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Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail rynoltice@iol.cz nebo v písemné podobě předat na 

podatelně obecního úřadu Rynoltice, vždy do 25. v měsíci. Za obsah příspěvků a jejich gramatickou podobu 

neneseme žádnou odpovědnost.   

Vážení spoluobčané, 
 
tentokrát po opravdu delší odmlce bychom Vás prostřednictvím obecního zpravodaje znovu rádi 
informovali o minulém, aktuálním i budoucím dění v naší obci. Důvod pozdějšího vydání Pro Vás je 
více než zřejmý. Na začátku letních prázdnin jsme spustili systém vlastního svozu a likvidace směsného 
komunálního odpadu, s tím byla spojena spousta práce před i po jeho zavedení.  
 
V úvodu bych chtěl poděkovat všem kolegům, kteří se na této změně aktivně podílejí, ale také Vám, 
občanům, za respektování a podporu tohoto rozhodnutí. Již nyní víme, že tato práce nebyla a není 
zbytečná. A nyní bych Vám rád vysvětlil proč. 
 

Svoz aktuálně provozujeme 5 měsíců a je možné Vám předložit první hodnocení. Každého z nás, jistě 
zajímá, co obec tímto krokem získala. Na první pohled se může zdát, že obec zbytečně investovala do 
vybavení, které do tohoto roku zdarma poskytovala svozová firma, ale vybírali jsme takovou techniku, 
kterou po zbytek týdne dále maximálně využíváme a která výrazně ulehčuje práci našim zaměstnancům. 
I přesto, že jsme museli provést nezbytné investice, ukazují se první výsledky. Zde bych rád byl 
konkrétní, protože si myslím, že je třeba ukázat reálná čísla, abyste měli možnost lépe pochopit 
problematiku. Oproti loňskému roku, kdy fakturace vůči svozové firmě probíhala měsíčně, se nám 
v letošním roce podařilo ušetřit přibližně 100.000,- Kč. A pokud v dalších letech dojde k plánovanému 
navyšování skládkovacího poplatku, což je věc již téměř jistá, mohla by být tato částka v budoucnu ještě 
postupně vyšší. Takto uspořené prostředky pak můžeme účelně využít na jiných potřebných místech. 
 

Původně jsme chtěli první hodnocení přinést po prvním kvartále vlastního svozu, který byl datován ke 
konci měsíce září tohoto roku, ale nebylo to úplně dostatečné období pro zahrnutí všech faktorů, které 
na konečnou úsporu, jež od této změny především očekáváme, mohou mít vliv. Nyní už pomalu nastává 
zimní období, mění se složení odpadu a s popelem jeho množství samozřejmě roste. Stále se ale daří 
svážet ve dvou dnech a momentálně můžeme říct, že v porovnání s výkazy svozové společnosti za 
minulý rok se množství směsného komunálního odpadu snížilo. První úsporu tedy přinesly nižší platby 
za konečnou likvidaci odpadu, platíme sice vlastní pracovní síly i vybavení, pořád jsou ale náklady 
v porovnání s platbou služeb svozové společnosti výrazně nižší. A je tu ještě další obrovské plus. Naše 
obec je krásně čistá. Zmizela hnízda s přecpanými kontejnery, kde se odpad povaloval a v horších 
případech pak dostával i dál do obce. Chtěl bych zde jen požádat o dodržování obecně závazné vyhlášky 
o odpadech k umisťování pytlů. Jsou to jen výjimečné případy, ale stává se, že jsou pytle odkládány 
dřív, než ve svozové dny. Od toho jsou tu klece, kam je možné odkládat pytle ve zbývajících dnech 
v týdnu. 
 

Jinak tady ale musí zaznít další obrovské DÍKY, a to našim zaměstnancům, kteří svou práci vykonávají 
opravdu svědomitě a dávají jí smysl.  
 

Další zpětnou vazbu, kterou bych Vám rád předal, je ohledně plnění a třídění odpadů do pytlů. Věřím, 
že v tomto směru se všichni můžeme ještě zdokonalit. Z tohoto důvodu jsme přešli k rozesílání SMS 
zpráv, tyto zprávy jsou rozesílány za účelem zvýšení separovaného odpadu. Jednoduchým měřítkem je 
čím méně komunálního odpadu odvezeme do spalovny, tím více nám zbude odpadu, který se dá 
druhotně využít. Výpis nejčastějších nedostatků při třídění naleznete uvnitř zpravodaje. Tím největším 
nedostatkem jsou málo naplněné žluté pytle, abyste pochopili důvod, proč požadujeme úplné využití 
pytle, je udržení alespoň přibližného měřítka při následné evidenci a uznání slevy z místního poplatku. 



Množství odpadu v pytlích je důležité a nemůžeme stejně „odměňovat“ pytel naplněný jen z poloviny. 
Není naopak nutné přeplňovat pytle černé. Někdy jsou na hranici únosnosti a práce našim 
zaměstnancům se tím výrazně ztěžuje. Pytle s popelem plňte klidně z poloviny. Tyto pytle nikdo 
neeviduje a putují rovnou do spalovny. Našim pracovníkům to práci dost usnadní. Pomozme si, dělají to 
hlavně pro nás... 
 
Dalším přínosem je samozřejmě sběr a vlastní svoz tříděného odpadu. Tady bychom Vás rádi 
informovali o tom, co je vhodné dále recyklovat a tudíž dávat do tomu určených nádob. Je nutné si 
uvědomit, že ne vše, co je z plastu, papíru, skla nebo z kombinace těchto materiálů je odpad využitelný 
k RECYKLACI. Zjednodušme si to tak, že by se mělo jednat o čisté OBALOVÉ materiály, jednoduchý 
návod jsme vložili do zpravodaje. Pokud je komukoliv z Vás proti srsti vymývání odpadu, tak to 
nedělejte a rovnou ho vyhoďte do směsného odpadu. Důležitým smyslem sběru tohoto odpadu je pro 
nás především fakt, že za jeho odvoz a následné zužitkování neplatíme, ale naopak platby dostáváme. 
Můžeme si pak tedy dovolit nabízet slevu na poplatcích, protože na to společně s odměnou za třídění od 
společnosti EKOKOM máme kde vzít. A komu jinému by měla ta odměna připadnout než Vám, 
občanům naší obce, tedy těm, kdo si s tím tu práci dají. 
 
Bohužel je třeba i říci, že existují taky jednorázové plasty (například jednorázové obaly od potravin, 
igelitové sáčky, tašky), které nejdou znovu recyklovat. Proto i řada ekologů tlačí na jednotlivce 
nenakupovat potraviny v těchto nevyužitelných obalových materiálech a nosit si do obchodů své vlastní 
nádoby.  
 

I přes všechno výše uvedené se nechci ubírat k unáhleným závěrům a moc brzy se radovat. Existuje 
stále spousta faktorů, které mohou náš systém shodit tak, že vlastní svoz přestane být únosný a výhodný, 
ale věřím, že jdeme správnou cestou a budeme dělat, co můžeme, abychom se na ní udrželi.  
Je před námi spousta další práce, stále ale platí, že odpady se v příštích letech mají několikanásobně 
zdražovat. V říjnu jsme se s paní místostarostkou zúčastnili konference k odpadům, kde to bylo znovu 
potvrzeno přímo zástupcem ministerstva životního prostředí. Hlavním smyslem tedy není jen současná 
ÚSPORA PRO NÁS PRO VŠECHNY, ale také ta budoucí, která by měla být o to výraznější, a já věřím 
tomu, že se nám podaří při fungování současného systému tyto peníze uspořit a smysluplně je využít na 
jiných potřebných místech. Možná jste během podzimu zachytili informace o zvyšování místního 
poplatku za sběr a likvidaci odpadu v jiných městech (např. Praha, Liberec, nebo i Hrádek nad Nisou 
aktuálně poplatek nepatrně zvýšil), i my jsme k tomu od začátku letošního roku museli přistoupit, i 
přesto navýšení náklady na likvidaci odpadu pokrývalo zhruba z poloviny. Nyní máme možnost si 
poplatek dokonce i snížit a máme to ve vlastních rukách. 
 
I když byly letos odpady velké téma a zavádění systému nás stálo spoustu sil a práce. Nevěnovali jsme 
se jen tomu a rád bych zde ještě vyjmenoval pár akcí, které se nám podařilo realizovat, nebo jsou těsně 
před ukončením. Tou hlavní je samozřejmě největší projekt letošního roku a asi nejen toho letošního – 
Hasičská zbrojnice. Tato stavba se blíží ke svému dokončení, celkové výdaje by měly být ve výši 8 819 
720,59 Kč. Z toho nám výraznou měrou s akcí pomohl dotační program Ministerstva vnitra ČR – 
Dotace pro jednotky SDH obcí, kde jsme získali příspěvek ve výši 3.876.500,- Kč, dále byl projekt 
podpořen Libereckým krajem a jeho dotačním titulem Dotace jednotkám PO obcí k programu 
Ministerstva vnitra ve výši 2 584 333,- Kč. Zbývající podíl 2 358 887,59 Kč připadne obci, což je s 
ohledem na to, co se podařilo ze staré chátrající stodoly uprostřed obce vytvořit, naprosto adekvátní 
výdaj. Počátkem roku by měla proběhnout kolaudace budovy nové hasičské zbrojnice a velmi rádi Vás 
pak přivítáme a provedeme při dni otevřených dveří, o jehož konání se Vás budeme snažit včas 
informovat. 
 
Dále byla dokončena stavba víceúčelového hřiště v areálu školy a školky. Na tento projekt jsme získali 
dotaci ve výši necelých 300.000,- Kč z dotačního fondu Libereckého kraje – Programu obnovy 
venkova. Tato akce byla v celkové výši 1 510 380,79 Kč a v tuto chvíli je vybudován povrch hřiště 
s pískovým doskočištěm a přístupový chodník. Zde jsme žádali také o další příspěvek ministerstvo pro 
místní rozvoj, kde byl ale obrovský přetlak a naše žádost nebyla podpořena. Z důvodu blížícího se 
konce termínu čerpání dotace z LK jsme se ale rozhodli i tak hřiště vybudovat. Projekt zatím není 
dokončen úplně podle našich představ. Především z toho důvodu, že by zhotovitel účtoval dalších 500 
tis. Kč a negarantoval by dokončení projektu v požadovaném termínu, nebylo zatím vybudováno 
oplocení. V jeho realizaci spojené také s dalším přístupem do areálu školy a školky bychom rádi 
pokračovali na jaře příštího roku. Dále byly v letošním roce z Programu obnovy venkova Libereckého 



kraje podpořeny projekty opravy silnic, kde jsme přistoupili k nejjednodušší formě opravy největších 
výmolů a rozbořených krajnic ve všech místních částech. Dotace Libereckého kraje zde byla ve výši 
71 260,- Kč. Přes Mikroregion Mezi kopci jsme potom díky podpoře ze stejného titulu Liberckého kraje 
opravili schodiště k obecnímu úřadu, podíl dotace pro mikroregion byl ve výši 18 781,95 Kč. A tolik asi 
k největším akcím letošního roku.  
 
V současných dnech pak probíhá příprava rozpočtu na příští rok. Největší plánovanou akcí v příštím 
roce bude vybudování další části Cyklostezky sv. Zdislavy, která má vést z Nového Boru do Bílého 
Kostela nad Nisou a konečně tedy i na našem území by měla proběhnout výstavba v úseku od hotelu v 
Jítravě k vysílači. Celkové očekávané náklady jsou ve výši 9 498 309,8 Kč, ale i tady chystáme žádost o 
dotaci a obec nebude tento projekt realizovat, pokud nebude výrazně dotačně podpořen.  
 
Pokud byste měli další otázky k rozpočtu připravenému na rok 2020, který je aktuálně vyvěšen na 
úřední desce, velmi rád Vás pozvu na nejbližší zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat dne 
11.12.2019 od 17.30 hod. v zasedací místnosti obce na malé škole. 
 
Blíží se nám závěr roku, nastává čas adventu, Vánoc a s nimi také tradičně spojené akce. Jejich přesné 
termíny naleznete uvnitř těchto listů, a pokud bychom se na žádné z nich nepotkali, dovolím si Vám 
tady už nyní popřát co nejklidnější a nejpohodovější závěr letošního roku. Přeji Vám spoustu času 
stráveného v klidném kruhu rodiny a ať pod vánočním stromkem najdete, co si nejvíc přejete. Ať se 
naplní všechna Vaše očekávání, a to nejen pod vánočním stromkem, ale také v celém příštím roce. 
V něm Vám všem přejeme především hodně zdraví, dostatek štěstí a pevné nervy.  
 
Krásný a úspěšný rok 2020. 
 

 
Soňa Starečková Postlová     Ing. Jan Vacek 

        místostarostka                                           starosta 
 
 
 
 
INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 
 
POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RYNOLTICE 
Starosta obce si Vás dovoluje pozvat na veřejné jednání Zastupitelstva obce Rynoltice, které se koná 
dne 11.12.2019 (středa) od 17.30 hodin, v zasedací místnosti (budova základní školy č.p. 101 
Rynoltice, 1. patro). 
 
Usnesení ze zasedání zastupitelstva a rady obce již nebudou z důvodu ochrany osobních údajů 
zveřejňována a jsou k dispozici k nahlédnutí v úředních hodinách na obecním úřadě. 
 

 

SMS BRÁNA 
Kdo stále ještě nemá telefonní číslo v SMS bráně obce Rynoltice a chce dostávat 
informace z obce, ať své telefonní číslo sdělí telefonicky na tel. 485 172 181 nebo zašle 
emailem na rynoltice@iol.cz. 
 

 
UZAVŘENÍ OBECNÍHO ÚŘADU V RYNOLTICÍCH V OBDOBÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ A 
NOVÉHO ROKU 
Od 23. prosince 2019 do 2. ledna 2019 je Obecní úřad v Rynolticích uzavřen. 
Prvním úředním dnem v novém roce je pondělí 6. 1. 2020. 
 
ORDINAČNÍ HODINY DĚTSKÉ LÉKAŘKY 
MUDr. Gabriela Křečková bude letos naposledy ordinovat 20. prosince a v novém roce 2020 začne 
ordinovat v pátek 3. ledna. 
 
 



 
 
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V OBCI 
 
 
KOMPOSTÉR ZDARMA PRO TRVALE BYDLÍCÍ OBČANY OBCE RYNOLTICE 
Obec získala kompostéry za finanční podpory Fondů EU a SFŽP ČR v rámci Operačního programu 
Životní prostředí, SC 3.1 projekt „Pořízení kompostérů a štěpkovače pro občany obce Rynoltice“.  
 
Celkové způsobilé výdaje: 1 136 006,- Kč; Dotace EU: 965 605,- Kč (85%); Příspěvek obce: 170 401,- 
Kč (15%). 
 
Jedná se o plastový kompostér o objemu 700 nebo 1050 litrů.  
 
Žadateli bude kompostér zapůjčen k bezplatnému užívání na základě smlouvy o výpůjčce a následném 
darování. 
Po 5ti letech povinného monitorovacího období se stane kompostér majetkem občanů, kterým byl 
přidělen. 
Pokud pozemek není ve vlastnictví žadatele, je nutné doložit souhlas vlastníka pozemku s umístěním 
kompostéru. 
 
Několik kompostérů je ještě k dispozici, pokud máte zájem, sdělte nám to telefonicky nebo osobně 
na podatelně OÚ. 
 
 
SBĚRNÝ DVŮR OBCE RYNOLTICE (Areál firmy Purum s.r.o.) 
Je určen všem občanům Rynoltic, Jítravy, Černé Louže, Polesí a Nové Starosti s podmínkou, že mají 
uhrazen místní poplatek za odpady. Před předáním odpadu je nutné se obsluze prokázat občanským 
průkazem, majitelé rekreačních objektů dokladem o zaplacení místního poplatku za odpad. 
Odebírané druhy odpadů: objemný odpad - nábytek, koberce, lino místo zpětného odběru 
elektrozařízení (v kompletním stavu) - domácí spotřebiče, ledničky, sporáky, baterie, monitory, zářivky.  
Pracovní doba: Středa 7 – 14 hod., každý sudý týden Sobota 8 - 12 hod. Limit na osobu/rekreační 
objekt 100 kg/rok. Obec Rynoltice je oprávněna nárokovat si úhradu nákladů překročením limitu 
původci odpadu. 
 
 

SBĚR PAPÍRU PRO ZŠ A MŠ RYNOLTICE 
ZŠ a MŠ Rynoltice v průběhu celého roku sbírá papír (noviny, časopisy, knihy, letáky, 
kancelářský papír, kartony), který lze odkládat do velkého modrého kontejneru 
umístěného před malou školou v Rynolticích u vchodu do jídelny.  
I zde je potřeba odkládat krabice rozložené!!! 

 
 
ÚHRADA MÍSTNÍHO POPLATKU ZA ODPAD NA ROK 2020 
Bude možná až od 1. 2. 2020. Informace o sníženém poplatku za domácnost/rekreační objekt dle 
evidenčního (identifikačního) čísla přiděleného Obecním úřadem bude možné zjistit na úřední desce 
Obecního úřadu, na webových stránkách obce popřípadě telefonicky na tel. čísle 725 971 201.   
 
 
Jak bude probíhat svoz odpadu v období vánočních svátků? 
23.12.2019 pondělí   Jítrava, Polesí, Černá Louže 
24.12.2019 úterý (Štědrý den) Rynoltice, Nová Starost 
30.12.2019 pondělí   Jítrava, Polesí, Černá Louže 
31.12.2019 úterý   Rynoltice, Nová Starost 
 
 
 
 
 



Jak by měl vypadat naplněný pytel: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prosíme Vás o kontrolu, zda souhlasí Vaše evidenční číslo, které uvádíte na žlutý pytel s číslem, které 
jste obdrželi na OÚ. Stává se, že uvádíte číslo, které patří někomu jinému. Pokud si nebudete jisti 
evidenčním číslem, kontaktujte nás na tel. čísle 725 971 201. Dále prosíme uvádět čísla čitelně. 
 
 
 
 
 
Co a jak třídit do žlutých pytlů – aktuálně: 
 

Druh odpadu Způsob odložení 
PAPÍR  
noviny, časopisy, letáky, sešity, kancelářský 
papír, lepenkové krabice, kartony, papírové 
obaly od potravin, brožury, knihy bez 
tvrdých desek, kalendáře, obálky 

Papír nesmí být mokrý, mastný, znečištěný 
zbytky potravin. Krabice je nutné sešlápnout, 
rozložit nebo rozřezat. Velké krabice od 
nábytku nebo elektrospotřebičů je možné 
odevzdat do kontejneru před budovou ZŠ č.p. 
101 nerozřezané, ale rozložené. 

PET LAHVE 
od nápojů a potravin, od úklidových 
prostředků 

PET lahve musí být prázdné a sešlápnuté, 
s odšroubovaným víčkem. 

PLASTY OSTATNÍ 
lahve a lahvičky od kosmetiky a úklidových 
prostředků, kanystry, fólie, tašky, sáčky, 
víčka od PET lahví 

Obaly nesmí obsahovat zbytky potravin. 
Musí být pokud možno sešlápnuté nebo 
složené do sebe „seštosované“. 

NÁPOJOVÉ KARTONY TETRA PAK 
kartony od mléka, vína, džusů, pitíček 

Nápojové kartony musí být vypláchnuté a 
sešlápnuté nebo rozložené bez obsahu tekutin 
(mléko, džus) 



DROBNÉ KOVOVÉ OBALY FE 
(ŽELEZNÉ) 
plechovky od potravin a nápojů, víčka od 
piva a nealko nápojů, zavařovací víčka, 
nádoby od sprejů a kosmetiky, kuchyňské 
nádobí 

Obaly nesmí obsahovat zbytky potravin. 
Víčka od plechovek musí být vložena nebo 
stočena dovnitř plechovky. Plechovku je 
možné i sešlápnout. Do pytle se nesmí 
odkládat obaly od nebezpečných látek (barev, 
olejů, chemikálií). 

DROBNÉ KOVOVÉ OBALY AL 
(HLINÍKOVÉ) 
Plechovky od nápojů, víčka od jogurtů, 
hliníkové kuchyňské nádobí  

Obaly nesmí obsahovat zbytky potravin, je 
nutné je zmáčknout. Do pytle se nesmí 
odkládat obaly od nebezpečných látek (barev, 
olejů, chemikálií). 

 

 
 
 

Časté zjištěné nedostatky ve žlutých pytlích Kam s tím? 

Papírové kapesníky, papírové utěrky, dětské pleny, 
vatové tyčinky, kosmetické tampóny 

směsný odpad – nejsou dále recyklovatelné 

Obaly od zeminy, mulčovací kůry včetně zbývajícího 
obsahu 

směsný odpad 

Vaničky od masa, obaly od vakuovaných uzenin směsný odpad 

Zubní kartáčky, kartáče, WC štětka, gumové rukavice směsný odpad 

Makrolonové desky, obaly od stavebního materiálu směsný odpad – v malém množství, sběrný 
dvůr – ve velkém množství 

Polystyren – nesmí se vkládat do žlutých pytlů směsný odpad – v malém množství, sběrný 
dvůr – ve velkém množství 

WC sedátko/víko, odpadní trubky, rozlámané plastové 
židle a elektrikářské plastové lišty, gumová zahradní 
hadice 

sběrný dvůr – objemný odpad 

Květináče a truhlíky znečištěné od zeminy směsný odpad – sběrný důr 

Poškozená a znečištěná obuv, poškozený a znečištěný 
textil - nenositelný 

sběrný dvůr, kontejner na textil 

 

 

Do směsného komunálního odpadu v žádném případě NEPATŘÍ STAVEBNÍ ODPAD, tento 
odpad lze odvézt pouze do sběrného dvora.   

 

 

 

 

 



SPOZ 

Srdečně blahopřejeme občanům, kteří oslavili nebo oslaví významná životní jubilea: 
 

květen  Hendrik Nedvěd   Světluška Mesnerová 

  Lubomír Zeman   Brunhilda Huptychová 

  Svatomír Moc 
 
červen    Ivanka Grossová   Jiří Lejsek 

  Marie Nedvědová  Josef Chválovský 

Naděžda Vyšohlídová  Petr Čech 
 
červenec Marie Havlíková                 Marcel Borsuk 

                Věra Valentová   Miroslav Pittner         

  František Scheffel    
 

srpen  Jaroslava Trousilová                
 
září             Slavomír Martinič                  Jaroslava Rumlová 

  Ladislav Bartal    Viktoria Bukáčková 
 

říjen  František Sládek   Pavel Trousil 

  Stanislav Záhon 

 
listopad  Drahomíra Dvořáková  Milan Dlouhý 

  Vlastimil Halama   Karel Rychlovský 
 

prosinec František Stejkoza  Eva Zemanová 
 
 
POZVÁNKA NA VÁNOČNÍ POSEZENÍ PRO SENIORY  
Sbor pro občanské záležitosti obce Rynoltice si Vás dovoluje pozvat na VÁNOČNÍ POSEZENÍ PRO SENIORY, 
dne 12.12.2019 od 16.30 hod., na sál Kulturního domu v Rynolticích. 
PROGRAM: Kouzelník ŠTĚPÁN ŠMÍD – 2x vítěz Mistrovsví ČR v mikromagii, AISHA STUDIO – břišní 
tanečnice. K tanci a poslechu zahraje kapela JEDEME DÁL. OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO. 
SVOZ: 16.05 – Jítrava – u hotelu, 16.10 – Jítrava – autobusová zastávka, 16.15 – Černá Louže – autobusová 
zastávka, 16.20 – Polesí – u koupaliště 



 

    FK RYNOLTICE 
 

    Podzimní část soutěžního ročníku 2019/2020 skončila!!! 
 
 

 „A“ tým je na 5. místě v tabulce s 22 body. „B“ tým na 12. místě v tabulce s 13 body.  
 

  
 

Klidné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí a úspěchů v roce 2020 všem fotbalovým 
příznivcům a podporovatelům přeje FK RYNOLTICE z.s. 

 
POZVÁNKA – IV. HON NA STARÝHO VACKA a PŘEDSILVESTROVSKÝ MEJDAN 
Přijďte si s námi na Štěpána 26.12.2019 do Kulturního domu v Rynolticích zase trošku 
zasportovat a vypotit vánoční kila v turnaji ve stolním tenise. Začínáme ve 13. hod., celý 
turnaj moderuje a hraje DJ Kárka. 
Kategorie: muži, ženy, děti. Startovné 100 Kč. 
Hlásit se můžete na tel.: 733 167 166, 723 558 765 

 
a 27.12. pro Vás chystáme Předsilvestrovský mejdan… Více informací přineseme na vyvěšených plakátech. 

 
OHLÉDNUTÍ ZA OSLAVAMI MIKROREGIONU HRÁDECKO – CHRASTAVSKO 
V sobotu 31. srpna se v Rynolticích konal již 4. ročník oslav našeho mikroregionu. Na uspořádání oslav se 
společně podílely obce Rynoltice a Janovice v Podještědí. 

 Od 9 hodin probíhaly sportovní soutěže. Turnaje v nohejbalu se zúčastnilo celkem sedm týmů – konečně pořadí: 
1. Chrastava 2, 2. Chotyně, 3. Chrastava 1, 4. Oldřichov v Hájích, 5. Rynoltice, 6. Bílý Kostel nad Nisou a 7. Nová 
Ves. 

Turnaje ve volejbalu se zúčastnilo 6 týmů – konečně pořadí: 1. Chotyně, 2. Hrádek nad Nisou, 3. Nová Ves, 4. 
Chrastava, 5. Rynoltice – Polesí a 6. Bílý Kostel nad Nisou. 

Turnaje fotbalu – přípravek se zúčastnily 4 týmy – konečně pořadí: 1. Bílý Kostel nad Nisou, 2. Rynoltice, 3. 
Chrastava a 4. Mníšek. 

Děkuji všem sportovcům, kteří prezentovali obce mikroregionu. 

Odpolední program zahájili starostové a místostarostové ve 13 hodin na pódiu u rynoltického fotbalového hřiště. 
Každá obec zde měla svůj stánek, kde prezentovala své výrobky a výtvory svých šikovných občanů, za Mníšek 
například výborná zmrzlina. 

Odpoledních oslav mikroregionu se zúčastnilo opravdu velké množství lidí, pan starosta z Rynoltic řekl, že tolik 
lidí tam na žádných oslavách nepamatuje. O občerstvení se postarali hlavně místní hasiči a vše zvládli na 
výbornou, i když dopoledne ještě museli vyjet k požáru. 

Myslím, že dobrým zvykem je i zajištění autobusové dopravy zdarma, která sváží z celého mikroregionu do místa 
akce. 

Oslavy se opravdu vydařily a já děkuji obci Rynoltice a Janovice v Podještědí za skvělou organizaci. 

Jana Mlejnecká, předsedkyně mikroregionu 


