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DŮLEŽITÉ INFORMACE
Vážení spoluobčané,
po delší odmlce se do Vašich rukou dostává další číslo místního zpravodaje, ve kterém se Vám budeme snažit shrnout
události letošního roku a nastínit to, co nás čeká v následujícím roce 2010.
Rok 2009 přinesl celostátně zmiňovanou ekonomickou krizi, a tím hlavně dopad ve formě snížení příjmů na daních
do obecního rozpočtu. Bohužel tato nemilá skutečnost nám zabrzdila posuny v „plánech rozvoje obce a osad“. Přesto se
snažíme pokračovat v započatém díle k dokončení toho,co jsme si pro užitek spoluobčanů dali jako závazek. Současnou
největší „zátěží“ obecního rozpočtu je splácení za výstavbu Bytového domu se 27 malometrážními byty ve Rtyni nad Bílinou,
která přinesla některým občanům nový domov na venkově, některým vyřešení jejich špatné bytové a sociální situace, a jistě
přispěla k dalšímu rozvoji obce. Oproti tomu bylo rozhodnuto o prodeji všech obecních nájemních domů z majetku obce,
z důvodů stáří domů a zejména nevyhovujícím zákonům, kdy příjmy z nájemného dalece nedosahují požadovaných výdajů,
což je z ekonomického hlediska špatné na úkor celé obce. Tím bychom rádi objasnili to hlavní: tyto domy s nájemníky
přestanou být součástí majetku obce, nikoli součástí obce!!! Nyní jednáme o prodeji 3 obecních domů s nájemníky,
a to ve Rtyni č.p. 63 a osadě Kozlíky č.p. 48+49. Zbývající obecní domy č.p. 45 a č.p. 78 ve Rtyni nad Bílinou jsou z důvodu
různě poskytnutých dotací zastaveny a jejich prodej bude možno uskutečnit nejdříve za 8-10 let.
V letošním roce se nám podařilo kromě každoročně obvyklých investic v oblasti školství, sportu, kultury, odpadového
hospodářství, příspěvků různým organizacím, údržby obce a osad zrealizovat nebo pokračovat v realizaci:
1) Zastupitelstvo obce schválilo Územní plán obce (30.9.2009), na jehož základě mají zájemci možnost provádět plánované
výstavby RD apod.
2) Zastupitelstvo zahájilo ve spolupráci s občany podle anketních dotazů zpracování Strategického plánu rozvoje obce
(konečná podoba by měla být do konce letošního roku). SPRO bude pilířem pro další období a generace.
3) Pokračuje se v dalších etapách komplexních pozemkových úprav v katastru obce (Rtyně nad Bílinou, Velvěty
a Malhostice).
4) Vybudovala se stavba Kabelizace NN+ veřejného osvětlení v osadě Sezemice.
5) Uskutečnil se jubilejní 10. ročník Rtyňských slavností s návštěvností cca 5000 lidí.
6) Obec finančně podpořila otevření dalšího BABYBOXU v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem
7) Obec se po dlouholeté snaze dohodla se společností DRINKS UNION a.s. Ústí nad Labem o vrácení areálu
Restaurace u Potoka ve Rtyni nad Bílinou (výčep + přilehlý sál) zpět do majetku obce. Zde bychom chtěli v budoucnu
zrealizovat kulturní zázemí pro pořádání různých akcí pro děti i dospělé a obnovit různé tradice, neboť areál se nachází
ve středisku obce a jeho stav je žalostný a nevyhovující.
8) Zahájily se další opravy kulturních historických památek v obci a osadách. Oficiálně touto cestou děkujeme všem
spoluobčanům osady Vrahožily, kteří dobrovolně provedli opravu kaple sv. Antonína včetně okolní údržby. Obec přispěla
na zhotovení vstupních dveří a materiál na opravu fasády.
9) Na základě usnesení Zastupitelstva obce byla oficiálně schválena od 1.1.2009 místní část obce Kozlíky, která dosud byla
součástí místní části Velvěty, přestože historicky existovala. Bohužel v minulosti se někde stala chyba, zřejmě po 2. světové
válce, kdy nebyla tato část nikde registrována.
10) Poslední listopadovou neděli pořádáme další ročník akce „Rozsvícení vánočního stromu ve Rtyni nad Bílinou”
aneb „Když Vánoční strom do tmy září …potřetí“
11) Kromě v minulém roce zpracované kompletní projektové dokumentace na vybudování kanalizace v obci a spádových
osadách, obec v letošním roce pracovala na dalších nutných podkladech k možnosti tuto stavbu zrealizovat. Příslušnými
orgány bylo vydáno stavební i vodoprávní povolení na 1. etapu Rtyně nad Bílinou, Vrahožily a územní rozhodnutí
na 2. etapu Kozlíky, Velvěty, Sezemice, Malhostice. V současnosti pracujeme na dalších potřebných dokladech, jako je
vydání stavebního a vodoprávního povolení na 2. etapu a zpracování žádosti podané Zastupitelstvu Ústeckého kraje
k provedení změny v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje,
Pozn. V PRVKÚK je navržena výstavba kanalizace pouze v obci Rtyně nad Bílinou, v přilehlých osadách jsou navrženy
samostatné domovní čistírny odpadních vod a realizace nejdříve v roce 2016. Projektová dokumentace kanalizace řeší
hlavní řád a přípojky k jednotlivým objektům. Přípojky budou zakončeny vždy na hranici konkrétního pozemku. Proto
budeme dále, v co nejbližší době, jednat ve spolupráci s projektantem stavby s jednotlivými vlastníky všech dotčených
nemovitostí, kdy bude konkrétně každému vysvětlen stav připojení ze svého pozemku na hlavní kanalizační síť, vzniklé
vícenáklady na výkopy, položení kanalizačního potrubí apod. Dle zpracované PD vychází podle stanovených tabulek
MZE celková výstavba kanalizace na částku cca 71 mil. Kč. Vážení vlastníci nemovitostí, vzhledem k tomu, že se bude
jednat o více než 350 přípojek, je nemožné projednat veškeré záležitosti se všemi najednou. Proto vyčkejte písemné
výzvy z naší strany. Nejdříve bude jednáno s vlastníky 1. etapy tj. Rtyně nad Bílinou + Vrahožily a poté s vlastníky
dotčených 2. etapou výstavby.
12) Od poloviny listopadu budou k dispozici na obecním úřadě 3 nové druhy pohlednic obce.

KROMĚ TEDY JIŽ ZMIŇOVANÉ AKCE VÝSTAVBY KANALIZACE
NÁS V ROCE 2010 A DALŠÍM OBDOBÍ ČEKÁ NÁSLEDUJÍCÍ
- Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro volební období 2010 - 2014 (květen 2010)
- Volby do Zastupitelstva obce Rtyně nad Bílinou pro volební období 2010 - 2014 (říjen 2010)
- Realizace stavby kabelizace NN a veřejného osvětlení v obci Rtyně nad Bílinou

DŮLEŽITÉ INFORMACE
KROMĚ TEDY JIŽ ZMIŇOVANÉ AKCE VÝSTAVBY KANALIZACE
NÁS V ROCE 2010 A DALŠÍM OBDOBÍ ČEKÁ NÁSLEDUJÍCÍ
pokračování

- Provoz systému CZECH POINT na Obecním úřadě ve Rtyni nad Bílinou
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 Obchodního rejstříku - Výpis z Živnostenského rejstříku - Výpis z Rejstříku trestů
Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72) - Žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů podle zákona č. 124/2008 Sb.
Výpis z bodového hodnocení řidiče - Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH - Výpis z insolvenčního rejstříku - Datové schránky
Autorizovaná konverze dokumentů - CzechPOINT@office - Czech POINT E-SHOP výpisy poštou
Na zřízení místa CZECH POINT získala Obec Rtyně nad Bílinou dotaci z Evropské unie prostřednictvím Ministerstva vnitra
ČR již v červenci. Bohužel z důvodu nedořešených problémů mezi ministerstvy a EU nám zatím není známo konkrétní datum
spuštění systému v naší obci. Provoz systému bude zajišťovat starosta a místostarosta obce, kteří budou seznámeni
s veškerými podrobnostmi a proškoleni. O dalších krocích, směřujících ke spuštění, Vás budeme informovat prostřednictvím
našich webových stránek. V současnosti je možnost využít CZECH POINT např. na OÚ v Žalanech u paní Kaiserové
nebo paní Moukové.
- Půjčování knih v Obecní knihovně prostřednictvím internetového systému REKS. Regionální knihovna Teplice získala
dotaci pro naši knihovnu, která se začátkem roku 2010 zařadí do výpůjčního systému městských a obecních knihoven REKS.
Uživatelé a návštěvníci naší knihovny budou moci přes internet zjistit, které knihy a časopisy jsou v evidenci, které jsou
půjčené apod. V současnosti pracujeme s určenými zaměstnanci RK Teplice na vkládání všech knih a časopisů do toho
systému.
Výpůjční doba obecní knihovny Rtyně nad Bílinou: Úterý 17:00 - 19:00 hodin
Knihovnice: paní Jiřina Kubíková
Občané rovněž kromě půjčování knih a časopisů mohou využít i veřejný internet.
- Další etapy v provádění komplexních pozemkových úprav
- Bezplatné celoroční využití třídění odpadů (papír, sklo, plasty), svoz nebezpečného odpadu
- Povinná úhrada nákladů na provoz škol (platí pro školy, které navštěvují děti zde žijící - Žalany, Bystřany, Teplice, Bílina,
Ústí nad Labem), dále podpora provozu Mateřské školy, finanční příspěvky na provoz domovů důchodů, kde žijí naši
bývalí občané, pro organizace (myslivci, včelaři, hasiči, sportovní klub a sportovní utkání), provoz knihovny a internetu,
dále nezapomínáme na dárky pro děti ke Dni dětí a k Mikuláši, na občany s životními jubilei, na bývalé občany, kteří žijí v DD
a které každoročně před Vánocemi navštěvujeme, na narozené děti aj.
- V případě získání dotace oprava kaple sv. Jana a Pavla v osadě Malhostice (která je zapsána na seznamu kulturních
památek)
- V případě získání dotace kompletní oprava sálu Restaurace u Potoka ve Rtyni nad Bílinou
(k vytvoření zázemí pro pořádání různých kulturních a společenských akcí pro děti a dospělé - např. Mikulášská besídka,
maškarní ples, vánoční koncert, různé zábavy, představení pro seniory, předváděcí akce apod.)

VEŘEJNÁ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
obce Rtyně n/Bílinou DO KONCE ROKU 2009
LISTOPAD 25.11.2009
PROSINEC 16.12.2009
ROZPIS VEŘEJNÝCH ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
obce Rtyně n/Bílinou PRO ROK 2010
(do konce volebního období)
Místo: zasedací místnost budovy OÚ Rtyně nad Bílinou, vždy od 16:00 hodin

LEDEN 2010
ÚNOR 2010
BŘEZEN 2010
DUBEN 2010
KVĚTEN 2010

středa 27.1.
středa 24.2.
středa 24.3.
středa 21.4.
středa 26.5.

ČERVEN 2010
ČERVENEC 2010
SRPEN 2010
ZÁŘÍ 2010

středa 23.6.
středa 21.7.
středa 25.8.
středa 29.9.

Pozn. Změna datumů konání veřejných zasedání vyhrazena! Tento rozpis veřejných zasedání zastupitelstva obce Rtyně n/B
pro rok 2010 byl schválen na veřejném zasedání ZO dne 21.10.2009.

FINANCE
PŘEHLED POPLATKŮ PRO ROK 2010
Poplatky, které jsou občané povinni platit na základě Obecně závazných vyhlášek:
1) Poplatek ze psů: stanovená hranice až Kč 1.000,-/1psa na rok, za každého dalšího až Kč 1.500,-.
Sazba platná pro obec Rtyně na rok 2009 platná i pro rok 2010 tj. Kč 100,-/1psa
Kč 200,-/za každého dalšího psa
Poplatek ze psů je splatný nejpozději do 31.3.2010. Každou změnu (pořízení psa, utracení apod. je držitel povinen nahlásit
na Obecní úřad). Poplatek je povinen uhradit držitel psa staršího 3 měsíců.
2) Nájemné v obecních bytech: platné pro OD č.p. 45, 46, 63, 78 Rtyně a OD č.p. 48 a 49 Kozlíky v roce 2009
Kč 16,48/1m2 se od 1.1.2010 zvyšuje na Kč 21,02/1m2
Nájemné v Bytovém domě č.p. 136 se 27 malometrážními byty ve Rtyni nad Bílinou v neměnné výši
Kč 46,85/1m2.
3) Poplatek za komunální odpad
Zastupitelstvo rozhodlo ponechat výši poplatků i pro rok 2010 tj.:
400,- Kč/rok
a) dospělá osoba trvale hlášená
300,- Kč/rok
b) dítě do 15let (včetně) trvale hlášené
400,- Kč/rok
c) rekreační objekt bez trvalého pobytu
Splatnost poplatku (případně ½ splátky) je do 31.1.2010, druhá splátka nejpozději do 30.6.2010.
Opětovně, jako každý rok, upozorňujeme, ŽE OSOBY TRVALE HLÁŠENÉ V KATASTRU OBCE A DLOUHODOBĚ ZDE
NEBYDLÍCÍ (např. pronájmy bytů v Teplicích či jiných městech) NEJSOU OSVOBOZENY od poplatku, pokud neprokáží
platným dokladem, že poplatek za komunální odpad mají zaplacen v jiné obci. Tyto osoby mají samozřejmě možnost
přehlásit si trvalý pobyt, pokud tak neučiní, budou nuceni podle OZV poplatek zde uhradit. (V případě neuhrazení poplatků
se bude postupovat podle zákona č. 337/1992 Sb. §37 a § 37a o správě daní a poplatků). Osoby, které studují a zdržují se
na ubytovacích kolejích, zaplatí 50% jim stanovené sazby + doloží písemné potvrzení, že mají zajištěné ubytování na koleji.
Popelnice označené známkami na 2. pololetí 2009 (modré i zelené) jsou PLATNÉ DO 31.1.2010.
Od 1.2.2010 BUDOU VYVÁŽENY POUZE NÁDOBY OZNAČENÉ ZNÁMKAMI PLATNÝMI PRO ROK 2010.
Pozn.
v letošním roce se na poplatcích za komunální odpad vybralo cca Kč 275.000,Kč 470.000,- výdaje na likvidaci a odvoz KO
Kč 20.000,- vývoz nebezpečného odpadu
Kč 240.000,- vývoz kontejnerů na tříděný odpad (plasty, sklo, papír)
4) Prodej pozemků obce: Kč 50,-/1 m2 (cena platná od 1.1.2008)
5) Pronájem hrobového místa: na 10 let dle Ceníku platného od 1.1.2007
(výpočet Kč 3,- x počet m2 + sazba Kč 30,-/1rok za hrob v urnovém háji nebo Kč 50,-/1rok za ostatní hroby).

HOSPODAŘENÍ OBCE Rtyně nad Bílinou
za 1. pololetí 2009
27.7.2009 byla provedena kontrola hospodaření obce odborem
kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje. Při kontrole nebyly zjištěny
chyby ani nedostatky.

HOSPODAŘENÍ OBCE za III. čtvrtletí (leden - září 2009)
Příjmy: Kč 6.089.801,43 schválený rozpočet Kč 7.999.300,00
Výdaje: Kč 6.642.602,23 schválený rozpočet Kč 8.747.000,00

Plnění 76,13%
Plnění 75,94%

Financování: Kč 552.800,80 schválený rozpočet Kč 747.700,00
Stav na běžném účtu obce k 30.9.2009
Kč 195.559,46

Plnění 73,93%

UZAVŘENÍ BUDOVY OBECNÍHO ÚŘADU
Rtyně nad Bílinou
včetně MATEŘSKÉ ŠKOLY
STŘEDA
STŘEDA 23.12.2009
23.12.2009 -- ČTVRTEK
ČTVRTEK 31.12.2009
31.12.2009
Zahájení školního a pracovního roku pondělí 4.1.2010 včetně vybírání povinných poplatků pro rok 2010!

XII.
XI.

HISTORIE... blízká
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S téměř 4měsíčním odstupem bychom rádi ve zkratce vzpomněli na jubilejní 10. ročník Rtyňských slavností, který se
konal v sobotu 27.6.2009 v areálu fotbalového hřiště ve Rtyni nad Bílinou. Jakožto organizátory celé akce nás těší
rostoucí zájem návštěvníků, navzdory rozšiřujících se podobných akcí v okolních městech a obcích. Nadále se můžeme
„pyšnit“, že kromě Zahájení Lázeňské sezóny v Teplicích a Casanovských slavností v Duchcově, které mají dlouholetou
tradici a co se organizace a rozsahu týče se s nimi nemůžeme srovnávat, jsou Rtyňské slavnosti ve své oblasti první
a originální. Na podobu „našich“ slavností začaly v dalších letech navazovat proto i další obce.
V první řadě patří opět největší poděkování všem sponzorům bez jejichž finanční či materiální pomoci bychom nemohli
tuto akci mít v takovém rozsahu jako letos. I přes dopad ekonomické krize se nám podařilo získat uspokojivou finanční
částku, která více než z poloviny pokryla letošní náklady.
PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ TĚMTO SPONZORŮM:

MISSIVA spol. s r.o., Rtyně nad Bílinou
JAPIS spol. s r.o., Chabařovice
BENZ TRANZIT. spol. s r.o., Krupka
Jiří Jurčík, Žalany
Alois Schwertner Restaurace u potoka
Antonín Veselý stavební firma Velvěty
Autoškola RAPID LOCO Teplice
AZ Jeřáby s.r.o. Dubí
BEC odpady s.r.o. Lovosice
EKOM CZ a.s. Malhostice
FELLSMERE s.r.o. Praha
František Vlček Brozánky
HEDERA ZIMA, spol, s.r.o. Velvěty
Jakub ELEXMAYER s.r.o. Košťany
Jindřich Janák Bořislav
Jiří Landa Potraviny Rtyně nad Bílinou

Jiří Málek Rtyně nad Bílinou
Jiří Štětina - Truhlářství Velvěty s.r.o.
Josef Hliba Rtyně nad Bílinou
Karel Dufek Rtyně nad Bílinou
Ladislav Marek autodoprava
Leslav a Markéta Kristenovi Sezemice
Lybar a.s. Velvěty
Martin Adamec Brozánky
Martin Rapavý střechy Lelov
Martin Žižka Rtyně nad Bílinou
Nordstav a.s. Teplice
Patrik Vobruba Rtyně nad Bílinou

Petr Kříž a spol. Rtyně nad Bílinou
Petr Sedláček autodoprava
Roman Kopera Rtyně nad Bílinou
Roman Pilík Bořislav
Rudolf Adamec Brozánky
Sdružení dobrovolných hasičů Řehlovice
Stanislav Beránek odvoz fekálií Krupka
STAVOTERM s.r.o. Bohosudov
Štefan Naštický autodoprava Lelov
Tomáš Štěpnička Rtyně nad Bílinou
Vladimíra Schmalzová Sezemice
Vlasta Vytasilová Teplice

DALŠÍ PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ VŠEM, KTEŘÍ SE NA PŘÍPRAVĚ A PRŮBĚHU AKCE PODÍLELI:
Eva Dufková, Karel Dufek, Milan Novák - Rtyně n/B, Marie Greplová - Velvěty (údržba a příprava prostranství)
Nikola Vavříková Teplice a Anna Charvátová Velvěty (v historických kostýmech zapůjčených KD Teplice vítaly návštěvníky,
vybíraly dobrovolné vstupné a malé děti obdarovávaly sladkostmi) Jana Vitásková (zpravodajství Rádio Blaník Sever propagace), Bohumil Vitásek - Rtyně n/B (spolupráce s kapelami), Andrea Melenová - Mini Media Services (zhotovení
plakátů), JARMARK (tradiční dobové stánky), TOI TOI s.r.o. Slaný (zajištění mobilních toalet), p. Jelínek Krupka
(elektrické připojení)

PODĚKOVÁNÍ DÁLE PATŘÍ VŠEM ÚČINKUJÍCÍM:
Agentura Josef Říha, Teplice - atrakce
p. Čulek, Trmice - jízda na ponících
Hasičský záchranný sbor Teplice, Žalany, Řehlovice
Vladimír Zacharda, Novosedlice - zábavná pyrotechnika
p. Vacek, Suché - modelářský klub
Tomáš Kučera Rádio NORTH MUSIC - moderátor
KAPELY:

Stáj u Lucky Úpořiny - jízda na koních
Vojenská historická vozidla Dubí
Václav Štaubert, Dubí - atrakce
Černá korouhev Teplice - skupina historického šermu
Martin Víťa Veselý, Most - zvukař
Lenka „LAJLA“ Englová, Kostomlaty p.M.- taneční vystoupení

MAXIM TURBULENC, ABBA WORLD REVIVAL, VÍPRDEK, JIŘÍ SCHELINGER REVIVAL,
MEKKY BAND ŽBIRKA REVIVAL,
HRACÍ SKŘÍŇ, G-ROCK
SHRNUTÍ
NÁVŠTĚVNOST: NEUVĚŘITELNÝCH cca 5 000 LIDÍ
(což je 7 násobek počtu zde trvale žijících obyvatel)

CELKOVÉ VÝDAJE na slavnosti: Kč 324 837,Hrazeno z rozpočtu obce: Kč 154 277,Hrazeno od sponzorů: Kč 170 560,-

JUBILEA
Naši jubilanti LISTOPAD, PROSINEC 2009
Květa KUČEROVÁ
Josef SUK
Bedřich BAUER

Rtyně 78
Rtyně 88
Velvěty 69

04.11.
18.11.
14.12.

75 let
70 let
70 let

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 ve 3. a 4. čtvrtletí roku 2009
slečně Ivetě Urbánkové se narodila dcera
NATÁLIE URBÁNKOVÁ, 26. 8. 2009, Rtyně nad Bílinou 72
paní Miladě Ševčíkové se narodila dvojčata
MARTINA A MILADA ŠEVČÍKOVY, 29. 9. 2009, Velvěty 69
paní Světlaně Ježkové se narodila dcera
ELIŠKA JEŽKOVÁ, 8. 10. 2009, Velvěty 73
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.

ZPRÁVIČKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Když se zeptáte dětí, jestli se těší na Vánoce, všechny jistě odpoví, že ano. Že se nemohou dočkat stromečku,
dárků, cukroví… Nám dospělým se už možná tak snadno neodpovídá. Jistě se také těšíme na chvíle pohody
a radosti, ale také víme, že nic z toho není jen tak. Že za tou vánoční náladou, nastrojeným stromkem a krásně
zabalenými dárky je spousta naší práce, shonu a někdy i stresu.
Pro děti jsou ale VÁNOCE tím největším svátkem. Těšení jim ve školce zpříjemňujeme vánoční výrobou, poslechem
zpěvem koled, vánočními básničkami apod.
Tímto Vám přejeme, milí spoluobčané, aby pro Vás letošní advent nebyl jen čekáním na to, až budete mít Vánoce
za sebou, ale aby pro Vás byly vánoční svátky krásné a pohodové.

Uzˇ se teším, andílku,
na vánocní
ˇ nadílku.
Chci být hodný moc a moc,
vydrzím
ˇ to do vánoc.
A potom zas malinko
zacnu
ˇ zlobit, maminko.
PODĚKOVÁNÍ
Touto cestou děkujeme paní Michaele Špeldové z Řehlovic za poskytnuté hračky pro děti do místní MŠ.
Tento školní rok 2009/2010 nám byla navýšena kapacita MŠ na 24 dětí, bylo nainstalováno navíc jedno toaletní zařízení
a umyvadlo. Z půdních prostor byla vybudována lehárna, prostor na pohybovou výchovu a kancelář. I přes navýšení kapacity
nemohlo být některým žádostem vyhověno. Zápis na příští rok proběhne opět na jaře. Přesný termín bude uveden v dalším
čísle Rtyňského zpravodaje.
Děti a kolektiv MŠ Rtyně n.B.

POZVÁNKY, KULTURA, VOLNÝ ČAS
Zprávy z kostela
Vážení občané,
dovolte mi, abych poděkoval aktivním obyvatelům osady Vrahožily za jejich péči o místní památku, kapli sv. Antonína.
Vzorný zájem, který projevují o veřejné prostranství, byl letos korunován úspěšnou opravou střechy a věže kaple i kompletní
rekonstrukcí zvonu, jenž byl opraven a zavěšen po několika desetiletích na věž. Mimořádný podíl na obnově zvonu i věže
pan Jan Škorvaga z Vrahožil, který opravu zvonu, výrobu srdce, zavěšení i vykování vrcholového kříže provedl brigádnicky
na vlastní náklady. Je milým zjištěním, že v jeho ochotě ho dohonili i ostatní osadníci a chalupáři, kteří zafinancovali
generální opravu dožívající střechy z roku 1924. Úspěchem skončilo procesí a následná poutní bohoslužba v kapli
v neděli 21. června, při níž byl nově instalovaný zvon posvěcen teplickým vikářem Františkem Pospíšilem.
Oprava pokračuje i v těchto dnech. Po osmdesáti pěti letech budou vyměněny vchodové dveře kaple novodobou kopií.
Příští rok, doufejme, dostane kaple čerstvou omítku a zahrádka kolem ní projde revitalizací. Už nyní je pohled
na udržovanou náves Vrahožil, jíž vévodí pěkná kaple, utěšující. Držme palce obyvatelům, aby ve svém úsilí nepolevili
a nadále se těšili z prostředí, v němž se dobře žije a na něž je radost pohledět.
Výhledově se připravuje také obnova kaple sv. Jana a Pavla v Malhosticích, společně se statkem a sýpkou vředy
na tváři jinak malebné osady Malhostice.

Pozvání

V neděli 8. listopadu zavítá po více než sto třiceti letech do Rtyně biskup. Přijede na návštěvu v rámci tradiční
svatomartinské poutě a posvícení. Slavná bohoslužba s varhanním doprovodem začíná ve dvě hodiny odpoledne.
Promluvu bude mít sídelní biskup litoměřický Jan Baxant. Po mši je přichystáno malé občerstvení a zároveň také možnost
pohovořit s biskupem. Všechny občany Rtyně a přidružených osad srdečně zvu.
Dr. Martin Šístek, sakristián kostela
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
... potřetí”
potřetí”
...
1. adventní neděle - 29. listopadu 2009
16:00 hodin, točna autobusu ve Rtyni nad Bílinou
Přijďte si s námi společně zahájit období nejkrásnějších svátků v roce.
Svářáček, koláčky, čaj, vystoupení z MŠ Rtyně, dětí ze ZŠ Žalany, pana J. Mikuly z Řehlovic.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
sobota 5. prosince 2009
v tento den odpoledne/podvečer je pro děti připravena
každoroční nadílka, kterou jim přinese opět
opravdový Mikuláš v doprovodu pekelníků
až domů
(Týká se všech dětí do věku 15let z obce Rtyně nad Bílinou a osad Velvěty, Kozlíky, Vrahožily, Sezemice, Malhostice.)
Andrea Melenová
si Vás dovoluje pozvat na

principy PILATES, JÓGA
A POSILOVÁNÍ
SARAYA WELLNESS TEPLICE
tělocvična ZŠ ŽALANY
tělocvična OÚ ŘEHLOVICE

Nově otevřená

CUKRÁRNA „V PODLOUBÍ„
Mírové náměstí 88, 418 01 Bílina
Po telefonické domluvě přijímáme
objednávky na:
- vánoční pečivo
- těsta
- dorty
- svatební zákusky

- záviny
- chlebíčky
- studené mísy
- aj.
Kontakt:

www.pohybovky.cz

Hana Čečrlová, mobil: 776 383 636, Romana Čečrlová
(Tajflová), Rtyně nad Bílinou 113, mobil: 728 330 198

DŮLEŽITÉ KONTAKTY
SLUŽBY PRO OBČANY (dlouhodobá spolupráce)
DOPRAVA - pan Pavel Hrdlička Velvěty 56
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - pan Jiří Jurčík Žalany
KONTEJNERY - pan Leoš Novák Krupka
ODVOZ FEKÁLIÍ - pan Stanislav Beránek Krupka
TOPENÍ VODA PLYN - pan Josef Hliba Rtyně nad Bílinou 47
HASIČI ŽALANY
HLÁŠENÍ PÁLENÍ LISTÍ apod. HASIČI TEPLICE
POTRAVINY JIŘÍ LANDA Rtyně nad Bílinou
KOMINICTVÍ FRANTIŠEK POKORNÝ Teplice
ZIMNÍ ÚDRŽBA SILNIC - pan Štefan Očko Teplice
SPRÁVCE MULTIFUNKČNÍHO HŘIŠTĚ VE RTYNI NAD BÍLINOU - pan Antonín Olejník
ODVOZ POPELNIC - Podnik technických služeb s.r.o. Lovosice

tel. spojení

606 901 458
602 188 009
603 511 367
417 851 130
606 814 834
728 582 546, 606 435 417
950 431 110
417 872 317
728 227 200
602 392 940
720 422 345
416 533 045

V říjnu 2009 ukončil svou činnost v oblasti nakládání s odpady pan Martin Mudra ze Sezemic.
Touto cestou mu jménem obce děkujeme za výbornou spolupráci v uplynulých letech.
Vážení občané,
rádi bychom Vás seznámili s policisty OOP ČR Teplice - Prosetice, kteří jsou místně příslušni ve Vašem okrsku obce Rtyně nad Bílinou, Žalany a okolí (okrsek “D”):
Osoby:
asistent, nstržm. Tomáš Podhrázský
instepktor, prap. Jiří Svoboda
Kontakty:
OOP ČR Teplice - Prosetice
Prosetická 283, 415 96 Teplice - Prosetice

tel: +420 974 439 710
fax:+420 974 439 710
+420 417 533 923
e-mail: tpoopprose@mvcr.cz

GPS: 50°,38´ 4,81´´
13°,50´ 32,44´´

Na našem oddělení slouží 21 policistů, kteří chrání Vaše životy a Váš majetek. Neváhejte nás v případě potřeby kdykoliv
kontaktovat na:

- tel.: +420 974 439 710
- celostátní linka: 158
- e-mail: tpoopprose@mvcr.cz
Navštivte webové stránky www.policie.cz. Rovněž se můžete obrátit na vedení jednotlivých obcí, která nás budou o Vašich
problémech informovat.

VÁNOCE
Přejeme Vám všem příjemné prožití
nejkrásnějších svátků v roce,
pokoj lidem dobré vůle
a jen to nejlepší vykro
č ení
vykročení
do nového roku.
Za naši redakci Marek Bula a Ywetta Brablíková
Občasník Rtyňský zpravodaj vydává Obec Rtyně nad Bílinou pod vedením Marka Buly a Ywetty Brablíkové, tel. 471 872 132.
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