obec,  byla pouze taková,  že jsem její  příslušníky nanejvýš  míjel  při  běžné dopravní
kontrole. Při péči o obecní majetek nám však nemůžou být některé věci lhostejné. O pověsti
naší obce jsem již několikrát mluvil, stále však věřím v její velký potenciál a při své další
práci se ji společně se zastupiteli budeme snažit posouvat, kam patří, i když to v tuto chvíli asi
není příliš viditelné. S tímto je také spojená příprava strategického Plánu rozvoje obce na
období 2015-2020, o kterém jsem psal  v mém posledním příspěvku. Přestože by měl  být
připomínkován občany, dosud se neobjevil jediný podnět či návrh na doplnění dokumentu.
V současné chvíli je to stále možné přes obecní web, či při samotné návštěvě obecního úřadu.
Poslední možnost potom budete mít při jednání zastupitelstva obce v příštím týdnu, tedy ve
středu 9.12. v 17.30 hod., kam jste samozřejmě zváni. Dále bychom Vás chtěli informovat, že
výstavba protihlukové stěny v Jítravě  by měla  být  ukončena  v polovině  měsíce prosince,
některé dokončovací práce však vzhledem horšícím se klimatickým podmínkám budou muset
být  dokončeny  až  na  jaře  příštího  roku.  O  případných  dalších  omezeních  během  zimy
jednáme s investorem akce. 

Na závěr bychom se přeci jen chtěli vrátit ke dvěma věcem, které bychom chtěli ocenit a které
by nemohly fungovat bez spolupráce dalších lidí. První se týká běžného fungování a údržby
obce. Parta lidí, která v současné chvíli pro obec pracuje, je velmi schopná a za jejich činnost
bychom jim chtěli  poděkovat.  Děkujeme také zastupitelstvu a radě  obce za jejich ochotu
pracovat a scházet se i mimo schůze dané a nutné. V poslední řadě taky děkujeme všem, kteří

se podílejí na obnově nebo pokračování kulturního dění v obci. Velký dík patří všem členům



kulturní komise, kteří pro nás vždy s velkou pomocí našich hasičů SDH Rynoltice připravili
v letošním  roce  několik  velmi  vydařených  akcí.  Velice  úspěšná  je  již  také  tradiční
Svatopankrácká pouť v Jítravě a za další vydařené iniciativy děkujeme občanskému sdružení
v Jítravě,  stejně  tak  občanskému  sdružení  Černá  Louže  –  Polesí,  které  také  umí  našim
obyvatelům kulturní nebo sportovní život zpestřit. Poděkování musí zamířit také do místní
školy a školky nejen za přípravu vystoupení na pořádaných akcí, ale především za dobrou
práci, kterou zde odvádí. 

Nyní bychom Vám již jen chtěli popřát co nejkrásněji prožité období adventu. Přestože to
bude znít jako fráze, neměly by to v této uspěchané době být jen Vánoce, kdy si najdeme více
času na své blízké. Přejeme Vám klidné vánoční svátky, pod stromečkem spoustu splněných
přání a v blížícím se novém roce 2016 spoustu radostí, co nejméně starostí, hodně zdraví,
štěstí a spokojený život v naší obci.

 

Soňa Starečková Postlová Ing. Jan Vacek
 místostarostka obce starosta obce

Usnesení č.20/2015 z jednání Rady obce 12. 11. 2015
Rada obce Rynoltice na svém jednání projednala a přijala usnesení:

1)  schvaluje Žádost  o  převod  částky  v  závazných  ukazatelích  -  ZŠ  a  MŠ  Rynoltice,
příspěvková organizace,  Rynoltice  200,  463 55 – převod částky 120.000,-  Kč  z  účtu
ostatní služby na účet oprav a z účtu energie uvolnit 100.000,- Kč na zaplacení kotlů na
malé škole č.p. 101 zpět obci. 

 2) schvaluje Rozpočtové opatření č. 5/2015 

Příjmy navýšeny o: 80.000,- Kč, Výdaje navýšeny o: 80.000,- Kč.

 3) neschvaluje  Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Rynoltice na žáky s trvalým
bydlištěm v Rynolticích navštěvujících liberecké základní školy – Žadatel: Statutární město
Liberec, PhDr. Ivan Langr-náměstek primátora pro školství, kulturu, sociální věci a cestovní
ruch.

4) schvaluje Žádost o souhlas vlastníka nemovitosti č.p. 98 s umístěním sídla spolku pro TJ
Sokol Rynoltice o.s., J.Postl, Rynoltice 98, 463 55; nový název spolku  FK RYNOLTICE
z.s. 

 5) schvaluje zveřejnění záměru pronajmout část nebytového prostoru, stodola st.p.č. 331, v
k.ú. Rynoltice.

6) schvaluje Souhlas  s  provedením  stavebních  úprav  domu  č.p.  20,  v  k.ú.  Jítrava  dle
přiložené situace a dokumentace pro Š. B., Jítrava 20, 463 53 a J. B., Masarykovo nám.
280, 295 01 Mnichovo Hradiště; zastoupeni na základě udělení plné moci p. Jiřím Bursou
– stavební kancelář, Jindřichovice p. Smrkem 292, 463 65..



7) schvaluje Žádost o souhlas ke stavbě kůlny na st.p.č. 75 u domu č.p. 20 v k.ú. Jítrava dle
přiložené situace a dokumentace pro Š. B., Jítrava 20, 463 53 a J. B., Masarykovo nám.
280, 295 01 Mnichovo Hradiště; zastoupeni na základě udělení plné moci p. Jiřím Bursou
– stavební kancelář, Jindřichovice p. Smrkem 292, 463 65.

Pozvánka na jednání Zastupitelstva obce Rynoltice, které se koná ve středu 9.12.
2015 od  17,30  hodin v  zasedací  místnosti  v  budově  malé  školy v  Rynolticích.  Program
jednání bude vyvěšen.

UPOZORNĚNÍ

Vážení občané,

Dle Obecně závazné vyhlášky č.1/2015 obce Rynoltice je odkládání BIOLOGICKY 
ROZLOŽITELNÉHO ODPADU ROSTLINNÉHO PŮVODU zajišťováno v období od 1.4. 
do 31.10. daného roku.

Žádáme Vás, neodkládat bioodpad (trávu, větve) mimo uvedené období  !!!

Děkujeme. Obecní úřad Rynoltice

Informace pro občany ČR
Odstávka systému pro nabírání žádostí a předávání občanských průkazů a cestovních dokladů.
V souvislosti s novelou zákona o občanských průkazech a zákona o cestovních dokladech
bude ve dnech  24. prosince 2015 až 31. prosince 2015   odstávka systému pro nabírání
žádostí o vydání občanských průkazů  a cestovních dokladů  a jejich předávání.  Důvodem
tohoto přerušení jsou technické úpravy, které vyžadují odstávku systému. 

SPOZ

V měsíci prosinci oslaví své životní jubileum:

 pan Vratislav Špaček
 paní Marta Valášková

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



Krásné a klidné prožití vánočních svátků, hodně zdraví a spokojenosti v Novém roce
Vám všem přejí Patková & Kubínková 

Společnost  Dimatex  se již od roku 1991 zabývá sběrem, tříděním a recyklací  textilu.  Ve
spolupráci s obcí Rynoltice vytřídila a zpracovala v roce 2015 více než 4 000 tun textilního
odpadu. 

Jsme partnerem Českého červeného kříže v rámci projektu Textileco a Charity Česká republika. S vaší
pomocí pravidelně poskytujeme ošacení neziskovým organizacím a lidem v nouzi. Spolupracujeme
například s Charitou Česká Lípa. V roce 2015 obdržela města od firmy Dimatex téměř 2 400 000 Kč a
neziskové organizace obdržely částku přesahující 1 750 000 Kč.  Posláním Dimatexu je předcházet
vzniku textilních odpadů.

Nepotřebné ošacení,  obuv a hračky,  prosíme i  nadále  vkládejte  do  našich  kontejnerů  zabalené v
igelitových taškách či pytlích. Do kontejneru nepatří komunální odpad, matrace, polštáře, záclony ani
kobercové výrobky.

Naším cílem je  znovu zhodnocení  druhotných  surovin  s  pozitivním vlivem na životní  prostředí.
Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.

     




