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SOUHRN USNESENÍ zápisu č. 7/2011

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Husinec konaného dne 24. 10. 2011
Zastupitelstvo obce Husinec:
č. 1/7/2011: Schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje, programu
FROM, ve výši 3 762 000 Kč na „Rekonstrukci lávky pro pěší přes Vltavu“ a pověřuje starostku uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace.
č. 2/7/2011: Schvaluje prodej částí pozemku č. parc. 461/2, 475/2, 60/3, 468/3 a 63/1
v k. ú. Husinec u Řeže rozdělených dle geometrického plánu č. 863-20/2011 ze dne
19. 9. 2011 s novým značením pozemků 461/21, 63/3 a 470/2 celkem 1441 m2,
za cenu 200 000 Kč. Veškeré náklady spojené s prodejem pozemku hradí nabyvatel.
č. 3/7/2011: Schvaluje podpis smlouvy o zřízení věcného břemene číslo
IV-12-6001545/01 o umístění, provozování a údržbě zařízení distribuční soustavy
se společností ČEZ Distribuce, a. s., na pozemcích č. parc. 316/4, 476/10, 476/33
a 325/2 v k. ú. Husinec u Řeže.
č. 4/7/2011: Schvaluje podpis smlouvy o zřízení věcného břemene číslo
IV-12-6007682/002 o umístění, provozování a údržbě zařízení distribuční soustavy se společností ČEZ Distribuce, a. s., na pozemku č. parc. 218/266, 237/16,
237/17 v k. ú. Husinec u Řeže.
č. 5/7/2011: Schvaluje podpis smlouvy o zřízení věcného břemene číslo
IV-12-6001861/01 o umístění, provozování a údržbě zařízení distribuční soustavy
se společností ČEZ Distribuce, a. s., na pozemku č. parc. 484/1 v k. ú. Husinec
u Řeže.
č. 6/7/2011: Schvaluje podpis smlouvy o uzavření budoucí smlouvy a poté smlouvy
o zřízení věcného břemene na zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy – kabelového vedení NN – „Husinec – kNN – č. parc. 363/6“ se společností
ČEZ Distribuce, a. s., na pozemcích č. p. 363/37, 363/40 v k. ú. Husinec u Řeže.
č. 7/7/2011: Schvaluje Základní škole a Mateřské škole Husinec přijetí účelového
daru v hodnotě 10 000 Kč na nákup pomůcek pro MŠ od firmy Optaglio, s. r. o.
č. 8/7/2011: Schvaluje na vlastní žádost místostarostky snížení její finanční odměny
o 1/3 od původně odsouhlasené částky.
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SOUHRN USNESENÍ zápisu č. 8/2011

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Husinec konaného dne 13. 12. 2011
č. 1/8/2011: OZ schvaluje rozpočet obce na rok 2012 ve znění přílohy č. 1 a výhled
na rok 2013 a 2014 ve znění přílohy č. 3. s provedenými úpravami.
č. 2/8/2011: OZ schvaluje úpravu rozpočtu roku 2011 ve znění změny přílohy č. 2
(Rozpočtové opatření č. 4).
č. 3/8/2011: OZ schvaluje směrnici č. 6 O evidenci, účtování a odpisování majetku
a Směrnici č. 7 pro odpisování dlouhodobého majetku: Odpisový plán.
č. 4/8/2011: OZ schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Vestavba podkroví ZŠ
Husinec-Řež“ ze Středočeského fondu rozvoje obcí a měst (SFROM) pro rok
2012 a zároveň souhlasí s minimálně 5% spoluúčastí na celkových nákladech
projektu.
č. 5/8/2011: OZ schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Snížení energetické
náročnosti budovy dílen a garáží OÚ v Husinci“ z Operačního programu Životní
prostředí a zároveň souhlasí se spoluúčastí na celkových nákladech projektu.
č.6/8/ 2011: OZ schvaluje roční poplatek za svoz komunálního odpadu na rok 2012 ve
výši 500 Kč na osobu trvale hlášenou a za objekt a stavbu určenou nebo sloužící
k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.
č.7/8/2011: OZ schvaluje doporučená kritéria pro přidělování odpadových nádob
k jednotlivým nemovitostem na základě počtu poplatníků užívajících nádobu ve
znění přílohy č. 4.
č. 8/8/2011: OZ schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2011 „Požární řád obce
Husinec“ a „Řád ohlašovny požáru“.
č. 9/8/2011: OZ schvaluje „Zásady pro uzavírání smluv kupních a o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemeni při výstavbě a rekonstrukcích inženýrských sítí
a zařízení umístěních v pozemcích ve vlastnictví obce Husinec“(příloha č. 5).
č. 10/8/2011: OZ neschvaluje záměr prodeje pozemku č. parc. 449/7 v k. ú. Husinec
u Řeže.
č. 11/8/2011: OZ schvaluje provedení změn při výstavbě Chodníku a veřejného osvětlení – Husinec u Řeže, z úspor získaných změnou projektu financovat prodloužení
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chodníku na pozemku č. parc. 218/10, osazení obrubníku v ulici Pod lesem a osazení lampy u Husinecké skály.
č. 12/8/2011: OZ schvaluje podpis smlouvy o zřízení věcného břemene
č. IP-12-6003360 o umístění, provozování a údržbě zařízení distribuční soustavy
se společností ČEZ Distribuce, a. s. na pozemcích č. parc. 380/13 a 386/1 v k. ú.
Husinec u Řeže.
č. 13/8/2011: OZ schvaluje poskytnutí daru ve formě finanční částky ve výši
10 000 Kč pro pana Kamila Plavce za úspěšné zpracování a podání žádosti
o dotaci z FROM na Opravu lávky pro pěší přes Vltavu v Řeži. Povinnost zdanění
je na straně příjemce daru.
č. 14/8/2011: OZ schvaluje přijetí daru ve formě finanční částky ve výši 9600 Kč od
paní Jitky Kroupové na zakoupení volejbalových sloupků, sítě a bedny na nářadí
pro sportovní hřiště Červená Skála.
č. 15/8/2011: OZ schvaluje přijetí daru ve formě finanční částky ve výši 124 514 Kč
od firmy ÚJV, a. s. jako finanční podporu při opravě lávky přes řeku Vltavu.

Rozpočet na rok 2012
Příjmy
Daně (z příjmu FO a PO, z nemovitostí, DPH)
Místní poplatky (odpady, psi, užívání veřejných prostranství)
Pronájmy
Úroky, dividendy
Úhrady z dobývacího prostoru (Lom)
Náhrada za tříděný odpad (EKO-KOM)
Ostatní (odvoz materiálu, PO Větrušice)
Přijaté dary
Prodej bytů, pozemků
Dotace na volby
Dotace na opravu lávky
Dotace ze Státního rozpočtu – souhrnný vztah
Účet Kanalizace – přijaté příspěvky
Příjmy celkem
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8 700 000 Kč
935 000 Kč
199 000 Kč
147 000 Kč
550 000 Kč
130 000 Kč
74 000 Kč
200 000 Kč
1 300 000 Kč
15 000 Kč
3 762 000 Kč
350 000 Kč
250 000 Kč
16 612 000 Kč
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Výdaje
Provoz veřejné silniční dopravy (ROPID)
Odvádění a čištění odpadních vod
Neinvestiční transfery pro ZŠ
Knihovna
Ostatní záležitosti kultury (Osvětová beseda, kronika obce)
Občanské záležitosti celkem
Sport a ostatní tělovýchovná činnost (SK)
Volný čas dětí a mládeže (TOM)
Podpora zájmovým organizacím (SDH, ČSZ, Myslivci)
Bytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Územní plánování
Správní poplatky, daně
Nakládání s odpady
Technické služby – vzhled obce
Sociální péče a podpory
Krizové řízení
Bezpečnost a veřejný pořádek
Jednotka SDH
Zastupitelstvo obce
Vnitřní správa
Ostatní (poplatky, pojistky)
Platba DPPO za obec
Volby
Oprava lávky (pokryta z dotace a darů)
Vestavba podkroví ZŠ
Projekt chodníku – Dolní Řež
Projekt na výstavbu veřejného sportoviště
Zateplení garáží
Účet Kanalizace – stočné, ostatní
Výdaje celkem

320 000 Kč
6 000 Kč
950 000 Kč
88 000 Kč
10 000 Kč
150 000 Kč
22 000 Kč
10 000 Kč
25 000 Kč
64 000 Kč
344 000 Kč
5 000 Kč
50 000 Kč
1 400 000 Kč
2 758 000 Kč
110 000 Kč
100 000 Kč
120 000 Kč
90 000 Kč
890 000 Kč
2 857 000 Kč
115 000 Kč
260 000 Kč
20 000 Kč
3 960 000 Kč
2 500 000 Kč
150 000 Kč
200 000 Kč
600 000 Kč
130 000 Kč
18 304 000 Kč

Rozpočet je schválen jako schodkový, do financování schodku budou zapojeny nevyčerpané prostředky z minulých let, které jsou uloženy na bankovních účtech obce.
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K poplatkům za komunální odpad
Je nepochybné, že odpady vznikající při naší činnosti jsou běžným životním nákladem. Zatímco cena ostatních služeb podléhá běžným pravidlům trhu, výše poplatku
za komunální odpad je již 7 let stejná (zákon o odpadech navýšení neumožňuje).
Na území obce Husinec činí 500 Kč za trvale bydlící osobu a rok. Tato částka má
pokrýt veškeré náklady související s nakládáním s komunálními odpady, tj.
náklady na svoz, separaci a dotřídění, skládkovné a neustále se zvyšující
poplatek, který musí provozovatel skládky odvést za každou tunu uloženého odpadu,
dále náklady na likvidaci nebezpečných odpadů, velkoobjemového odpadu a úhradu
daně z přidané hodnoty.
Je zřejmé, že zákonem stanovená výše poplatku je nedostatečná. Obce a města
pak musí ze svého rozpočtu nakládání s odpady dofinancovávat. Naše obec dotuje
ročně nakládání s odpady v částce cca 400 tis. Kč. Daleko vhodnější by bylo využití
těchto prostředků na investiční činnost (např. kultivaci prostoru kontejnerových stání,
nákup nových odpadkových košů apod.).
Ve snaze o úspory v oblasti odpadového hospodářství byla schválena Kritéria pro
přidělování odpadových nádob k jednotlivým nemovitostem na základě počtu
poplatníků užívajících nádobu. Toto opatření by mělo přinést snížení výdajů vynakládaných v současnosti za vyvážení poloprázdných popelnic či popelnic naplněných
tříditelným odpadem, které obec zbytečně hradí (v současnosti přidělování popelnice
120 l se svozem 1 × za 7 dní pro 1 osobu).
Objem nádoby a četnost svozu podle počtu fyzických osob připadajících na sběrnou
nádobu směsného odpadu:
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Počet osob

Objem nádoby

Četnost svozu

1–2

120 l

1 × za 14 dní

3–4

120 l

1 × za 7 dní

5–8

240 l

1 × za 7 dní

9–16

2 × 240 l

1 × za 7 dní

17–18

1100 l

1 × za 14 dní

19–36

1100 l

1 × za 7 dní
Naše vesnice 2011/4

zprávy z obce
Pro objekty a stavby určené nebo sloužících k individuální rekreaci, ve kterých
není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, se typ nádoby a četnost
svozu stanovuje:

Jedna stavba určená
k individuální rekreaci

Objem
nádoby

Četnost
svozu

Počet svozů
za rok

PE pytel 110 l
označený ASA

1 × za 7 dní

26

Dále se zaměříme na přispívání zdejších podnikatelů do systému odpadového
hospodářství. Je důležité rozlišovat, kdo odpad produkuje, zda fyzická osoba (občan),
kde za nakládání s odpady zodpovídá obec a je financováno z poplatků za komunální
odpad a z rozpočtu obce, nebo podnikající subjekt, který za své odpady nese plnou
odpovědnost včetně finančního krytí.
Na území obce se setkáváme se situací, kdy živnostníci zneužívají obecní systém
nakládání s odpady a ukládají svůj odpad do nádob určených občanům (zejména
do kontejnerů na tříděný odpad). Podnikatelé jsou podle zákona povinni obci doložit
legální nakládání s odpady. Naším cílem je zvýšení informovanosti o legálních způsobech likvidace odpadů vznikajících při podnikání a nabídka možnosti zapojení se
do obecního systému za předem daných podmínek. V případě, že živnostník neprokáže, jakým způsobem likviduje odpad, případně bude přistižen, že ukládá odpad
do obecních kontejnerů, hrozí mu podle zákona o odpadech sankce až 300 tis. Kč.
Z výše uvedených důvodů žádáme všechny občany o důsledné třídění, neboť odvoz
tříděného odpadu je pro obec finančně příznivější. Pevně věřím, že naši snahu
o úspory pochopíte a podpoříte a z uspořených prostředků bude moci vzniknout něco
smysluplného, co udělá radost nám všem.
Ivana Zrzavá

Vodné a stočné
Oznámení společnosti Vodárny Kladno – Mělník o zvýšení cen vodného
a stočného od 1. 1. 2012 (informace pro ty, kteří mají smlouvu na vodné
a stočné s VKM)
Voda pitná a užitková
48,68 Kč včetně DPH
Voda odkanalizovaná
35,80 Kč včetně DPH
Celkem
84,48 Kč včetně DPH
Naše vesnice 2011/4
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Tlaková kanalizace
v Husinci a dolní Řeži
Na konci loňského roku byla zprovozněna kanalizace v Husinci a dolní části Řeže.
Během letošního roku se na kanalizaci připojovaly domácnosti a od 1. 7. 2011 je
odvod odpadních vod tímto systémem zpoplatněn. Díky tomu, že tato tlaková kanalizace je provozována obcí Husinec, nemusí uživatelé platit nic jiného než stočné,
které si účtuje ÚJV, příspěvek do fondu oprav a režijní náklady (odměna technikům
za zásah při problému, odměna za vedení agendy apod.). Nejsou zde žádné platby
cizí organizaci, která by z vypočtené ceny stočného pro tento rok (24,88 Kč/m3)
nějak profitovala. Je počítáno s tím, že po osmi letech může docházet k takovému
opotřebení našich čerpadel, že budeme muset přistoupit k postupné výměně,
a na to by měly být peníze v našem společném fondu oprav.
Do konce letošního roku je třeba, abychom měli s každým uživatelem tlakové
kanalizace vyjasněný způsob měření množství odpadních vod. Toto se uskutečňuje
při podpisu Smlouvy o odvádění odpadních vod, jejíž součástí je Čestné prohlášení,
ve kterém se uživatel rozhodne pro jednu ze tří možností. Pokud nebude toto čestné
prohlášení podepsáno, bude uživateli kanalizace za letošní půlrok účtován paušál,
který činí 572 Kč na osobu.
Při uzavírání smluv o odvádění odpadních vod měl každý z uživatelů tlakové kanalizace možnost si vybrat jeden ze tří způsobů, jakým bude množství odváděných vod
měřeno:
1. Paušální platba – při standardním vybavení domácnosti s WC a koupelnou s průtokovým ohřívačem nebo bojlerem je směrné číslo roční spotřeby vody 46 m3
na osobu (při stočném 24,88 je to 1144 Kč).
2. Podle spotřeby vody podle měření vodoměrem na přítoku do objektu (množství
vody × 24,88).
3. Podle počtu motohodin odečtených na měřidle instalovaném v ovládací skříňce
čerpadla (letos je to 65,68 Kč za 1 motohodinu).
Aby byly naplněny uvedené kalkulace a předpoklady, je třeba spolupráce všech
uživatelů tlakové kanalizace. Ke konci letošního roku je třeba, aby uživatelé kanalizace, kteří nemají platbu určenou paušálem, odečetli stav svého měřidla (vodoměru
nebo motohodin) a tento zaslali buď e-mailem na kanal.rez@email.cz, nebo SMS
na číslo 725 009 728. Během ledna 2012 budou údaje zpracovány a stočné za rok
2011 vyfakturováno. Zasláno bude buď e-mailem, nebo poštou, pokud není nahlášena e-mailová adresa, kde bude přičteno 12 Kč poštovné.
Přeji krásné prožití svátků vánočních a v novém roce hodně zdraví, štěstí a také
bezproblémový chod vaši kanalizace.
Ing. Jiří Kunt, tel: 725 009 728, kanal.rez@email.cz
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Dvě malé důležité výzvy

S

tále se snažíme pracovat na zlepšování způsobů informovanosti obyvatel obce.
Pokud možno zlepšujeme obecní vývěsky a plakátovací prostory, zpřehlednili
a aktualizovali jsme webové stránky, rozšiřujeme časopis. A právě časopisu se týká
naše první výzva. Zdá se nám totiž, že název Naše vesnice je neosobní, obyčejný, bez
fantazie a vnitřního sdělení. Vyzýváme tedy všechny, kteří mají nápad, jak
časopis nově nazvat, aby nám své návrhy během ledna posílali buď
na e-mail obce, nebo vhodili do schránky na OÚ. Vybereme a odměníme nejhezčí a první číslo roku 2012 by už mohlo mít nový název.
■

■

■

■

P

osledním a velmi důležitým prostředkem informovanosti je obecní rozhlas. Rádi
bychom, aby měl úvodní krátkou, přibližně půlminutovou znělku. Nebudeme
muset poslouchat hudbu, která se nám nelíbí, hlásajícím odpadne starost „co dnes
zase vybrat“ a budeme vědět, že to je náš rozhlas. Proto vyzýváme místní hudebníky, aby zkusili vytvořit skladbičku, která by mohla být úvodní znělkou
hlášení obecního rozhlasu. Když nám během ledna a února přinesete vaše nápady
na elektronickém nosiči, ten nejlepší bychom brzy mohli poslouchat všichni.
Těšíme se na výsledky!
Jana Münzbergerová

Poplatky
Vážení občané, obecní zastupitelstvo se rozhodlo pro rok 2012 poplatky
za odpady a psy ponechat ve stejné výši jako letos.
Občané bydlící v panelových domech 118–119 a 121–126 (před těmito domy
jsou kontejnery, na které známky vylepuje obec) mohou poslat platbu za odpad
na číslo účtu 124 725 433 / 0300, variabilní symbol 1337 + číslo domu
a bytu, platbu za psa lze poslat na číslo účtu 124 725 433 / 0300, variabilní
symbol 1345 + číslo domu a bytu. Nebudete muset stát frontu na OÚ a ušetříte
si čas. Poplatky musí být zaplaceny do konce února 2012.
Naše vesnice 2011/4
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Zprávičky
z mateřské školičky
Čekáme na Ježíška. Advent a Vánoce,
jedno z nejkrásnějších období roku. Lidé
si přejí pohodu, radost a spokojenost.
V naší školce, v kolektivu dětí, je každý
den plný radosti a smíchu. Předvánoční
období je nekonečnou inspirací pro tvořivé hry, zaměstnání, výtvarné a hudební
činnosti. Letos bylo prvním velkým zážitkem pro děti rozsvícení vánočního
stromu v obci, děti si samy vyrobily
ozdoby, které za pomoci pracovníků
technických služeb obce připevnily
na strom. Snažíme se přiměřenou formou přiblížit dětem téma Vánoc, zpíváme koledy, vyrábíme drobné dárečky
a zdobíme interiéry tříd. Každý rok chodí
do školky Mikuláš s andělem a obávaným čertem, některé děti očekávají jejich návštěvu s opravdovou bázní, ale ta
radost, když jsou pochváleny za básničku a odnášejí si balíček dobrot!

Vánoční nadílka u stromečku je další
radostnou událostí, paní učitelky zahrají
již tradiční pohádku Jak vepřík a kůzle
slavili vánoce, a potom hned ke stromečku. Vánoční náladu nám vždy zpříjemní napečené cukroví od maminek.
Navečer mohou navštívit školku ty děti,
které si chtějí spolu s rodiči vyrobit
vánoční dekoraci, tvořivou dílnu zajišťují
paní učitelky. Díky finančnímu přispění
Občanského sdruženi rodičů při MŠ mají
naše děti pod stromečkem každý rok
nové, moderní a kreativní hračky a stavebnice. Letos nám díky rodičům Vojty
Nantla přibyly na zahradě dva nové
stromy, které budou v jarních měsících
pro děti vytvářet vyhledávaný stín.
Krásné Vánoce a v příštím roce hodně
štěstí a optimismu všem přejí děti a paní
učitelky z mateřské školy.
Marie Těthalová

Vítání občánků
21. 10. 2011 proběhlo na obecním úřadě druhé letošní vítání nových občánků
Husince a Řeže. Děti z mateřské školy pod vedením paní učitelky Marie Těthalové a Evy Káldy malým kamarádům a jejich rodičům zazpívaly a zarecitovaly, paní
starostka dětem a rodičům popřála hodně štěstí do života a sociální komise děti
obdarovala malými dárečky. Všem zúčastněným byla rozeslána památeční přáníčka
s fotograﬁí.
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š k o l a a kšukl o
t ul kr a

Vánoce ve škole
Dny se krátí, světla ubývá a stále více
nás to táhne do tepla domova. Blíží se
čas Vánoc a děti počítají dny, kdy
začnou zimní prázdniny a s nimi
mnoho radostí. Štěstí a radost dětí se
přenáší i na nás dospělé a i my máme
v tento čas k sobě blíž.
Letošní prosinec jsme zahájili tradičně příchodem Mikuláše a čertů. Děti
se pochlubily básničkami a dostaly malé
dárečky. Děti se ale také rády o svou
radost dělí a letos k tomu mají velkou
příležitost, neboť v září uplynulo 75 let
od založení naší školy. Byla to veliká
událost, která tehdejším obyvatelům
obce v mnohém ulehčila život. Dříve
musely děti chodit pěšky do školy v Klecanech. Navštěvovaly ji celá desetiletí.
Dne 14. 9. 1936 se žáci spolu se svými
učiteli shromáždili před školou v Klecanech a plni odhodlání se vypravili na
cestu do Husince s přáním, aby, jak praví
kronika školy, „škola byla uchována
na dlouhá léta pro příští žáky, aby i ti se

z krásného stánku mohli radovati a pílí
a svědomitou prací vynahradili vše těm,
kteří se o ni zasloužili".
V úterý 13. 12. 2011 se brány školy
otevřely pro ty, kteří byli mezi jejími
prvními žáky. Přivítali je naši současní žáci, kteří si pro ně připravili

malé vystoupení. Jeho součástí byl
i koncert žáků ZUŠ Klecany, kteří
navštěvují pobočku této školy u nás.
Dne 19. 12. 2011 se bude konat
tradiční jarmark a besídka pro rodiče.
Na závěr mi dovolte popřát našim
žákům, rodičům a přátelům školy krásné
a veselé Vánoce.
Bohunka Vrchotická

Ještě jednou mezi nás vítáme Jonáše Šindeláře, Ondřeje Pfeifera, Adama Plzáka, Jana Bořivoje Nováčka, Daniela Schuchmanna, Davida Dingu, Elišku Duškovou,
Terezu Jaklovou, Maxmiliána Kocura, Terezu Patricii Cingrošovou, Jakuba Nantla,
Dorotu Pancovou, Marka Bubíka, Julii Motejlovou, Elišku Seyfriedovou, Dominika
Cymbála, Annu Kocmanovou, Filipa a Šimona Kuželovy.
Lída Klvanová

Naše vesnice 4/2011
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Osvětová beseda
zve na tato divadelní představení:
VSTUPENKA – TIP NA VÁNOČNÍ DÁREK. Bližší informace k jednotlivým přestavením, budou včas vyvěšeny na webových stránkách obce. Pokud obdržíme
vstupenky do vánoc, budou ihned v prodeji na OÚ do 22. 12. 2011.
Vstupenky a rezervace na Obecním úřadě:
a) osobně, b) ou@husinec-rez.cz, c) 220 940 309, d) 607 920 514 nebo u Ivany
Pínové (ivana.pinova@gmail.com nebo 607 123 545)
Hudební divadlo Karlín

Včera tě zabiju
Účinkují: Václav Vydra, Miroslav Vladyka,
Marek Vašut, Filip Blažek, Nela Boudová,
Miroslava Pleštilová, Jana Bernášková,
Alžběta Stanková, Veronika Freimanová,
Ilona Svobodová a další.
Autor: Alan Ayckbourn
Režie: Jana Kališová
Vstupné: 390–490 Kč
Termín: 31. 1. 2012
Brilantní komedie mistra svého žánru,
tentokrát s prvky napětí, pojednávající
o souboji tří žen se šíleným vrahem za
pomoci stroje času. Jako vždy u Alana
Ayckbourna i zde hrají na jevišti významnou roli četné dveře, kterými jednotlivé
postavy v přesně načasovaných momentech přicházejí, odcházejí, míjejí se
a někdy se i srazí. Tentokrát mají však
jedny z těch dveří výsadní, prominentní
postavení – přímo hlavní roli. Tyto dveře
fungují jako stroj času. Dávají postavám
možnost procházet do minulosti. Jak již
název napovídá, jde v této napínavé
komedii o životy některých protagonistů.
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A v situaci, kdy je třeba zabránit vraždě,
může být i včera pozdě.

Divadlo Radka Brzobohatého

A pak už tam nezbyl ani
jeden (aneb Deset malých
černoušků)
Účinkují: Petr Oliva, Antonín Hardt, Karel
Hábl, Dagmar Čárová, Pavlína Mourková,
Naše vesnice 4/2011

kultura
Kateřina Velebová, Petr Vágner, Miroslav
Hrabě, Jiří Chvalovský, Vojtěch Hájek
Režie: Roman Štolpa
Vstupné: původně 350 Kč, zvýhodněná
cca 180 Kč
Termín: únor 2012
Jedná se o jedno z nejznámějších a nejoblíbenějších děl svého žánru vůbec.
Tato hra královny detektivek Agathy
Christie, známá jako Deset malých černoušků, se pro svou jedinečnost hrála na
desítkách světových jevišť a dosud se
dočkala pěti filmových zpracování.
Dejvické divadlo
jakékoli představení
únor–březen
Činohra Národního divadla
Nová scéna

Ohrožené druhy
(premiéra letošní sezóny)
Účinkují: Jiří Štěpnička, Igor Bareš,
Sabina Králová, Jan Dolanský, Miluše
Šplechtová, Michal Kern a další
Režie: Petr Zelenka

Termín: 7. 3. 2012
Zábavná moralita o boji s nadnárodní
farmaceutickou korporací, znovunalezení
dávno ztraceného přátelství a mnoha
podobách lásky. Hra se zabývá tématem
vztahu umělce a reality, potažmo reality
mediální. Kde jsou hranice toho, co ještě
skutečný tvůrce může akceptovat a co už
nikoliv? Jak se z propagační kampaně
může stát aktivistický boj? Uznávaný
fotograf je osloven mladými začínajícími
„kreativci“ a přestože ho jejich svět
odpuzuje, podlehne posléze jejich nadšení a sebeklamu, že i reklama může být
uměním.
Podrobnosti k objednávkám představení najdete včas na obecních nástěnkách a na webu obce.

Co s vánočními stromečky
Vím, že to nejhezčí z Vánoc je pořád před námi, ale realita je taková, že náš
krásný vánoční stromek budeme potřebovat vyhodit… Proto připomínám, že
stromky, které dosloužily, patří ke kontejnerům na tříděný odpad. Tam se o ně
postará obec. Nenechávejte je pohozené vedle vašich popelnic na směsný
odpad, popeláři je neodvezou.
Jana Münzbergerová

Naše vesnice 4/2011
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Souhrnná zpráva o Plesu
jen tak (soukromé akce SOV)
Samozvaný organizační výbor (SOV)
došel k těmto závěrům:

k užitku (je to inspirace pro příští ceny
v tombole).

• Předprodej vstupenek proběhl bez
problémů díky ochotě zaměstnanců
OÚ a Hotelu Vltava. Jmenovat nemusíme, každý ví, u koho si vstupenky
kupoval.

• Velké poděkování patří těm, kteří se
starali o směs rytmů – skupiny Memphis 2 a Bluesvar.

• Podtext „abychom se více poznali“
vzalo za svůj cca 240 občanů naší
obce a jejich přátel. Tímto jim všem
velmi děkujeme za účast.
• Všem účastníkům patří poděkování za
to, že hotel Vltava ponechali v původním stavu a nedošlo k poničení žádného hmotného majetku. Jediná věc,
která nebyla majetkem hotelu, byly
dřevěné kozy, které suplovaly vstupní
turnikety. To ovšem někdo poznal
a kozy odvedl na jinou pastvu. Měl
jsem k nim vztah, ale nechť mu slouží

• Za to, že se vypilo cca 27 litrů tvrdého
alkoholu, 56 litrů vína a šest sudů piva, je
třeba poděkovat personálu restaurace.
• Tombola: dík všem, kteří hodnotnými
cenami přispěli a obšťastnili své spoluobčany. Z výsledku je vidět, že losování nebylo nikterak ovlivněno, neboť
vítěz první ceny nebyl nijak spjat
s nikým ze SOV a ani během plesu se
nepokoušel o úplatek.
• Půlnoční překvapení (teď už se
o něm může hovořit) vzniklo díky
kuchařskému umění paní Stanislavy
Zemanové.

A ještě pár slov k betlému
Betlém pro nás vyřezal a namaloval dle vlastního návrhu pan Jiří Švarc, zaměstnanec technických služeb obecního úřadu. Ostatní pánové mu pomohli jednotlivé
části betlému vzpřímit a osadit. Věřím, že i vám zpříjemnila vánoční výzdoba čekání
Ivana Zrzavá
na Štědrý den.
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Výsledky volby MISKA Plesu:
1. Jana Kotelenská
22 hlasů
2. Nikola Křikavová
13 hlasů
3. Hana Jeriová
a Linda Plavcová
9 hlasů
4. Tereza Menčíková,
Ivana Johanisová
a Petr Syrůček
6 hlasů
5. Zdeňka Šilhánková
3 hlasy
• Upozorňujeme, že cena je půjčovní
a na příštím plese (bude-li) ji předá
MISKA Plesu 2011 MISCE Plesu 2012.
Samozřejmě se to netýká květin, ale
korunky a trofeje.

• Celkem bylo do soutěže nominováno
26 plesajících (z toho 6 mužů a jedno
neidentifikovatelné „já, já jenom já“).
• Poslední účastník plesu opustil prostory hotelu v 6.42 (to tam ty kozy
ještě byly).
• Toť vše k proběhnuvší akci a zatím
můžeme říci (SOV), že „Ples jen tak
nebude“. Vše závisí na tom, co bude
dále s hotelem a restaurací. Ještě
jednou velké poděkování všem zúčastněným a snad někdy naplesanou.
za SOV Petr Syrůček

Pár poznámek nejen k plesu
Když jsme po loňských komunálních volbách nastupovali do funkce, měli jsme
všichni více či méně ve svých volebních programech podporu a rozvoj komunitního
života v obci. Po roce si troufám říct, že se to úspěšně děje.
Pokud se podaří zorganizovat takové věci, jako je společná tvorba adventních
dekorací, ples či rozsvěcení vánočního stromu, je to hezké. Když se na nich sejde
tolik místních obyvatel, jako tomu bylo na těchto akcích, je to báječné a organizátoři cítí velké uspokojení. A když vznikne takový orgán, jako je Samozvaný organizační výbor, zorganizuje pro sousedy ples se skvělým programem a plesové prostory praskají ve švech, je to to úplně nejlepší.
Potvrzuje se totiž, že přes všechna nepohodlí, která přináší i do Husince a Řeže
(a asi víc do Řeže než do Husince) rozvíjející se urbanismus a zvyšující se doprava,
stojí stále většina z nás o normální lidský kontakt, popovídání, skleničku vína, kulturu a přátelství a že jsou mezi námi lidé, které baví toto ostatním připravit.
Proto chci na tomto místě moc poděkovat všem, kteří se na organizaci společných akcí podílejí – dámám ze Svazu zahrádkářů, pánům z plesového výboru, paní
ředitelce školy, Polepšovně ducha a jejím lidem, všem, kteří naši obec „zateplují“
kulturou, uměním, sportem, příležitostmi setkat se, mluvit spolu a trochu si hrát
a jako odměnu mají „jen“ spokojenost ostatních. Děkuji i těm, kteří neorganizují,
ale tvoří – třeba betlém a vánoční osvětlení. Přeji nám, ať se daří pokračovat.
Jana Münzbergerová

Naše vesnice 4/2011
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Ateliér
Jarmily Králové
V

naší obci se daří nejen vědcům
a jaderným fyzikům, ale i umělcům.
Na podzim otevřela v Řeži svůj nový ateliér malířka a výtvarnice Jarmila Králová.
Jediný nebytový prostor na Červené skále,
který byl dosud prázdný, se tak proměnil
v útulný prostor plný krásných obrazů
a velká výloha dává nahlédnout zvědavým
kolemjdoucím. Přestože ateliér je pracovní a nemá otevírací dobu, každý může

Královské barevné čtverce jsou
zdánlivou hrou barev, avšak každá
barva nebo jejich kombinace mají
svou nezaměnitelnou charakteristiku,
spojení s lidským tělem a umějí
působit nejen v prostoru, kde je
obraz umístěn, ale i v duši.
www.obrazykralova.cz

bez ostychu zaťukat a pokud je paní Králová přítomna, obrazy si i prohlédnout.
Začátkem listopadu uspořádala ve svém
ateliéru výtvarný kurz „Každý umí malovat“, kde se adepti výtvarného umění
pokoušeli proniknout do stěžejního malířčina tématu – Královských barevných
čtverců. Na 21. ledna je v plánu další
kurz, kromě toho proběhl nedávno i Den
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otevřených dveří, kde si návštěvníci mohli
prohlédnout obrazy a popovídat s autorkou.
Jarmila Králová má za sebou velkou
řadu samostatných i společných výstav, její
díla jsou zastoupena v soukromých sbírkách ve světě. Je však nejen výtvarnicí
a malířkou s neobyčejným citem pro barvy,
ráda také cestuje po celém světě a zajímá
se o studium filozofie a meditaci.
Přijďte se někdy do ateliéru podívat, určitě
vás její díla zaujmou a třeba zjistíte, že u vás
doma je na stěně jedno místo, kam nepatří
nic jiného než obraz Jarmily Králové…
◗ Jitka Kroupová

Naše vesnice 2011/4
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Vážení fanoušci našeho řežského fotbalu,
podzimní část letošní fotbalové sezony
se již stala minulostí a tudíž je na řadě, jako
již tradičně, bilancování toho, co se podařilo a co nikoliv.
Předem je třeba mít radost, že se
všechny zápasy našich obou týmů (Áčko +
Béčko) odehrály v duchu fair play, nikdo
z hráčů ani realizačních týmů nedoznal
vážnější újmy na zdraví a domácí pořadatelská služba byla tím pádem de facto bez
větší práce. Za to patří samozřejmě poděkování i vám, našim slušným fanouškům,
ať už pravidelným návštěvníkům našich
zápasů, anebo občasným divákům, kteří
sem tam dorazí zhlédnout naše borce
přímo v akci.
Pokud jde o výsledky a předváděnou
hru, zde se toho až tolik oproti loňské
sezoně nezměnilo, a pokud ano, tak pouze
k lepšímu.
Řežský A tým rozjel sezonu bravurně
a 10 vstřelených gólů hned v prvním kole
bylo předzvěstí úspěšného podzimu, kde
se chlapci vyvarovali, na rozdíl od minulé
sezóny, výsledkovým a herním výpadkům
a zaslouženě skončili na prvním místě
tabulky. BRAVO!!!
Ze 12 odehraných podzimních zápasů
jich naši vyhráli deset a jediné dvě ztráty
Naše vesnice 2011/4

zaznamenali v domácím zápase s mužstvem Mratína (0:4), jež má rovněž dlouhodobé ambice na postup, a poté, což je
velká škoda, v zápase s průměrným
týmem Mochova B (3:3), který hoši většinou s přehledem poráží o několik branek.
Tyto dva výpadky, na které má tým v takto
dlouhodobé soutěži jistě nárok, naši
chlapci bohatě vynahradili výhrami
v Toušni, Křenicích či Bášti, odkud se
body nikdy nevozily lehko, a domácí
výhrou s Velení, pro kterou se jednalo
o jedinou podzimní prohru a z druhého
místa nám vydatně dýchá na záda.
V ostatních zápasech byli naši převážně
favority a své role se zhostili mistrně,
nedopustili žádné podcenění soupeřů, za
což patří dík samozřejmě trenéru S. Strnadovi a vedoucímu mužstva Z. Mazourkovi.
Není nutné vyzdvihovat jednotlivce, hoši
makají a dřou, ale 19 podzimních branek
Libora Černého je jistě úctyhodných a stojí
za zaznamenání. Ale dík patří samozřejmě
celému týmu, který našemu ostrostřelci
připravuje finální nahrávky do vyložených
pozic, a nás těší, že se Libor většinou
nemýlí a zpravidla vždy míří do černého.
Pokud si chlapci udrží nastavené tempo
a ještě přidají něco navrch, je jasné, že na
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jaře budeme moci zhlédnout zajímavé
a dramatické zápasy se sladkou tečkou na
konci, což by byl postup do III. třídy,
k němuž nám loni chyběly pouhé tři
bodíky. K tomu kromě kvalitních hráčů je
potřeba i vás, věrných fanoušků, kteří
svými hlasivkami a mohutnou podporou
vytvoříte při domácích zápasech bouřlivou
kulisu a tzv. dvanáctého hráče. Věřte, že
kluci tuto podporu vnímají, potřebují
a nepochybuji o tom, že se vám svými
výkony za ni odvděčí.
Náš B tým se po rozpačitém začátku,
kdy vyfasoval dva těžké výprasky na hřišti
soupeřů, předvedl v prvním domácím
zápase výhrou nad týmem Vyžlovka B
a zdálo se, že se blýská na lepší časy, žel
bohu se jednalo o jediný bodový zisk za
celý podzim, čili zde je rozhodně na čem
pracovat. Béčko trápí nevyrovnanost
výkonů, není možné, aby de facto v totožné
sestavě odehráli výborný domácí zápas
např. s vedoucím týmem soutěže Sibřinou
B (těsná prohra 1:2) a před tím dostali
naprosto ostudný a těžko omluvitelný příděl na hřišti dvanáctého týmu tabulky
Pacova B (1:13). Jako malá omluva může
být fakt, že za béčko hrají mladí, s dospělým fotbalem málo zkušení kluci, všichni
kolem dvaceti let a mladší, které pravidelně doplňují dva zkušení borci (Roman
Šilhánek a Lukáš Zeman), a snad proto je
výkonnost týmu tak kolísavá. Nicméně
posledních 5 zápasů odehráli naši poměrně
slušně, vyhnuli se vyloženým debaklům, ač
ani tyto zápasy nepřinesly kýžený bodový
efekt, nezbývá než věřit, že na jaře máknou
ještě víc a odlepí se od samého dna tabulky,
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kde jsou poslední sezony častěji než doma.
Trenér Michal Válek jim jistě dá přes zimu
co proto a na jaře uvidíme, že to jde. Pevně
v to věřím.
V zimním období se naši hráči zúčastní,
jako již tradičně, silně obsazeného mělnického turnaje, kde mají možnost změřit síly
s mužstvy z vyšších tříd. Takto získané
zkušenosti se jistě promítnou do jarních
výkonů v pozitivním slova smyslu.
Stará garda si přes zimu odehraje svůj
oblíbený turnájek na ČAFC Praha, kde loni
vyloženě šokovala svou finálovou účastí,
a tudíž má na co navazovat. Laťku si naši
„důchodci“ nastavili hodně vysoko a bude
hodně zajímavé sledovat cestu za obhajobou. Přeji hodně úspěchů, a i kdyby to
náhodou nevyšlo výsledkově tak skvostně
jako loni, hlavně ať si s chutí zahrají fotbálek a protáhnou svá těla.
Pokud jde o naši mládež, tam je situace
stejná, jako jsem informoval v minulém
čísle, a uvidíme před startem nové sezony
2012/13, co se bude moci udělat, aby se
i ti mladší mohli zapojit do mistrovských
soutěží.
Rád bych touto cestou poděkoval všem
našim hráčům, fanouškům, funkcionářům
a sponzorům za letošní rok 2011, obecnímu úřadu za podporu našeho sportu,
všem vám popřál krásné prožití vánočních
svátků, těm nejhodnějším i bohatou nadílku
pod stromečkem, úspěšný Silvestr a vstup
do nového roku a nezapomeňte, že v průběhu března 2012 na našem hřišti startuje
další z nekonečných dílů našeho oblíbeného seriálu zvaného – FOTBAL.
Michal Ráž, prezident klubu
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Myslivecké
zvyky a tradice

K

aždodenní život myslivců se vždy
řídil pravidly, z nichž některá byla
třeba jen pouhými pověrami, valná většina však měla čistě praktické kořeny
a důvody. Jako příklad lze uvést zelený

myslivecký oblek, který nemá jen maskovací účel, ale ve formě uniformy při
slavnostních příležitostech zdůrazňuje
příslušnost osoby k mysliveckému stavu.
Dalším příkladem může být způsob
nošení lovecké zbraně. Zbraň se nosí na
levém rameni, hlavněmi vpřed a vzhůru
(za deště či sněžení hlavněmi k zemi).
Naše vesnice 2011/4

Tento způsob nošení má praktický důvod
pro bezpečnost na společných honech,
aby nebyli v ohrožení ostatní účastníci
honu.
Zvláště důležité je náležité zacházení
s ulovenou zvěří. Po každé leči se dělá
výlož a po skončení honu výřad, na kterém musí být soustředěna veškerá toho
dne ulovená zvěř. Zvěř se pokládá na
pravý bok, a to v řadách podle skupin,
kde v čele výřadu je zvěř srstnatá, za ní
pak zvěř pernatá. Je-li ulovena liška,
dává se do čela výřadu. K tradici patří též
to, že zvěř na výřadu se nepřekračuje
a že pro postavení účastníků honu
u výřadu platí přesná pravidla. Hezkou
tradicí je též používání loveckých signálů
a fanfár od profesora Dyka trubkou zvanou borlice.
Dodržuje se také zvyk, že úspěšnému
lovci za ulovení spárkaté zvěře (srnčí,
jelení apod.) a některých dalších druhů
zvěře (např. liška) se dává úlomek. Úlomek je větvička ze stromu nebo keře
rostoucího na místě lovu, kterou si lovec
dává na pravou stranu svého klobouku.
Úlomek se též vkládá do svíráku (tlamy)
ulovené zvěře jako „poslední hryz“.
Zvláštním případem mysliveckých
tradic je česká myslivecká mluva. I jiná
lidská zaměstnání musela mít a měla
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zájmová činnost
svoji vlastní odbornou terminologii, aby
se lidé mohli při práci snadno domluvit.
Také v jiných evropských jazycích existuje odborná myslivecká a lovecká terminologie. Česká je však zvláštní v tom,
že vznikla jako součást národního obrození. V době, kdy úřední řečí byla němčina a čeština pouze lidovou mluvenou
řečí, spisovatel František Špatný jako
hospodářský úředník na schwarzenberském panství sesbíral odborné české
myslivecké názvosloví, které vydal
v roce 1868. Tak se mysliveckou mluvou popisuje přesná stavba zvěře

(světla – oči, slechy – uši, běhy – nohy,
barva – krev, vlna – srst, zbraně – zuby
černé zvěře), její chování či činnost
myslivců.
K životu patří také zábava. U myslivců
je pravidlem, že se připíjí zásadně levou
rukou. Mezi tradiční kulturní akce patří
myslivecké bály. Myslivecké sdružení
Zdiby – Klecany pořádá v rámci obnovené tradice myslivecký ples, který se
bude konat dne 21. ledna 2012 v sále
sokolovny ve Veltěži a na který vás co
nejsrdečněji zve.
Luboš Smetana

Myslivecké sdružení Klecany
Vážení spoluobčané, jistě jste si již všimli pěnových bochánků připevněných na
stromech či kolících při komunikacích Zdiby – Dolní Chabry, Klecany – Větrušice a do Řeže. Jedná se o součást takzvaných pachových ohradníků, jejichž
účelem je minimalizovat střety motoristů s volně žijící zvěří, v případě honitby
MS Zdiby – Klecany především zvěře srnčí.
Civilizace si svým vstupem do přírody přivodila další rizika pro svou existenci.
Srážky se zvěří jsou způsobeny člověkem, nikoliv zvěří. Její trasy za potravou,
vodou, klidným prostředím a v době říje i hledání vhodného partnera existují
v přírodě z dob, kdy o silnicích a motorizaci neměl nikdo potuchy. A tak člověk
autodopravou výrazně ovlivňuje jak přirozenou populaci volně žijících druhů
zvěře, tak ohrožuje i sám sebe. Pachový ohradník samozřejmě není všelék, ale
snaha o nasměrování volně žijící zvěře či odklonění z její navyklé trasy, a to
z míst nepřehledných na místa s bezpečnějším přechodem komunikace.
Naše MS má dobrou zkušenost s funkčností těchto „svodidel“ a i v letošním roce
vynaložilo značné finanční prostředky na jejich zkvalitnění a rozšíření.
Za uplynulý rok se nám podařilo snížit dopravní nehodovost „motorizovaný člověk – zvíře“o sedmdesát procent.
Proto, prosím, neničte naši práci. Pomůžete tak řidičům i zvěři.
Luboš Smetana
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Základní organizace
Českého zahrádkářského
svazu Řež

V

měsících listopadu
a prosinci jsme v zasedací místnosti obecního úřadu uspořádali dvě
tvořivé dílny (za což velmi
děkujeme vstřícnému přístupu zaměstnanců obecního úřadu). První akcí
bylo pletení z pedigu,
ve spolupráci s panem
Evženem Novákem, kterého se zúčastnilo deset začínajících i zkušenějších pletařů.
Druhou akcí byla adventní dílna
zaměřená na vázání a zdobení advent-

ních věnců, s níž nám vydatně pomáhaly
zkušené zahradnice Monika a Svatka.
Děkujeme! Věneček si přišlo udělat
25 dospělých a 11 dětí a zasedačka
na obecním úřadě doslova praskala
ve švech.
Rádi bychom v tomto duchu pokračovali i v příštím roce, např. velikonoční
dílnou nebo jarní vycházkou po Praze
s průvodcem. Sledujte proto obecní
nástěnky a webové stránky.
ZO ČZS Řež přeje všem občanům
příjemné a pohodové prožití vánočních
svátků a šťastný vstup do nového roku.
Markéta Doležalová
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Vážení klienti a přátelé
Farní charity Neratovice,
rok se s rokem sešel a opět pomalu, ale jistě přichází doba vánoční. Určitě
jste již všichni zaznamenali na pultech obchodů věci potřebné i nepotřebné, milé drobnůstky, kterými obdarujete své drahé a známé.

J

e již tradicí, že čas vánoční a povánoční je věnován charitě. V tomto čase víc než jindy myslíme na své
blízké, které jsme dlouho neviděli, a naše mysl je otevřena milosrdenství pro ostatní,
méně šťastné.
Rádi bychom vám letos připomněli příspěvek do Tříkrálové sbírky, která proběhne
ve vaší obci od 3. ledna do
9. ledna 2012, a požádali vás
o něj. Naši koledníci budou
tradičně oblečeni v bíločervených kostýmech s korunkou
K+M+B na hlavě, za váš příspěvek vám dají na památku
tříkrálový cukřík nebo jinou
upomínku na vaši štědrost
a ochotu. Sbírkové pokladničky budou zapečetěny zástupcem Městského úřadu Neratovice.
Rozpečetění a otevření pokladniček opět
provede zástupce Městského úřadu Neratovice.
Vedoucí skupinek se bude povinen
během konání Tříkrálové sbírky prokázat
na požádání průkazem vedoucího, plnou
mocí a občanským průkazem.
Naše vesnice 4/2011

Výtěžek ze sbírky bude použit na
humanitární projekty Charity České
republiky. Jako každý rok budete infor-

mováni o výtěžku Tříkrálové sbírky
a o úspěšnosti sbírky právě ve vaší
oblasti.
Přejeme vám všem krásné prožití
svátků vánočních, klid a pohodu, vše
nejlepší a hlavně hodně zdraví a pevné
nervy do roku 2012.
Zaměstnanci Farní charity Neratovice
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Statistika na závěr roku

P

řed dvěma lety jsem udělala statistický průřez nárůstem obyvatel, nejoblíbenějšími jmény a novými přírůstky.
Tento článek měl kladný ohlas, a tak
i dnes pár údajů předložím.
Na konci roku 2009 jsem psala,
že máme rekordních 21 miminek,
ale to již není pravda, neboť toto
číslo bylo následující 2 roky překonáno. V roce 2011 se narodilo 23
miminek a letos máme na konci listopadu hlášeno 34 miminek a ještě
neskončil prosinec…
V roce 2010 jsme měli u miminek
převahu chlapců 16:7 a letos máme prozatím vyrovnáno 17:17. Za poslední
2 roky vedou u holčiček jména Terezka
a Anička, u chlapců Šimon a Ondřej.

Nejpočetnější jména v Husinci a v Řeži:
• ženské jméno: Jana – 43 ×,
Marie – 31 ×, Hana – 26 ×,
• mužské jméno: Jan – 51 ×,
Jiří – 48 ×, a Petr – 37 ×
K trvalému pobytu je přihlášeno 1290
občanů, z toho 620 mužů a 670 žen.
Lída Klvanová

Občanské průkazy
Jistě jste všichni již zaznamenali, že od nového roku budou nové
plastové občanské průkazy stejné velikosti jako řidičský průkaz,
s čímž je spojena nutnost jiného vybavení pracovišť, kde jste si
mohli doposud o OP zažádat. Proto se od 2. 1. 2012 budou přijímat žádosti a vydávat veškeré občanské průkazy pouze na pracovištích Městského
úřadu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav ve Staré Boleslavi a v Biskupské 7
v Praze 1. Na pracovišti v Praze budou k vyzvednutí rovněž všechny OP, o které bylo
požádáno dle dřívějšího znění zákona a nebyly vyzvednuty na úřadech obcí.
O nové e-OP bude možno nadále požádat a následně si je i vyzvednout na kterémkoliv věcně příslušném úřadu s přenesenou působností na celém území ČR.
Nově se začne vydávat e-OP rovněž pro děti mladší 15 let. Tento doklad bude platit na území EU a správní poplatek za jeho vydání bude 50 Kč a bude mít pětiletou
Lída Klvanová
platnost.
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Jan Hus je jednou z nejznámějších osobností české historie. Při výročí jeho
upálení dokonce slavíme státní svátek. Snad v každém druhém městě byste
našli ulici nebo náměstí, které nese jeho jméno, občas se objeví i Husův
pomník nebo Husův kámen. I v naší obci se nachází jedno místo odkazující na
tohoto muže. Je to vyhlídka nad Husincem, které se lidově říká „Na kazatelně“,
protože na ní Mistr Jan Hus údajně kdysi kázal. Připomeňme si proto jen ve
zkratce jeho životní osudy.

Jan Hus a Husinec
J

an Hus se narodil někdy okolo roku
1370. Vystudoval na univerzitě
v Praze, roku 1396 se stal bakalářem,
o dva roky později již promoval na univerzitního Mistra a roku 1400 přijal kněžské svěcení. V roce 1402 nastoupil jako
kazatel do Betlémské kaple na Starém
Městě pražském a svým kázáním si
rychle získal početné příznivce mezi chudinou stejně jako mezi měšťany, ale
sympatizovaly s ním i osoby z nejvyšších
kruhů. Na jeho kázání údajně docházela
i královna Žofie a po určitý čas ho podporoval i sám král Václav IV. Ve svých kázáních se Hus soustředil na kritiku tehdejší
společnosti a svými projevy navazoval na
dřívější reformní myšlenky týkající se
morálního úpadku a některých církevních praktik. Jan Hus stejně jako řada
jiných viděl řešení složité hospodářské
a politické situace stejně jako církevních
poměrů (schizma – dva, pak i tři papežové najednou) v návratu církve k jejím
původním ideálům, kterým se viditelně
vzdalovala. Prosazoval, aby se církev
zřekla bohatství a politického vlivu
Naše vesnice 4/2011

a věnovala se výhradně duchovní činnosti. Odmítal mnohoobročnictví (obročí – příjem spojený s určitou službou;

mnohoobročnictví – hromadění více příjmů, což ale církev oficiálně zakazovala)
a další církevní praktiky. Ve společnosti
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aro zimní večer y
rostlo sociální napětí, které jenom umocňovalo vliv Husových slov a myšlenek.
Zároveň Hus působil na univerzitě, kde
byl v roce 1401 zvolen děkanem artistické
fakulty a v roce 1409 rektorem univerzity.
Tou dobou na univerzitě sílily národnostní
neshody. Hus se stavěl za větší podíl
Čechů na řízení univerzity, k čemuž také
došlo po vydání tzv. Dekretu kutnohorského roku 1409. Tímto dekretem se na
univerzitě změnil volební systém. Doposud měla každá tzv. univerzitní národnost
při rozhodování jeden hlas, takže v praxi
Němci disponovali třemi hlasy (saský,
bavorský, slezský) a Češi jedním. Král
Václav IV. však dekretem otočil poměr 3:1
ve prospěch Čechů a v důsledku toho
velká část zahraničních studentů opustila
Prahu. Krále k tomuto kroku vedla především složitá mezinárodní situace, ve které
potřeboval národnostně rozhádanou univerzitu na své straně.
Brzy poté se daly události rychle do
pohybu. Roku 1410 nechal arcibiskup
Zbyněk Zajíc z Házmburka spálit knihy
týkající se reformních myšlenek. Boj
mezi dvěma názorovými proudy se rozhořel naplno, když Jan Hus v roce 1412
začal ostře kritizovat prodej odpustků (za
patřičný poplatek odpouštěla římská církev spáchané hříchy). V té době měl král
Václav slíbeno, že z prodeje odpustků
bude také profitovat, a proto kupčení
s odpustky povolil. Lidé se začali proti
tomu bouřit, tři z nich byli dokonce
popraveni. Římská církev vyhlásila nad
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Husem interdikt (zákaz církevních obřadů
a úkonů) na místa, kde se zdržoval.
Opustil proto Prahu, aby se tam mohlo
pohřbívat, křtít, sloužit mše a vykonávat
další církevní úkony. Za Husem však
nestála jen rozbouřená ulice, ale i část
šlechty, která mu poskytla ochranu.
Působil proto na venkově, na Kozím
Hrádku u Sezimova Ústí a na hradě Krakovec nedaleko Rakovníka, kde psal
odborná pojednání a kázal venkovskému
lidu. Na podzim roku 1414 odjel na církevní koncil v Kostnici v dobré víře, že
své názory obhájí a podaří se mu přimět
nejvyšší církevní představitele k reformě
církve. Ukázalo se však, že jeho představa
byla dost naivní. Poté, co odmítl odvolat
své názory, ho koncil odsoudil za kacířství
k trestu smrti a 6. července 1415 byl
upálen. Čtyři roky po jeho smrti vypukla
husitská revoluce, která změnila na
dlouhou dobu českou společnost.
Přestože všeobecně se má za to, že
Jan Hus se narodil v Husinci u Prachatic,
staří obyvatelé Husince a Řeže vyprávěli,
že pocházel z Husince u Prahy, kázal
tady a matka ho chodívala do Prahy
navštěvovat. Myslím proto, že by bylo
zajímavé zamyslet se nad tím, jestli na té
pověsti není něco pravdy.
Poměrně brzy, zřejmě již okolo roku
1386, se Husovi dostalo nižšího vzdělání
(narozen okolo roku 1370). Těžko by ale
mohl docházet do školy v jihočeském
Husinci, jak uváděl jihočeský kněz Jiří
Heremír. V době, kdy tuto informaci
Naše vesnice 4/2011
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zaznamenával (1533), byl Hus více jak
sto let po smrti a Jiří Heremír ani nemusel vědět, že v Husově době jihočeský
Husinec neměl ani farní kostel, natož pak
školu. Tu bychom samozřejmě těžko hledali i v Husinci u Prahy, ale relativní
blízkost k Praze nabízela jednoduché
vysvětlení. Hus chodil do školy pěšky do
Prahy, což korespondovalo i s naší místní
pověstí, že mu matka nosívala do školy
homole. Přesto se od 16. století, tedy již
v době, kdy nežil nikdo, kdo by Husa
osobně znal, všeobecně usuzovalo, že se
narodil v Husinci u Prachatic. Zpráva
o jeho rodném domku se však objevila až
v 17. století! Je tedy docela možné, že
jihočeské městečko Husinec se začalo
s Husem samo identifikovat až později,
zatímco v malé vísce u břehu Vltavy
nedaleko za Prahou, kde ještě do 19. století hospodařily pouhé tři nebo čtyři
statky, vzpomínky na slavného rodáka
přecházely jen v ústní tradici z generace
na generaci, až ztratily výpovědní hodnotu a dnes je známe jen ve formě
pověsti. Zůstal však alespoň pomístní
název Na Kazatelně, který se objevil již
v tereziánském katastru z roku 1713. Je
třeba ale přiznat, že název mohl vzniknout
i podle něčeho jiného.
Že se Husovo rodiště nachází blízko
Prahy, potvrzoval ve svém spisku převor
Jan Nibling z cisterciáckého kláštera
v Ebrachu poblíž Bamberka (dnes
v Německu ve spolkové zemi Bavorsko),
ale i Eneáš Silvius Piccolomini (později
Naše vesnice 4/2011

papež Pius II.), který dokonce Čechy
krátce navštívil. Oba své záznamy bohužel pořídili až delší dobu po Husově smrti,
Eneáš v roce 1458 a Nibling dokonce až
v letech 1503–1504, takže nelze jejich
tvrzení bezmezně věřit. Navíc oba byli
cizinci. Před nimi se však Husovým
rodištěm nikdo nezabýval, zřejmě se
jednalo o tak notoricky známou věc, že
nebylo třeba se o tom zmiňovat. Zastavme
se ještě u zmiňovaného Eneáše a jeho
spisku Historica Bohemica, ve kterém
vypravoval, že Hus po vypuzení z Prahy
roku 1412 ve vsi, z níž pocházel a po níž
měl jméno, se svolením jeho pána, přejícího jeho nerozumu, neustával svolávati
lid a kázati mu. Kdyby uvedl, o jakého
pána se jednalo, celá otázka o Husovo
rodiště by se rázem vyřešila. To však
Eneáš, nepochybně vynikající pozorovatel, neudělal, a tak můžeme o totožnosti
onoho pána jenom spekulovat. Pokud by
Husovým pánem byl Mikuláš z Husi,
správce hradu Hus, jak se často soudilo,
patřil by Hus jihočeskému Husinci. Existuje ale také varianta, že se Hus roku
1412 uchýlil k panu Henrichu Leflovi
z Lažan, svému sympatizantovi a osobnímu příteli, který vlastnil nedaleký hrad
Okoř. Není sice známo, komu Husinec
u Prahy v této době patřil, ale je velmi
pravděpodobné, že ho mohl ovládat
právě Lefl. Zdálo by se pravděpodobnější, že Hus odešel právě k politicky
aktivnímu Leflovi, který navíc vlastnil
i zmiňovaný hrad Krakovec, kde Hus
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později působil. Přímé svědectví však
chybí a navíc je otázka, jestli se Hus před
svým příjezdem na Kozí Hrádek vůbec
někde na venkově zdržoval, jak to Eneáš
popisoval. I proto mezi historiky dlouho
nebylo pochyb o tom, že Jan Hus pocházel z jihočeského Husince u Prachatic.
Nebyl by koneckonců sám, kdo by šel
z dalekého jihočeského Husince studovat
až do Prahy.
Až zveřejnění seznamu duchovních
svěcení z let 1395–1416 (Liber ordinationum cleri) rozpoutalo diskusi odborníků
o Husově rodišti v tisku i v odborných
pojednáních. Z Liber ordinationum cleri
totiž vyplynulo, že Jan Hus byl v době
svého svěcení zapsán v Boleslavském
arcijáhenství a nemohl tedy pocházet
z jižních Čech. Zbývalo však zjistit, jestli
se jedná skutečně o Jana Husa, protože
v knize byl zapsán jako Johannes Michaelis de Husinec, tedy Jan Michalův
z Husince. Někteří historici to zdůvodňovali tím, že zapisovatelé zkrátka udělali
chybu, když ho zapisovali, a že tam mělo
být prácheňské arcijáhenství. Proč by ale
chybovali zrovna u člověka, který už byl
v té době poměrně známý? Zdálo se tedy

pravděpodobnější, že pocházel z Husince
u Prahy, ale jistota to nebyla, protože ten
také do Boleslavského arcijáhenství nenáležel. Zapisovatelé také zapomněli
uvést jeho magisterský titul a podezřelý
je i fakt, že Jan Michalův se neúčastnil
vyššího svěcení, ačkoli je známo, že Jan
Hus vysvěcen byl. Není proto vyloučeno,
že se jednalo o někoho jiného. Příjmení
Hus nebylo ojedinělé a spíš se tedy zdá,
že Jan Michalův není totožný se slavným
Janem upáleným z Kostnice.
V současnosti se spíš usuzuje, že Jan
Hus přeci jen pocházel z Husince v jižních Čechách. Svědčí proto především
jeho přátelské vztahy s mnohými Jihočechy, kteří byli Husovými současníky
označováni za Husovy krajany a některé
Husovy listy z Kostnice, z kterých se dá
usoudit, že jeho rodina žila v jižních
Čechách.
Přestože Jan Hus pravděpodobně není
rodákem z našeho Husince, myslím si, že
by byla škoda na tuto hezkou pověst
zapomenout. Tím spíše, že se tato otázka
kdysi stala předmětem zevrubného historického bádání a zviditelnila naši obec.
Jiří Šoukal
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Bilancování roku 2011
Vážení spoluobčané, na sklonku každého roku bývá zvykem bilancovat.
A protože letošní rok je i prvním
rokem práce nově zvoleného zastupitelstva, ráda bych alespoň stručně
shrnula jeho výsledky.
Kanalizace – počátkem roku byla dokončena stavba tlakové splaškové kanalizace
pro Husinec a dolní Řež. Stavba v celkové
výši téměř 49 mil. Kč byla spolufinancována z dotace MZe částkou ve výši
23 mil. Kč. V průběhu roku pak proběhly
kontroly profinancování dotace z MZe
a finančního úřadu a dotace byla obci
definitivně přiznána.

(SFROM), která byla v červnu letošního
roku naší obci přidělena. Z SFROM budou
uhrazeny náklady do výše 95 % ceny
(3,76 mil. Kč), 5 % (198 tis. Kč) by mělo
být hrazeno z rozpočtu obce. Díky tomu
jsme mohli začít s přípravami akce –
zadat zpracování projektové dokumentace, vypsat výběrové řízení a vybrat zhotovitele. V závěru roku se ještě podařilo
domluvit finanční podporu od firem sídlících v areálu ÚJV (tj. ÚJV, CVŘ, ÚJF, UACH,
Optaglio), což pro nás znamená, že celá
akce by neměla zatížit obecní rozpočet.
Všem sponzorům velice děkujeme. Vše je
tedy připraveno a oprava lávky by měla
začít v březnu roku 2012.

Lávka – v průběhu roku probíhaly přípravy na opravu lávky pro pěší přes Vltavu
v Řeži. V prosinci loňského roku byla zpracována a podána žádost o dotaci ze Středočeského fondu rozvoje obcí a měst

Chodník a veřejné osvětlení – nový
chodník spolu s veřejným osvětlením už
slouží svému účelu, stavbu se podařilo
dokončit na podzim letošního roku. Projektová dokumentace a stavební povolení
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byly připraveny ještě předchozím zastupitelstvem. Je velká škoda, že majitelé
pozemku pod Červenou Skálou nedali
k realizaci obecně prospěšné stavby na
jejich pozemku souhlas. V letošním roce
proběhlo výběrové řízení a výběr zhotovitele a zdárná realizace akce. Při té příležitosti se podařilo doplnit i lampu veřejného
osvětlení u Husinecké skály, která chyběla
už od povodní, a řešit havarijní stav v ulici
Pod lesem.
Příprava vestavby podkroví ZŠ –
v současné chvíli je zpracována projektová dokumentace, je vydáno stavební
povolení a zpracovány podklady pro
podání žádosti o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje Fondu rozvoje obcí
a měst.
Výstavba retardéru v dolní Řeži –
stavba byla připravena a projednána již
předchozím zastupitelstvem. Stavba proběhla na podzim letošního roku a byla
financována z daru ÚJV.
Oplocení dětského hřiště – na základě
mnoha podnětů místních rodičů jsme
oplotili dětské hřiště „Na sídlišti“. Podařilo se projednat financování z daru ÚJV.
Oprava fotbalových kabin a schodiště – ÚJV se snaží být naší obci dobrým sousedem a skutečně „pomáhá, kde
může“. Na počátku letošního roku jsme
získali podporu ve formě opravy havarij-
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ního stavu fotbalových kabin a opravy
schodiště vedoucího od ÚJV k ulici Pod
lesem (resp. na „novou cestu“ k sídlišti).
Nové webové stránky obce – naším
dlouhodobým cílem je zlepšit informovanost občanů a usnadnit jim přístup
k informacím. Nové webové stránky byl
první počin, budeme se i nadále snažit
tuto oblast zlepšovat.
Nová podoba časopisu Naše vesnice –
snažíme se zprostředkovat co nejvíce
informací až k vám do domu, časopis
naplňovat zprávami o činnosti zastupitelstva i obecním životě.
Aktualizace povodňového plánu
obce – zadali jsme a projednali se zpracovatelem aktualizaci povodňového plánu, v nejbližší době bude k nahlédnutí na
webových stránkách obce.
Prodej bytu obálkovou metodou –
v průběhu roku byla vypsána soutěž
obálkovou metodou na prodej obecního
bytu.
Dotace na zateplení objektu garáží
a dílen – připravujeme podání dotace na
zateplení budovy dílen a garáží v areálu
OÚ za účelem snížení energetické náročnosti objektu a zároveň výměny dožilé
střešní krytiny. Žádost bude podána na
Státní fond životního prostředí.
Ivana Zrzavá
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Na úplný závěr vás chceme potěšit podobou vánočního přání naší obce:
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aktualita

V úterý 13. 12. 2011 se brány školy otevřely pro ty, kteří byli mezi jejími
prvními žáky. Přivítali je současní žáci, kteří si pro ně připravili malé
vystoupení. Dne 19. 12. 2011 se bude konat tradiční jarmark a besídka pro
rodiče.

Pište do Naší vesnice!
Stojíme o vaše příspěvky k jakémukoliv tématu,
probíranému nebo ne, otevřít ho můžeme vždycky.
Pošlete e-mail starostce, místostarostce
nebo na ou@husinec-rez.cz. Těšíme se na nové články.
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