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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.

Usnesení č.9/2015 z jednání Rady obce 12.5. 2015
Rada obce Rynoltice na svém jednání projednala a přijala usnesení:
1) bere na vědomí rozhodnutí ředitelky Základní školy a Mateřské školy Rynoltice,
okres Liberec, příspěvková organizace uzavření zařízení mateřské školy od 13.
července do 17. srpna 2015
2) schvaluje povodňovou komise ve složení Ing. Jan Vacek - předseda, Soňa
Starečková Postlová, Ondřej Špaček, František Kačena, Josef Gross, René Roček
3) schvaluje plnou moc k zastupování člena Svazu měst a obcí České republiky na
XIV. Sněmu v Olomouci

Usnesení č.10/2015 z jednání Rady obce 28.5. 2015
Rada obce Rynoltice na svém jednání projednala a přijala usnesení:
1) schvaluje smlouvu č. 1437 o prověrce účetní závěrky za rok 2014 uzavřenou podle zákona o auditorech č. 93/2009 Sb., vykonavatel C.J. AUDIT s.r.o. Liberec a
pověřuje starostu podpisem
2) schvaluje podpis smlouvy o nájmu části prostor budovy č.p. 98 se společností
CAMPIETRO s.r.o., se sídlem Jičínská 226/17, Praha 3 – jednatel Dostál A.

Upozornění pro občany
V pondělí 22.6.2015 bude Pošta Rynoltice otevřena od 15 hodin
SPOZ
V měsíci červnu své životní jubileum:
Pan Karel Ladislav

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

V neděli 17. května 2015 jsme přivítali do naší obce nové občánky Jana Rudolfa Rejzka,
Veroniku Kopeckou a Justýnu Pittnerovou. Slavnostní chvíli zpestřily vystoupením děti
z mateřské školky pod vedením paní učitelky Patkové. Děkujeme
Rodičům přejeme při výchově svých dětí pevné nervy, dětem krásné a bezstarostné
dětství.

Ohlédnutí za letošní poutí a pozvánka na červnové akce do
Jítravy
Jak už to v posledních letech v Jítravě bývá, zima sotva definitivně vzdala souboj o vládu
s jarem a v Jítravě už máme za sebou největší letošní akci. Čtvrtý ročník
SVATOPANKRÁCKÉ POUTI je minulostí.
Letos jsme využili pátečního svátku a poprvé v historii byla pouť třídenní. Páteční program
byl pohodový, počasí nádherné a podle množství bavících se lidí se start opravdu vydařil. O
to překvapivější byl pohled na zamračenou sobotní oblohu, ze které se ráno před 7 hod.
spustil dvouhodinový vydatný déšť. Několik stánkařů to od účasti odradilo, ostatní se
s nepříznivými okolnostmi snažili za pomoci organizátorů vypořádat. Vrtkavé počasí nás poté
provázelo celým sobotním programem. Určitě odradilo dost lidí k navštívení této akce. I
přesto se ale letošní ročník návštěvností (počítána pouze sobota a neděle) zařadil na historické
druhé místo. V neděli se sice ochladilo, ale na oplátku již nepřišel déšť.
Věřím, že návštěvníci se ani letos v Jítravě nenudili, protože výkony naprosté většiny
účinkujících byly skvělé. Stánkaři měli opět co nabídnout, jídlo bylo chutné a cenově
dostupné. Dětem přibylo pár nových atrakcí…
Rád bych touto cestou ještě jednou poděkoval všem, kteří pomáhali s přípravou i hladkým
průběhem pouti. Velký dík patří našim sponzorům, bez jejichž trvalé přízně bychom se
neobešli. Doufáme, že i jubilejní 5. ročník se nám společně vydaří. Už nyní se na něj můžeme
všichni těšit ☺
A nyní krátce k nejbližšším akcí v Jítravě, které jsou v plánu na červen.
Nejprve v sobotu, 13. 6., proběhne další ročník oblíbeného cyklo závodu pro celé rodiny
ZÁKOPČÁCKÁ DUŠE 2015. Budete včas informováni plakátem.
O trochu dřív než obvykle – v sobotu 20. 6. - se uskuteční letošní 1. kolo JÍTRAVSKÉHO
NOHEJBALOVÁNÍ (viz plakát níže).
Aktuální informace sledujte na www.jitrava.eu
Pavel Žatečka

DĚTSKÝ DEN
Obec Rynoltice a obec Zdislava
pořádají dne 27. června 2015
k zahájení letních prázdnin velký dětský den
S RODINOU ZA POHÁDKOU
Děti si s rodiči užijí spoustu legrace při putování za pohádkou, za každý splněný úkol
dostanou malou sladkost a v cíli na hřišti v Rynolticích potom odměnu za své snažení.
Po celé odpoledne zde pro ně bude připravený bohatý doprovodný program:
Skákací hrady a trampolína
Jízda s Autoborci z Garáže
Vodní záchranáři
Ukázka požární techniky
Dětské divadlo
Kouzelník a možná spadne i překvapení z nebe
Svou návštěvou nás poctí i Rytíři silnic
Celým programem provází DJ David a večer zase rodičům za odměnu zahraje živá kapela!!!
Na začátek prázdnin už si nic neplánujte…
Více informací najdete na plakátech

Ohlédnutí za čarodějnicemi
30. dubna se v Rynolticích uskutečnila akce pálení čarodějnic. Rodiče s dětmi se sešli kolem
18. hodiny u obecního úřadu, kde si pro děti kulturní komise připravila hru – hledání
čarodějnice. Mezi děti dorazila čarodějnice Hadimůra, která měla přinést čarodějnici, jež měla
být upálena na hranici. Bohužel zapomněla, kde ji nechala, a tak požádala děti o pomoc s
hledáním. Pomocí plamenu svíčky se na kouzelném pergamenu objevilo místo, kde měly děti
hledat barevná písmena, ze kterých složily zprávu, kde je uschována čarodějnice. Všechny
děti pilně hledaly kartičky, a tak brzy byla čarodějnice nalezena za hasičárnou vedle božích
muk.
Poté se všichni vydali v průvodu přes vesnici k rybníku, kde hasiči postavili velkou
vatru. Děti měly s sebou krásné lampióny a některé i kostým čaroděje či čarodějnice. Na louce
u rybníka si pro účastníky akce připravil dobrovolný kroužek hasičů z Rynoltic soutěž
sestřelení plechovek pomocí požární stříkačky. Dále si všichni mohli prohlédnout hasičské
auto, výstroj a výzbroj hasičů.
Čarodějnici určenou k upálení upevnili hasiči na hranici a kolem osmé hodiny zažehli
oheň loučemi. Během pár minut zmizela čarodějnice v plamenech. Pro děti byly zdarma
připraveny vuřty, dospělí si je mohli zakoupit a opéct na menším ohništi nedaleko stánku s
občerstvením. Na večer byl na dvě etapy připraven ohňostroj, nejprve pro děti za světla a v
noci pro vytrvalce. Počasí nám přálo, pršet začalo až kolem půlnoci.
Děkujeme hasičům za připravení vatry, ohniště a posezení, manželům Mádrovým a p.
Konývkovi za pěkný ohňostroj.
Těšíme se na další čarodějnice v Rynolticích.
Fotky
pořízené
na
akci
můžete
zhlédnout
na
webovém
odkazu
http://rynoltice.rajce.idnes.cz/Carodejnice_2015/

TJ Sokol Rynoltice - JARO 2015
I.A třída
Kolo Datum Den
Výkop
Výsledek
16. 21.3. So Frýdlant
Rynoltice
10.30h
6:0 (3:0)
17. 28.3. So Rynoltice
Hejnice
15.00h
0:1 (0:0)
18.
4.4. So Mimoň
Rynoltice
16.30h
1:2 (0:0)
19. 11.4. So Rynoltice
Bílý Kostel
16.30h
2:0 (2:0)
20. 18.4. So Stráž p.R.
Rynoltice
17.00h
2:1 (1:0)
21. 25.4. So Rynoltice
Cvikov
17.00h
6:0 (5:0)
22.
2.5. So Lomnice
Rynoltice
17.00h
0:2 (0:0)
23.
9.5. So Rynoltice
Harrachov
17.00h
9:0 (4:0)
24. 16.5. So Doubí
Rynoltice
17.00h
2:1 (0:0)
25. 23.5. So Rynoltice
Mírová
17.00h
6:0 (3:0)
26. 30.5. So Desná
Rynoltice
17.00h
3:4 (2:2)
14.
6.6. So Rynoltice
VTJ Rapid
17.00h
15. 13.6. So Rynoltice
Kr.Studánka
17.00h
Po 24. kole jarní sezony si naše „áčko“ vede velmi dobře, v tabulce jsou na 5. místě se 41 body a se
skóre 61:35. Mají před sebou ještě dvě kola na domácí půdě, kdy tuto sobotu přivítáme VTJ Rapid od
17.hod a 13.6. 2015 poslední zápas jara přivítáme Krásnou Studánku od 17.hod. Přijďte je podpořit
a zakončit tak jarní sezonu v I. A třídě!!!
Okresní přebor – Mladší a starší přípravka
Letos zahájili naše malé naděje jarní sezonu 9.5. 2015 v hojném počtu a před sebou měli celkem 6
turnajů. První turnaj sehráli na Letce v Liberci, kde se teprve sehrávali a tak prohráli všechny zápasy,
druhý v Doubí Liberec na umělé trávě – 2x prohra, 2x výhra; třetí ve Višňové – 2x výhra, 2x prohra,
1x remíza; čtvrtý turnaj byl na domácím hřišti v Rynolticích, kde si kluci vykopali 3. místo a získali
tak pohár (2x výhra, 2x prohra). Byli skvělí a měli nejlepší fanoušky! Mají před sebou ještě 2 turnaje,
v sobotu 6.6. jedou do Vratislavic n.N. a jarní část zakončí v neděli 14.6. ve Frýdlantě.
Větší naděje “již zkušenější“ jarní sezonu začali až 16.5. 2015 druhým turnajem v Bílém Kostele, kde
hned vykopali 1. místo, třetí turnaj odehráli ve Vratislavicích n. N., kde se umístili na 3. místě; čtvrtý
na VTJ Rapid Liberec, kde se jim nezadařilo a tak skončili na 5. místě a poslední turnaj odehrají tuto
sobotu 6.6. na domácím hřišti v Rynolticích od 10 hodin. Přijďte je podpořit a vytvořit jim tak skvělou
atmosféru…
MOC DĚKUJEME rodičům, babičkám , dědečkům a ostatním rodinným příslušníkům za podporu,
sponzorům a manželům Mádrovým za pravidelné občerstvení pro děti.

Poděkování
Ve středu 6.5.2015 děti z druhého oddělení společně s učitelkami MŠ Rynoltice připravily
oslavu de Dni matek nazvanou Vernisáž – pohlazení po duši. Na úvod vystoupily děti
společně na písničku „Beruško půjč mi jednu tečku…“ – byly úžasné. Dále vystoupily
samostatně holčičky s deštníčky a pak kluci převlečení za lvy. Po vystoupení jsme společně
lepily přáníčko. Na portrétech, které malovaly naše děti, jsme se snažily poznat a zjistit, jak
nás naše zlatíčka vidí. Věřte, že to bylo leckdy náročné. Na závěr jsme od dětiček dostaly
košíček s vlastnoručně upečeným cukrovím a „nej“ dárek kalendář na rok 2015 -2016. Každý
měsíc je ozdoben výtvory, které děti ve školce během roku vytvářely.
Příjemné odpoledne jsme zakončily posezením s občerstvením, které přinesly maminky.
Obrovský dík patří učitelkám Evě Vaněčkové a Martině Patkové, které připravily
s dětmi krásné vystoupení, paní Mocové a Konývkové za pomoc. A samozřejmě našim
dětičkám – byly šikovné
maminka Soňa

