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Pouze podepsané příspěvky do každého čísla lze předávat osobně, telefonovat, popř. zasílat na tyto kontaktní adresy:
OÚ - Řehlovice - p. Šůlová - 518 72 56
nebo
Řehlovice č. p. 120 - ing. J. Rauerová - 518 73 56
vždy do poloviny sudého měsíce, aby Řehlovické listy bylo možno vydat do konce sudého měsíce. Vaše postřehy,
připomínky a náměty, které nám sdělíte mohou pomoci ukázat na problémy, které Vás trápí a které kromě Vás nikdo
nevidí. Často toto upozornění napomůže vyřešit nejeden problém. Za všechny Vaše příspěvky Vám proto děkujeme.

 ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍ RADY
 31. 10. 2000
dálnice D8
natěračské práce v č.p. 104 a 105
příspěvek SVS na kanalizaci Řehlovice
šatny Dubice
 20. 11. 2000
likvidace černých skládek
sociální příspěvek
nákup sypače a motorové pily
nákup počítače
koncept územního plánu
 5. 12. 2000
územní plán obce
osvětlení vánočního stromku
činnost TJ Řehlovice
dotace pro rok 2001
zastávka ČSAD „Drůbežárna Stadice“
 19. 12. 2000
oplocení dvora u skladu Brozánky
příspěvky na pořádání plesů
granty pro sport, kulturu a výchovu
knihovna Řehlovice
telefonní automat v Radejčíně.
 9. 1. 2001
žádosti o dotace
internetové stránky
bytová problematika
Řehlovické listy
 22. 1. 2001
projekt Mikroregionu Přemysla Oráče

rozpočet obce a záměr akcí na rok 2001
výročí založení pomníku
Osvětl. kostelů v Řehlovicích, Brozánkách a Dubicích
 6. 2. 2001
příprava oslav výročí založ. pomníku Přemysla Oráče
plynofikace Dubice
vodní elektrárna Stadice
akce 2001
příprava rozpočtu na rok 2001
grant na zpracování historie Řehlovic
pobíhání psů
 20. 2. 2001
oslavy výročí založení pomníku Přemysla Oráče
sestavení rozpočtu na rok 2001
ing. A. Dytrt

 ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
 9. 11. 2000
dálnice D8
pozemkové úpravy Dubice
reforma veřejné správy
dopis primátora města Ústí nad Labem
smlouva o spolupráci obcí Č. Středohoří a dol. Poohří
schválení komise pro oslavy výr. pomníku Přem. Oráče
sponzorský dar z adventních koncertů
 15. 12. 2000
výběr dodavatele na stavbu ČOV Řehlovice
projednání a schválení rozpočtových změn na rok 2001
projednání a schválení rozpočt. provizoria na I.Q. 2001
zpráva o projednání územního plánu, smlouva D8
plnění „Záměru akcí pro rok 2000“
J. Macháček - starosta obce

 NOVÝ ZÁKON O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ)
Zákon čís. 128/2000 Sb. nabyl účinnosti dnem voleb
do krajských úřadů 12. listopadu 2000.
Chceme
upozornit na některé důležité změny,
případně připomenout některá původní ustanovení.
§ 1 a 2 zákona
 Obec je základním uzemním samosprávným
společenstvím občanů; tvoří celek vymezený hranicemi
obce.
 Obec je veřejnoprávní korporace a má vlastní
majetek. Pečuje o rozvoj svého území a potřeb svých
občanů.
§ 16 a 17 zákona
 Každý občan obce, který dosáhl 18ti let věku má
právo se na zasedání zastupitelstva obce vyjadřovat
k projednávaným věcem. Nemůže však vznášet dotazy
k věcem, které nejsou na programu jednání.
 Občanem obce je fyzická osoba, která je státním
občanem České republiky a je v obci trvale hlášen
k pobytu.
 Stejné oprávnění má každá osoba starší 18ti let,
která je vlastníkem nebo spoluvlastníkem jakékoliv
nemovitosti v obci (pozemky, stavby).
 Stejné právo má i fyzická osoba, která je cizím
státním příslušníkem, ale je v obci přihlášena
k trvalému pobytu. Toto se však nevztahuje na osoby,
které nevlastní majetek v obci, ani na právnické osoby.
(Česká republika je vázána mezinárodní smlouvou).
 K projednávaným otázkám se lze vyjadřovat ústně přihlásit se o slovo. Pokud se chce občan vyjadřovat
k otázkám, které nejsou na programu zasedání, není
mu toto ze zákona umožněno.
 Právo předkládat další body na pořad jednání mají
členové zastupitelstva, rada obce a výbory.
 Občan, který požaduje projednání určité záležitosti
radou nebo zastupitelstvem musí předložit žádost, která
je podepsána nejméně 0,5% obyvatel obce, v našem
případě více než 51 obyvatelem. Projednána musí být
nejpozději do 60ti dnů.
 Dle jednacího řádu ZO může zastupitelstvo časově
omezit dobu k vyjádření stanovisek členů zastupitelstva
i občanů na dobu ne kratší než 3 minuty.
§ 31 zákona
 Budovy a stavby musí mít popisná nebo evidenční
čísla.
§ 35 zákona
 Obec spravuje záležitosti, které jsou v zájmu
občanů.
 Obec pečuje v souladu s místními předpoklady a
zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj a
uspokojování potřeb občanů například doprava a
spoje, bydlení, výchova a vzdělávání, ochrana zdraví,
veřejný pořádek, nakládání s odpady.
UDRŽOVÁNÍ POŘÁDKU V OBCI
Ve všech částech obce je obec nucena opravovat
zařízení obce (lavičky, vývěsní skříňky, zábradlí apod.),
která jsou pravidelně poškozována. Většinou to
způsobují děti a mládež. V poslední době například byla
poškozena lavička na návsi ve Stadicích, odpadová

trubka z kašny v Řehlovicích, zlámané keře, poškozené
stromky apod.
Žádám proto občany, věnujte pozornost dětem a
mládeži, případně je i napomeňte, pokud jste svědky
takovýchto činů.
J. Macháček - starosta obce

 ZPRÁVA KONTROLNÍHO A FINANČNÍHO VÝBORU
V loňském roce 2000 provedli členové kontrolní a
finanční komise KaFK (od dubna - kontrol. a
finanč. výboru - KaFV) řadu kontrol, o jejichž
výsledku bych Vás chtěla informovat.
1) Mezi pravidelné čtvrtletní kontroly patří
kontroly pokladních knih a hotovostí v ZŠ, MŠ a školní
jídelně v Řehlovicích, v MŠ v Dubicích a na OÚ
v Řehlovicích. Všechny tyto kontroly byly (až na
ojedinělé vyjímky) provedeny včas a byly v pořádku.
2) Mezi další pravidelné kontroly, prováděné 1x za půl
roku, patří kontroly výherních automatů. V loňském
roce byly provozovány výher. automaty v restauraci
v Řehlovicích a v Brozánkách. Ke konci roku však
kontrolní skupina zaznamenala výher. automaty již
pouze v řehlovické restauraci. V Brozánkách ani
v Dubicích nyní žádný výherní automat není. Kontroly
(v polovině a na konci roku) nezjistily žádnou závadu.
Známky byly vždy placeny včas a ve stanovené výši.
3) Na 1. zasedání KaFK (23.2.2000) byla provedena
kontrola následujících zadání veřejných zakázek:
a) Chodníky ze zámkové dlažby - Řehlovice
b) Rekonstrukce a úprava návsi - Dubice
c) Rekonstrukce komunikace - Nové Stadice
d) Všechny závady, které byly touto kontrolou zjištěny
byly velmi vstřícně přijaty na OÚ a ihned zapracovány
do nových zadávacích podmínek tak, aby se při
vyhlašování nových výběrových řízení neopakovaly.
4) Na 2. zasedání KaFV (30.5.2000) byla provedena
kontrola poskytování a čerpání půjček bytového fondu.
Tato kontrola nezjistila při přidělování půjček a jejich
následném splácení žádnou závadu.
Všem 3 kontrolním skupinám bych chtěla moc
poděkovat za jejich práci v roce 2000. V minulém roce
KaFV plnil úkoly, kterými jej pověřila obecní rada.
V letošním roce bude KaFV plnit úkoly, kterými jej
pověří obecní zastupitelstvo a ze své činnosti se bude
zodpovídat taktéž obecnímu zastupitelstvu.
Ing. Jaroslava Rauerová - za KaFV

 ZPRÁVA KULTURNÍHO A ŠKOLSKÉHO VÝBORU
Co nového v kulturním dění ?
 MASOPUST :
Právě probíhá široké období masopustu,
které v minulosti lid bujaře prožíval (a za našimi
hranicemi, třeba v Rakousku a v Německu, stále
prožívá), hodoval na plesech a tancovačkách.
Vyvrcholením byl vlastní KONEC MASOPUSTU, který
slavíme a prožíváme právě nyní. Je velmi dobře, že se
v Řehlovicích i Dubicích konají masopustní průvody.
Vždyť to je to, co vesnici stmeluje - někdo se přestrojí
za masku a chodí s průvodem, jiný připraví pro masky
občerstvení, ale všichni se z toho radují a upevňují

dnes již vzácné vědomí pospolitosti. Zkrátka týká se to
celé obce.
Plesů a zábav proběhlo a proběhne na řehlovicku i
dubicku několik. Maškarní karneval pro děti 17.února
v Dubicích se dětem líbil a doprava byla zajištěna i pro
děti ze vzdálenějších vesnic.

 Na škole byly přemístěny sbírky žákovské knihovny.
Vzniklou čítárnu budou žáci využívat při hodinách
literární výchovy.

 KAM PŘÍŠTĚ DO DIVADLA ?
V pátek 16.3.2001 se uskuteční zájezd do Divadla Pod
Palmovkou na představení Amadeus s J. Langmeierem
a J. Bartoškou v hlavních rolích. Lístky lze objednat u
paní Svobodové.

 Pozvání pro důchodkyně: V úterý 27.2. 2001
chystáme pro místní důchodkyně tradiční „Odpolední
posezení ve školní družině“, kde je pobaví svým
00
vystoupením děti z MŠ a ZŠ. Zahájení ve 14. hod.
Srdečně Vás zveme!

 PŘIPRAVUJE SE:
Řehlovické hudební jaro / ŘHJ /. Nač se můžeme těšit?
V druhé polovině dubna se uskuteční v obřadní síni OÚ
koncert renesanční hudby. Vystoupí členové rodiny
MUDr. Waldaufa z Děčína (zpěv,virginal, zobcová
flétna, bubínek).
Další koncert bude v kostele Nejsvětější Trojice
30
v Řehlovicích v pátek 18. 5. v 18. hod a vystoupí
soubor Solideo, rovněž z Děčína, hrající na historické
kopie starých nástrojů. Zvu vás srdečně na oba tyto
koncerty, nebudete se nudit, oba soubory vystupují
v dobových kostýmech a mají pestrý program.
Koncert v Dubicích letos nebude, měl by však být
příští rok, a to na téma „Středověké město“, takže
můžete již nyní přemýšlet a rozvíjet nápady.
Poslední akcí ŘHJ bude tradiční školní jarmark
s country koncertem v zahradě MŠ v Řehlovicích .

 Ve čtvrtek 8. 3. 2001 navštíví školu a MŠ agentura
Úsměv s hudebním pořadem.

 PŘIPRAVUJE SE:
Ještě bych vás chtěla pozvat na jarní
folklórně
turistickou akci VYNÁŠENÍ SMRTKY, připravenou
stejně
loni K. Dytrtovou, I. Macháčkovou a H.
Pajerkovou. Bude se konat ve Smrtnou neděli 1.dubna.
45
Sraz je ve 14. hod na nádraží v Řehlovicích, první
smrtka vzplane a skončí ve vodě Bíliny na mostě
v Hliňanech cca v 15 hod. Potom půjdeme zadní cestou
(i necestou) do Stadic, kde přijde na řadu druhá
30
„Mařena“ asi v 15. hod. Třetí smrtka se s námi sveze
44
motorákem v 15. hod. ze Stadic do Brozánek a tam
skončí svůj osud jako její 2 předešlé sestry. Přijďte
všichni společně vyhnat zimu a přivítat jaro!
MUDr. Hana Pajerková - za kulturní výbor

 INFORMACE ZE ZŠ ŘEHLOVICE
 Žáci 1. ročníku navštívili MŠ Dubice a
předali pozvání k zápisu budoucím školákům;
návštěva se jim velice líbila.
 Při zápisu do 1. ročníku na školní rok 2001 / 2002
bylo celkem zapsáno 14 dětí.
 Žáci 1.- 3. postupného ročníku zahájili ve II. pololetí
plavecký výcvik.
 Ve II. pololetí jsme začali plnit výukový program
„Zdravé zuby“ - v rámci jeho plnění navštíví děti učebnu
dentálního zdraví na SZŠ v Ústí n/L.
 V sobotu 17. 2. 2001 se zúčastnili 2 žáci školy,
Kateřina Bilková (2. roč.) a Michal Fiklík (4. roč.),
okresního kola Soutěže dětských recitátorů. Kateřina
Bilková získala ve své kategorii 2. místo a postupuje do
regionálního kola. Blahopřejeme a držíme palce.

 Čtvrtletně je vydáván školní časopis „Zvonek“, ve
kterém se předvádějí svými pracemi i žáci.

 V době od 12. 3. do 16. 3. 2001 proběhnou jarní
prázdniny. Pro žáky 1. a 2. ročníku bude zajištěna
v mateřské škole školní družina.
 Na duben chystáme sběr starého papíru - myslete
na naše sběrače a starý papír nevyhazujte ani nepalte!
Mgr. Hana Schořálková - ředitelka ZŠ

 INFORMACE Z MŠ ŘEHLOVICE
 Ve druhé polovině školního roku se
naše mateřská škola přihlásila do soutěže
„Zelená škola“ ve sběru víček od PET
lahví, kterou pořádal Dům dětí a mládeže v Ústí n/L. ve
spolupráci s Technickými službami v Ústí n/L. a dalšími
institucemi. Vyhodnocení soutěže jsme se zúčastnili 27.
listopadu 2000 na bývalém Školském úřadě. Děti
přinesly neuvěřitelných 37 861 ks víček a získaly 1.
místo - 3 000,- Kč. Tyto peníze byly použity na nákup
hraček pod stromeček. Velice děkujeme rodičům, kteří
zapojili i své okolí a pomohli dětem k tomuto krásnému
umístění.
 V prosinci proběhla mikulášská nadílka, děti
roznášely vánoční dárečky a přáníčka po vsi, před
vánočními svátky se uskutečnila vánoční besídka pro
rodiče s pohoštěním a společně také oslavily Vánoce
děti MŠ a ZŠ ve školní družině.
 V lednu jsme navštívili s dětmi z dubické MŠ
Městské divadlo v Ústí n/L. - pohádku „ O pejskovi a
kočičce“.
 Naši budoucí „prvňáčci“ se byli podívat v 1. třídě ZŠ
a moc se jim ve škole líbilo.
 Pravidelně jednou za měsíc cestujeme s dětmi
vlakem do Národního domu. V únoru jsme viděli veselé
představení „Kuk a cuk a tak dále“. Ke konci února nás
čeká vystoupení pro důchodce ve školní družině. Ještě
před jarními prázdninami pojedeme na pohádku
„Dlouhý, Široký a Bystrozraký“ a také nás navštíví
Agentura Úsměv s hudebním programem.
 Jarní prázdniny proběhnou od 12. 3. do 16. 3. 2001,
mateřská škola bude otevřena.
 Nyní chodíme s dětmi jednou za čtrnáct dní cvičit do
tělocvičny a po jarních prázdninách budeme opět jezdit
do Městských lázní na předplavecký výcvik.
Eva Oliveriusová - ředitelka MŠ

 INFORMACE Z MŠ DUBICE
 18.1.- Setkání MŠ Dubice+ZŠ Řehlovice
Zápis do 1. třídy ZŠ je pro předškoláka
důležitá a velká událost. Samozřejmě to prožíváme
společně s dětmi. Tentokrát jsme se s p. učitelkou z 1.
třídy D. Grupačovou domluvili, že přichystáme při této
příležitosti dětem překvapení. Do naší mateřské školy
v Dubicích jsme si pozvali návštěvu. Prvňáčci si
prohlédli i s p. uč. celou školku (někteří ji moc dobře
znají z dřívější docházky), potom nám všem hrdě
ukázali, co se ve škole už naučili. Společně jsme si pak
pohráli i zasoutěžili. Nakonec si děti mezi sebou
vyměnily i vlastnoručně vyrobené dárky. Ti, kteří se
chystali k zápisu se seznámili s p. učitelkou a
především si převzali osobní zvací dopisy ze školy. Moc
hezké odpoledne zakončil polárkový dort, který
předznamenával
„VÝPRAVU NA SEVERNÍ PÓL“,
plánovanou na další den.
 19.1.- Při výpravě se všichni koulovali, lyžovali,
rybařili a hlavně nikdo nezmrzl. Měli jsme totiž beranice
a kožichy.
 9.2.- Byl Zámecký ples pro všechny princezny a
prince. Pohádka o smutné princezně nakonec dobře
dopadla. Tři tamboři šťastně dorazily domů.
 V březnu chystáme KOSMONAUTY. Připravíme si
skafandry a rakety. Možná u nás v herně přistanou i
„UFOUNI“, ale o tom zase někdy příště.
Helena Jeřábková - za MŠ Dubice

 ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉČE - HLIŇANY
Ve čtvrtek dne 21. 12. 2000 předal na vánoční
besídce starosta obce Řehlovice, pan J. Macháček,
ředitelce ÚSP Hliňany, Mgr. J. Róblové, finanční dar ve
výši 8 251,90 Kč. Dar byl získán sbírkou na adventních
koncertech, které uspořádal kulturní výbor Řehlovic ve
spolupráci s obcí.
Výše uvedená částka bude použita na vybavení nově
budované tělocvičny pro mentálně postižené dívky a
ženy, které jsou celoročně umístěny v ÚSP Hliňany.
Poděkování klientek a zaměstnanců ústavu patří
nejen panu starostovi Macháčkovi a MUDr. Pajerkové,
kteří se na pořádání adventních koncertů podíleli, ale
také všem občanům, jimž není lhostejný osud
postižených klientek. S pozdravem

Zatáhla by vás do svého doupěte a více by vás
nepustila. Čekala by vás těžká služba.“
Avšak za temných večerů přichází divá žena až dolů do
Koštova či do Stadic. Nahlíží pozorně do oken, zda jsou
děti hodné. Nevychovance a drzouny pozoruje zvlášť
dlouho a stává se, že si je i odvleče s sebou a víc je
nikdo nespatří. Za deštivých dní stoupá z míst, kde
divoženka právě pobývá, hustá mlha. Vypadá to, jako
by se tam kouřilo z ohně. To si bába právě vaří kafe.
Plivnutím si oheň rozdělá i na vlhkém mechu. Anebo se
zlobí. To si pak obyvatelé bílinského údolí povzdychnou
a říkají: „Ta nám dá ještě zabrat. To bude zas dlouho
pršet.
Vypravěč: Hanni Eberl, Trmice;
Sběratel: trmic. uč. Heinrich Lipser
(v letech 1909-11 působil i v Řehlovicích)

POKLAD NA RÁBENOVĚ
Můj děd vyprávěl: Jedna žena z Hliňan seděla večer se
svým dítětem před svou chalupou. Dítě chovala na
klíně a seděla neobvykle dlouho, až do půlnoci. Sama
nevěděla proč. Pak konečně vešla dovnitř, dala
holčičku spát a zase se vrátila před stavení. Cosi ji táhlo
neodolatelně ven. Posadila se a pohlédla směrem
k Rábenovu. Prudce se polekala. Nahoře na kopci stál
obrovitý bílý pes se žhavýma očima. Celá ustrašená
vběhla do sednice, rychle zamkla za sebou, nemohla
však hrůzou usnout.
Plná neklidu to na druhý den vyprávěla řehlovickému
faráři. Ten jí poradil vzít křížek, vyjít na Rábenov a
pokud by něco mimořádného strašidelného uviděla, má
se přežehnat křížkem.
Žena učinila, jak jí bylo doporučeno. Nahoře čekala až
do půlnoci. Tu se skutečně objevil onen velký bílý pes a
vedle něj ohromná průrva v zemi, kde se vše třpytilo
zlatem a stříbrem. Z hloubi jeskyně kdosi řval: „Tvé dítě
se utopilo!“ To se žena polekala ještě víc a s výkřikem
hrůzy utíkala s kopce dolů a domů. Ale dítě v postýlce
pokojně spalo tak, jak je večer uložila.
Na druhý den však maličká onemocněla a za dva dny
zemřela. Škoda, ženě mohlo zůstat dítě a navíc se
mohla stát bohatou paní. Zapomněla však na moc
křížku a proto jí nezbylo nic. Od té doby se už nikdo
neodvážil jít o půlnoci na Rábenov.
Vypravěč: G. Maschek
Sběratel: H. Lipsek

Mgr. Jiřina Róblová - ředitelka ÚSP Hliňany

 Z REGIONÁLNÍCH POVĚSTÍ

DIVOŽENKA Z RÁBENOVA
Na Rábenově je hluboká jeskyně, tu obývá divoženka.
Zdržuje se pořád v lese, rozumí bylinkám, umí kouzlit a
dokonce umí plivat i oheň. Občas zachází i na
tuchomyšlskou stranu, tam, kde se les točí ke Koštovu
a kde se ve výmlatech a skalních trhlinách zdržuje
dešťová voda. Tam je pořád vlhko a mokro.
„Děti, tam nechoďte,“ napomínají rodiče. „Divoženka
pobývá sice pod zemí a za jasného dne nevychází, ale
kdyby vás uslyšela, vyleze. Nechce být nikým rušena.

 BLAHOPŘEJEME
občanům, kteří v období
od 1.11.2000 do 28.2.2001
oslavili nebo oslaví životní
jubileum ( nad 70 let ).
Zabloudilová Alžběta
Žďárská Anna
Šímová Alžběta
Hrušková Marie
Madejová Anna
Adamcová Hilda

Syslová Růžena
Závadská Božena
Flégr Václav
Sieber Rudolf
Kůsová Marie
Severa Rudolf

Zecková Agnes
Nákonečnyjová Cecilia
Hilpert Jan
Oláh Štefan
Douša Miloslav
Sládková Alžběta

Mazouchová Margit
Žohová Marie
Francová Alma
Adam Josef
Czarny Antonín
Prokopová Anna

