
       PRO VÁS 

MK ČR E 11824  ročník – IV                měsíc červenec – srpen 2017   číslo – 7,8 

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, 
letní prázdniny a období dovolených už běží v plném proudu, přeji vám všem, ať si ve volnu 
užijete co nejvíce klidu, pohody, času s rodinou a dětem spoustu nových hezkých zážitků a 
abych vás v tomto čase od těchto příjemností moc nezdržoval, shrnu zde pouze v pár větách, 
čeho jsme si mohli užívat a co nás právě ještě v průběhu prázdnin, čeká. 
Jistě nejzajímavější událostí byla akce „Přivítání prázdnin v Mikroregionu Mezi kopci“, 
kterou jsme pořádali společně s obcemi Dubnice, Janovice v Podještědí, Křižany a Zdislava, 
se kterými zmíněný mikroregion tvoříme. Největší podíl na přípravách ale měla především 
naše kulturní komise, jejíž článek najdete také uvnitř listů, ale jen ve stručnosti shrnu, co vše 
si pro vás připravila. Od rána probíhalo v „Pohádkovém lese“ mezi Rynolticemi a Polesím 
Putování za pohádkou, které přivedlo děti na místní fotbalové hřiště, kde na ně čekala spousta 
atrakcí, ale také různá vystoupení. Večerní program byl pak určen také pro rodiče. Podle 
ohlasů i vlastního hodnocení, to byl den velmi vyvedený a chtěl bych tímto poděkovat všem, 
kteří se na jeho přípravě podíleli. Jak už jsem zmínil, největší díky jde za kulturní komisí, 
obrovské poděkování ale zaslouží také pohádkové bytosti, které děti po celé dopoledne bavili, 
dále hasiči, kteří drželi požární i pořadatelský dozor a byli vždy k ruce. Díky taky všem, které 
jsem dosud nezmínil, ale na akci se podíleli a samozřejmě děkujeme za finanční podporu 
sponzorů, díky kterým se akce také mnohem lépe pořádala a program mohl být o to 
zajímavější, jejich přehled je v článku uvnitř, proto nebudu všechny znovu zmiňovat. Víme, 
že je vždy co zlepšovat, ale věřím, že se vám akce líbila alespoň tak, jako nám. 
Události a akce, které jsou před námi, už jen ve stručnosti vyjmenuji a věřím, že si i na ně 
budete chtít najít cestu. V sobotu 15. července od 13 hod. se znovu na místním hřišti odehraje 
už 5. ročník memoriálu Ivana Kotka, všichni jste srdečně zváni. Stejně tak jste zváni na 
hasičskou soutěž, kterou pořádá místní SDH první sobotu v srpnu také na hřišti. Konečně 
změnu v místě pořádání pak přinese nabitý dětský den v Polesí v sobotu 12.8., kde bude 
především pro děti připravena spousta soutěží, tradiční regata a další program. V sobotu 19.8. 
pak zase společně s městy Hrádek nad Nisou a Chrastava a obcemi Bílý Kostel nad Nisou, 
Chotyně, Kryštofovo Údolí, Mníšek, Nová Ves, Oldřichov v Hájich a Janovice v Podještědí 
uspořádáme v Mníšku 2. ročník Oslav mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko, kam pro vás 
budou vypraveny také autobusy a přehled jízdních řádů naleznete uvnitř. Po prázdninách 
v sobotu 9.9. pro vás zase jítravané připravují tradiční Jítravský slamník. Více informací o 
všech akcích najdete na postupně zveřejňovaných plakátech a budeme rádi, když svou účastí 
oceníte práci těch, kteří pro vás akce připravují. Osobně taky doufám, že jimi nebudeme 
nikoho moc rušit. 
Mějte krásné slunečné léto.      Jan Vacek 
 starosta obce 



 
USNESENÍ č. 3/2017 

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rynoltice 
ze dne 27. 6. 2017 

 
1) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje návrhovou komisi ve složení: Mgr. Petra 

Urbanová a  p. Soňa Starečková Postlová. 
 

2) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje ověřovatele zápisu ve složení: Mgr. Karel Mařík a 
p. Jaroslav Švanda. 

 
3) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje program jednání Zastupitelstva obce Rynoltice 

tak, jak byl vyvěšen na úřední desce. 
 

4) Zastupitelstvo obce Rynoltice bere na vědomí návrh Akčního plánu obce Rynoltice, který 
byl zpracován ve spolupráci s  Ing. Michalem Vereščákem. 

 
5) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje závěrečný účet obce Rynoltice za rok 2016 a 

vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. 
 

6) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje účetní závěrku obce Rynoltice sestavenou               
k 31. 12. 2016. 

 
7) Zastupitelstvo obce Rynoltice bere na vědomí Závěrečný účet Mikroregionu Hrádecko-

Chrastavsko za rok 2016, schválený na jednání členské schůze Mikroregionu Hrádecko - 
Chrastavsko dne 18.4.2016. 

 
8) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2017  

Příjmy navýšeny o: 3.560.039,- Kč, Výdaje navýšeny o: 1.282.393,- Kč, Financování:              
- 2.277.646,- Kč. 
 

9) Zastupitelstvo obce Rynoltice neschvaluje prodej p.p.č. 2021/1, ostatní plocha, o výměře 
450 m2, v k.ú. Rynoltice pro p. M. B., U Školy 158, 471 25 Jablonné v Podještědí. 

 
10) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje prodej pozemku p.č. 1944, trvalý travní porost, o 

výměře 668 m2 a p.č. 1945/2, zahrada, o výměře 579 m2, vše v k.ú. Rynoltice, pro p. M. K. 
ml., Nová Starost 10, 463 53 Rynoltice, za cenu 240,- Kč/m2, tj. za cenu shodnou, která je 
uvedena ve znaleckém posudku č. 86117 znalce Ing. Jindřicha Vrabce ze dne 22.5.2017      
+ náklady spojené s prodejem. Znalecký posudek č. 86117 bude přiložen u kupní smlouvy. 

 
11) Zastupitelstvo obce Rynoltice bere na vědomí upravený návrh ceníku pro prodej nebo 

pronájem obecního majetku a návrh zásad prodeje pozemků ve vlastnictví obce Rynoltice.  
 

12) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje podání žádosti o investiční dotaci Ministerstva pro 
místní rozvoj ČR v rámci podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2017,  
dotační titul č. 6 - Podpora obnovy sportovní infrastruktury. V případě získání dotace 
zastupitelstvo obce souhlasí s plným dofinancováním akce z vlastních zdrojů. 

 



13) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje uzavření Dohody o vytvoření společného 
školského obvodu spádové mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní a Mateřská 
škola Rynoltice, Rynoltice 200, 463 55 s Městysem Zdislava, se sídlem Zdislava 3, 463 53. 

 
14) Zastupitelstvo obce Rynoltice bere na vědomí zápis finančního výboru ze dne 28.4.2017. 

 
 
 

 

 

Usnesení č. 7/2017 z jednání Rady obce 6. 6. 2017 
 
Rada obce Rynoltice na svém jednání projednala a přijala usnesení: 
 
1) schvaluje Dodatek ke smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadů č. 

222/400181/006/06 ze dne 31.5.2006 se společností AVE CZ odpadové hospodářství 
s.r.o., Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10 do 31. 12. 2017 dle předloženého návrhu a 
pověřuje starostu jeho podpisem (příloha č. 1 k originálu usnesení). 

 
2) schvaluje Dodatek č. 11 ke smlouvě č.222/400181/006/06 o sběru, přepravě a 

odstraňování odpadu v obci Rynoltice se Společností AVE CZ odpadové hospodářství 
s.r.o., Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10 do 31.12.2017 – dodatek byl upraven do trvání 
smlouvy, a to do 31.12.2017. 

 
3) schvaluje zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v budově č.p. 221, st.p.č. 372, 

v k.ú. Rynoltice dle předloženého návrhu zpracovaného ve spolupráci s JUDr. Ivanem 
Kopeckým včetně návrhu nájemní smlouvy. 

 
4) ukládá starostovi obce, jakmile přijde protokol o odvolacím jednání zpracovat výzvu ve 

spolupráci s právním zástupcem pro p. Š., aby vzal na vědomí, že výpověď byla i 
odvolacím soudem posouzena jako platná, tudíž nájem skončil podle výpovědi. 
 

5) bere na vědomí Žádost o vysvětlení č.j. 346/17 ze dne 19.5.2017 od p. J. K., Nová Starost 
25, 463 55 Rynoltice a ukládá starostovi odpovědět na tuto žádost. 

 
6) schvaluje výpověď ke dni 30.6.2017 Nájemní smlouvy na nemovitost ze dne 27.2.2013 

pro p. J. K. a p. J. K., Nová Starost 25, 463 53 Rynoltice. Výpovědní lhůta je 3 měsíce a 
počíná běžet prvním dnem v měsíci následujícího po doručení výpovědi, tj. od 1.7.2017 
do 30.9.2017. 

 
7) schvaluje zveřejnění záměru prodat pozemky p.č. 1944, o výměře 668 m2 a p.č. 1945/2, o 

výměře 579 m2, vše v k.ú. Rynoltice jako celek za minimální nabídkovou cenu 240 Kč/m2 
jak je uvedeno ve znaleckém posudku č. 86117 znalce Ing. Jindřicha Vrabce ze dne 
22.5.2017 s tím, že posudek je k nahlédnutí na obecním úřadě a bude přiložen u kupní 
smlouvy. 

 
8) bere na vědomí Stížnost na p. K. č.j. 382/17 ze dne 2.6.2017 od Občanů Nové Starosti a 

ukládá starostovi odpovědět na tuto stížnost. 

 



9) bere na vědomí Žádost č.j. 366/17 ze dne 29.5.2017 o přidělení bytu z majetku obce od p. 
P. T., Rynoltice 199, 463 53. 

 
10) bere na vědomí Žádost č.j. 388/17 ze dne 6.6.2017 o přidělení bytu z majetku obce od p. 

K. B., Husitská 812/15, 460 07 Liberec 3. 

 
11) schvaluje přidělení bytu č. 8 v 2. poschodí bytového domu č.p. 233, v k.ú. Rynoltice dle 

přijatých pravidel pro žadatele p. K. B., Husitská 812/15, 460 07 Liberec 3, od 9.6.2017 
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a pověřuje starostu  k uzavření nájemní 
smlouvy. 

 
12) schvaluje Pronájem pozemku p. č. 661/1, o výměře 225 m2, trvalý travní porost, v k.ú. 

Rynoltice pro p. R. K. a p. P. K., Rynoltice 241, 463 53, od 1.7.2017 na dobu neurčitou, 
za částku 1,- Kč/m2/rok a pověřuje starostu uzavřít smlouvu o nájmu pozemku. 

 
13) nedoporučuje zastupitelstvu obce prodej p.p.č. 2021/1, ostatní plocha, o výměře 450 m2, 

v k.ú. Rynoltice pro p. M. B., U Školy 158, 471 25 Jablonné v Podještědí – Rada obce 
doporučuje pronájem.  

 
14) bere na vědomí Žádost č.j. 375/17 ze dne 31.5.2017 ve věci souhlasu se stavebním 

záměrem „Stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 111, Jítrava“, p.č. 124/1, k.ú. Jítrava, 
od p. F. K. a p. H. K., Chotyně 170, 463 34. 

 
15) souhlasí z titulu vlastníka sousedního pozemku p.č. 1714/9, k.ú. Jítrava se stavebním 

záměrem „Stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 111, Jítrava“, p.č. 124/1, k.ú. Jítrava 
dle předložené dokumentace pro p. F. K. a p. H. K., Chotyně 170, 463 34. 

 
16) bere na vědomí Oznámení o zahájení stavby Reko VTL Rynoltice – Hrádek nad Nisou 

od investora GasNet s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, zhotovitele stavby 
Výstavba sítí Kolín a.s., Polepy 235, 280 02. Pozemky ve vlastnictví obce p.č. 1137 v k.ú. 
Jítrava a p.č.2017 v k.ú. Rynoltice budou stavbou zasaženy pouze jako přístupové cesty na 
staveniště. Jedná se o rekonstrukci plynovodu v termínu od 29.5.2017 do 30.9.2017. 

 
17) schvaluje Žádost o stanovisko k upravené DUR (dokumentace územního rozhodnutí), 

souhlasí s umístěním stavby na pozemku ve vlastnictví obce Rynoltice, u kterých došlo ke 
změně p.p.č. 555/4 (trvalý zábor 974m2, dočasný zábor 355m2), p.p.č. 1815/5 (trvalý 
zábor 1964m2, dočasný zábor 1423m2) , vše v k.ú. Jítrava a zároveň souhlasí s trvalým a 
dočasným odnětím z PUPFL dle předložené dokumentace ke stavbě „Cyklostezka svaté 
Zdislavy, Jablonné v Podještědí – Bílý Kostel nad Nisou“ pro AF-CITYPLAN s.r.o., 
Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4. 

 
18) neschvaluje Žádost o finanční výpomoc na udržení plynulého chodu zařízení na rok 2017 

ve výši 10.000,- Kč pro Domov U Spasitele, středisko DM CČSH, Máchova 650, 464 01 
Frýdlant. 

 
19) bere na vědomí jedinou podanou nabídku a hodnocení jediné nabídky provedené 

hodnotící komisí v rámci poptávkového řízení na zakázku malého rozsahu Rynoltice - 
Dopravní automobil ze dne 6.6.2017. 

 



20) neschvaluje jediného uchazeče v rámci poptávkového řízení na zakázku malého rozsahu 
Rynoltice - Dopravní automobil a neschvaluje jedinou nabídku uchazeče FEDERAL 
CARS, spol. s.r.o., Doubská 424, 463 12 Liberec za celkovou cenu 1.086.459,- Kč 
(897.900,- Kč bez DPH) dle podané nabídky. Důvodem je, že nemohl být zajištěn 
dostatečný průzkum trhu a zadavatel neobdržel odůvodněné omluvy pro neúčast v soutěži 
od ostatních společností. 

 

 

Usnesení č. 8/2017 z jednání Rady obce 27. 6. 2017 
 
Rada obce Rynoltice na svém jednání projednala a přijala usnesení: 
 
1) bere na vědomí podané nabídky a hodnocení nabídek provedené hodnotící komisí            

v rámci poptávkového řízení na zakázku malého rozsahu Rynoltice - Dopravní automobil 
ze dne 27.6.2017. 

 
2) neschvaluje podané nabídky v rámci poptávkového řízení na zakázku malého rozsahu 

Rynoltice - Dopravní automobil, jelikož ani jeden z uchazečů nedodržel minimální 
požadovanou hodnotu zakázky ani se k ní výrazněji nepřiblížil.   
 

3) bere na vědomí doporučení hodnotící komise změnit technické podmínky pro výběr 
automobilu a vypsat zakázku malého rozsahu Rynoltice - Dopravní automobil znovu. 

 
4) bere na vědomí podané nabídky na „Pronájem nebytových prostor KD Rynoltice“ a 

pověřuje starostu vyzvat do příštího jednání rady obce Rynoltice dva zájemce k bližšímu 
seznámení se smlouvou o nájmu nebytových prostor a dalších podmínek.  

 
5) bere na vědomí pohledávku vedenou pod č.j.KRPL-109284-331/TČ-2013-180481-KO a 

inventárním číslem obce Rynoltice 59314. Jednání Okresního soudu v Jablonci nad Nisou 
se bude konat 26.10.2017 v 8.30 hodin. 

 
6) schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene–služebnosti č. IP-12-4004805/VB/02, 

p.p.č.1985/2, v k.ú. Rynoltice, s oprávněným ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Teplická 
874/8, 405 02 Děčín, zmocněný zástupce BIMONT s.r.o., České Mládeže 713/122, 460 08 
dle předloženého návrhu a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 

 
7) bere na vědomí Oznámení zahájení stavby LB, Rynoltice, Jítrava, p.č. 1449/3 – kNN a 

vstupů na pozemky p.č. 1714/6, 1924/4, 1743/1, vše v k.ú. Jítrava od zhotovitele stavby 
KOLLERT ELEKTRO s.r.o., Svárovská 108, 460 10 Liberec. Na výše uvedených 
pozemcích bude proveden výkop a pokládka kabelů kNN. Jedná se o přípojky k 3 novým 
stavbám v Jítravě pod farou. Stavba bude realizována v termínu od 07-08/2017. Po 
dokončení stavby budou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu. 
 

8) bere na vědomí Žádost č.j. 457/17 ze dne 26.6.2017 o pronájem pozemku p.č. 1224/6, o 
výměře 932 m2, v k.ú. Rynoltice. 

 
9) schvaluje zveřejnění záměru pronajmout pozemek p.č. 1224/6, o výměře 932 m2, trvalý 

travní porost, v k.ú. Rynoltice. 



 
10) schvaluje Doplnění žádosti o stanovisko k upravené DUR (dokumentace územního 

rozhodnutí), souhlasí s umístěním stavby na pozemku p.č. 555/4 ve vlastnictví obce 
Rynoltic a souhlasí s dočasným odnětím z lesního půdního fondu p.č. 555/4 v k.ú. Jítrava 
v rozsahu 1329 m2, ke stavbě „Cyklostezka svaté Zdislavy, Jablonné v Podještědí – Bílý 
Kostel nad Nisou“ pro AF-CITYPLAN s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4. 

 
11) bere na vědomí Žádost č.j. 428/17 ze dne 14.6.2017 o přidělení bytu z majetku obce od    

p. A. B., Jablonecká 356/29, 190 00 Praha 9. 

 
12) bere na vědomí Žádost č.j. 429/17 ze dne 14.6.2017 o přidělení bytu z majetku obce od   

p. Z. Z., Rynoltice 65, 463 53 Rynoltice. 

 
13) schvaluje Neinvestiční opatření, aktivity škol a aktivity spolupráce MAP (Místního 

akčního plánu) a souhlasí s předloženou finální verzí MAP Liberecko. 

 
14) schvaluje cenovou nabídku ze dne 20.6.2017 na opravu a přemístění pietního místa 

„Památník osvobození 1945“ za nejnižší nabídku z poptávkového řízení od 
KAMENOSOCHAŘSTVÍ Daniel Dvořák, Nová Ves nad Nisou 337, 468 27 ve výši 
30.008,- Kč včetně DPH. 

 
15) schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č. 1/2017 se zhotovitelem KAMENOSOCHAŘSTVÍ 

Daniel Dvořák, Nová Ves nad Nisou 337, 468 27 na opravu a přemístění pietního místa 
„Památník osvobození 1945“ a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 

 
SPOZ 

V měsíci červenci oslavili své životní jubileum: 
paní Marie Havlíková    paní Václava Vinčálková 
paní František Scheffel   paní Jiřina Zábrodská 
paní Věra Valentová    paní Eliška Guttmannová 
 
V měsíci srpnu oslaví své životní jubileum: 
pan Karel Pötsch 
        Gratulujeme!!!! 
 
 
Zápis do školy 
 
V pátek 21. dubna 2017 proběhl zápis do naší Základní školy v Rynolticích. Do školy 
přicházely děti k zápisu, kde je u vchodu přivítal hrad a k jednotlivým stanovištím s úkoly 
přistupovaly s odhodláním, vše splnit. 
Cesta vedla „Z pohádky do pohádky“ a celá škola byla bohatě vyzdobena. Celkem zavítalo 
šestnáct dětí. Pro všechny jsme přichystaly drobné psací potřeby, také omalovánky a bublifuk. 
Přejeme Všem dětem, které nakonec do naší školy prvního září nastoupí, ať se jim vše daří a 
ve třídě mezi spolužáky se jim líbí. 
         

  



 
Pasování na školáky 
Ve čtvrtek 29. 6. 2017 bylo v mateřské škole již tradiční „Pasování na školáky“. Všech 16 
předškoláků, kteří byli pasováni, od nás obdrželo knížku s úkoly a všechny paní učitelky a 
kuchařky ze školky dostaly kytičku. 
 
Loučení s páťáky 
V pátek 30. 6. 2017 se s rynoltickou školou rozloučilo 5 páťáků, kterým jsme předaly drobné 
dárky. Všem pedagogům a personálu školy byly předány květiny. 
 
Všem učitelům, zaměstnancům školy a dětem přejeme krásné prázdniny.   
 
 
       Sbor pro občanské záležitosti 
  

 
 
 
Informace ze školy a školky 
 
          Dovolte mi, abych touto cestou poděkovala všem pedagogickým i nepedagogickým 
pracovníkům školy za trpělivost, ochotu a spolupráci. Všem rodičům a prarodičům za milé 
jednání, připomínky i sponzorské dary.  

Děkuji všem zastupitelům a vedení obce, panu starostovi a paní místostarostce, za úžasnou 
podporu a vřelé jednání.  
Děkuji všem sponzorům za jejich podporu.  
Děkuji SPOZU za dárečky pro prvňáky a páťáky a oboustrannou spolupráci.  
Děkuji široké veřejnosti za to, že navštěvujete naše akce a kroužky, je to pro nás důležité.  
 
DŮLEŽITÉ UPOZORN ĚNÍ PRO VŠECHNY OBYVATELE RYNOLTIC – NABÍZÍME 
NAŠI ŠKOLNÍ STRAVU VŠEM  OB ČANŮM - POKUD NECHCETE VA ŘIT, 
PŘIJĎTE DO NAŠÍ JÍDELNY!!!! 
 
Za všechny pracovníky školy Vám přeji krásné, pohodové, klidné léto 
 
                                             S láskou  
                                                       Mgr. Kateřina Rožcová – ředitelka školy 

 
 
 
 
 
 
 



 OSLAVY MIKROREGIONU HRÁDECKO-CHRASTAVSKO 
 

Všichni obyvatelé mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko, tedy obyvatelé Bílého Kostela nad Nisou, Hrádku nad 
Nisou, Chotyně, Chrastavy, Janovic v Podještědí, Kryštofova Údolí, Mníšku, Nové Vsi, Oldřichova v Hájích a 
samozřejmě Rynoltic, jsou srdečně zváni na 2. Ročník Oslav mikroregionu, který se koná v sobotu 19. srpna 
v Mníšku u fotbalového hřiště.  
Pro všechny zájemce budou jezdit přes všechny obce mikroregionu ZDARMA mimořádné autobusové linky. 
První z nich se dostanou na hřiště do Mníšku již ráno v osm hodin, poslední odjíždí z Mníšku ve 22.50. 
Tč km             
1 0 Mníšek,h řiště odjezd  8:30 11:00 13:00 17:00 21:00 22:50 
2 1 Mníšek,Slovákov   8:32 11:02 13:02 17:02 21:02 22:52 
3 2 Liberec,Krásná Studánka,za kopcem   8:33 11:03 13:03 17:03 21:03 22:53 
4 10 Chrastava,sídl.   8:41 11:11 13:11 17:11 21:11 23:01 
5 10 Chrastava,Koruna   8:42 11:12 13:12 17:12 21:12 23:02 
6 11 Chrastava,aut.nádr.   6:45 8:45 11:15 13:15 17:15 21:15 23:04 
7 14 Bílý Kostel n.Nisou,hl.sil.  6:49 8:49 11:19 13:19 17:19 21:19 23:08 
8 20 Rynoltice,Jítrava,hl.sil.  6:56 8:56 11:26 13:26 17:26 21:26 23:15 
9 22 Rynoltice,ObÚ  6:59 8:59 11:29 13:29 17:29 21:29 23:18 

10 23 Rynoltice,kult.d ům  7:00 9:00 11:30 13:30 17:30 21:30 23:19 
11 25 Janovice v Podj.,u kapličky  7:03 9:03 11:33 13:33 17:33 21:33 23:22 
12 26 Janovice v Podj.   7:04 9:04 11:34 13:34 17:34 21:34 23:23 
13 29 Křižany,Žibřidice,křiž.  7:08 9:08 11:38 13:38 17:38 21:38 23:27 
14 30 Křižany,Žib řidice,škola   7:10 9:10 11:40 13:40 17:40 21:40 23:28 
15 31 Křižany,Žibřidice,u jezu  7:12 9:12 11:42 13:42 17:42 21:42 23:30 
16 32 Křižany,cihelna  7:14 9:14 11:44 13:44 17:44 21:44 23:31 
17 32 Křižany,u Krkavčích skal  7:15 9:15 11:45 13:45 17:45 21:45 23:32 
18 33 Křižany,ObÚ   7:17 9:17 11:47 13:47 17:47 21:47 23:34 
19 34 Křižany,pošta  7:18 9:18 11:48 13:48 17:48 21:48 23:35 
20 35 Křižany,žel.st.  7:20 9:20 11:50 13:50 17:50 21:50 23:37 
21 38 Kryštofovo Údolí,Novina  7:27 9:27 11:57 13:57 17:57 21:57 23:44 
22 40 Kryštofovo Údolí,ObÚ   7:30 9:30 12:00 14:00 18:00 22:00 23:46 
23 41 Kryštofovo Údolí  7:32 9:32 12:02 14:02 18:02 22:02 23:48 
24 42 Kryštofovo Údolí,lom  7:33 9:33 12:03 14:03 18:03 22:03 23:49 
25 45 Chrastava,Andělská Hora,u mostu  7:39 9:39 12:09 14:09 18:09 22:09 23:55 
26 46 Chrastava,Andělohorská  7:40 9:40 12:10 14:10 18:10 22:10 23:56 
27 47 Chrastava,aut.nádr.   7:43 9:43 12:13 14:13 18:13 22:13 23:58 
28 48 Chrastava,sídl.  7:45 9:45 12:15 14:15 18:15 22:15  
29 56 Liberec,Krásná Studánka,za kopcem  7:55 9:55 12:25 14:25 18:25 22:25  
30 57 Mníšek,Slovákov  7:57 9:57 12:27 14:27 18:27 22:27  
31 59 Mníšek,h řiště příjezd 8:00 10:00 12:30 14:30 18:30 22:30  

 
Program:  
Tenisový turnaj s účastí jednoho zástupce z každé obce mikroregionu od 8:30 (registrace od 8:00). POZOR, 
MÍSTO REPREZENTANTA NAŠÍ OBCE, JE STÁLE NEOBSAZENÉ, pokud byste se chtěli stát zástupcem 
naší obce v tenisovém turnaji na oslavách. Pište na rynoltice@iol.cz, nebo volejte 602 601 631.  

Fotbalový turnaj v malé kopané za povinné účasti žen od 9:00 (registrace od 8:30) i zde je možné se k týmu, 
který předpokládáme ve složení starosty obce a členů kulturní komise, přidat. 
Stánky mikroregionu za účasti všech obcí se pro veřejnost otevřou mezi 9. a 10. hodinou. 

Dopolední program na pódiu, který představují školní vystoupení a vystoupení Zumba Mníšek, začíná v 10 
hodin. 
Ve 13 hodin slavnostní zahájení za účasti starostů všech obcí mikroregionu. 
Vystoupení hudebních skupin v odpoledním a nočním bloku: 
Odpadlíci   16:00 – 17:00 
Vymazáno z archivu  17:00 – 18:00 
Meredith Hunter   18:20 – 19:15 
Continental Band   19:30 – 20:30 
Schovanky   21:00 – 21:50 
OLGA LOUNOVÁ  22:00 – 22:50 
Video disco 80. Léta  23:00 – 01:00 
Organizátor si vyhrazuje možnost případných změn a doplnění v programu. 
Aktuální a oficiální informace u pana Romana Slezáka, tel.: +420 724 179 353, e-mail: starosta@obec-mnisek.cz 



 

FK Rynoltice 
 

Ročník 2016/17 v I. A třídě jsme zakončili nakonec na sedmém místě. Přestože je to stejné 
umístění v tabulce, jaké jsme drželi po podzimní části sezóny, a nemuselo by tím být znát 
žádné zlepšení. Co se týká odváděných výkonů a předváděné hry, mužstvo se postupně 
zlepšovalo, soutěž ale byla letos natolik vyrovnaná, že o lepším umístění rozhodovalo 
opravdu jen pár bodů. Sezónu zhodnotil také trenér A mužstva, Petr Hruška: 
„S jarní sezónou jsme spokojeni, projevilo se to, na čem jsme začali pracovat od mého 
příchodu. V příští sezóně máme ještě větší cíle a ambice. Chceme posílit a dále pracovat na 
tom, s čím jsme začali minulou sezónu. Chceme bavit lidi fotbalem, aby jich na naše zápasy 
chodilo ještě víc než loňskou sezónu. Velké poděkování patří hráčům za jejich pracovitost a 
píli, sponzorům, bez kterých to nejde a samozřejmě vedení, fanouškům i rodinám hráčů.“ 
 

FK RYNOLTICE  -  JARO 2017 

I.A třída 

Kolo Datum Den     Výsledek 

14. 25.3. So Rynoltice  VTJ Rapid 1:4 (0:1) 

15. 1.4. So Rynoltice  Kr. Studánka 0:2 (0:1) 

16. 8.4. So Košťálov Rynoltice 0:5 (0:3) 

17. 15.4. So Rynoltice  V.Hamry B 4:1 (2:0) 

18. 22.4. So Přepeře Rynoltice 3:0 (1:0) 

19. 29.4. So Rynoltice  Stráž n.N. 7:1 (2:1) 

20. 6.5. So Stráž p.R. Rynoltice 2:2 (0:0) 

21. 13.5. So Rynoltice  Cvikov 9:0 (5:0) 

22. 20.5. So Hejnice Rynoltice 2:2 (1:2) 

23. 27.5. So Rynoltice  Desná 0:0 (0:0) 

24. 3.6. So Doubí Rynoltice 2:4 (1:1) 

25. 10.6. So Rynoltice  Rovensko 6:1 (2:0) 

26. 17.6. So Ruprechtice Rynoltice 1:0 (1:0) 

 
# Tým Z V R P Skóre B 

1.  Přepeře 26 23 0 3 114:23 69 

2.  Rovensko 26 14 6 6 59:42 48 

3.  Stráž p.R. 26 12 8 6 55:52 44 

4.  Ruprechtice 26 12 6 8 54:51 42 

5.  Hejnice 26 12 6 8 55:44 42 

6.  Rapid Liberec 26 12 3 11 66:67 39 

7.  Rynoltice 26 11 6 9 76:52 39 

8.  Doubí 26 11 2 13 63:65 35 

9.  Desná 26 9 7 10 53:54 34 

10.  Košťálov 26 8 6 12 61:72 30 

11.  Velké Hamry B 26 8 6 12 55:57 30 

12.  Cvikov 26 6 5 15 36:79 23 

13.  Krásná Studánka 26 7 3 16 38:72 21 

14.  Stráž n.N. 26 3 4 19 37:92 13 



 


