
       PRO VÁS 

MK ČR E 11824  ročník – IV                měsíc prosinec  2016    číslo – 12 

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 nám přiblížil konec roku a s ním spojené bilancování, ale hlavně a především 
období adventu a vánočních svátků. Proto vás nechci zatěžovat a zdržovat dlouhým čtením a 
dovolím si hned takto na začátku popřát vám všem, ať si v tomto období najdete dostatek času 
na své nejbližší a prožijete ve společném kruhu co nejkrásnější Štědrý den, ale především 
šťastné a pohodové chvíle a rád bych vám také přál, aby to nebylo jen o Vánocích. 

Na obci za sebou máme perný rok a myslím si, že v tom letošním je za námi už nějaká práce 
vidět. O konkrétních projektech jsem vás informoval v zářijovém vydání, a přestože ještě 
nejsou všechny profinancované, věřím a budu pracovat na tom, aby se nám je podařilo 
dotáhnout do konce. Samozřejmě je příjemnější investiční akce realizovat s dotačním 
příspěvkem, ačkoliv splnit vždy všechny podmínky a držet je i po dobu udržitelnosti projektů 
není vždy jednoduché. 

Chtěl bych poděkovat všem, kteří nám s jejich uskutečněním pomáhají. Děkuji všem členům 
zastupitelstva obce i zaměstnancům včetně obecních pracovníků za jejich práci. A díky 
samozřejmě patří i všem kolektivům, které nám život u nás zpříjemňují, ať už je to kulturní 
komise, naši hasiči, místní základní a mateřská škola, sbor pro občanské záležitosti nebo 
spolky v Jítravě i v Polesí a na Černé Louži, které se starají o své místní části. 

Děkuji také vám všem za trpělivost s naší prací. I na další roky připravujeme projekty, o 
kterých bych vás ale rád informoval až v některém z příštích vydání. Stále více si myslím, že 
naše obec má obrovský potenciál a věřím, že zde stojí a dále bude stát za to žít. Nyní vám už 
jen popřeji, ať máte úspěšný rok 2017, ale především, ať jste zdraví a díky tomu také šťastní a 
spokojení. 

Za obec Rynoltice vám to nejlepší v novém roce přejí. 

 

 Soňa Starečková Postlová Jan Vacek 

 místostarostka obce starosta obce  



Usnesení č.16/2016 z jednání Rady obce 10. 11. 2016 

Rada obce Rynoltice na svém jednání projednala a přijala usnesení: 

1) schvaluje Rozpočtové opatření č. 9/2016  

Příjmy navýšeny o: 81.000,- Kč, Výdaje navýšeny o: 81.000,- Kč. 

2) souhlasí s prohlášením o akceptaci nové výměry u pozemku p.č. 1932/2 a to 407 m2, 
nacházejícího se v k.ú. Jítrava s tím, že kupní cena ve výši 18.690,- Kč i přes větší výměru 
zůstává nezměněna, z důvodu, že se jedná o pozemek, na kterém je zřízena pěší stezka pro 
občany k autobusové zastávce. 

3) schvaluje předložený návrh prohlášení Libereckého kraje a obce Rynoltice (příloha č. 1 k 
originálu usnesení) a pověřuje starostu obce předložit návrh prohlášení k projednání 
Zastupitelstvu obce Rynoltice. 

4) schvaluje zemědělský pacht pozemků p.č. 1765/4, orná půda, o výměře 8141 m2, p.č. 
1765/10,orná půda, o výměře 29981 m2 a p.č. 1765/11, orná půda, o výměře 3715 m2, vše 
v k.ú. Rynoltice pro JAGRA spol. s.r.o., zastoupena jednatelem L. Kitzlerem, Postřelná 
121, 471 25 Jablonné v Podještědí, za cenu 0,20 Kč/m2, od 1.1.2017, na dobu určitou 5-ti 
let, se splatností vždy do 15.5. kalendářního roku a pověřuje starostu uzavřít pachtovní 
smlouvu. 

5) schvaluje Vyjádření k územnímu řízení a připojení na pozemní komunikaci za účelem 
Novostavby rodinného domu na p.p.č. 1449  a p.č. 1924/6, v k.ú. Jítrava, dle předložené 
projektové dokumentace pro investora Bc. O. Audese a p. T. Audesové, Krompach 21, 471 
57 (zástupce investora Ing. Vojtěch Šebek, Borská 837/12, 198 00 Praha 9) s podmínkou 
uvést pozemek ve vlastnictví obce do původního stavu. 

6) bere na vědomí Vyjádření starosty k Žádosti o vyjádření k existenci inženýrských sítí pro 
stavbu „Revitalizace Liberec - Česká Lípa (mimo)“ od investora SŽDC, s.o., Dlážděná 
1003/7 110 00 Praha 1 - zpracovatele dokumentace PRODEX s.r.o., organizační složky, 
Perucká 2481/5, 120 00 Praha 2. 

7) schvaluje cenovou nabídku na nákup 25 ks svítidel výbojkových FV 70W s pojistkou od 
firmy Václav Větrovský – ELMAR, Žitavská 407, 463 34 Hrádek n. N. ve výši 58.231,- 
Kč včetně DPH.   

8) doporučuje zastupitelstvu obce prodej st.p.č. 90, o výměře 209 m2, zastavěná plocha a 
nádvoří, v k.ú. Jítrava pro p. I. L., Jítrava 24, 463 53 a p. V. V., Jítrava 24, 463 53, za cenu 
10,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem. 

9) nedoporučuje zastupitelstvu obce prodej p.č. 1771/2, o výměře 158 m2, ostatní plocha, v 
k.ú. Jítrava pro p. R. V. a p. H. V., Jítrava 95, 463 53. Rada obce doporučuje směnu 
pozemku. 

 



10) doporučuje zastupitelstvu obce prodej části p.č. 569/2, ostatní plocha, část o výměře cca 
130 m2, v k.ú. Rynoltice, pro p. M. B. a p. K. B., Rynoltice 223, 463 53, za cenu 10,- 
Kč/m2 + náklady spojené s prodejem. 

11) doporučuje zastupitelstvu obce prodej části p.p.č. 2076/2, ostatní plocha, část o výměře 
cca 15 m2, v k.ú. Polesí u Rynoltic pro p. Š. V., Střelecký vrch 682, 463 31 Chrastava, za 
cenu 10,- Kč/m2 +  náklady spojené s prodejem. 

12) doporučuje zastupitelstvu obce směnu části p.p.č. 1112/3, trvalý travní porost, část o 
výměře cca 140 m2, v k.ú. Polesí u Rynoltic pro p. M. Š., Přemyslovská 2244, 252 63 
Roztoky za část p.p.č. 1109/1 o výměře menší (vlastní p. Š.), s doplatkem, v k.ú. Polesí u 
Rynoltic + 50% nákladů spojených se směnou pozemků. 

13) doporučuje zastupitelstvu obce prodej p.p.č. 2098/2, ostatní plocha, o výměře 76 m2,        
v k.ú. Polesí u Rynoltic pro p. M. Š., Přemyslovská 2244, 252 63 Roztoky, za cenu             
10,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem. 

 

 

 

SPOZ 

 
V měsíci prosinci oslaví své životní jubileum: 
pan Jan Macan    paní Jana Endová 
pan Josef Gross    paní Marie Macanová 
paní Jana Pittnerová  
 
 

Pozvánka   

zveme všechny seniory na  

„Vánoční posezení pro seniory“ 

ve čtvrtek 15.12.2016 od 16,30,hodin do Polesí „ U Budulínka“ 

Odjezd autobusů: 15,40 hod. – od hotelu Jítrava  

                              16,00 hod. – od OÚ Rynoltice  

Vystoupení tanečního studia AISHA – orientální tance 
 
Po skončení akce odvoz autobusem zajištěn 
 
 



Vánoční akce v Rynolticích a Jítravě 
 
17.12. 2016 – Živý betlém v Jítravě, v dolním parku, čas bude upřesněn na    webu: 

www.jitrava.eu  
 
24.12.2016 – Slavnostní vánoční mše svatá  od 16 hodin v kostele sv. Pankráce v Jítravě 
 
24.12.2016 – Půlnoční mše svatá od 22 hodin v kostele sv. Barbory v Rynolticích 

 
30.12.2016 – Česká mše vánoční  J. J. Ryby od 19 hodin v kostele sv. Barbory    

v Rynolticích v podání pěveckého sboru Ještěd 

 

 

 

Všem sponzorům, 

fotbalovým příznivcům, 

rodičům přípravky a 

hráčům přejeme 

klidné prožití  

vánočních svátků,  

hodně zdraví a úspěchů    

        v Novém roce 2017. 

        FK RYNOLTICE z.s. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zhodnocení podzimní části FK Rynoltice“A“ mužstvo: 

V létě, když jsem nastoupil k mužstvu jako nový trenér, přišel jsem s  novým herním stylem a 
s některými novinkami v trénování. Pro kluky to bylo něco nového, což se projevilo na výsledcích v 
první polovině podzimní části. Snažili jsme se na tom pracovat a výsledky se začali dostavovat, až 
v druhé polovině podzimní části. Věřím, že po zimní přestávce přijdeme ještě lepší a silnější. Chtěl 
bych poděkovat, hráčům za jejich pracovitost, morálku nejen při trénincích, ale i v zápasech. Velké dík 
patří fanouškům, manželkám, přítelkyním za trpělivost, podporu, fandění, jak při domácích, tak i 
venkovních zápasech. Obrovské dík patří našim sponzorům společnostem KM Prona, Elektroslužby 
Karásek, Purum, Profi Regal, Errest, obci Rynoltice za financování zázemí a celkového chodu 
mužstva a pak především firmám Martin Čermák – Rynoltická pískovna a Inter Regal za 
nejvýznamnější finanční podporu k zajištění vybavení pro hráče a zimní přípravy. Chtěl bych za celé 
mužstvo všem popřát krásné svátky vánoční, do nového roku hodně štěstí, lásky, trpělivosti a zdraví.  

 trenér Petr Hruška 

 

 

 

Také naši nejmenší fotbaloví bojovníci mají za sebou další půl rok a stále nám dělají radost. Nejde ani 
tolik o výsledky, které jsou někdy lepší, někdy méně, ale především jde o ten pocit, když je vidět, že 
pro kluky je fotbal zábava a v tom budeme pokračovat. I my děkujeme všem, kteří podporují činnost 
našich nejmladších fotbalových nadějí – Michalu Svobodovi a firmě Profitvar za stále nové vybavení a 
manželům Mádrovým za občerstvení a odměny pro kluky. Fanouškům, rodičům i sponzorům velké 
díky. Budeme rádi, když nás budete i dále podporovat a přejeme vám krásný, úspěšný a zdravý rok 
2017. 

 kolektiv trenérů Vacek J., Vacek H., Kotek T. 

 Stareček Z., Žatečka P. a Gonšenica M. 

 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


