PRO VÁS
MK ČR E 11824 ročník – IVměsíc červen, červenec,srpen 2016
Vaše

příspěvky

i

názory

můžete

zasílat

číslo – 6,7,8

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,
dovolte, abychom vám popřáli příjemné prožití období letních prázdnin a dovolených. Spoustu
příjemných přicházejících letních dní, zážitků i klidu a odpočinku.
Zároveň nám dovolte, abychom vás požádali o trpělivost při probíhajících i plánovaných opravách a
stavebních pracích. Děkujeme za pochopení.
Krásné léto vám přejí
Soňa Starečková Postlová

Jan Vacek

Usnesení č.8/2016 z jednání Rady obce 17. 5. 2016
Rada obce Rynoltice na svém jednání projednala a přijala usnesení:
1)

schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2016
Příjmy navýšeny o: 78.290,- Kč, Výdaje navýšeny o: 78.290,- Kč.

2)

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 30. 12. 2016 dle předloženého návrhu a pověřuje starostu
jeho podpisem (příloha č. 1 k originálu usnesení).

3) schvaluje Smlouvu o poskytování telekomunikačních služeb s poskytovatelem Ralsko Net s.r.o.,
Smetanova 440, 471 25 Jablonné v Podještědí, zastoupená Jaromírem Srdínkem (příloha č. 5 k
originálu usnesení) dle předloženého návrhu a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.3)
schvaluje Dodatek č. 8 k pojistné smlouvě č. 7720363569 s pojišťovnou Kooperativa a.s., Vienna
Insurance Group, Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 dle předloženého návrhu a pověřuje starostu
jeho podpisem (příloha č. 2 k originálu usnesení).

4)

schvaluje Cenovou nabídku na „Pokládku asf. betonu – chodník – Jítrava – II. etapa“ od
Technické služby města Liberce a.s., Erbenova 376/2, 460 08 Liberec 8 dle předloženého návrhu
(příloha č. 3 k originálu usnesení).

5)

schvaluje Příjezdy přes pozemky a komunikace Obce Rynoltice pro stavbu „Malá vodní nádrž
Rynoltice –Polesí“ na p.p.č. 1191/1 v k.ú. Polesí u Rynoltic pro Lesy ČR, s.p., Správa toků –
oblast povodí Ohře, se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec
Králové.

6)

schvaluje Prohlášení obce k vlastnictví silniční vegetace v průjezdním úseku silnice
I. třídy
(dle mapy se zákresem), s tím, že není a nikdy nebyla ve vlastnictví obce pro ŘSD ČR, Čerčanská
12, 140 00 Praha 4.

7)

schvaluje zveřejnění záměru pronájmu p.p.č. 1765/4, o výměře 8141 m2, orná půda; p.p.č.
1765/10, o výměře 29981 m2, orná půda; p.p.č. 1765/11, o výměře 3715 m2, orná půda vše v k.ú.
Rynoltice.

8)

schvaluje zveřejnění záměru pronájmu p.p.č. 1224/6, o výměře 932 m2, trvalý travní porost, v
k.ú. Rynoltice.

9)

schvaluje zveřejnění záměru směny p.p.č. 103, část o výměře cca 75 m 2, ostatní plocha a p.p.č.
106, část o výměře cca 10 m2, ostatní plocha vše v k.ú. Jítrava.

10) schvaluje Žádost o souhlas s připojením nově budované areálové komunikace na p.p.č. 1236/1 k
místní komunikaci na p.p.č. 1752/1 ve vlastnictví obce, v k.ú. Jítrava pro JUDr. J. S., Jítrava 5, 463
53 Křižany dle přiložené dokumentace.
11) schvaluje Smlouvu o umístění telekomunikačního zařízení s provozovatelem Ralsko Net s.r.o.,
Smetanova 440, 471 25 Jablonné v Podještědí, zastoupená Jaromírem Srdínkem (příloha č. 4 k
originálu usnesení) dle předloženého návrhu a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
13) schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IP-12-4005592/001 LB Jítrava
p.p.č. 961/1, přípojka NN H2A4 s oprávněným ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8,
405 02 Děčín; zmocněný zástupce Energetická montážní společnost Liberec s.r.o., Budyšínská
1294, 460 01 Liberec 1 zastoupena Mgr. Martinem Stiborem dle předloženého návrhu a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
Ing. Jan Vacek
starosta

Soňa Starečková Postlová
místostarostka

Usnesení č.9/2016 z jednání Rady obce 7. 6. 2016
Rada obce Rynoltice na svém jednání projednala a přijala usnesení:
1)

schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Rynoltice za rok 2015.

2)

schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Rynoltice za rok 2015 ve výši
557.093,73 Kč a jeho převod do rezervního fondu ve výši 487.093,73 a převod do fondu odměn ve
výši 70.000,- Kč příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Rynoltice.

3)

schvaluje Žádost o převod částky z rezervního fondu ve výši 250.000,- Kč do fondu investic pro
ZŠ a MŠ Rynoltice, příspěvková organizace, Rynoltice 200, 463 55 a následný odvod z fondu
investic zřizovateli ve výši 250.000,- Kč.

4)

schvaluje cenovou nabídku č. 16 55 2000 na opravu střechy na budově MŠ a OÚ Rynoltice č.p.
199 za nejnižší nabídku z poptávkového řízení od Aron house s.r.o., se sídlem Kubelíkova
1224/42, 130 00 Praha 3 ve výši 818.264,17 Kč včetně DPH (příloha č. 1 k originálu usnesení).

5)

schvaluje Dodatek ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 11010-054069, TM
BTA Liberec LIJIT OK pro CETIN a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, v zast. ARANEA
NETWORK a.s., Štěrboholská 1404/104, 102 00 Praha.

6)

schvaluje Dodatek č. 4 k nájemní smlouvě č. 413N03/41 pro Státní pozemkový úřad, Husinecká
1024/11a, 130 00 Praha 3 zastoupený Ing. B. Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu
pro Liberecký kraj, U Nisy 6a, 460 57 Liberec 3.
7)
schvaluje Poskytnutí daru na rok 2016 ve výši 3.750,- Kč pro Hospic sv. Zdislavy, o.p.s.,
Horská 1219, 460 14 Liberec 14.
8)
schvaluje Umístění markýzy na obchod č.p. 163 v Rynolticích pro M. Figurová, Liberecká
60, Česká Lípa.

9)

schvaluje Pronájem pozemků p.č. 1248, o výměře 1738 m2, trvalý travní porost; p.č. 1243/1, o

výměře 931 m2; trvalý travní porost a p.č. 1224/6, trvalý travní porost, o výměře 932 m 2, vše v k.ú.
Rynoltice pro Mgr. M. K., Rynoltice 140, 463 53 na dobu určitou 1 rok, za částku 1,- Kč/m2/rok.
10)

schvaluje zveřejnění záměru pronajmout nebytový prostor v přízemí domu č.p. 98 Rynoltice,
st.p.č. 93 v k.ú. Rynoltice, část o výměře cca 80 m2. Účelem pronájmu je prodej potravinářského
zboží.

USNESENÍ č. 3/2016 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Rynoltice ze dne 15. 6. 2016
1) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Kubínková Irena a p.
Starečková Postlová Soňa.
2) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje ověřovatele zápisu ve složení: Mgr. et. Bc. Petra Urbanová
a p. Martin Kotek.
3) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje program jednání Zastupitelstva obce Rynoltice tak, jak byl
vyvěšen na úřední desce s doplněním o 1 bod – Zvýšení koeficientu daně z nemovitosti.
4) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje závěrečný účet obce Rynoltice za rok 2015 a vyjadřuje
souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

5) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje účetní závěrku obce Rynoltice sestavenou
12. 2015.

k 31.

6) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené
působnosti, a to ve smyslu ustanovení § 3a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění a
podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění s Městem Hrádek n. Nisou a pověřuje
starostu jejím podpisem.
7) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o zajištění výkonu přenesené
působnosti na úseku speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací s Městem Hrádek n.
Nisou a pověřuje starostu jejím podpisem.
8) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje směnu části pozemku p.č. 103, ostatní plocha, část o
výměře cca 75 m2 a směnu části pozemku p.č. 106, ostatní plocha, část o výměře cca 10 m2 vše v k.ú.
Jítrava pro Římskokatolická farnost Jitrava, č. p. 98, 463 53 Rynoltice za část p.p.č. 105, zahrada, o
výměře cca 85 m2, v k.ú. Jítrava + 50% nákladů spojených se směnou pozemků.
9) Zastupitelstvo obce Rynoltice pověřuje starostu obce Ing. Jana Vacka zúčastnit se dražebního
jednání ve věci prodeje nemovitého majetku v k.ú. Rynoltice, po zemřelém Josefu Salabovi, nar.
16.8.1946, posl. bytem Klokočí 75, které je stanoveno na 17. 6. 2016 v 10.00 hodin, v sídle
Exekutorského úřadu v Jablonci nad Nisou, Podhorská 581/28.
10) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje ve věci dražebního jednání maximální částku ve výši
5.715.020,- Kč, do které je starosta obce Ing. Jan Vacek oprávněn licitovat.
11) Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2016
Příjmy navýšeny o:

12)
13)

193.260,- Kč

Výdaje navýšeny o:

7.423.725,- Kč

Financování:

7.230.465,- Kč

Zastupitelstvo obce Rynoltice neschvaluje zvýšení koeficientu daně z nemovitosti na rok 2017.
Zastupitelstvo obce Rynoltice schvaluje podání žaloby na vyklizení restaurace p. Štancem, ale
současně doporučuje zvážit hospodárnost soudního řízení, pokud by mělo skončit přibližně ve
stejné lhůtě jako nájem restaurace.

SPOZ
V měsíci červnu oslaví své životní jubileum:
pan Jan Mesner
paní Dáša Štěpánková
pan Václav Klaška
paní Bohumila Sehnalová
V měsíci červenci oslaví své životní jubileum:
paní Marie Havlíková
paní Drahomíra Poupová

V měsíci srpnu oslaví své životní jubileum:
paní Jitka Kredvíková
pan Jiří Matlas
Gratulujeme !!!

Informace ze školy a školky
Děti se u nás rozhodně nenudí
Od února zhlédly několik divadelních představení v podání Divadla Matýsek – „Copak čápy
trápí“ a „Malířskou pohádku“. Za pohádkou vyjely i do Liberce – v Malém divadle si
zazpívaly při pohádce „Princové jsou na draka“. V Naivním divadle pak na děti v červnu čeká
pohádka „Proletět duhou“.
Se svými hudebními pořady školku navštívila paní Čemusová – „O ptačím sněmu“ a „Já jsem
muzikant“. Děti při nich zpívají, hrají na hudební nástroje i tančí.
Ekologické pořady paní Modré jsou ve školce už tradicí, v pořadu „Včeličky“ se děti
seznámily s životem včel, dokonce si na včely i zahrály. Pořad „U vodníka“ je zajímavým
pohledem na život v rybníce. K oslavě Dne Země děti letos přispěly kytičkami pro Zemi,
kterými zkrášlily prostranství před obecním úřadem.
Oblíbené jsou ve školce i barevné dny, na děti čekal zelený, žlutý i modrý a pro zpestření i
kytičkový den. Děti při nich plní úkoly a soutěže a každá barva je provází celý den včetně
svačinky.
Mezi stálé akce ve školce patří i karneval, v tomto roce „Zvířátkový“. Děti a jejich rodiče byli
při vymýšlení masek velmi kreativní! K dalším stálým akcím patří vynášení paní Zimy,
čarodějnice a Sportovní olympiáda. Děti si je pokaždé velmi užijí a dlouho dopředu i potom o
nich mluví.
Děti také pravidelně vystupují na vítání občánků nebo se svým programem zpestřují setkání
našich starších spoluobčanů. Samozřejmě nezapomínáme ani na maminky a jejich svátek, pro
ně vždy nejméně měsíc dopředu chystáme vystoupení, letos pod názvem „Celý rok“..
Zvířátka jsou mezi dětmi velmi oblíbená, letos se mohly seznámit s pejsky, kteří tančí
Dogdancing. Děti pejskům dělaly živé překážky, spolu s nimi cvičily i vymýšlely cviky. Ve
školce se také děti něco dozvěděly o morčátkách, která si také mohly pohladit.
Díky sponzorskému daru děti navštívily dvakrát solnou jeskyni a jely na výlet do Starých
Hradů. Děkujeme. Dětem se výlety líbily, proto na další výlet jely vlakem na nedaleký zámek
Lemberk, kde si prohlédly interiéry zámku spolu s kocourem Mikešem.
Při našem školkovém životě nezapomínáme ani na akce s rodiči – letos jsme uspořádaly
podvečerní program „Sněhuláci“, kdy rodiče se svými dětmi plnili v celé školce úkoly. Na

konci je pak čekala krásná odměna. Rodiče s dětmi se také mohli zúčastnit „Jarního
pracováníčka“. Děkujeme také za účast na výstavě nazvané „Moje krásná pomlázka“.
Během celého školního roku pak mezi dětmi z II. oddělení putoval náš nový kamarád pejsek
Hafík. U každého z dětí pobyl víkend, ze kterého si on i děti přinesl spoustu zážitků
zaznamenaných v Hafíkově deníčku.
Rodiče také se svými dětmi celý rok pečlivě plnili úkoly, které na ně vždy od pondělí čekaly.
Odměnou jim je sešit plný razítek.
Už ve školce myslíme na budoucí čtenáře, proto pro ně pořádáme „Večer s Andersenem“.
Každý rok je zaměřený na jednu knížku, letos to byly Příběhy včelích medvídků. Děti si večer
vždy velmi užijí a my doufáme, že se nám povede vychovat další čtenáře.
Škola se pravidelně setkává na akci „ Předškoláček“ s našimi budoucími prvňáčky. Letos
nám nastoupí 13 nových dětí, na které se moc těšíme. V březnu se konaly jarní dílničky, které
byly opět hojně navštívené nejen dětmi, ale i z řad veřejnosti, za což jsme moc rády.
Duben byl ve znamení nácviku pohádky na festival „Hrádecké divadelní jaro“, kde jsme
sklidili úspěch za nejlepší vystoupení a vyhráli jsme „nového žáka-Járu“, kterého máme
pouze na jeden rok, jelikož je to putovní loutka. Velký dík zaslouží paní učitelka Iva, za
trpělivost při nácviku. Děti z tohoto úspěchu byly nadšené a byl to pro ně obrovský zážitek.
Květen, již tradičně spjatý s Jítravskou poutí, jsme se školkovými dětmi prožili další úspěch
s hodinovým představením plným písniček, říkanek, divadýlek, pohádek, který byl zakončen
velikým potleskem z řad diváků, rodičů. prarodičů a návštěvníků pouti. Velký dík patří opět
všem paním učitelkám.
V květnu se šestice žáků zúčastnila netradiční olympiády mezi obcemi mikroregionu a
reprezentovali naši školu a obec se ctí. Umístili se na 5. místě z 9.
Nesmím zapomenout poděkovat za velmi otevřenou a pěknou besedu o hokeji panu
Burdysovi- děkujeme
Červen jsme zahájili dnem dětí. Školní děti si připravily pro děti z mateřské školy pohádkový
les. „Maláčci“ putovali lesem plným pohádkových postaviček. Potkali rytíře, šmoulíky, víly,
lesní muže, piráty, kočičky, čarodějnice a dokonce i prince s princeznami. Na každé zastávce
plnily děti ze školky různé úkoly. Na konci cesty dokonce objevily poklad plný sladkostí.
Bylo to moc prima dopoledne.
V červnu nás čeká ještě několik akcí, které jsou pro děti překvapení.
22. 6. se zúčastníme „ olympijského běhu“ na podporu handikepovaných sportovců a po něm
na děti čeká originální překvapení- „Bublinová šou“.
24. června se pak ve školce rozloučíme s budoucími školáky při tradičním pasování. Zároveň
také vyhodnotíme soutěže ve sběru žaludů a kaštanů, PET víček a papíru.

25.6. – 28. 6. Proběhne cyklo -výlet. S dětmi budeme spát ve škole, přes den procestujeme
okolí školy na kolech. Každý večer mají děti opět nachystané nějaké překvapení.
30. 6. se již předává vysvědčení a my jej předáme znovu netradičně. Nemohu prozradit, co
letos naše děti čeká, takže i Vy, milí čtenáři se to dovíte v dalším čísle novin.
Dovolte mi, abych na závěr tohoto příspěvku 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.
Za všechny pracovníky školy Vám přeji krásné, pohodové, klidné léto
S láskou

Mgr. Kateřina Rožcová – ředitelka školy

Zhodnocení fotbalové sezóny FK Rynol ce pro ročník 2015/16.
Před sezonou jsme si stanovili jisté cíle, kterých jsme chtěli dosáhnout, protože potenciál
týmů byl a je velký. No a právě to bylo asi tím naším nějvětším problémem. Přehnané
sebevědomí, nulová disciplína a i šířka kádru nás dostali během podzmní části na samé dno
tabulky a popravdě musím říct, že jsme si nic jiného nezasloužili. Protože předváděná hra,
vystupování na hřišti, malá úcta k soupeři a především sama k sobě nás ani jinam posunout
nemohly.
Fotbal je ale krásný v tom, že se dá vše změnit. Jarní část byla pravý opak toho, co jsme
předváděli na podzim. Obětavost, soudržnost, týmová práce a disciplína se najednou staly
samozřejmostí a proto se dostavily i výsledky. Sice to v některých zápasech nebylo herně
uplně ono, síla týmu ale dokázala zápasy, kde se nám uplně nedařilo dotáhnout do vítězného
konce.
Proto konečné 9. místo je po průběhu sezóny odpovídající výsledek, i když potenciál týmu je
uplně jinde.
Přesto, že sezóna nedopadla podle našich představ, byla pro nás hodně poučná a ukázala nám
jakou cestou by se měl fotbal v Rynolticích ubírat.
Na konec bych moc rád poděkoval našim skalním fanouškům za to, že nás podporovali i ve
chvílích, kdy to s námi vypadalo špatně, protože nadávat je opravdu snadné, ale stát za svým
týmem i v těch těžkých chvílích je obraz skutečného fanouška. Vážíme si toho a věřte, že to
pro nás hodně znamená.
Tomáš Zeidler, trenér A mužstva

Statistika návštěvnosti – jsme celkem na 2. místě v tabulce
ZÁPASŮ DOMA 11
CELKEM DIVÁKŮ DOMA 1310 PRŮMĚRNÁ
NÁVŠTĚVNOST DOMA 119
ZÁPASŮ VENKU 12
CELKEM DIVÁKŮ VENKU 1330
NÁVŠTĚVNOST VENKU 111
ZÁPASŮ CELKEM 23
DIVÁKŮ CELKEM 2640
NÁVŠTĚVNOST CELKEM 115

PRŮMĚRNÁ
PRŮMĚRNÁ

Všem moooc díky za skvělou podporu!!! Zůstaňte s námi i v další sezoně!!!

Naši sponzoři:
OBEC RYNOLTICE

KM-PRONA a.s.

PROFI-REGAL s.r.o.

PURUM s.r.o.

SVOBODA MICHAL

PROFITVAR s.r.o.

ERREST s.r.o.

PÍSKOVNA ČERMÁK M.

ZMRZLINA RYNOLTICE

KLIMEŠ JAROSLAV

SAMOOBSLUHA CENTRUM MÁDROVI

Okresní přebor přípravek
Starší přípravka – kádr pro jarní část sezony:
Burdys Jan, Burdys Martin, Kadaš Tomáš, Toth Martin, Vašátko Václav, Žatečka Adam, Žmuda Petr,
Piskáček Jakub, Burian Jan, Kadlec Matěj
Trenér: Žatečka Pavel, Vacek Jan

Asistent: Borsuk Václav

Tato soutěž se hraje turnajově. Kluci se zúčastnili turnajů v/ve Vratislavicích, Hrádku n. N.,
Ruprechticích, Bílém Kostele, Frýdlantě i na domácí půdě v Rynolticích.
Mladší přípravka – kádr pro jarní část sezony:
Andreas Jakub, Fetr Ondřej, Gonšenica Tadeáš, Roček Matyáš, Stareček Šimon, Svoboda Patrik, Šles
Matěj, Souček Michal, Zeman Josef, Zeman Matyáš, Fetr Šimon, Kobera Matěj, Hendrych Petr
Trenér: Vacek Jaroslav ml.

Asistent: Stareček Zdeněk

Tato soutěž se hraje též turnajově. Kluci se zúčastnili turnajů v/ve Frýdlantě, Liberci na Letce, Hrádku
n. N., Vratislavicích a 2x na domácí půdě v Rynolticích.
Obrovské díky patří rodičům, kteří nás v práci u fotbalové mládeže podporují a pomáhají nám….

Pozvánka na 16. 7. 2016, kdy pro Vás připravujeme
„IV.

ročník memoriálu Ivana Kotka“ a „Oslavy 70 let od založení
klubu (1946)“
Podrobnější informace na plakátech.

Nic si neplánujte a přijďte si tak užít fotbalový den v Rynkách….

------------------------------------------------------------------------------------Dobrý den,
"Akce tzv. pálení čarodějnic se osobně neúčastním. Nicméně nemám žádný důvod, neumožnit
konání této akce na mém pozemku. I v roce 2016 bych akci povolila, střejně jako v letech
minulých. Nicméně, nikdo se mě letos na souhlas s konáním této akce neptal a čarodějnice
pak proběhly na jiném místě. Nereagovala bych, protože pálení čarodějnic je akcí obce a
pokud dojde k rozhodnutí o změně místa konání, není to moje věc. Nicméně jak slýchám z
dalších míst, jako důvod změny místa je udáván můj nesouhlas s konáním akce na mém
pozemku. Prosila bych tedy, aby byla záležitost uvedena na provou míru. Pokud bylo místo
změněno, tak proto, že bylo v zájmu obce změnu provést. Důvody změny mi nejsou známy a
jsou mi nakonec jedno. Jenom by bylo správné a zejména slušné, skutečné důvody veřejně
zmínit."
Předem děkuji za uveřejnění celého, nezkráceného textu.
PhDr. Jana Horáková Rynoltice 147

Odpověď z obce:
O akci Pálení čarodějnic s PhDr. Horákovou ohledně pronájmu pozemku u rybníka
v letošním roce nikdo z vedení obce nejednal. Akce se uskutečnila na fotbalovém hřišti, které
jsme zvolili vzhledem k vyhovujícímu zázemí (WC, el.energie).
Vedení obce

