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Vážení spoluobčané,

úvodem bych vám ráda popřála v tomto roce hodně zdraví a úspěchů v pracovním
i osobním životě.
Loňský rok byl podrobně zrekapitulován v posledním vydání listů předchozím panem
starostou Josefem Macháčkem. Po volbách v říjnu 2018 došlo z jedné třetiny ke
změně obsazení zastupitelstva - všichni doufáme, že se i přes neustálé překážky
a nedostatečné finanční zdroje podaří nadále zvelebovat celou obec a zkvalitňovat
i život našich obyvatel. Ráda bych touto cestou zároveň poděkovala všem, kteří
jakoukoliv formou přispěli k chodu a rozvoji naší obce, včetně jejího kulturního
života.
Toto číslo Řehlovických listů je s ohledem na čas vydání zčásti souhrnem podstatných
informací pro letošní rok. Kromě toho zde najdete i informace z oblasti kultury,
ohlédnutí za proběhlými akcemi či zajímavosti z historie obce. Listy nyní plánujeme
vydávat čtvrtletně a velmi bychom přivítali i spolupráci občanů na jejich obsahu.
Kromě možnosti příspěvků z jednotlivých částí obce bude v případě zájmu obsah
možné rozšířit například o rubriky společenského charakteru (přání jubilantům,
oznámení o narození dětí či odchodu našich nejbližších apod.), nahlédnutí do života
základní školy a mateřských škol, sportovců či Jednotky sdružení dobrovolných
hasičů obce Řehlovice. S případnými náměty se můžete na obec kdykoli obrátit.
							

		

					
			

Jana Princová
starostka obce

Milí sousedé,
na počátku nového roku přeji všem do roku 2019, dobré zdraví, štěstí, spokojenost. V poslední
čtvrtině minulého roku skončilo volební období tehdejšímu Zastupitelstvu a Radě obce, po
16 letech též starostovi Josefu Macháčkovi. Všem bych rád poděkoval za jejich úsilí o rozvoj
naší obce. Po volbách došlo k významné změně ve složení Zastupitelstva obce, které bylo
obměněno z jedné třetiny – máme pět nových zastupitelů. Ještě výrazněji se změnila Rada
obce – z pěti členů jsou noví čtyři, včetně starostky. Věřím, že tato obměna přinese novou
energii do společné práce v nastávajícím volebním období a myslím, že první jednání
Zastupitelstva a Rady obce v tomto duchu proběhla. Aby se věci hýbaly jednodušeji a rychleji,
je nutná komunikace nás všech - kromě internetu a informačního systému obce je vhodné
s náměty, nápady a připomínkami oslovit přímo jednotlivé zastupitele, popř. je uplatnit na
jednání Zastupitelstva obce, které je veřejné.
Přeji pěkné zimní dny, 				
															
Alfréd Dytrt,
															
místostarosta obce

Informace z jednání zastupitelstva obce:
1. Zasedání 1.11.2018
Proběhla volba starostky obce, místostarosty obce a rady obce
Rozhodnutí o výši odměn za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
2. Zasedání 26.11.2018
Schváleno hospodaření obce dle rozpočtu k 31.10.2018
Schváleno rozpočtové opatření č. 4/2018
Zastupitelstvo seznámeno s podklady nakládání s majetkem obce a ceníkem pozemků
Schválení finančního a kontrolního výboru
Zastupitelstvo informováno o budoucí výstavbě RD v lokalitě Habří.
Povolení doplňkové činnosti ZŠ a MŠ Řehlovice
3. Zasedání 20.12.2018
Jmenování členů kulturní, sociální a výběrové komise
Schváleno hospodaření obce dle rozpočtu k 30.11.2018
Rozhodnuto o navýšení příspěvku ZŠ a MŠ Řehlovice o 50.000,-Kč na dorovnání
platů,převod rezervního fondu ZŠ a MŠ Řehlovice do rozpočtu zřizovatele.
Schváleno rozpočtové opatření č. 5/2018
Schváleno rozpočtové provizorium na 1. čtvrtletí 2019
ZO delegovalo starostku obce na valné hromady a.s. SVS Teplice po celé VIII. volební 		
období v letech 2018 - 2022.
Schváleny plánované akce na rok 2019
Podrobné zápisy ze zasedání jsou k dispozici na stránkách obce.
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Obec a dotace
Dotace tvoří jeden ze zdrojů financování obce. Bez dotace není obec schopna některé akce
vůbec započít, např. zbudování kanalizace bez dotace není v možnostech obce realizovat.
Dotace jsou poskytovány Evropskou unií prostřednictvím ministerstev, státem a krajem.
Z oblasti kultury se v minulých letech pomocí dotace vybavila knihovna v Řehlovicích výpočetní
technikou, byl restaurován křížek v Moravanech, socha Sv. Václava v Řehlovicích. Knihovna
byla vybavena počítačem s přístupem na internet z dotace Ministerstva kultury, křížek
v Moravanech byl opraven jak z dotace poskytnuté částečně Ministerstvem kultury a z části
z dotace poskytnuté Ústeckým krajem. Socha Sv. Václava byla restaurována pomocí dotace
z Ministerstva zemědělství.
V oblasti životního prostředí jsme čerpali dotace ze Státního fondu životního prostředí na
pořízení čistícího stroje, pořízení domácích kompostérů a pořízení nakladače a 2 kusů
kontejnerů na bioodpad.
Za pomoci dotace z prostředků Ministerstva
pro místní rozvoj byla v loňském roce
opravena komunikace na návsi v Radejčíně.

V současné době máme akceptovány dotace na pořízení nového územního plánu z prostředků
Ministerstva pro místní rozvoj a ze Státního fondu životního prostředí na snížení energetické
náročnosti rodinného domu č. p. 38 v Řehlovicích. Z prostředků Ústeckého kraje nám byla
poskytnuta dotace na pořízení dalších dvou kontejnerů na bioodpad a na pořízení elektrického
kompostéru na zpracování kuchyňských odpadů ze školní jídelny v Řehlovicích.
V letošním roce budeme žádat o dotaci z Ministerstva životního prostředí na revitalizaci
Panského rybníka v Řehlovicích. O dotaci jsme žádali již v roce 2018, ale pro nutnost doplnění
podkladů a zajištění stavebního povolení, jsme žádost museli vzít zpět. Dále budeme žádat o
dotaci na opravu multifunkčního domu v Řehlovicích a pokusíme se získat dotaci na realizaci
multifunkčního hřiště v Dubicích. V oblasti péče o památky budeme žádat Ústecký kraj o
dotaci na restaurování sochy Immaculaty ve Stadicích. Opět začneme vyvíjet aktivitu na
získání dotace na vybudování kanalizace v Dubicích.
																	
Drbalová Hana

-3-

Nakládání s odpady do roku 2024
22. 12. 2014 vláda ČR schválila nový Plán odpadového hospodářství ČR (POH ČR) pro období
2015 – 2024.
Povinnost ČR zpracovat plán nakládání s odpady na jejím území (POH ČR) je stanovena ve
Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech, článku č. 28
Strategie navržená v POH ČR vede k jednoznačnému odklonu odpadů ze skládek skrze
předcházení odpadů, zvýšení recyklace a materiálového využití odpadů.
V Plánu odpadového hospodářství ČR pro období 2015 – 2024 jsou stanoveny cíle pro
komunální odpady:
a) Do roku 2015 zavést tříděný sběr minimálně pro odpady z papíru, plastů, skla a kovů.
b) Do roku 2020 zvýšit nejméně na 50 % hmotnosti celkovou úroveň přípravy k opětovnému
použití a recyklaci alespoň u odpadů z materiálů jako je papír, plast, kov, sklo, pocházejících
z domácností, a případně odpady jiného původu, pokud jsou tyto toky odpadů podobné
odpadům z domácností.
Poplatky za skládkování odpadu, které by podle návrhu nového zákona o odpadech měly do
budoucna až téměř čtyřnásobně vzrůst, mohou ovlivnit i poplatky za popelnice.
Města a obce se samozřejmě obávají tohoto razantního zvýšení poplatků za uložení odpadu
na skládku. MŽP chce zákazem skládkování, zlepšit životní prostředí a je jednoznačně
motivačním nástrojem pro zvýšení recyklace a třídění odpadů do barevných kontejnerů,
protože čím méně odpadu skončí v černých popelnicích na směsný komunální odpad, tím
méně zaplatí občané za jeho skládkování. Odpady tak budou využívány a recyklovány, což
povede k plnění cílů České republiky a zároveň ke zlepšení životní úrovně. Důvodem je
postupná příprava na rok 2024, kdy začne platit zákaz skládkování. Jsou to náklady, které
bude muset obec hradit a následně je bude muset s největší pravděpodobností rozpustit do
poplatku za odpady občanům. Protože pokud to ta obec neudělá, bere na sebe závazek
dofinancování z vlastních rozpočtových příjmů, čímž na druhé straně zase omezí nějaké jiné
výdaje, zejména investice.
Poplatky za odpady pro lidi, kteří třídí odpad v obcích, kde bude dobře nastavený systém
sběru odpadu, by se nemusely zvýšit. Cílem zákona je vytvoření dobrých podmínek pro
předcházení vzniku odpadů a recyklaci odpadů.
Naše obec na základě těchto podmínek odpadového hospodářství do roku 2024 připravuje
změnu ve sběru a svozu tříděného odpadu. Jednalo by se o přistavení dvou plastových popelnic
o objemu 120 litrů a to žluté barvy na plasty a nápojové kartony a modré barvy na papír ke
každému rodinnému domu. Přistavování těchto popelnic by probíhalo v etapách po jednotlivých
částí obce Řehlovice. Četnost svozu by byla čtrnáctidenní. Kontejnery o objemu 1100 litrů
na separovaný odpad by byly ze stávajících stanovišť separovaného odpadu staženy, kromě
kontejneru na sklo. A k nim přibydou (pokud už tam nejsou a už jich je šest) popelnice šedé
barvy o objemu 120 litrů na drobný kovový odpad z domácnosti (plechovky od konzerv, víčka
od kelímků jogurtů apod.) Popelnice na komunální odpad budou sváženy kombinovaným
způsobem (přes léto 1x za 14 dní, v zimě 1x za týden) u těch domácností, kde se topí tuhými
palivy, u ostatních domácností a bytovek jednou za čtrnáct dní.
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Zatímco za vytříděné obaly obec peníze získává, za obaly uložené do směsného odpadu (a
následně na skládku) pouze platí. Úroveň a kvalita třídění obalů má proto významný vliv na
financování odpadového hospodářství obce a může tak ovlivnit i výši vašich poplatků za
odpady

SVOZ SEPARU V OBCI ŘEHLOVICE V ROCE 2019
PAPÍR

Řehlovice

Interval:
leden
11.1.
25.1.

1x14
únor
8.2.
22.2.

PET a NÁPOJOVÉ KARTONY
Interval: 1x14/1x7
leden
únor
3.1.
14.2.
17.1.
28.2.
31.1.

Den:
březen
8.3.
22.3.

pátek
duben
5.4.
19.4.

Týden:
květen
3.5.
17.5.
31.5.

sudý
červen
14.6.
28.6.

Odpad: 150101
červenec srpen
12.7.
9.8.
26.7.
23.8.

Trasa:
září
říjen
6.9.
4.10.
20.9.
18.10.

36Obce papír I.
listopad prosinec
1.11.
13.12.
15.11.
27.12.
29.11.

Den:
březen
14.3.
28.3.

čtvrtek
duben
11.4.
25.4.

Týden:
květen
2.5.
9.5.
16.5.
23.5.
30.5.

lichý
červen
6.6.
13.6.
20.6.
27.6.

Odpad: 150102
červenec srpen
4.7.
1.8.
11.7.
8.8.
18.7.
15.8.
25.7.
22.8.
29.8.

Trasa:
září
říjen
5.9.
3.10.
12.9.
10.10.
19.9.
17.10.
26.9.
24.10.
31.10.

36Obce pet I.
listopad prosinec
7.11.
5.12.
21.11.
19.12.

Řehlovice

Přidat text zde

test etctu

SKLO NETŘÍDĚNÉ
Interval:
leden
5.1.

Den:
1. sobota Týden:
březen
duben
květen
2.3.
6.4.
4.5.

červen
1.6.

Odpad: 150107
červenec srpen
6.7.
3.8.

září
7.9.

Trasa:
říjen
5.10.

36Obce sklo
listopad prosinec
2.11.
7.12.

DROBNÝ DOMÁCÍ KOVOVÝ ODPAD
Interval: na zavolání po naplnění nádoby
leden
únor
březen
duben
květen

červen

Odpad: 200140
červenec srpen

září

Trasa:
říjen

36Obce sklo
listopad prosinec

Řehlovice

1x30
únor
2.2.

Řehlovice

Od roku 2018 mají občané možnost třídit a odkládat kovové obaly a jiný drobný kovový
odpad z domácností do nových sběrových nádob. Celkem již máme rozmístěno 6 nádob.
Jsou to šedé plastové popelnice o objemu 110 litrů označené nálepkou kovové odpady. Tato
nádoby na drobný kovový odpad se nacházejí na těchto stanovištích kontejnerových stáních
(separovaného odpadu)-Řehlovice-dolní náves, Řehlovice za Jednotou, Dubice-parkoviště
u Caravan Clubu, Moravany- náves, Radejčín-u zastávky, Stadice-před mostem (viz tabulka).
Do nádob na sběr kovů můžete vkládat čisté plechovky od potravin a nápojů, čisté tuby a
víčka, staré hřebíky a další drobný kovový odpad. Nevhazujte sem obaly znečištěné barvou
nebo chemickými látkami, ty patří do nebezpečného odpadu.
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Obec Řehlovice zabezpečuje BEZPLATNÝ sběr bioodpadu pro občany obce
Termíny svozů BIOODPADU (březen – listopad 2019)

Lokalita - místní část

Kalendářní
týden

Den
přistavení

Den
odvozu

Stanoviště

Řehlovice

sudý týden

u čistírny odpadních vod

Nové Stadice

lichý týden

náves

Stadice

lichý týden

za mostem přes řeku Bílinu

Habří

sudý týden

náves

Radejčín

sudý týden

Moravany

sudý týden

náves

Dubice

lichý týden

konec obce ve směru na Stebno

Dubičky
Brozánky

úterý

pondělí

lichý týden
celoloročně

náves

Kontakt

723 583 776
nebo
602 172 874

parkoviště u Caravan Clubu
po telefonické domluvě

sběrné místo v Brozánkách

Co PATŘÍ do kontejneru na bioodpad

a) Kompostovatelný odpad ze zahrad a z údržby zeleně – listí, tráva, seno, zbytky rostlin: kořeny a listy zeleniny, květiny, spadané ovoce.
b) Bioodpad z domácností – zbytky zeleniny a ovoce: okrajky z brambor, mrkve, okusky jablek, piliny, exkrementy našich miláčků apod.

Co NEPATŘÍ do kontejneru na bioodpad

papír, lepenka, velkoobjemový odpad z přírodních materiálů, zbytky jídel tzv. gastroodpad – jedlé oleje, kosti, maso, uhynulá zvířata,
tekuté a silně mastné potraviny, obaly od potravin, biologicky nerozložitelné odpady a jiné odpady.

… a na závěr trocha ze zákona o odpadech:
„Komunální odpady"
Podle platného zákona o odpadech je komunálním odpadem veškerý odpad vznikající na
území obce při činnosti fyzických osob, a který je uveden jako komunální odpad v Katalogu
odpadů, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných
k podnikání. Odpadem podobným komunálnímu odpadu je veškerý odpad vznikající na
území obce při činnosti právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,
a který je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů.
Zákon o odpadech stanoví, že původcem komunálního odpadu je obec.
Komunální odpady zahrnují: směsný komunální odpad, separovaně sbírané složky (papír,
plast, sklo, nápojové kartóny, drobné kovové obaly), nebezpečný odpad, objemný odpad,
odpad ze zahrad a parků atd.“
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Miroslav Plzák

Informace na úseku matriky, evidence
obyvatel a místních poplatků
Úřední hodiny matrika:
pondělí
8.00 – 11.00 13.00 – 17.00 hod.
			
						
středa
8.00 – 11.00 13.00 – 15.00 hod.
Matriční úřad pro obce Řehlovice, Habrovany a Stebno.
Určené hodiny a místo pro oddávání:
Druhá sobota v měsíci od 9.00 – 12.00 hod. – Obřadní místnost
Mimo stanovenou dobu a úředně určenou místnost za poplatek dle sazebníku správních
poplatků zák. 634/2004 Sb. v platném znění 1000,-Kč a poplatek stanovený radou obce.
V roce 2018 bylo uzavřeno 13 manželství – z toho 3 v Dubičkách na vyhlídce, 2 v Dubicích
u restaurace U Becků, 5 v obřadní místnosti, 1 ve Stadicích u pomníku Přemysla Oráče, 1
v Řehlovicích na zahradě a 1 v kulturním centru v Řehlovicích.
Vítání občánků proběhlo 13.10.2018 v obřadní místnosti a bylo přivítáno historicky nejvíce
občánků za 20 let – celkem 19.

V roce 2018 nás opustilo celkem 9 občanů z těchto místních částí: Brozánky, Dubice, Hliňany,
Moravany, Řehlovice a Stadice.
Občanské průkazy, cestovní doklady, řidičské průkazy:
Vyřizuje úřad s rozšířenou působností – tedy Magistrát města Ústí nad Labem.
Na OÚ Řehlovice je možno pouze nahlásit ztrátu, poškození nebo zničení občanského
průkazu. V případě odcizení navštivte Policii ČR.
Přihlášení k trvalému pobytu:
Platný občanský průkaz, listinu k oprávnění přihlášení – kupní smlouva, nájemní smlouva,
v případě nové stavby Souhlas s užíváním nemovitosti nebo kolaudační rozhodnutí. Případně
souhlas oprávněné osoby, pokud nejste majitel nemovitosti nebo nájemník bytu.
Správní poplatek 50,-Kč, osoby do 15-ti let bez poplatku.
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CzechPoint:
Výpis z rejstříku trestů fyzický i právnických osob – správní poplatek Kč 100,-Kč
Výpis z veřejného rejstříku, živnostenského a insolvenčního rejstříku, výpis bodového
hodnocení řidičů, katastru nemovitostí, snímku z katastrální mapy, výpis ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů, výpis ze základních registrů – správní poplatek 50,-Kč každá
stránka
Agenda Informační systém datových schránek
Konverze dokumentů – správní poplatek 30,-Kč každá stránka
Ověřování listin a podpisů:
Správní poplatky: podpis 30Kč, 1 strana textu 30Kč

Místní poplatky
Splatnost k 31.3.2019, v případě, že částka přesahuje 2.200,-Kč je splatnost do 30.6.2019
Poplatek za odpad: 650,-Kč na osobu a rok (osoby s trvalým pobytem v obci Řehlovice)
						 650,-Kč na objekt a rok (objekt určený k rekreaci)
Úleva 250,-Kč na osobu nebo objekt v případě, že využívá ekologické topení (elektřina, dřevo,
plyn, tepelné čerpadlo, LTO, biomasa) – vývoz nádoby 1x14 dní.
Úleva 50% pro osoby, které pobírají příspěvek v hmotné nouzi.
Obec umožňuje poplatníkům, kteří se v obci nezdržují víc jak
rok požádat o osvobození od platby poplatku. Více v OZV č. 1/2017.

							Poplatek ze psů: 200,-Kč, byt.dům 600,-Kč, každý další pes 600,-Kč
							100,-Kč důchodce, každý další pes 300,-Kč
							Více v OZV č. 4/2010.

Pokud by měl někdo zájem zveřejnit v Řehlovických listech své významné životní jubileum,
je možné kontaktovat matriku osobně, telefonicky nebo e-mailem.
Tel. 475 215 256, francova@rehlovice.cz.
																
Vladimíra Francová
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Okénko do historie

Jelikož v nás stále doznívají dozvuky výročí 100 let od vzniku Československé republiky,
budu se i já tímto obdobím a době, která následovala ve svém příspěvku zabývat.
Co předcházelo vzniku republiky víme všichni. Byla to světová válka a před ní tři sta let
nadvlády Habsburků. Podrobnější informace o dění v naší obci můžeme získat z německé
obecní kroniky. Tato popisuje však pouze dění v Řehlovicích, Brozánkách a v pár údajích
zmiňuje i Stadice a Hliňany.
V Řehlovicích a Brozánkách v roce 1918 žilo v 99 domech celkem 622 lidí. Avšak pouze 20
z nich bylo Čechů. Není se tedy čemu divit, že vznik republiky zde vítal málokdo. Naopak
německé obyvatelstvo požadovalo zřízení provincie Deutsböhmen, která by měla vlastní
vládu a spadala by pod Německou říši. Vzhledem k nedostatku potravin v Ústí nad Labem
byly zřízeny ozbrojené složky. Myšlenka samostatné provincie mezi čelnými představiteli
města nabývala na síle. Hladové obyvatelstvo začalo s drancováním krámů a skladů potravin,
kterým ozbrojené složky nedokázaly účinně bránit. Chtě nechtě muselo vedení města požádat
o zásah československé vojsko a na myšlenku samostatné provincie muselo zapomenout.
Teprve 11. prosince 1918 byla na budově okresního hejtmanství vyvěšena československá
vlajka a do zastupitelstva města bylo dosazeno 12 českých zastupitelů.
Na rok 1920 byly zákonem nařízeny volby do obecních zastupitelstev. I v Řehlovicích se tedy
na jaře volilo 15 zastupitelů, kteří zvolili pětičlennou radu obce, starostu a místostarostu.
Starostou byl zvolen p. Jordan z čp. 41 a místostarostou p. Martinec z čp. 50.
V roce 1920 byla v budově německé školy (dnešní budova OÚ) zřízena jednotřídní česká
národní škola. Navštěvovalo jí 38 žáků.
V roce1921 se uskutečnilo sčítání lidu. Vyplynulo z něho, že v Řehlovicích žilo 315 Němců
a 133 Čechů, V Brozánkách 135 Němců a 62 Čechů, Ve Stadicích žilo 236 Němců a 3 Češi
a v Hliňanech se napočítalo 73 Němců a 55 Čechů.
V roce 1923 byla v naší obci započata pozemková reforma. V Řehlovicích se rozdělovala
půda z velkostatku v Hliňanech, v Brozánkách a z poplužního dvoru v Malhosticích. Toto
dělení trvalo poměrně dlouho a nebylo jednoduché.
V této době se začal projevovat nedostatek bytů. Lidé si proto začali stavět rodinné domy.
V roce 1924 byly v Řehlovicích postaveny RD čp. 68, 69 a 70 (ve směru na Habrovany)
a v dalším roce čp. 71-74 (pod OÚ ve směru na Lána). Taktéž v Brozánkách byl postaven
dům čp. 37 (pod kostelem).
V roce 1927 do našich obcí dorazila elektrifikace a o Vánocích se rozsvítila světla v Řehlovicích,
Brozánkách, Stadicích, Hliňanech a Habří. Taktéž v tomto roce obec dosáhla odkoupení
pruhu parcely Na Lánech při silnici do Stadic od vrchnosti z Hliňan. Vzniklo zde 13 stavebních
parcel. V roce 1928 se zde již čile stavělo a v tomto roce bylo též zřízeno první veřejné osvětlení.
V roce 1929 se začaly stavět nové domky i v Brozánkách a to podél silnice do Rtyně. V roce
1930 Na Lánech stálo již šest domů a v Brozánkách dva.
Dalším důležitým mezníkem se stal rok 1933, kdy byl položen základní kámen České školy
a v roce 1934 se v ní začala školní výuka. Další škola byla postavena i v Dubicích.
Rokem 1938 zápisy v německé obecní kronice končí zprávou, že velká většina Čechů z Řehlovic
odešla do vnitrozemí před obsazením pohraničí německým vojskem.
														
Iva Macháčková - kronikářka obce
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Ohlédnutí za kulturními akcemi
poslední doby

ADVENTNÍ SBÍRKA 2018
Během advetních koncertů konaných
v Řehlovicích a v Dubicích se podařilo vybrat
pro Centrum Paraple 9.000 Kč. Všem, kdo
neváhali přispět na dobrou vec, velmi
děkujeme!
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HISTORIE A SOUČASNOST KULTURY V DUBICÍCH
Z POHLEDU POSLEDNÍCH ČTYŘ LET

Ozývají se hlasy proč už nepořádáme "CARUSO". Je pravda že tato akce byla jednou
z nejnavštěvovanějších a skončila po 15 letech. Pořádal ji Dubicko-Moravanský pěvecký sbor.
Původně to bylo o zpívaní naživo, časem zpěváků ubývalo,tak jsme to řešili playbeckem, ale
dlouho to nevydrželo. A bylo obtížné dát dohromady účinkující . Poslední 15 caruso už
proběhlo s velkými problémy. Ti co začínali se už cítili unaveni a z mladších se toho nikdo
neujmul , protože to jsou starosti a hlavně práce s lidmi.					
Přesto si myslím, že mladší časem taky něco vymyslí a tradice bude pokračovat.		
Pokračuje se však v dalších akcích - Dubické Jařinky, které získávají stále větší oblibu a kromě
místních Dubických a Řehlovických pěveckých uskupení zde vystupují i pozvaní hosté z Ústí
n.L. Dvacet let už existuje Dubicko -Moravanský pěvecký sbor, pořádá také Vánoční koncerty
v Dubickém kostele a vystupuje na akcích pořádaných obcí.
Novou akcí, která se tu pořádá je už asi 5 let oslava MDŽ na kterou si připravujeme i program.
Mladší generace organizuje pálení čarodějnic, masopustní průvod a akce pro děti, do kterých
by však bylo potřeba, aby se na jejich pořádání zapojilo vice rodičů.
																	
Vlaďka Koutníková

Masopustní průvod v Řehlovicích se bude konat v sobotu 2.3.2019.

ROZLOUČENÍ S MORENOU
7.4.2019 v 13:30 na starém mostě ve Stadicích se jako každoročně sejdeme a s Morenou
– smrtkou, jako vždy důstojně a v průvodu odneseme tento symbol zimy na louku ke
Královskému prameni, kde ji odevzdáme plamenům a přivítáme jaro konzumací buřtíku a
nápojů a tak podobně jako už je tradicí. Nejmladší účastníce ponese na konci průvodu Líto.
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Varhany v Řehlovicích dvojí optikou
Varhany v Řehlovicích se nacházejí v kostele, který byl původně zasvěcen sv. Mikuláši, teprve
později Nejsvětější Trojici. Jedna z přestaveb kostela je signována na vstupních schodech, což
si může prohlédnout každý kolemjdoucí, nalezne zde datum MDCCXLI (1741). Varhany,
které v kostele zní dnes, měly svého „předchůdce“. Z nepřímých zpráv víme o varhanách ze
17. století jen tolik, že v roce 1681 přišel do Řehlovic kantor Daniel Seeman a zavedl figurální
muziku, to znamená, že zavedl doprovod dalšími hudebními nástroji, jednalo se tedy o čilý
hudební život. Barokní, dnes velmi inspirativní praxí bylo, že se na hudebním životě, který
vycházel z kůrové praxe, podíleli žáci školy i sami občané, právě pod vedením kantorů. Tuto
praxi, kdy je „každý druhý Čech muzikantem“, o které píše jako o hudebním zázraku Evropy
hudební historik Charles Burney, chtěla vzkřísit místní lékařka Hana Pajerková, když založila
tradici řehlovických adventních koncertů a sbor „Řehlovické ženy“.
Níže uvedu informace obsažené v knize Tomáše Horáka, který opravoval řehlovické varhany
v roce 1996-97. Kniha se jmenuje „Varhany a varhanáři Ústecka“ a vyšla v edici Ústecká
vlastivěda v roce 2002. Tomáše Horáka, povoláním chirurga z ústecké nemocnice, ovšem
srdcem varhanáře, jsem osobně poznala při opravě varhan v roce 1996. Předsunu krátkou
vzpomínku - druhou optiku - na tuto poslední opravu varhan. Byla jsem „přiskoč-namoč“,
což se snažím posunout známé rčení do varhanářské praxe. Jednalo se nejen o opravu, ale
také o konzervaci varhan. Za běžných podmínek by se jak skříň varhan, tak dřevěné píšťaly
prostě natřely přípravkem proti dřevokaznému hmyzu. Ovšem předchozí upravovatelé, jistě
konající dobro, varhany natřeli barvou. Tedy konzervační tekutina při naší opravě už mohla
pouze vzlínat kapilárami vzniklými červotočem. Na otázku, jak se natřená píšťala zvenčí tedy
konzervuje, mohu dnes zodpovědně poradit návod: postav píšťalu do sudu s roztokem, nech
noc „táhnout“, pak píšťalu obrať a nech „táhnout“ druhý konec. Byla-li píšťala víc jak dvakrát
delší než sud, pak píšťalu „pochovej“ v náručí tak, abys smáčel i střední, dosud nenamočenou
část – a to všechny čtyři vnitřní strany. Namočené dvou a téměř třímetrové basové píšťaly
jsem nevážila, ale věřte, že to byla kulturistická akce, kdy z obou otvorů píšťaly stále vše, co
by nemělo těkat, vytéká. Že roztok není dobré delší dobu inhalovat, jsem ověřila při natírání
vnitřku varhanní skříně, což můžeme klasifikovat jako špatně větratelné místo. Vše, co se
takových místech ví, že způsobí, opravdu funguje…
Zatímco já jsem byla přiskoč-namoč-otoč, Tomáš Horák provedl „celkovou opravu a konzervaci
kriticky ohrožené památky“ a přitom „obnovil původní nižší ladění a na korunu skříně osadil
barokní sošky andílků z depozitáře ústeckého arciděkanství.“ Tento článek naznačuje rozdíl
mezi bezpříznakovým odborným textem a historkami z natáčení o jednom z andílků: Tomáš
Horák se rozhlédl v sakristii a našel jednoho z andílků, který patří do houfu, který můžete
vidět nad kazatelnou řehlovického kostela. Jejich původním konceptem bylo gestem rukou
protáhnout váš zrak od kazatelny k hlavnímu oltáři Nejsvětější Trojice. Dnes toto gesto
znamená „diriguji“ a andílka opravdu uvidíte, když se v kostele ohlédnete, na „koruně varhanní
skříně“. Chyběla mu ovšem taktovka. Tu Tomáš Horák vyrobil tak, že vyšel před kostel
a odejmul ji nejbližšímu keři. Od té doby máme Ruschovu varhanní skříň i s dirigentem.
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Nyní seriózní data z knihy Tomáše Horáka:
Varhany, které předcházely dnešním klasicistním, také zmiňuje inventář z r. 1717. Působili
zde pravděpodobně mistři činní v 18. století pro kostel v sousední Rtyni, byli to chabařovičtí
varhanáři Standfussové. Nynější klasicistní nástroj zhotovil v roce 1814-15 litoměřický mistr
Anton Rusch - pedálová vzdušnice nese datum 3. 1. 1815. Měchy spravovali truhláři z Brozánek
a řehlovický truhlář Ehrlich (1863, 1868). Varhany byly také renovovány – za 320 zlatých tak
v roce 1873 učinili bratři Franz a Josef Fellerové, což víme z archivu vikariátu Řehlovice pod
položkou: kostel, účty, kniha signovaná č. 9. Další opravy máme doloženy z let 1920 a 1940
(Ludwig Boscher z Teplic). Elektrifikace varhan proběhla za 2. světové války. Situaci po
komunistické éře dobře vystihuje další věta: „V 80. letech byl při opravě kostela zanedbaný
nástroj osvobozen od nánosů ptačího trusu, zprovozněn, byly doplněny některé vykradené
prospektové píšťaly a zčásti rekonstruovány krátké oktávy.“ Řehlovické varhany mají střední
rozsah a jsou velmi hodnotné, protože obsahují velmi zajímavé původní barvy rejstříků
(principály). Neprošly totiž – snad pro finanční možnosti obce - romantickými úpravami,
které by mohly jejich autentický zvuk poškodit. Mají dva manuály a pedál a varhaník sedí
mezi pozitivem (skříň v průčelí kůru) a hlavní skříní varhan, tedy je zvukem opravdu obklopen.
„Typické ruschovské skříně hlavního stroje a pozitivu v zábradlí s vestavěným hracím strojem
jsou mramorovány a obsahují původní průčelní principály. Píšťalový fond je až na výjimky
vesměs starý, rovněž tak klaviatury. Jde o nejstarší dochovaný hrající nástroj v regionu, zvukově
patří k standardu někdejší litoměřické dílny.“ Nutná oprava proběhla v roce 1996-97 a velmi
důkladně ji provedl MUDr. Tomáš Horák z Litoměřic. Rekonstrukce stála 60 000 Kč a byla
hrazena ze sbírek, za přispění Obecního úřadu a Arciděkanského úřadu v Ústí nad Labem.
Na závěr ještě „druhou optiku“ k vyjádření „důkladně ji provedl“: večer jsem šla cvičit na
zbrusu nově opravené varhany a vidím, že Tomáš Horák ještě něco šroubuje na hrací skříni,
všimnu se, že chybí popisky rejstříků – cedulky na dřevěné vyvýšené destičce. KD: „Kde jsou
popisky rejstříků?“ TH: „Musím je vyměnit, jsou o sto dvacet let starší, než mají být. Sehnal
jsem si v archivu papír z roku 1815 a zjistil jsem si, jaké pravopisné chyby podle pozdějších
jazykových úprav by měly nápisy obsahovat. Teď lepím klihem ty správné“…
Co dodat?
(Po hovoru s J. Pajerkem nad článkem radši upřesňuji: odstranění dřevěných popisek z 30.
let 20. stol nemusel TH vůbec dělat, se zvukem nesouvisí, to, že je nahradil, znamená, že si
přidělal práci ve snaze dostat nástroj do původní autentické podoby i v detailu, který by jiný
opravář vůbec neregistroval, a to proto, že mimo zvuku ho právě zajímá i kvalita výtvarného
zpracování a kontext, v jakém varhany figurují – nebo spíš, čeho kulturního mohou být
nositelem. Rozsah a zaměření článku přesahuje téma, které se tím otevřelo: má varhanář
pracující se strojem v r. 1995 nahrazovat nezvukové detaily vzniklé kolem roku 1930 verzí
z doby vzniku varhan - 1815? Která z těchto verzí je cennější, když jsou obě produktem své
doby? TH se rozhodl dát přednost té „starší“. V dějinách umění má taková úprava název:
purismus a podléhá jinému hodnocení, než kvalita původního autentického dobového zvuku).
															
Kateřina Dytrtová
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ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO
V loňských Řehlovických listech jsem upozorňoval na bezplatné preventivní prohlídky, na
které má nárok každý dospělý po dvou letech a které umožní shrnout váš zdravotní stav,
posoudit rizika cukrovky, aterosklerózy atp. Protože článek měl odezvu, rozhodli jsme se
zatím 1 x měsíčně prodloužit ordinační dobu pro objednané do cca 17 hod, aby mohla být
prohlídka provedena v čase mimo vaší pracovní dobu. Součástí vyšetření je samozřejmě
i rozbor krve. Krev vám odebereme ráno na lačno každý čtvrtek, nebo se můžete nechat
odebrat na odběrových místech firmy Diagnotika v Ústí n/L – žádanku dostanete od nás.
Výhoda prevencí je nejen předcházení nemocem tzv. civilizačním chorobám/ cukrovka,
vysoký tlak krevní, ateroskleróza, apod. /, ale i to, že máme vždy po ruce kompletní a relativně
čerstvý souhrn vašeho zdravotního stavu. Takže například výpis ze zdravotní dokumentace
pro zaměstnavatele je pak otázkou pár minut. Nebyl-li někdo v ordinaci deset let, pak výpisu
musí předcházet vyšetření ev. odběr krve a vše se pro vás pak zbytečně protahuje. Totéž
platí např. pro předoperační vyšetření, žádost o invalidní důchod atp.
Objednání každý čtvrtek na č. 475215223.
MUDr. Jan Pajerek

VEŘEJNÉ KNIHOVNY
ŘEHLOVICE - Středa: 16.00-18.00 hod.
DUBICE - Středa: 18.00-19.00 hod.

Hledáme pracovníka
na úklid společných
prostor obecních
bytových domů
v Řehlovicích (úklid
cca. 1-2 týdně).
Bližší informace u pana
Plzáka(475215214,
plzak@rehlovice.cz).

Pro čtenáře jsou i nadále k dispozici v naší obci dvě knihovny,
kde si mohou vybrat z mnoha knižních titulů. V rámci
spolupráce se Severočeskou vědeckou knihovnou Ústí nad
Labem probíhá průběžně obměna knih z výměnného fondu.
V nabídce jsou knihy z různých oblastí od beletrie po naučnou
literaturu, lze zde nalézt také tituly z povinné četby škol.
Pokud nejste příznivci listování knihami, můžete si vypůjčit
i některou z e-knih. Délka výpůjčky e-knih je maximálně
31 dní, fungují na čtečkách eReading.cz, telefonech a tabletech
s operačním systémem Android a iOS.
V řehlovické knihovně je k dispozici PC s přístupem na
internet. Zapůjčit si lze i periodika Zahrádkář, Tina a nově
časopis DTest.
Doufáme, že budete i nadále využívat služby obou knihoven
a případně i rozšíříte počet aktivních čtenářů.

- 14 -
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NÁVRAT DO MINULOSTI

S panem Pavlem Šafářem, Vlad. Zahradilem a paní PaeDr. Annou Rauerovou už leta
filmujeme a fotografujeme život v naší obci. V lednu nebo únoru bychom rádi (např.
na sálu) promítli cca hodinu z těch nejstarších fotek a filmů, které pořídil pan Zahradil
cca v letech 1980 – 82 /masopust, dětský den, odjezd na školu v přírodě atd./ Bude li
mít promítání úspěch , budeme pokračovat po proudu času.
Pokud budete mít zájem vrátit se na chvíli v čase a zavzpomínat, jste srdečně zváni.
Datum a místo konání akce bude včas upřesněno.
																
MUDr. Jan Pajerek
Na závěr velký dík všem , kteří se na tomto vydání Řehlovických listů podíleli, a budeme
doufat, že se řady přispívajících do budoucna rozšíří. 
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