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JUBILEA
Naši jubilanti 2. pololetí 2010
Brandová Milada
Ftorek Koloman
Šandová Brigita
Houdková Marie
Málek Jiří

Velvěty 46
Kozlíky 42
Rtyně 63
Velvěty 9
Rtyně 68

01.07.
25.07.
29.07.
30.09.
08.10.

Miková Věra
Benková Markéta
Mullerová Miloslava
Preclík Miroslav

Rtyně 136
Velvěty 68
Rtyně 136
Kozlíky 18

15.11.
26.11.
20.12.
30.12.

Všem jubilantům přejeme do dalších let hlavně hodně zdraví, lásky a osobní pohody.
K přání se připojuje též starosta obce Jaroslav Liška.

VÍTÁME...
Naše děti narozené II. a III. čtvrtletí 2010
manželům Ivaně a Lubošovi Kubíkovým se narodila dcera
ADÉLA KUBÍKOVÁ, 22. 07. 2010, Velvěty 2
Rádi bychom Vám popřáli, abyste příští dny prožívali v plné pohodě a radosti. Zároveň měli hodně životních sil.
Nechť se Vám splní Vaše přání. Za Vaši trpělivost a rodičovské úsilí přejeme tu nejhezčí odměnu - LÁSKU VAŠICH DĚTÍ, JEJICH ÚCTU A VDĚČNOST.

POZVÁNÍ...
OBECNÍ KNIHOVNA Rtyně nad Bílinou
byla přemístěna do nebytových prostor v přízemí Bytového domu se 27 malometrážními
byty ve Rtyni nad Bílinou č.p. 136. Opětovný provoz zahájen v pondělí 6. září 2010.
Výpůjční den a doba se prozatím vrací na pondělí od 17,00 - 19,00 hod.
Postupně budeme rozšiřovat využití knihovny nejen k půjčování knih, časopisů a služeb
veřejného internetu, ale chceme zde vytvořit malé zázemí s různými kulturními
programy pro děti i dospělé.
Obecní knihovna Rtyně nad Bílinou je zařazena do výpůjčního systému městských
a obecních knihoven REKS. To znamená, že prostřednictvím internetu budete moci sledovat,
které knihy a časopisy jsou v evidenci, které jsou půjčené nebo která knihovna v okolních
obcích nabízí titul, jež není u nás k dispozici.

Odkaz na katalog knih Obecní knihovny Rtyně nad Bílinou: http://katalog.knihovna-teplice.cz/rtynenb/

SRDEČNÉ POZVÁNÍ PRO VŠECHNY SPOLUOBČANY
na další ročník akce

“ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO
VÁNOČNÍHO STROMU
STROMU
“ROZSVÍCENÍ
aneb KDYŽ
KDYŽ VÁNOČNÍ
VÁNOČNÍ STROM
STROM DO
DO TMY
TMY ZÁŘÍ
ZÁŘÍ
aneb
... počtvrté”
počtvrté”
...
1. adventní neděle - 28. listopadu 2010
16:00 hodin, točna autobusu ve Rtyni nad Bílinou
Přijďte si s námi společně zahájit období nejkrásnějších svátků v roce.
Co zpříjemní atmosféru? Svařáček, domácí cukroví, čaj, vystoupení dětí s hudebním doprovodem.

?

CO NÁS ČEKÁ ...
VOLBY DO ZASTUPITELSTVA obce RTYNĚ NAD BÍLINOU
pro volební období 2010 - 2014
1400 - 2200 hod.
Pátek 15.10.2010
1. volební den
2. volební den
0800 - 1400hod.
Sobota 16.10.2010
Místo konání voleb: Budova Obecního úřadu Rtyně nad Bílinou
Počet volebních okrsků: 1
Pro volební období 2010 - 2014 se volí 7 členů zastupitelstva obce (ze 17 kandidátů).

PRÁVO VOLIT!
Právo volit do zastupitelstva obce má občan obce, který alespoň v den voleb, a konají-li se volby ve dvou dnech, druhý den
voleb, dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu.
MÍSTO KONÁNÍ VOLEB: budova Obecního úřadu Rtyně nad Bílinou
OKRSKOVÁ VOLEBNÍ KOMISE VE RTYNI N.B.: - 5 členů + 1 zapisovatel
- členem OVK nesmí být kandidát pro volby do zastupitelstva obce,
pro které je OVK vytvořena!
HLASOVACÍ LÍSTKY: Obdrží voliči nejpozději 3 dny přede dnem voleb.
ZÁSADY HLASOVÁNÍ
- Každý volič hlasuje osobně. Zastoupení není přístupné!
- Voliči předstupují před okrskovou volební komisi a hlasují v pořadí, v jakém se dostavili do volební místnosti.
- Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní
občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič
platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu.
- Po záznamu ve výpisu ze seznamu obdrží od okrskové volební komise úřední obálku. Na žádost voliče mu okrsková volební
komise dodá za chybějící nebo jinak označený hlasovací lístek jiný.
- Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou
oprávněni volit na území České republiky, nebude mu umožněno hlasování.
- V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo přítomen zároveň s voličem, a to ani člen OVK. Volič, který nemůže
sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu nebo proto,že nemůže číst a psát, si může vzít s sebou do prostoru určeného pro úpravu
hlasovacích lístků jiného voliče, nikoli však člena OVK, aby za něj hlasovací lístek upravil a vložil do úřední obálky.
- Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost.
V takovém případě OVK vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování
postupují členové OVK tak, aby byla zachována tajnost hlasování.
ZPŮSOB HLASOVÁNÍ
- Po obdržení hlasovacích lístků a úřední obálky vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků.
- Volič může na hlasovacím lístku označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje,
a to v kterémkoliv ze sloupců, v nichž jsou uvedeni kandidáti jednotlivých volebních stran.
- Volič může na hlasovacím lístku označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce s kandidáty volební strany nejvýše jednu volební stranu.
Zároveň může označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem další kandidáty, pro které hlasuje, ve sloupcích ostatních volebních
stran. Takto volí předně jednotlivě označené kandidáty, dále tolik kandidátů označené volební strany, kolik činí rozdíl počtu členů
zastupitelstva,kteří mají být zvoleni, a označených jednotlivých kandidátů, a to v pořadí, v němž jsou kandidáti označené volební strany
uvedeni v jejím sloupci.
- Po úpravě hlasovacího lístku jej volič vloží do úřední obálky, kterou obdržel od okrskové volební komise. Volič po opuštění prostoru
určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží úřední obálku před okrskovou volební komisí do volební schránky. Volič, který se neodebral
do tohoto prostoru, komise hlasování neumožní.
POSUZOVÁNÍ HLASOVACÍCH LÍSTKŮ
1. Neplatný je hlasovací lístek, který není na předepsaném tiskopise.
2. Hlas voliče je neplatný:
a) jestliže neoznačil na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného kandidáta
b) označil-li na hlasovacím lístku křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce volební strany více než jednu volební stranu
c) označil-li na hlasovacím lístku křížkem v rámečku před jménem kandidáta více kandidátů, než má být voleno členů zastupitelstva
obce bez ohledu na to, že kandidát se kandidatury vzdal nebo byla jeho kandidatura odvolána
d) jestliže hlasovací lístek nebyl vložen do úřední obálky
e) jestliže je hlasovací lístek přetržen
f) je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva obce
3. Je-li na hlasovacím lístku označena volební strana křížkem ve čtverečku v záhlaví jejího sloupce a současně jsou označeni kandidáti
této volební strany křížkem v rámečku před svým jménem, k označení kandidátů se nepřihlíží.
4. Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho patrné potřebné údaje. K jiným
než zákonem stanoveným úpravám hlasovacího lístku se nepřihlíží.
5. Platnost hlasovacího lístku potvrdí s konečnou platností okrsková volební komise.

?

CO NÁS ČEKÁ ...
VOLBY DO ZASTUPITELSTVA obce RTYNĚ NAD BÍLINOU
pro volební období 2010 - 2014
Zaregistrované kandidující strany dle losování:
1) Komunistická strana Čech a Moravy

KANDIDÁT
Poř.
číslo

Příjmení, jméno, tit.

Navrhující
strana

Politická
příslušnost

Povolání

Bydliště

Věk

1

HLIBA Josef

61

KSČM

KSČM

živnostník

Rtyně n/Bílinou

2

VESELÝ Antonín

64

KSČM

KSČM

živnostník

Velvěty

3

KRINER Miroslav

31

KSČM

KSČM

zedník

Rtyně n/Bílinou

4

JANATKA Miloš

36

KSČM

BEZPP

chemik

Rtyně n/Bílinou
Malhostice

5

HOLEMÝ Lubomír

20

KSČM

KSČM

opravář zem.
strojů

6

BULÍČEK Miroslav

64

KSČM

BEZPP

důchodce

Malhostice

7

BAŤKOVÁ Božena

72

KSČM

BEZPP

důchodkyně

Rtyně n/Bílinou

Navrhující
strana

Politická
příslušnost

Povolání

Bydliště

NK

BEZPP

učitelka

Malhostice

Navrhující
strana

Politická
příslušnost

Povolání

Bydliště

2) Nezávislý kandidát: Mgr. Iveta ŠMIRKLOVÁ

KANDIDÁT
Poř.
číslo
1

Příjmení, jméno, tit.
ŠMIRKLOVÁ Iveta Mgr.

Věk
39

3) Sdružení nezávislých kandidátů

KANDIDÁT
Poř.
číslo

Příjmení, jméno, tit.

Věk

1

LIŠKA Jaroslav

39

NK

BEZPP

starosta obce

Rtyně n/Bílinou

2

BULA Marek

32

NK

BEZPP

účetní OÚ

Rtyně n/Bílinou

3

DIESSNEROVÁ Kristina

44

NK

BEZPP

ředitelka MŠ

Rtyně n/Bílinou

4

ANDERLE Radek

39

NK

BEZPP

státní zaměstnanec

Rtyně n/Bílinou

5

ŠTĚTINA Jiří

53

NK

BEZPP

podnikatel

Rtyně n/Bílinou

6

GREPLOVÁ Marie

57

NK

BEZPP

uklizečka OÚ

Velvěty

7

ŠKORVAGA Jan

43

NK

BEZPP

podnikatel

Vrahožily

6

VÁCLAV Petr

52

NK

BEZPP

vahař

Sezemice

7

BRABLÍKOVÁ Ywetta

43

NK

BEZPP

důchodkyně

Rtyně n/Bílinou

Pro připomenutí: volební účast v roce 2006 byla necelých 60% (z 557 oprávněných voličů volilo pouze 332).
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CO NÁS ČEKÁ ...
VOLBY DO ZASTUPITELSTVA obce RTYNĚ NAD BÍLINOU
pro volební období 2010 - 2014
Vážení spoluobčané a voliči,
jako současný končící zástupce obce tohoto volebního období, 11let pracující úředník obecního úřadu, původce vzniku
Rtyňského zpravodaje (1. číslo vzniklo v březnu 2000) a tím hlavní autor obsahové části téměř všech článků, bych rád
využil tohoto prostoru, abych se mohl krátce vyjádřit k mé působnosti na úřadě a další kandidatuře do zastupitelstva obce.
Za uplynulé roky mé práce pro „obec“ jsem poznal „chuť moci pomoci i chuť bezmoci“, úspěchy v práci pro širší okolí,
neúspěchy při řešení problémů jednotlivců, poděkování za schopnost, nadávky za neschopnost, vyhrožování
za nevyhovění, uznání za snahu, poznal jsem pocit radosti, když vše funguje, pocit starostí a nervů, když se vše hrotí, lidi,
kteří bez řečí Vám dokáží pomoci a spolupracovat, zároveň lidi, kteří dokáží jen kritizovat, házet klacky pod nohy
a přitom ani jednou nepřiložili ruku k dílu. Takto bych mohl pokračovat dál. Prostě je to jako v osobním životě, kdy cítíte
střídavě výhry a prohry.
Nebudu zde opakovaně psát, co všechno se za uplynulé období podařilo či nepodařilo udělat, neboť právě Rtyňský
zpravodaj slouží jako poskytovatel různých informací o naší činnosti od těch nejdůležitějších až po ty méně důležité.
Byly a jsou záležitosti viditelné i ty, řekněme „neviditelné“. A každý z nás je schopen je vnímat jinak. Líbí se mi jedna
filozofická úvaha o lidské práci, kterou shrnu do krátké věty - dělat svou práci srdcem.
Přeji Vám, abyste při rozhodování o podpoře svého kandidáta či svých kandidátů měli tu správnou volbu. Vždyť každý
hlas občana s právem volit ovlivní určitým dílem budoucnost našeho dalšího společného žití.
Marek Bula

DŮLEŽITÉ INFORMACE
Obec Rtyně nad Bílinou smluvním partnerem ČESKÉ POŠTY s.p.
V březnovém čísle zpravodaje jsme Vás okrajově informovali o plánovaném zrušení pobočky České pošty v obci Rtyně nad Bílinou.
Důvodem jejího zrušení je nedostatečná vytíženost a tedy ekonomicky ztrátové místo. Aby byly zachovány služby pro občany v rozsahu
služeb poštovních poboček, občané nemuseli dojíždět do okolních měst a obcí, rozhodlo zastupitelstvo obce vstoupit do projektu
“Obec SMLUVNÍ PARTNER České pošty s.p.”.
Vzhledem k tomu, že tento projekt prošel jistými úpravami a doplněním, konečná podoba byla teprve projednávána koncem srpna 2010.
Dle zjištění vedení ČP se postupně zvýší počet obcí, kde se pobočky rovněž uzavřou. Je to pro nás na jednu stranu další zátěž,
na druhou ale jediná možnost, jak ve střediskové obci zachovat pro firmy a občany potřebné služby. V našem zájmu bylo zprvu
„bojovat“ o co nejdelší udržení této pobočky zde, bohužel nepomohly by ani petice proti zavření ani stížnosti či různá odvolání.
Pošta by ještě pár měsíců fungovala, ale poté by ji stejně zrušili, již bez možnosti Smluvního partnera.

Smluvní partner ČP - poskytování 3 základních balíčků služeb:
1 balíček = výdej zásilek /vnitrostátní zásilka, zásilka do zahraničí, vyplacení dobírky/
2 balíček = příjem zásilek /obyčejná zásilka - standard, obyčejné psaní, obyčejný balík, obyčejná slepecká zásilka,
doporučená zásilka - standard, doporučené psaní, doporučený balík, doporučená slepecká zásilka,
cenné psaní, cenný balík, obyčejná zásilka do zahraničí, doporučená zásilka do zahraničí,
cenné psaní do zahraničí, standardní a cenný balík do zahraničí/
3 balíček = peněžní služby
* příjem poštovních poukázek: poukázka A, poukázka A doklad V, poukázka A - daňová složenka, poukázka C, poukázka D,
platební doklad SIPO /platba bez možnosti změny platebního dokladu/
* výplata poštovních poukázek: poukázka A do 20 000,-Kč, poukázka B do 20 000,-Kč, poukázka C do 20 000,-Kč
* výplata důchodů
* služby Poštovní spořitelny /složenka PS, dobírková složenka PS, vklad na účet maxkartou, příkaz k úhradě maxkartou,
výplata z účtu maxkartou/
Činnost pobočky České pošty Rtyně nad Bílinou se ukončuje k 31.10.2010
Obec jako Smluvní partner ČP zahajuje svou činnost od pondělí 1.11.2010
ve stávajících prostorech ČP Rtyně nad Bílinou 78. Přesun do budovy obecního úřadu bude uskutečněn v průběhu roku 2011.

Provozní doba pro veřejnost od 1.11.2010
PO - ČT
10:00 - 11:00 a 14:00 - 17:00 hod.
PÁ
10:00 - 11:00 a 14:00 - 16:00 hod.

DŮLEŽITÉ INFORMACE
Provoz systému CZECH POINT
na Obecním úřadě ve Rtyni nad Bílinou od ledna 2010
CZECH POINT neboli Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál,
je asistovaným místem výkonu veřejné správy, kde může každý člověk zažádat
o výpis z veřejných i neveřejných rejstříků, podat podání, zažádat o datovou
schránku, či provést autorizovanou konverzi na žádost.

Co CZECH POINT POSKYTUJE:
Výpis z Katastru nemovitostí
Výpis z Živnostenského rejstříku
Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)
Žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů podle zákona č. 124/2008 Sb
Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
Autorizovaná konverze dokumentů
Výpis z Obchodního rejstříku
Výpis z Rejstříku trestů
Výpis z bodového hodnocení řidiče
Datové schránky
Výpis z insolvenčního rejstříku
CzechPOINT@office
Czech POINT E-SHOP - výpisy poštou

CENÍK

EVIDENCE

Cena za 1. stranu

Cena za každou další
i započatou stránku

Obchodní rejstřík

Kč 100,00

Kč 50,00

Živnostenský rejstřík

Kč 100,00

Kč 50,00

Katastr nemovitostí

Kč 100,00

Kč 50,00

Rejstřík trestů

Kč 50,00

Kč 0,00

JAKÉ DOKLADY MUSÍ ŽADATEL O VÝPIS DOLOŽIT
Ověřené výpisy z veřejných evidencí
U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání
svého požadavku.

Obchodní rejstřík

IČ subjektu

Živnostenský rejstřík

IČ podnikatele/fyzické osoby

Katastr nemovitostí

Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví

Ověřené výpisy z neveřejných evidencí Rejstřík trestů:
Pro vydání ověřeného výpisů z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká.
K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají
povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo.
Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc)
a svoji totožnost.

DŮLEŽITÉ INFORMACE
ZIMNÍ SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
OD SVOZOVÉHO DNE ČTVRTKA 7.10.2010 ZAHÁJEN ZIMNÍ SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU,
TZN. NÁDOBY OZNAČENÉ ZELENOU SAMOLEPKOU BUDOU VYVÁŽENY TÝDNĚ.

KABELIZACE VEDENÍ NN + VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

- obec Rtyně nad Bílinou

Během této stavby zejména v letních měsících jste někteří zaznamenali, že docházelo ke svícení lamp veřejného osvětlení v dopoledních
i odpoledních hodinách. K tomuto bychom rádi sdělili,že závada byla nahlášena po celou dobu na spol. ČEZ, jističe na VO byly shozeny,
odběrné místo na VO nevykazovalo žádnou spotřebu, přesto z nějakého důvodu lampy i během dne svítily. Zvýšené náklady na provoz
veřejného osvětlení obci nevznikly!
Kabelizace NN + VO v obci Rtyně nad Bílinou bude ukončena přelom měsíců září/říjen 2010.

FINANCE
Výzva k uhrazení pohledávek za komunální odpad pro rok 2010
Opět vyzývám touto cestou občany, kteří dosud neuhradili povinný místní poplatek za komunální odpad,
aby tak učinili co nejdříve. V ostatním případě budou pohledávky postoupeny k exekuci. Jedná se zejména
o jednotlivce v každé obci, nejvíce neplatičů evidujeme v bývalých bytovkách spol. Lybar a.s. Velvěty č.p. 68, 69, 73, 74.
Předejděte zbytečným nepříjemnostem!

PŘEHLED POČTU NEPLATIČŮ ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
Obec/místní část

Počet dlužných
domácností

V tom počet
dospělých osob

V tom počet dětí
do věku 16ti let

Dlužná částka
v Kč

Rtyně nad Bílinou

7

7

2

2.800,00

Velvěty

1

2

1

550,00

2

3

0

800,00

Malhostice

(z toho 1 chatař)

Kozlíky

1

2

0

480,00

Sezemice

4

7

6

3.750,00

Velvěty - bytovky

8

17

9

8.940,00

Vrahožily

0

0

0

0,00

Přezkoumání hospodaření obce Rtyně nad Bílinou
za 1.pololetí roku 2010
30.7.2010 byla provedena kontrola hospodaření obce odborem kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje.
Při kontrole nebyly zjištěny chyby ani nedostatky.

DŮLEŽITÉ KONTAKTY
SLUŽBY PRO OBČANY (dlouhodobá spolupráce)

tel. spojení

DOPRAVA - pan Pavel Hrdlička Velvěty 56

606 901 458

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - pan Jiří Jurčík Žalany

602 188 009

KONTEJNERY - pan Leoš Novák Krupka

603 511 367

ODVOZ FEKÁLIÍ - pan Stanislav Beránek Krupka

417 851 130

TOPENÍ VODA PLYN - pan Josef Hliba Rtyně nad Bílinou 47

606 814 834

HASIČI ŽALANY

728 582 546, 606 435 417

HLÁŠENÍ PÁLENÍ LISTÍ apod. HASIČI TEPLICE

950 431 110

POTRAVINY JIŘÍ LANDA Rtyně nad Bílinou

417 872 317

KOMINICTVÍ FRANTIŠEK POKORNÝ Teplice

728 227 200

ZIMNÍ ÚDRŽBA SILNIC - pan Štefan Očko Teplice

602 392 940

SPRÁVCE MULTIFUNKČNÍHO HŘIŠTĚ VE RTYNI NAD BÍLINOU - pan Antonín Olejník 720 422 345
ODVOZ POPELNIC - Podnik technických služeb s.r.o. Lovosice

416 533 045

POLICIE ČR Prosetice

974 439 710 nebo 158

SLUŽBY PRO OBČANY

Andrea Melenová Vás zve
ŽALANY, BŽANY, ŘEHLOVICE
KRUPKA
SARAYA WELLNESS TEPLICE

principy PILATES
JÓGA
a POSILOVÁNÍ
mobil: 776 654 202
e-mail: andrea@minimedia.cz

www.pohybovky.cz

PEDIKÚRA
Nabízím provedení pedikúry

Základní cena Kcˇ 180,adresa: Žalany, Lelovská
(po telefonické domluvě možné i u vás doma)

Objednávky na tel. 776 105 580

Občasník Rtyňský zpravodaj vydává Obec Rtyně nad Bílinou pod vedením Marka Buly, tel. 417 872 132.
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