PRO VÁS
MK ČR E 11824
Vaše

ročník – III.

příspěvky

i

názory

měsíc – květen 2015
můžete

zasílat

číslo – 5

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.

Usnesení č.7/2015 z jednání Rady obce 14.4. 2015
Rada obce Rynoltice na svém jednání projednala a přijala usnesení:
 schvaluje poskytnutí příspěvku ZŠPaS Jablonné v Podještědí ve výši 6.000,-Kč/rok
 neschvaluje žádost o finanční příspěvek na sociální službu Snílkova Domu na půl cesty
 schvaluje souhlas se stavbou plotu

Ing. Jan Vacek
starosta

Soňa Starečková Postlová
místostarostka

Usnesení č.8/2015 z jednání Rady obce 28.4. 2015
Rada obce Rynoltice na svém jednání projednala a přijala usnesení:
 bere na vědomí žádost Jítrava, o.s. o dočasné uzavření části místní komunikace v Jítravě

v době konání Svatopankrácké pouti, tj. od 8.5. 2015 do 10.5. 2015

 schvaluje žádost Jítrava, o.s. o bezúplatný krátkodobý pronájem pozemku p.č. 1815/2

v k.ú. Jítrava v době konání Svatopankrácké pouti, tj. od 8.5.2015 do 10.5. 2015
 schvaluje podpis smlouvy o pachtu s Český rybářský svaz – místní organizace Jablonné

v Podještědí
 schvaluje Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě uzavřenou s O2 Czech Republic a.s. dne

17.8. 2005
 neschvaluje žádost SDH 1 Rynoltice o pronájem sálu v Kulturním domě Rynoltice
 schvaluje podpis smlouvy o dílo č. 01.2015 se společností KH Mosty – projekční a

statická kancelář, prohlídky mostů a investorsko-inženýrská činnost – předmětem díla je
„Obnova mostu M-01 Jítrava přes Panenský potok“
 doporučuje zastupitelstvu obce Rynoltice směnu částí pozemků p. V. H., p. S. L. s obcí

Rynoltice, p.p.č. 1743 a 1924 v k.ú. Jítrava

Ing. Jan Vacek
starosta

Soňa Starečková Postlová
místostarostka

Velký dík patří všem, kteří se podíleli na přípravě pálení čarodějnic v Rynolticích a
Jítravě.
Ing. Vacek, starosta Starečková Postlová místostarostka

Od 1. 5. 2015 dochází ke změně hodin pro veřejnost na poště v Rynolticích
Po – pá

13, 30 - 16, 30

Prodej plynu
prodejní místo PROFI REGAL s.r.o. Rynoltice 246
po – pá 7- 16
so – ne po telefonické domluvě / 485 246 581, 739 248 175/

SPOZ
V měsíci květnu oslaví své životní jubileum:
pan Václav Špánek
paní Anna Rychlovská
paní Marie Stejkozová
paní Brunhilda Huptychová
pan Josef Hladký
Gratulujeme!!!!!!!!!!!!!
V neděli 17. května 2015 od 11 hodin přivítáme v zasedací místnosti Obecního úřadu
v Rynolticích nové občánky.

Základní a mateřská škola Rynoltice
Rozhodnutí ředitele školy
Č. j. 10/2015
Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Rynoltice, okres Liberec, příspěvková organizace,
rozhodla na základě provozních podmínek uzavření zařízení mateřské školy od 13. července
do 17. srpna 2015.
V době prázdnin budou zaměstnanci čerpat řádnou dovolenou.
Zahájení provozu mateřské školy připadá na pondělí 17. srpna 2015
Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy podle § 3 po
dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitel mateřské školy výši úplaty takto:
Červenec, srpen = 150 Kč + stravné za navštívené dny

Mgr. Kateřina Rožcová
ředitelka ZŠ a MŠ Rynoltice

Den země v MŠ Rynoltice
Dne 22. 4. se děti z mateřské školy chystaly vydat do “Pohádkového lesa“ v okolí Rynoltic.

Před přípravou na dlouhou cestu si děti přibalily do batůžku gumové rukavice, něco na zub a
mohlo se vyrazit. Cestou do lesa uspořádaly paní učitelky pár soutěžních her a otázek
k tématu dne, které děti s nadšením plnily. Po úspěšném zakončení těchto aktivit jsme si
nasadily gumové rukavice a hurá do lesa sbírat odpadky. Děti nakonec nejen “Pohádkovému
lesu“ ulehčily od nemalého množství nepořádku a celkově akce proběhla úspěšně. Věříme, že
výprava splnila svůj úkol v oblasti ochrany naší planety Země.
Den Země
Středa 22. dubna se nesla ve jménu velkého pracovního nasazení. Proč? Protože naše
Země slaví a my se rozhodli, že jí dopřejeme k svátku pořádný úklid.
Ráno jsme se vybavili igelitovými pytli, rukavicemi, nechyběla ani svačina a vyrazili jsme
směrem k Jítravě. Už u fotbalového hřiště jsme věděli, že Země si naší péči opravdu zaslouží.
Pytle se plnily pet lahvemi, plechovkami, igelity a nedopalky. Velkým překvapením byl nález
vyhozených židlí a jiných přebytků z domácnosti, které jejich majitelé beze studu vyhodili
k nejbližšímu křoví.
Po velmi úspěšné akci na hřišti jsme pokračovali k Jítravě. A že bylo co sbírat. V číslech : 6
pneumatik, jeden zrezivělý motor, 3. metrová tyč, 1 kanistr a nespočet dalších neobvyklých
nálezů.
Bohužel nám v polovině trasy došly igelitové pytle a tím jsme byli nuceni akci „ úklid
Země“ ukončit. Vše jsme odnesli ke škole, zdokumentovali  , šli se umýt a nasvačit. Moc
nám chutnalo , po pořádné práci nám vyhládlo.
Také školka nezůstala pozadu, školkáčci vyrazili se stejným cílem do Polesí, dali si za úkol
uklidit „ pohádkový les“ a pak si v něm kapku pohrát. Jsme velice rádi, že při svém úklidu
lesa, našli jen půlku igelitového pytle. Alespoň malá naději, že si přírody kolem sebe vážíme.
Děti si také v rámci dnešního dne Země povídaly o ekologii, ochraně životního prostředí a
došly k závěru, že se jim líbí jejich okolí více bez pet lahví, skla a plechovek v trávě a křoví.
Závěrem bychom právě dětem chtěly poděkovat za pomoc a přístup k celé akci.
Mgr. Kateřina Rožcová, ředitelka školy

DĚTI DĚKUJI :
sponzorům kteří zajistili ohňostroj na čarodějnice .
MONTY

- Milan URBAN

SOKOL RYNOLTICE

- Jiří Postl

KULTURNI KOMISE

- Martin Kotek

PROFI-REGAL Rynoltice - Jaroslav Grepl
Josef Konývka st.

FK RYNOLTICE
TJ Sokol Rynoltice - JARO 2015
I.A třída
Kolo

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
14.
15.

Datum
21.3.
28.3.
4.4.
11.4.
18.4.
25.4.
2.5.
9.5.
16.5.
23.5.
30.5.
6.6.
13.6.

Den
So
So
So
So
So
So
So
So
So
So
So
So
So

Frýdlant
Rynoltice
Mimoň
Rynoltice
Stráž p.R.
Rynoltice
Lomnice
Rynoltice
Doubí
Rynoltice
Desná
Rynoltice
Rynoltice

Rynoltice
Hejnice
Rynoltice
Bílý Kostel
Rynoltice
Cvikov
Rynoltice
Harrachov
Rynoltice
Mírová
Rynoltice
VTJ Rapid
Kr.Studánka

Výkop
10.30h
15.00h
16.30h
16.30h
17.00h
17.00h
17.00h
17.00h
17.00h
17.00h
17.00h
17.00h
17.00h

Rozlosování turnajů – OP Mladší přípravka – Jaro 2015
Číslo + skupina:

Datum + čas:

1. turnaj
skupina C

SO 9.5. 2015
13.00 hod

Pořádající +
hřiště:
Slovan Liberec A
( Letka)

Účastníci:

2. turnaj
skupina B

NE 17.5. 2015
9.00 hod

Doubí A
( UMT )

Doubí A+B, Rynoltice
Slovan A+B+C

3. turnaj
skupina B

NE 24.5. 2015
10.00 hod

Višňová

Višňová, Chrastava
Vratislavice A+B
Rynoltice, Bílý Kostel

4. turnaj
skupina C

SO 30.5. 2015
10.00 hod

Rynoltice

Rynoltice, FrýdlanA+B
Vratislavice A+B

5. turnaj
skupina A

SO 6.6. 2015
10.00 hod

Vratislavice A

VratislaviceA+B,Vesec,
VTJ Rapid A+B
Rynoltice, Chrastava

Slovan A+B+C
Rynoltice, Vesec

Výsledek
6:0 (3:0)
0:1 (0:0)
1:2 (0:0)
2:0 (2:0)
2:1 (1:0)
6:0 (5:0)
0:2 (0:0)

6. turnaj
skupina B

NE 14.6. 2015
10.00 hod

Frýdlant B

Frýdlant A+B
Višňová, Hrádek A+B
Rynoltice, Ruprechtice

Rozlosování turnajů – OP Starší přípravka – Jaro 2015

Číslo + skupina:

Datum + čas:

Pořádající +
hřiště:
Frýdlant
(UMT)

Účastníci:

1. turnaj
skupina A

NE 10.5. 2015
11.00 hod

Frýdlant, Chotyně
Rynoltice,
Vratislavice A+B

2. turnaj
skupina A

SO 16.5. 2015
10.00 hod

Bílý Kostel

Bílý Kostel, Doubí,
Rynoltice, Chotyně,
Hejnice

3. turnaj
skupina B

SO 23.5. 2015
10.00 hod

Vratislavice B

Vratislavice A+B
Rynoltice, Chotyně,
Nové Město

4. turnaj
skupina B

SO 30.5. 2015
9.00 hod

VTJ Rapid B
(trávaSvojsíkova)

VTJ Rapid A+B
Rynoltice, Frýdlant
Doubí

5. turnaj
skupina D

SO 6.6. 2015
10.00 hod

Rynoltice

Rynoltice, Chotyně
Vratislavice A+B

Mladí hasiči SDH Rynoltice získali na kroužek 38 tisíc korun
Celkem 38 tisíc korun od šedesátky podporovatelů získal nový kroužek mladých hasičů při
SDH Rynoltice.
Největším dílem přispěla na podporu rynoltických mladých hasičů společnost KM Prona, od
které dostali děti 10 tisíc korun, dalším významným sponzorem je Liflex s příspěvkem 5 tisíc.
Tři tisíce přispěli manželé Mádrovi, stejnou částku věnovala Autoškolaeasy, dvoutisícovým
sponzorským darem přispěl pan JUDr. Suk, tisícikorunou Pískovna Rynoltice a stejnou
částkou i Pila Rynoltice Ondřej Špaček a pan Josef Gross. „Nesmírně si vážíme také všech
dalších drobných sponzorů z řad občanů Rynoltic, Jítravy a okolí,“ uvedla vedoucí mládeže
SDH Rynoltice Míla Koberová. Na podporu nejmenších hasičů se složili i členové SDH.
První investice, kterou sponzorské dary zaplatily, byl nákup bezpečnostních přileb pro děti za
11 tisíc korun. „Ze sponzorských peněz také plánujeme nákup nového vybavení, například
hadic, se kterými se budeme účasnit soutěží,“ dodala vedoucí mládeže.
Významným příspěvkem pro rozvoj rynoltického hasičstva bude také letní instruktorský kurz
pro Markétu Moravcovou, v hodnotě 2800 Kč, který bude ze sponzorských příspěvků rovněž
uhrazen. Markéta na něm získá kvalifikaci III. stupně a bude pomáhat s vedením kroužku.
Markéta se může instruktorského kurzu účastnit pouze sama, jako jediná z dětí totiž brzy splní
věkovou hranici 15 let.
Zahájení činnosti mladých hasičů sponzorovali: pan Špaček ml., pan Kačena, paní Kačenová,
pan Vacek st., pan Zábrodský, paní Martiničová, pan Stejkoza, paní Amrichová, paní
Martečiková, maželé Rehaušovi, pan Petržílka, manželé Poupovi (Rynoltice), paní Pudilová,
pan Konývka st., manželé Hujerovi, pan Špaček st., paní Klimešová, paní Robová, manželé
Pospíšilovi, pan Stryhal, paní Kunešová, paní Kolmanová, paní Poláková, pan Pudil ml., paní
Kotková, manželé Mocovi, pan Marek st., manželé Rudolfovi, pan Teršip, pan Sýkora, pan
Kroula, paní Mocová, paní Bursová, manželé Sehnalovi st., pan Borsuk, paní Patková, paní
Langpaulová, paní Černá, pan Zdobinský, pan Váňa, paní Poupová, pan Bláha, pan Kopecký,
paní Borsuková, pan Plajdička, pan Slavíček, paní Horáková, pan Ambrož, pan Moravec a
členové SDH Rynoltice Josef Gross, Jiří Zdobinský, Jan Holý, Martin Kolomý, Jiří Pudil,
Jaroslav Hanuš, Petr Špůr, Petr Dlouhý, Martin Švarc, Milan Pabišta a Lukáš Lhoták.
Lukáš Kobera

Mladí hasiči vybojovali stříbro
První soutěž, první pohár! V našlapané konkurenci 19 hasičských družstev z celého
Libereckého kraje skončily děti z SDH Rynoltice na fantastickém 2. místě. V Jeřmanickém
víceboji zdolali mladí hasiči v sobotu 18. dubna celkem šest disciplín.
„Byla to naše první soutěž, takový výsledek jsme ani ve snu nečekali. Teď máme ale laťku
nastavenou hodně vysoko,“ radovala se vedoucí mládeže SDH Rynoltice Míla Koberová.
Soutěž se skládala z klasického branného závodu - běhu na 1 km, střelby ze vzduchovky,
práce s buzolou, ručkování po laně, vázání uzlů, dále z požární štafety dvojic, požárního
útoku CTIF, štafety na 4x60 m , štafety CTIF a klasického požárního útoku. Úplné vítězství
uniklo rynoltickým dětem jen o pár sekund, v pěti disciplínách totiž byly dokonce ze všech
družstev nejlepší.
Lukáš Kobera

Ve dnech 8. – 10. 5. 2015 pořádá Občanské
sdružení Jítrava
jako již tradičně
„Svatopankráckou pouť“.
V neděli 10. 5. 2015 vystoupí v 11,00 hodin
děti ze ZŠ a MŠ Rynoltice.
Program jednotlivých dní na plakátech.

