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O změnách v novém ročníku
zpravodaje čtěte na straně 4
Další z řady tematických příloh Naší vesnice,
tentokrát o povodňové problematice, na straně 32

zastupitelstvo
SOUHRN USNESENÍ zápisu č. 9/2013 z veřejného zasedání
zastupitelstva obce Husinec konaného dne 16. 12. 2013
usnesení č. 1/9/2013: OZ schvaluje úpravu rozpočtu roku 2013 ve znění přílohy č. 1
(Rozpočtové opatření č. 7).
usnesení č. 2/9/2013: OZ schvaluje rozpočet obce na rok 2014 ve znění přílohy č. 2 s úpravou
položek v části Účet Kanalizace a výhled na rok 2015 a 2016 ve znění přílohy č. 3.
usnesení č. 3/9/2013: Zastupitelstvo pověřuje starostku k provedení rozpočtového opatření č.
8 k rozpočtu za rok 2013 pro operace, které vzniknou za období od 16. 12. 2013 do 31.
12. 2013 bez určení konkrétní výše v Kč. Jde o tyto rozpočtové změny:
• Přijetí a případné realizace výdajů účelově poskytnutých transferů.
• Výdaje k odvrácení škod, prevenci havárií, řešení havárií a živelních pohrom, výdaje
ve stavu nouze, výdaje na vyměřené pokuty, výdaje dle pravomocného rozhodnutí
soudu a další výdaje, kde může dojít ke škodám z důvodu časového prodlení.
• Změny rozpočtu v důsledku upřesnění členění dle plné rozpočtové skladby
v případech přesunů příjmů a výdajů.
Provedené rozpočtové změny v uvedených případech budou předloženy v konkrétních
částkách zastupitelstvu na prvním zasedání roku 2014.
usnesení č. 4/9/2013: OZ pověřuje starostku k provádění rozpočtových opatření v rámci
přijetí dotací.
usnesení č. 5/9/2013: OZ schvaluje obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů č. 1/2013 ve znění přílohy č. 4.
usnesení č. 6/9/2013: OZ schvaluje cenu stočného pro Tlakovou kanalizaci ve vlastnictví obce
Husinec na rok 2014 ve výši 26,60 Kč/m3 s platností od 1. 1. 2014.
usnesení č. 7/9/2013: Zastupitelé obce Husinec schvalují účetní závěrku ZŠ a MŠ HusinecŘež sestavenou ke dni 31. 12. 2012 a výsledek hospodaření včetně jeho rozdělení.
usnesení č. 8/9/2013: Zastupitelstvo schvaluje přijetí závazných ukazatelů pro ZŠ a MŠ
Husinec-Řež na kalendářní rok 2014, přesné částky jsou uvedeny v příloze č. 5 – dopisu
ředitelce školy.
usnesení č. 9/9/2013: OZ schvaluje podání žádosti o dotaci na Rekonstrukci povrchu v ulici
Zahrádky ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst na rok 2014 a zavazuje se
ke spolufinancování akce z rozpočtu obce.
usnesení č. 10/9/2013: OZ schvaluje podání žádosti o dotaci na Opravu hasičské zbrojnice
v Husinci ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek na rok 2014 a zavazuje se
ke spolufinancování akce z rozpočtu obce.
usnesení č. 11/9/2013: OZ souhlasí s podáním žádosti o dotaci na Obnovu školního
sportovního hřiště ze Středočeského Fondu vzdělávání, sportu, volného času a primární
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prevence na rok 2014 příspěvkovou organizací Základní škola a mateřská škola HusinecŘež, okres Praha-východ a zavazuje se ke spolufinancování akce.
usnesení č. 12/9/2013: OZ souhlasí s podáním žádosti o dotaci z výzvy 77. ROP oblast
podpory 3.3 Rozvoj venkova – oblast vzdělávání – MŠ a zároveň pověřuje starostku
k výběru vhodné firmy a uzavření smlouvy za účelem zpracování a podání žádosti o dotaci
na Přístavbu ZŠ a MŠ Husinec-Řež.
usnesení č. 13/9/2013: OZ jmenuje v souladu se zřizovací listinou obecní knihovny knihovnici
J. M.
usnesení č. 14/9/2013: Zastupitelé schvalují finanční dar starostce v částce 30 000 Kč
a místostarostce v částce 30 000 Kč za řešení krizových situací při povodni a při likvidaci
jejích následků.

SOUHRN USNESENÍ zápisu č. 1/2014 z veřejného zasedání
zastupitelstva obce Husinec konaného dne 17. 3. 2014
usnesení č. 1/1/2014: OZ bere na vědomí provedenou úpravu rozpočtu roku 2013 ve znění
přílohy č. 1 (Rozpočtové opatření č. 8).
usnesení č. 2/1/2014: OZ schvaluje úpravu rozpočtu roku 2014 ve znění přílohy č. 2
(Rozpočtové opatření č. 1).
usnesení č. 3/1/2014: OZ bere na vědomí informaci starostky obce o kontrole výkonu
samostatné působnosti provedené u obce Husinec Ministerstvem vnitra ČR, odborem
dozoru a kontroly veřejné správy, dne 5. 2. 2014 na základě ustanovení § 129 a násl.
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
a informaci starostky obce o výsledku kontroly. OZ se seznámilo s obsahem protokolu
o kontrole výkonu samostatné působnosti provedené u obce Husinec na základě
ustanovení § 129 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění
pozdějších předpisů ze dne 13. února 2014 č. j. MV- 7740-3/ODK-2014, s obsahem
námitek obce Husinec proti protokolu o kontrole ze dne 27. 2. 2014 č. j. 175/14/IZr,
s obsahem rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR, odboru dozoru a kontroly veřejné správy, ze
dne 13. března 2014 č. j. MV- 7740-8/ODK-2014 ve věci obcí podaných námitek
a s obsahem dodatku k protokolu o kontrole výkonu samostatné působnosti provedené
u obce Husinec, ze dne 13. března 2014, č. j. MV- 7740-3/ODK-2014. OZ bere na vědomí
informaci starostky obce o splnění kontrolou doporučených opatření (byly realizovány již
v průběhu kontroly). OZ ukládá kontrolnímu výboru do plánu své činnosti zahrnout
provedení kontroly vedení evidence právních předpisů obce, se zaměřením na její obsah,
aktuálnost a přístupnost údajů.
usnesení č. 4/1/2014: OZ bere na vědomí informaci starostky a místostarostky o zahlcení
úřadu podáními rodiny H.
Naše vesnice 1/2014
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usnesení č. 5/1/2014: OZ projednalo podnět K. H. ze dne 7. 3. 2014, doručený OÚ 10. 3. 2014
pod č. j. 200/14/JMu.
usnesení č. 6/1/2014: OZ bere na vědomí dopravní a bezpečnostní situaci v ulici Nad Údolím
a pověřuje místostarostku řešením stavu ve spolupráci s PČR.
usnesení č. 7/1/2014: OZ schvaluje změnu názvu ulice u usedlosti u Ečerů (čp. 44 a 45 st.
parcela č. 149 a čp. 85/2 a čp. 85/3) z názvu Hlavní na název Husinec (samota).
usnesení č. 8/1/2014: OZ souhlasí s podáním žádosti o dotaci na preventivní protipovodňovou
ochranu obce vypsanou v rámci výzvy OPŽP 1.3.1 Zlepšení systému povodňové služby
a preventivní protipovodňové ochrany se spoluúčastí 10 % uznatelných nákladů a pověřuje
místostarostku podáním žádosti.
usnesení č. 9/1/2014: OZ schvaluje kandidaturu O. J. jako přísedícího Okresního soudu
Praha-východ ve volebním období 2014 až 2018.
usnesení č. 10/1/2014: OZ schvaluje smlouvu o udělení účelové dotace ve výši 3000 Kč
z důvodu existenční tísně P. B.
usnesení č. 11/1/2014: OZ bere na vědomí informaci starostky obce o uložení pokuty ve výši
1800 Kč Městským úřadem Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odborem životního
prostředí, rozhodnutím č. j. 100/63035/2013/OSSL,-příkaz, ze dne 6. 2. 2014 za spáchání
správního deliktu – „opakovaného ježdění a stání na lesním pozemku 300/1 v k. ú.
Husinec u Řeže a překročení maximální výše těžeb“ a informaci místostarostky obce
o důvodech a příčinách uvedené situace. OZ souhlasí se zaplacením uložené pokuty
z rozpočtu obce s tím, že úhrada jde plně k tíži obce Husinec. OZ rozhodlo nepředepisovat
vzhledem ke všem okolnostem a skutečnostem souvisejícím s jednáním, za nějž byla obci
Husinec uložena pokuta ve výši 1800 Kč, vzniklou škodu ve výši 1800 Kč, nikomu
k úhradě, neboť zastupitelstvo obce má za to, že ke vzniku škody nedošlo žádným
úmyslným či nedbalostním (vědomým) jednáním ze strany ať již zaměstnanců obce
Husinec či místostarostky obce či starostky obce.
usnesení č. 12/1/2014: OZ souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene na plynárenské zařízení umístěné na pozemku č. parc. 667 v k. ú. Husinec u Řeže.

Více informací – méně spekulací
Od letošního ročníku zpravodaje jsme připravili malou inovaci – propojení informací
ve zpravodaji a na internetu. K mnoha článkům budou podrobnější informace
(například zápisy z jednání, korespondence, detailnější vysvětlení) na webu obce.
Najdete je na odkazech, které se objeví v textu článku.
V tomto čísle jde především o informace k řešení povodňové problematiky, podrobnosti ke spolupráci mezi předškolními zařízeními a školou, o informace k Noci s Andersenem
v knihovně, o korespondenci s krajským úřadem ohledně příjezdové komunikace do obce
JM
a o dotační tituly.
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Snaha obce o rekonstrukci příjezdové
komunikace v úseku od křižovatky
u obalovny Klecany k vjezdu do obce
Protože stav krajské silnice III/2425 na příjezdu do obce již považujeme za skutečně
nebezpečný, rozhodlo se zastupitelstvo obrátit přímo na hejtmana Středočeského kraje se
žádostí o rekonstrukci, právě kvůli nebezpečnosti komunikace.
Žádost byla odeslána v prosinci 2013, posléze ji podpořily všechny významné firmy,
které sídlí v areálu ÚJV, a. s., a oběma zastupitelům zaslaly prostřednictvím obecního
úřadu argumenty podporující nezbytnost rekonstrukce.
V pondělí 27. 1. přišla odpověď z Odboru dopravy KÚ, v níž nám bylo standardně sděleno, že na opravu silnice nejsou prostředky.
Se svojí žádostí se obecní zastupitelstvo a firmy v obci obracely právě na hejtmana
a jeho náměstka, tedy volené zastupitele, v naději, že zváží naléhavou bezpečnostní situaci. Jsme zklamaní, že se tak nestalo, že nikdo nenavrhl osobní jednání, alternativní řešení, schůzku na místě, že nevidíme snahu o řešení.
Nicméně nevzdáváme se a snažíme se dále. Veškerou korespondenci a další podrobnosti ohledně rekonstrukce silnice najdete na http://www.husinec-rez.cz/bezpecnostv-obci/doprava-v-obci/.

Řešení provozu na ulici Hlavní
Přetížení hlavní silnice v obci rozhodně není příjemné, na hluk a prašnost nás upozorňují obyvatelé, kteří bydlí blízko silnice, a žádají kroky, které by vedly ke zklidnění provozu.
Možností není mnoho, protože se jedná o jedinou příjezdovou komunikaci do obce a areálu ÚJV. Po konzultacích s Policií České republiky, Obecní policií Zdiby, Odborem dopravy
Brandýs nad Labem a obcemi v okolí, které dopravní situaci také řeší, jsme se rozhodli
oslovit firmu, která vypracuje dopravně-bezpečnostní studii ulice Hlavní. Výstupem
této studie budou doporučená opatření, která by měla mít zklidňující efekt. Budou navržena od těch nejjednodušších, která lze realizovat brzy, až po ta finančně a stavebně náročná, se kterými můžeme počítat v budoucnu.
Na studii se nyní pracuje, první doporučení po několika setkáních již máme:
1. Doporučení přemístit přechod pro chodce u parkoviště před Penzionem Hudec k autobusové zastávce ve směru od Prahy.
2. Konkrétní místa pro umístění dvou až tří světelných radarů – jeden v horní části
obce v kopci před příjezdem k zastávce autobusu na sídlišti, druhý v dolní části přibližně u kontejnerů na separovaný odpad, třetí případně hned u vjezdu do obce.
Naše vesnice 1/2014
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zprávy z obce
3. Doporučení zachovat retardéry, maximálně v dolní části obce zmírnit nájezdy.
4. Uvažovat o možnosti optického zúžení vozovky vodorovným značením v dolní Řeži
zhruba v úseku od kontejnerů k ÚJV.
Zároveň jsme jednali s představiteli Centra výzkumu Řež, které realizuje v areálu ÚJV
výstavbu PET centra. Z jednání vyplynula jednak ochota financovat instalaci světelných
radarů, které řidiče upozorňují na rychlost, jednak připravenost dále jednat o mimořádném úklidu Hlavní silnice v jarním období. Většina zemních prací je hotova a stavba se
blíží ke konci, nicméně se zvýšeným provozem, a to i těžké techniky, musíme počítat
ještě do února 2015.
V současné době obecní policie Zdiby měří 2–3x měsíčně rychlost v obci, podle jejich
vyjádření bez zásadního efektu. Nezadrží téměř nikoho, protože řidiči si její přítomnost
sdělí. O dalším postupu budeme průběžně informovat.
JM

Zimní posyp
Letošní zima na nás nebyla přísná a nijak zvlášť nás neprohnala. Přesto jsme otestovali nový ekologický posypový materiál. Používali jsme ho při údržbě lávky přes Vltavu.
Jedná se o tepelně zpracovaný druh jílu, který na rozdíl od soli neškodí životnímu prostředí. EKOGRIT je o něco dražší než klasická posypová sůl, ale má oproti ní výhodu – je
lehčí, při oblevě vzlíná na povrch a při následném mrazu by nemělo být nutno tolik sypat.
Pokud se obec rozhodne příští rok nahradit sůl na chodnících Ekogritem, bude to jistě
dobrá zpráva pro přírodu, a hlavně pro psí tlapky. Třeba nás majitelé psíků odmění pečliJM
vějším úklidem hovínek.

Mapy na webu obce
Mapový portál Geosense, který se objevil na webových stránkách obce v létě 2013,
je webový nástroj pro zobrazování mapových podkladů, územních plánů, inženýrských
sítí, pasportů, bodů zájmu atd. Pomocí mapového portálu lze dále online přistupovat
k údajům z katastru nemovitostí, zjišťovat informace o vlastnících, budovách a jednotkách. Mapový portál je vytvořen specificky pro Husinec. Obsahuje základní, letecké
a historické mapy daného území, pasport katastru nemovitostí, nástroj pro tisk map a již
je naplněn sadou přehledných a užitečných mapových katastrálních podkladů rozdělených do témat. Hlavní výhodou mapového portálu je to, že se jedná o plně on-line řešení.
Lze k němu přistupovat z jakéhokoli počítače a počet přístupů a uživatelů není omezen.
Portál je jednoduchý na ovládání.
K dnešnímu dni můžete přes Geoportál nahlížet do katastru nemovitostí, zobrazovat
čísla pozemků, budov, zjistit orientační vedení inženýrských sítí v obci a zjistit záplavová
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území. Portál budeme postupně rozšiřovat o další data jako například již zmiňovaný
územní plán, povodňový plán, vlastní vytvořené pasporty (např. komunikace, mobiliář,
IZ
pronájmy), historické mapy atd.

Kontrola fungování obce provedená
Ministerstvem vnitra
Dne 5. 2. 2014 byla provedena kontrola samostatné působnosti obce Husinec. Ministerstvo vnitra je dozorovým a kontrolním orgánem obcí a měst.
Předmětem kontroly bylo:
Fungování orgánů obce, jež obsahovalo svolávání zasedání zastupitelstva, informace
o zasedání zastupitelstva a veřejnost jednání, zápisy z jednání zastupitelstva obce, jednací řád, informování o činnosti orgánů obce, orgány zastupitelstva obce.
Závěr kontroly: všechny kontrolované povinnosti obec splňuje v souladu se zákonem
Nakládání s nemovitým majetkem obce – tedy dispozice s nemovitým majetkem,
posouzení, zda o dispozici rozhodl k tomu oprávněný orgán.
Závěr kontroly: nebylo shledáno porušení zákona
Vytváření podmínek pro naplňování práv občanů obce: vyřizování podání občanů.
Závěr kontroly: v souladu se zákonem
Ostatní povinnosti na úseku samostatné působnosti, tj. evidence právních předpisů
obce a dostupnost dalších právních předpisů či jiných dokumentů.
Závěr kontroly: Evidence právních předpisů neobsahovala vyplněné datum nabytí platnosti (vyplněno bylo datum jeho schválení a datum nabytí jeho účinnosti) a datum pozbytí jeho platnosti (bylo nahrazeno informací o zrušujícím předpisu) Ö nedostatky byly napraveny ještě v průběhu kontroly doplněním dat do existující tabulky.
Projednání závěrečného účtu obce a zprávy o přezkoumání hospodaření.
Závěr kontroly: v souladu se zákonem
Zveřejňování informací podle ustanovení § 5 InfZ a zveřejňování výročních zpráv
o činnosti v oblasti poskytování informací dle ustanovení § 18 Infz: Zveřejnění informací podle Infz, Zveřejnění výroční zprávy za předcházející rok.
Závěr kontroly: obec své povinnosti splnila
Detailní zprávu o provedené kontrole naleznete na úřední desce obce nebo v elektronické podobě na obecním webu.
Ústní závěrečné hodnocení, které si nechceme nechat pro sebe:
Tři úředníci Ministerstva vnitra provádějící kontrolu uvedli, že takovýto výsledek kontroly – tedy bez pochybení (kromě jednoho) – je pro ně překvapením, protože u malých
IZ
obcí, které nemají na řešení celé agendy jednotlivé odbory, není vůbec běžný.
Naše vesnice 1/2014
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Poskytnutí účelové neinvestiční dotace
na pokrytí mimořádných nákladů jednotky
sboru dobrovolných hasičů nasazených
v průběhu povodně v červnu 2013

OPŽP, Prioritní osa 3 – Udržitelné
využívání zdrojů energie, oblast podpory
3.2 – Realizace úspor energie a využití
odpadního tepla
Účelová dotace na pokrytí prvotních
nákladů a nezbytná opatření přijatá
v rámci řešení krizové situace
Účelová neinvestiční dotace
na odstraňování škod způsobených
povodněmi v roce 2013

název dotačního programu

Středočeský kraj

Středočeský kraj

Ministerstvo dopravy

Státní fond životního
prostředí ČR

zdroj ﬁnancování

Přidělené dotace obci Husinec v roce 2013

617 000

1 177 516

184 500

Úhrada prvotních nákladů v souvislosti
s odstraňováním škod po povodni z 06/2013
1. Úhrada výdajů spojených se zásahem
v obci, která je zřizovatelem JSDHO
2. Přidělená dotace na vybavení jednotek SDH
obcí věcnými prostředky pro zabezpečení
jejich akceschopnosti

271 200

Oprava lávky po povodni

Snížení energetické náročnosti budovy dílny
a garáží OÚ v Husinci

název projektu

184 500

1 177 516

726 000

742 089

výše poskytnuté celkové náklady
dotace v Kč
projektu v Kč

Dotace na rozvoj obce, o které jsme žádali v roce 2013 a 2014

Komplexní
zajištění – velitel
JSDHO

Komplexní
zajištění

Bude realizováno
v roce 2014

Komplexní
zajištění

popis zapojení
žadatele
do realizace
projektu

zprávy z obce

Naše vesnice 1/2014

Naše vesnice 1/2014
Nadace ČEZ

Oranžové hřiště 2013

Vybudování tělocvičny v přírodě

název projektu

200 000

200 000

výše poskytnuté celkové náklady
dotace v Kč
projektu v Kč

Obnova školního sportovního hřiště

Středočeský kraj

Obnova školního hřiště

Přístavba ZŠ a MŠ Husinec-Řež

Oprava hasičské zbrojnice v Husinci

Středočeský kraj

Regionální operační
program Regionu
soudržnosti střední
Čechy
Ministerstvo pro
místní rozvoj

Rekonstrukce povrchu v ulici Zahrádky

název projektu

Středočeský kraj

zdroj ﬁnancování

zdroj ﬁnancování
Státní fond životního
prostředí ČR

název dotačního programu

OPŽP, Zlepšení systému povodňové služby
a preventivní protipovodňové ochrany

Budeme podávat v dubnu 2014

Zlepšení systému protipovodňové ochrany
obce Husinec

název projektu

* celkové způsobilé výdaje vč. projektových prací, vybavení interiéru, vybavení pro inovaci ve výuce, autorského a technického dozoru atd.

Podpora obnovy a rozvoje venkova

77. ROP oblast podpory 3.3 Rozvoj
venkova – oblast vzdělávání – MŠ

Středočeský Fond rozvoje obcí a měst
na rok 2014
Středočeského Fondu kultury a obnovy
památek na rok 2014
Středočeského Fondu vzdělávání, sportu,
volného času a primární prevence na rok
2014

název dotačního programu

3 010 500

Požadovaná
dotace

400 000

19 976 350

803 690

150 000

1 552 803

Požadovaná
dotace

3 345 000

celkové náklady
projektu v Kč

845 990

24 970 438*

845 990

381 582

1 634 530

celkové náklady
projektu v Kč

10 %

Spoluúčast
žadatele

53 %

20 %

5%

61 %

5%

Spoluúčast
žadatele

popis zapojení
žadatele
do realizace
projektu
Bude realizováno
v roce 2014

Podané žádosti o dotace obcí Husinec a její příspěvkovou organizací ZŠ a MŠ koncem roku 2013 a v roce 2014

zdroj ﬁnancování

název dotačního programu

Přidělené dotace příspěvkové organizaci obce Husinec – Základní škole a mateřské škole Husinec-Řež v roce 2013

z p r á v y kzu lot bu cr e
a
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škola a školka

Přístavba ZŠ a MŠ
Husinec-Řež
O projektu dostavby naší školy a školky
jsme vás již informovali v předchozích
číslech Naší vesnice, kdy byl projekt
ve fázi studie a územního rozhodnutí.
Nyní je projekt před vydáním stavebního povolení a zpracovává se dokumentace pro provedení stavby, která
bude podkladem pro výběr zhotovitele.
Přístavbou vznikne nová třída mateřské
školy s kompletním zázemím (šatny, sociální zázemí atd.), nová jídelna pro základní
i mateřskou školu a kuchyně se skladovým
zázemím.
Celkové investiční náklady jsou odhadovány na 23,7 mil. Kč včetně DPH, z této
částky připadá 16,8 mil. Kč na stavební
část a 6,9 mil. Kč je na technické zařízení
budovy (vzduchotechnika, gastro vybavení,
zdravotní technika, plynovod, ústřední vytápění, elektro).
Potřebnost projektu byla ověřena demografickou studií (najdete na obecním webu
pod odrážkou OBEC), která dokazuje její
naplněnost minimálně do roku 2030. Ve fázi příprav zastupitelstvo na pracovním
setkání s autorem projektu, architektem
Pavlem Geierem, rozhodlo o dostavbě stávajícího areálu školy a školky na rozdíl
od možnosti výstavby samostatného objektu na jiném pozemku. Hlavním důvodem
je poměrně snadná možnost „přelévání“
funkcí objektu mezi školkou a školou podle
aktuální potřeby, společné využití kuchyně
a jídelny a v neposlední řadě i nutnost rekonstrukce stávající kuchyně, která je
na hranici životnosti i kapacitních možnos-
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tí. Dostavbou nové jídelny se v základní
škole uvolní prostor sloužící dnes kompromisně jako jídelna a družina, ve kterém
bude moci vzniknout další kmenová učebna. Rovněž využití tělocvičny, jejíž výstavba
je v budoucnu plánována v jihozápadní
části areálu, bude možné pro školní i školkové děti.
Rozhodnutí o dostavbě stávajícího areálu, které přinese výše zmíněná pozitiva, je
však investičně náročnější s ohledem
na složitý terén; pozemek je poměrně svažitý a geologické poměry předurčují složitější zakládání.
Současný trend ve stavebnictví je směřování k energeticky úsporným, a tedy
ekologickým stavbám, a tak i náš projekt je
navržen v tomto duchu. Jedná se o nízkoenergetickou stavbu s pasivními prvky, která je sice dražší ve fázi výstavby, ale významně spoří na provozních nákladech.
Na střeše nové přístavby budou umístěny
termické kolektory pro ohřev teplé vody,
konstrukce objektu bude splňovat standardy pro pasivní výstavbu. Pro efektivnější
způsob větrání a přísun čerstvého vzduchu
bude použita rekuperace tepla, díky které
je možno ušetřit až 75 % tepelných ztrát
způsobených větráním. V novém oddělení
školky je navržena prosklená fasáda s použitím izolačních trojskel, která zajistí možnost využití pasivních solárních zisků
v zimním období. Komfort dětí a zároveň
další úspory zajistí i podlahové topení, které na rozdíl od radiátorů nevíří vzduch a topí přesně v místě, kde je to potřeba, navíc
Naše vesnice 1/2014
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A
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MATERIÁLY

tento způsob vytápění nezabírá tolik potřebný prostor k umístění nábytku. Znovu
využívána je i dešťová voda získávaná
na pozemku.
Další příčinou zvýšených investičních
nákladů je nutná přeložka vodovodního
řadu, který vede pod zkratkou od Vltavy
do ulice Ke Škole, i nutná přeložka samotné cesty.
Koncem ledna 2014 jsme podali žádost
o dotaci z Regionálního operačního programu Soudržnosti Střední Čechy, výzva č. 77,
oblast podpory 3.3, Rozvoj venkova – oblast vzdělávání – MŠ, ze které žádáme
o dotaci ve výši 19 976 350 Kč. Výzva je
vypsaná s 20% spoluúčastí žadatele, tj.
4 994 088 Kč. První kolo dotačního řízení,
ve kterém se hodnotí přijatelnost a formální správnost projektu, jsme úspěšně absolvovali, nyní se naše žádost nachází ve fázi
hodnocení. Obec vkládá v přidělení dotace
velkou naději, protože z obecního rozpočtu
tuto investici není možné realizovat.
Vzhledem k tomu, že se jedná o výzvu
v režimu závěrečných výzev k dočerpávání
evropských dotací, bude v případě úspěšnosti žádosti termín samotné výstavby
i vyúčtování dotace velice napjatý. Stavba
by podle podmínek dotace měla být dokončena v dubnu roku 2015 a její kompletní
vyúčtování pak v červnu 2015.
Naše vesnice 1/2014

Možná si vzpomenete, že výzva byla
vypsána v srpnu 2013 a následně v září
zrušena. Velice jsme stáli o její znovuvypsání, naše obec dokonce vystoupila v médiích (Události v regionech z 24. 9. 2013
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10118379000-udalosti-v-regionechpraha/213411000140924-udalosti-v-regionech/). ROP Střední Čechy po zrušení
výzvu vypsal s dvouměsíční prodlevou znovu, koncem listopadu.
Celková výše alokovaných prostředků
ve výzvě je však „pouhých“ 135 mil. Kč,
což není mnoho zejména s ohledem na situaci v prstenci kolem Prahy, kde nedostatečnou kapacitu mateřských a základních
škol řeší mnoho obcí a měst.
Na závěr ještě uvádím pozitivní informaci, že na základě společných výzev a jednání starostů vzniká nový národní dotační
program určený pro řešení nedostatečné
kapacity základních škol v suburbanizovaných územích. Program by měl být tříletý
(2014–2016) a pro začátek do něj Rozpočtový výbor parlamentu alokoval 300 milionů Kč. Program bude administrován MŠMT.
Konkrétní podmínky čerpání z programu
jsou stále v přípravě.
Takže pokud by nám to tentokrát nevyšlo, netřeba ztrácet naději, je kudy pokračovat…
Ivana Zrzavá
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Jaro ve škole
Z povodňových peněz jsme pořídili nové
hrací prvky na zahradu. Je to domeček
na hraní pro děti z mateřské školy
a prolézací tunel.
Byly vyhlášeny výsledky zápisu do základní školy. Díky předběžnému schválení
navýšení kapacity školy mohly být přijaty
všechny děti, jejichž rodiče mají o vzdělávání v naší škole zájem. Zápis dětí do mateřské školy proběhne 31. března.
1. dubna proběhne ve škole projektový
den u příležitosti Dne ptactva.
Na 7. dubna škola pod vedením paní
učitelky Evy Káldy připravuje skoncování se
zimou a přivítání jara – vynášení Morany.
22. dubna oslavíme Den Země. Při této
příležitosti se bude konat slavnostní otevření „učebny v přírodě“, kterou v rámci

projektu vyhlášeného a financovaného
MŽP „Učíme se v přírodě, příroda učí nás“
budujeme v horní části školní zahrady.
Paní učitelky z mateřské školy pro předškolní děti připravily projekt „Poznáváme
své okolí“ a základní škola připravila pro
předškoláky cyklus přípravných hodin pro
úspěšný nástup do základní školy.
Chystáme se také na jarmark, Velikonoce, čarodějnice ...
Bližší informace o plánovaných akcích
školy naleznete na stránkách školy www.
husinecrez.cz nebo na vývěsce před školou. Chceme být aktivní a těší nás nejen
zájem dětí a jejich rodičů, ale také podpora
našich aktivit od široké veřejnosti.
Jana Chmátalová, ředitelka školy

Předškolní zařízení ve školním roce 2013/2014
Ve školním roce 2013/2014 jsou v obci kromě obecní mateřské školy, která má
k dispozici 39 míst, dvě nestátní zařízení – dětský klub „V lese“, tj. lesní mateřská školka, a dětský klub „Cesta nad údolím“. Obě nestátní zařízení navštěvují převážně děti,
které nebyly přijaty z kapacitních důvodů do obecní školky. Rodiče těchto dětí dostávají
od obce finanční podporu ve formě příspěvku na obědy. Podmínkou příspěvku je trvalé
bydliště v obci a právě nepřijetí do obecní MŠ.
Spolupráci mezi všemi třemi zařízeními považujeme za důležitou především pro děti,
protože každé zařízení má jiné možnosti. Proto jsme iniciovali schůzku mezi ředitelkami
školek, jejímž záměrem bylo najít možné společné body pro tuto spolupráci. Věříme, že
neformální kontakty mezi dětmi z různých zařízení, a tím i mezi jejich rodiči, mohou přispět k rozvíjení vzájemných vazeb v obci. Stručný zápis z jednání najdete na http://www.
husinec-rez.cz/zakladni-a-materska-skola/predskolni-zarizeni-v-obci/.
JM
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Jak se máme ve školce
Naši školku, tedy tu obecní, navštěvuje
39 dětí, z toho 23 předškolních.
Děti jsou tu jako doma. Je březen, a tak
si na slzičky v září už nikdo ani nevzpomene. Děti znají všechny kouty mateřské
školy, najdou si svou hračku, vědí, kam
mají odnést nádobí po obědě, kam se uklízí postýlka po spaní, kde najít v pondělí
čistý ručník, jak se jmenují paní učitelky,
vědí, co mají dělat, když zavoláme na procházce „kamarádi za ruce!“, zpívají, cvičí,
kreslí, a to vše s radostí.
Letošní školní rok chceme podpořit
u dětí radost z pohybu, kladný vztah
ke sportování. V horní třídě jsme si zařídili
malou tělocvičnu. Za finančního přispění
obce Husinec jsme koupili švédskou bednu
(krásně barevnou), žíněnky, balanční kruh
a paní ředitelka nám věnovala nevyužitou
školní ribstoli. Děti „velké cvičení“ baví,
střídají se každý týden. Cvičí ve cvičebním

Vyšetření zraku
předškolních dětí
Také v letošním roce proběhlo ve spolupráci s Lion´s Club Praha Strahov San Giorgio v mateřských školách screeningové
vyšetření pro včasné odhalení významných
refrakčních vad u dětí předškolního věku,
a tím i včasné zahájení účinné léčby.
Měření přístrojem Plusoptix je bezkontaktní, jednoduché a rychlé, a proto lze
dobře vyšetřit i malé a nespolupracující
děti. Účastnilo se ho celkem 130 dětí –
z Husince a Řeže přibližně 30, zbytek
z okolních obcí.
dr. Václav Holý

Naše vesnice 1/2014

úboru, a i tím je pro ně hodina výjimečná.
Předškolní děti chceme zapojit do pohybových aktivit více, naplánovali jsme pro
ně projekt „Poznávám své okolí“. Jde o tři
malé pěší výlety do Klecánek, na Řivnáč
a do Roztok nad Vltavou, čekáme jenom
na lepší počasí.
Ale je jaro, a tak si ho užíváme, všechny
děti jsou zapojeny v projektu „Jaro začíná
sněženkou“. Hledáme na procházkách kytičky, které ve školce lisujeme do herbáře,
učíme se mít rádi přírodu a chránit ji.
Opravdové učení teď prožívají naši nejstarší. Ve škole navštěvují Kurz pro předškoláky. Další přípravu na školu zajištují
dvakrát týdně paní učitelky ve školce.
Školní rok ještě nekončí, děti ještě čekají divadla, výlety, škola v přírodě, spaní
ve školce a další a my si to užijeme s nimi.
Za kolektiv mateřské školy
Marie Těthalová














Dětský klub „Cesta
nad
údolím“,
Ke Staré
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kultura

Srdečně vás zveme
na 2. řežský

VELIKONOČNÍ
JARMARK
V pátek 11. 4. 2014 od 14 do 18 hodin
na parkovišti u penzionu Hudec.
Stejně jako v loňském roce si budete moci pořídit velikonoční
dobroty – sýry, vejce z Klíčan, dezerty a sladkosti, uzeniny
a jiné, a čekají na vás také šperky, velikonoční dekorace,
proutěné výrobky a další drobnosti. Budete si moci uplést
pomlázku či v dílnách ve škole vyrobit tradiční drobnosti
s velikonoční tématikou.

Těšíme se na vás.
Připravujeme:

30. 4. 2014 Pálení čarodějnic – opět s vystoupením
skupiny historického šermu Fuente Ovejuna
14
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V Řeži si můžeme koupit
nejen rohlíky, ale i obrazy
Když jsem se před nedávnem nastěhovala do malebného údolí Vltavy v Řeži,
zajímala jsem se, co se ve zdejší obci
nachází. Při procházce jsem narazila
na malířský ateliér.
Atelier JKArt je otevřený i pro veřejnost.
Malířka Jarmila Králová v obci vyrostla
a po letech se sem vrátila nejen se svou
tvorbou, ale i s kurzy pro veřejnost.
Dětský kroužek vychází z walfdorské
pedagogiky a byl sestaven za pomoci odborníků. Děti se zde už od tří let seznamují s malířskými technikami a rozvíjejí hravou formou svou kreativitu. Učí se
kombinovat barvy, modelovat a vytvářet
i praktické věci. Důraz je kladen především
na rozvoj jejich vlastní osobnosti a individuality, tolik potlačovaný v dnešní výkonově zaměřené společnosti. Jejich pokrok
používání barev a tvoření je velice zjevný.
Každou středu je ateliér otevřen pro
„Malování pro radost“, které zvládne každý. Vedení je přizpůsobeno schopnostem
účastníků. Na tvorbě kurzů pro do dospělé
se podílel i akad. malíř Libor Kaláb, vedoucí katedry kresby na UMPRUM. Kurzisté si
užívají oblíbeného tvořivého odpočinku
a někteří se připravují třeba na výtvarnou
školu. Pro ty, kteří nemají možnost navštěvovat kurz ve všední dny, je připraven sobotní intenzivní workshop „Každý umí malovat“. Ten bývá zaměřen na olejomalbu,
akvarel nebo enkaustiku a pastel.
Naše vesnice 1/2014

Tento jsem také s radostí absolvovala
a vytvořila své první dílo. A na středečních
kurzech objevuji svého skrytého malíře
v sobě a nestačím se divit.

Ateliér Jarmily Králové na Červené skále

Jarmila Králová uvedla: „Snažím se
v lidech vzbudit radost z tvorby, na kterou
mnozí v dnešní výkonnostní době zapomněli. Je radost vidět, když lidé opouštějí
naše setkání s obrazem, který sami vytvořili, a stále nevěří, že oni jsou autory.“
Díla dětí i dospělých jste mohli vidět
v únoru na výstavě ateliéru na zámku
v Horních Počernicích, případně o nich číst
v podzimním čísle časopisu Rytmus života.
A kdo že je ta paní z ateliéru?
Ing. Jarmila Králová se celý život soustavně vzdělává a je člověkem mnoha zájmů. Vystudovala oděvní průmyslovou školu a Vysokou školu ekonomickou. Její
zájem o výtvarné umění ji dovedl na vyšehradský Slavín na přednášku profesora
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kultura
Vratislava Jana Žižky, malíře a grafika.
Osudové setkání s ním jí změnilo život, stal
jejím učitelem (náhodou je, že i on jako
dítě žil nějaký čas v Řeži). Opustila oděvní
výtvarnictví a studovala dále na pražské
UMPRUM malbu, kresbu i grafiku. Její obrazy jste mohli vidět na mnoha výstavách.
Velkým zážitkem pro mne byla vernisáž,
kde četl básně Věry Ludvíkové inspirované
obrazy Jarmily Králové pan Radovan Lukavský, nebo vernisáž výstavy, kde
na housle zahrál a výstavu uvedl Jaroslav
Svěcený. V současné době některé z obrazů paní Jarmily Králové uvidíte v prostorách Creative Gate, Jindřišská 5, Praha 1
(do konce dubna 2014).
Malířka Jarmila Králová hledala inspiraci na studijních cestách po celé Evropě,
učarovala jí především Florencie a Barcelona. Následovaly cesty do Řecka, Egypta
a po celém světě. Studovala ornamenty
a kulturu v Mongolsku, Indii, Thajsku, ale
i v Kanadě a velkým podnětem bylo i Mexiko plné barev i pyramid. A to vše dnes
můžete najít v jejích obrazech a přenést si
je do svého domova.
Paní Králová se věnuje poradenství
v oblasti bytového feng-šuej. Pomocí systému Královských barevných čtverců, který
k tomu vytvořila, můžete docílit dokonalé
útulnosti vašeho domova. Tyto čtverce vám
mohou být zhotoveny i na míru. Pokud by
vás tato oblast zajímala, můžete se dozvědět více ve stejnojmenné knize.
Pestrou mozaiku zálib doplňuje dlouholeté studium zdravého životního stylu. Jejími učiteli byli především manželé Tomášovi, ale i pan Josef Studený a další. Dnes
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studuje „Healing Touch Tantra“ u Mistra
Edgara Ta.
Studijní cesty a osobnosti, se kterými se
potkala, ji zavazují předávat tyto poznatky
prostřednictvím svých kurzů dál. Pokud
půjdete kolem, určitě se zastavte.
Více informací na www.obrazykralova.cz
Jana Fišerová

Atelier JKArt,
Červená Skála 331, Řež

zve 5. 4. 2014 na kurz:

„Malování pro radost“
Podpoření vaší vlastní kreativity na základě
malby olejem, vytvoření vlastního abstraktního
obrazu. Hlavním cílem je aktivní relaxace a příjemně strávený den včetně uvolňující masáže.
Nahlédnutí na použití barev v interiéru i na oblečení a vyhledání své podporující barvy. Polarita těla. Tyto poznatky vás nakonec dovedou
k vytvoření vlastního olejového obrazu. Pokročilí pracují na zátiší nebo vlastním tématu.
pravidelné kurzy 1x týdně:
dospělí
středa
děti 3–6 let
čtvrtek
děti 6 a starší
čtvrtek

17– 21 h
16–17 h
17–18.30 h

www.obrazykralova.cz
tel. 731 158 787
Naše vesnice 1/2014
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Jarní plány Polepšovny ducha – srdečně vás zveme
Sledujte web www.polepsovnaducha.cz nebo Facebook

12. 4. 2014 Teritorialni tyatr
od 19.00 hodin (ochotnické divadlo)
Třicetiminutová ukázka improvizační skupiny
Přestávka s hudbou 20–30 minut
Hlavní představení HLEDÁ SE STALIN
(protikomunistická absurdní ulítlá groteska)
Volná zábava a dojezd s dobře vybranou muzikou
Vstupné dobrovolné
Dramaturgie a produkce: Daniel Münich

26. 4. 2014 Yardyáda – 5. ročník
Běh na 10 000 yardů na svátek Jardů. Prezence ve 13.00 hodin.
Běh pro děti startuje v 13.45 – běh na 500 a 1000 yardů podle věku dítěte.
Hlavní běh startuje v 15.00 hodin.
Dobroty z udírny, občerstvení, hudba, pokec. Nemusíte běžet, přijďte fandit.
Organizace: Jarda Pína

17. 5. 2014 Ráj houbařů
nářez klecanské poppunkové kapely – venkovní pódium
Po loňském megaúspěchu se vracejí ve stejnou dobu na stejné místo.
Začátek cca v 19.00 hodin, detaily na plakátech a na webu.
Dramaturgie a produkce: Ráj houbařů
Naše vesnice 1/2014
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Akce je určena dětem od 1. do 5. třídy, případně jejich sourozencům předškolákům či
šesťákům, a omezena kapacitou a možnostmi obecní knihovny v Řeži. Účastníci budou
potřebovat spacák, karimatku, přezůvky, pití a hladovci něco k jídlu.
Na Noc s Andersenem je nutno se přihlásit nejpozději do středy 2. 4. 2014, přihláška
je ke stažení na http://www.husinec-rez.cz/knihovna/ nebo je k dispozici v knihovně
ve čtvrtek od 16 do 18 hodin. Podrobnější informace na tel. čísle 606 032 556, knihovnice Jana Münzbergerová.
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Kdo je komisař Vrťapka
Komisař Vrťapka je populární postavička psího detektiva, který při svém pátrání nevyužívá jen rychlost a sílu, ale především svůj ostrovtip a bystrou hlavu, což
učí i své detektivní kamarády.
Jeho čich na zločince je fenomenální,
pátrací metody neotřelé a hravě se vy-

pořádá s každým zapeklitým případem.
Ale hlavně je s ním obrovská legrace.
Jeho případy jsou napěchované parodickou nadsázkou a komentáře plné slovních hříček. Komisař Vrťapka umí bavit
celou rodinu!
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Historický snímek rozkvetlého sadu u Vltavy s vrchem Řivnáčem v pozadí

Vítáme naše nové spoluobčánky:

Ines Lasso Alvear, Jan Pavel Blahuš,
Lucie Handrejchová, Lucie Hejzlová,
Alena Ledvinka, Tomáš Mika, David Novotný,
Oskar Panec, Daniel a Michael Štolcovi,
Veronika Vindušková, Anna Vomáčková, Anna Vyšínová
Starostka a obecní zastupitelstvo
projevují upřímnou soustrast rodinám
pana Jiřího Bendy,
pana Milana Čapka,
pana Jana Dosoudila.
20
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Vážení sportovní přátelé, fanoušci
našeho fotbalového klubu,
po mírné zimě začíná vykukovat sluníčko, což je jasnou předzvěstí, že i naši fotbalisté co nevidět zahájí svou stíhací jízdu
v mistrovské soutěži. Podzimní část nám,
alespoň co do výsledků, tak úplně nevyšla,
tak nezbývá než věřit, že jarní pasáž nám
přinese více bodíků, vstřelených branek
a velkou porci pěkného, kombinačního
fotbalu.

Přes zimu mužstvo pouze neodpočívalo,
ba naopak, část týmu se pravidelně účastní každé pondělí tréninku sálové kopané
v hale v Chabrech, část chodí na pravidelné cvičení přímo v Řeži a největší část se
zúčastnila již našeho třetího ročníku zimního soustředění na Benecku. Oproti loňskému roku byla na tomto soustředění účast
hojná, chlapci si kupodivu i zalyžovali,

Náš brankář J. Strnad v akci – snad se mu bude na jaře dařit a dotáhne tým k mnoha výhrám

Naše vesnice 1/2014
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i když sníh byl pouze umělý (přírodního
jsme ani cestou moc nepotkali), lehce se
odreagovali a načerpali novou sílu do lítých
jarních bojů… Začátkem března již začínají i venkovní tréninky, kde by to chtělo
účast co nejvyšší. Koncem třetího měsíce
již tradičně začíná mistrovská sezona, tak
věřme, že naši borci budou dostatečně
nachystáni ke skvělým výkonům a budou
nás dostatečně bavit svými „finesami“.
Určitě jim pomůže i účast vás, našich
fanoušků, kteří budete náš tým podporovat. Podrobný rozpis zápasů naleznete
na tradičních místech – nástěnka před
samoobsluhou a v hospůdce Na hřišti.
Přes zimu se neflákali ani naši veteráni

a odehráli již tradiční turnaj starých gard
na umělé trávě ČAFC Praha. Výsledky byly
o něco slabší než v předchozích letech (všechny zápasy = porážka), nicméně hezky jsme se
proběhli a proti těžkým soupeřům (kolikrát
bývalí hráči divize) jsme vyloženě nepropadli
a odehráli slušná utkání… Stejně tak během
jara odehrajeme několik přáteláčků, na které
jste samozřejmě srdečně zváni…
Přeji všem našim hráčům úspěšný vstup
do jarní sezony, ať vše překonáme bez
vážnějších zranění a incidentů. V příštím
vydání vás budu informovat, jak naše cíle
byly naplněny…
Sportu zdar a fotbalu zvlášť
Michal Ráž, prezident klubu

zájmová činnost

Myslivost

Nimrod
Každý již zřejmě někdy slyšel, že se
o myslivcích mluví též jako o nimrodech.
Málokdo však asi ví, jak toto označení
vzniklo. Má původ od Nimroda, o kterém je
zmínka již v Bibli. V první knize Mojžíšově
(Genesis) se praví, že Nimrod byl synem
Chuse (Kúše), vnukem Cháma a jeho pradědem byl známý stavitel archy Noe. Je
charakterizován jako „mocný muž na Zemi
a silný lovec před Hospodinem“. Bible mu
připisuje, že vládl v Babylonu, Uruku, Akkadu, Kalchu a Ninive. Všechna tato města
byla centry starověkých říší na území Mezopotámie, což bylo úrodné území mezi
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řekami Tigridem a Eufratem. Je to oblast,
kde již od poloviny 4. tisíciletí před naším
letopočtem vznikly říše Sumerů, Babyloňanů a Asyřanů jako první velké státy světa.
Pěstovalo se zde ve velkém obilí, což byl
předpoklad vzniku a trvání státních útvarů.
Byla tím zajištěna výživa obyvatelstva a zároveň jeho ochrana před nájezdníky. Příroda zde byla bohatá na rákosiny, bažiny,
stepi i křovinaté lesy. V nich žili jelen, daněk, divoké prase, buvol, divoký osel, zajíc,
antilopa a dokonce i slon a pštros. Kromě
toho mnoho stepního i vodního ptactva.
Není divu, že sem byl umístěn biblický ráj.
Tam, kde byla zvěř, tam byli i lovci. Archeologické památky nám ukazují mnoho
loveckých výjevů, hlavně lovy na velké
šelmy, jako jsou lvi. I když byla většinou
lovena drobná a spárkatá zvěř jako složka
lidské potravy, zobrazení panovníka na lovu velké zvěře zvyšovalo jeho důstojnost,
stejně tak jako jeho vyobrazení ve válečných scénách. Je jasné, že lov byl již tenkrát zálibou mocných a vlivných osob.
Abychom jim však nekřivdili, tito panovníci
zakládali ve svých palácích botanické a zoologické zahrady i první obory. Lovilo se
do sítí i různými zbraněmi, především luky
se šípy a oštěpy.
Jedním z těchto vládců byl také Nimrod,
jehož lovecká vášeň byla silnější a známější než u jiných, a tak se dostal až do biblických textů. Na druhou stranu v některých
mimobiblických hebrejských, křesťanských
a arabských pramenech se uvádí, že Nimrod zahájil stavbu Babylonské věže, protivil
se Bohu, stal se symbolem zla a jeho jméno
bylo synonymem rebela, tyrana a despoty.
Naše vesnice 1/2014

Pieter Brueghel st.: Babylonská věž (1563)
olej na dřevě, 114 x 155 cm
Kunsthistorisches Museum, Vídeň
V popředí je vidět král Nimrod kontrolující
průběh stavby.

Měl zahynout při povstání čtyř králů, když
byl poražen Abrahámem, který naopak
představoval symbol dobra. Historici, orientalisté, asyrologové a další badatelé se
snažili nalézt vztah mezi Nimrodem a historickými postavami Mezopotámie. Ztotožňovali Nimroda s různými králi, zmiňovanými
v písemných památkách na klínopisných
hliněných destičkách. Bohužel zatím bez
nezvratného důkazu.
Nimrodovo jméno se také objevuje
v názvu pahorku, jemuž Arabové dali označení Nimrud. Tady v roce 1845 vykopal
britský archeolog Layard starověké město
Kalchu s palácem asyrského krále Aššurnasirpala II. Tento král, stejně jako jeho
předchůdci i následovníci, žil v duchu Nimrodově. V paláci byly nalezeny reliéfy s loveckými výjevy i naturalistickými obrazy
zvířat, které vypovídaly o způsobu lovu
asyrských knížat a staly se významnými
exponáty světových muzeí.
Luboš Smetana
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TOM Řež

Co s načatým jarem?
První letošní výlet se sice uskutečnil
v lednu, ale jelikož zima připomínala spíše
jaro, směle můžeme nazvat výlety minulé
i budoucí jako jarní!
V neděli 19. ledna ráno jsme se vypravili vlakem do hornického muzea v Kladně,
vystoupili jsme v Kladně-Švermově, kde
nás čekala 2,5 km dlouhá cesta okrajovou
částí města až do obce Vinařice, která
s Kladnem těsně sousedí. Jedním očkem
jsme pokukovali po vinařickém vězení,
které je naproti bývalému dolu, ale trefili
jsme správně. Ujal se nás pan průvodce,
bývalý dlouholetý zaměstnanec místního
dolu. Nejprve jsme se podívali na krátký
film o dolu Mayrau a pak jsme už procházeli jednotlivé budovy a provozy areálu
bývalého dolu. Jako první jsme navštívili
zázemí pro horníky – řetízkovou šatnu,
umývárnu, lampovnu a další. Potom jsme
se podívali do budov, ze kterých vedly cesty už pod zem. Jámy jsou už dnes sice
zasypané, ale všechno ostatní ještě stojí,
takže jsme obdivovali a pozorně naslouchali výkladu. Dalšími neméně zajímavými
budovami byly strojovny. Viděli jsme tři
těžní stroje, z nichž ten nejstarší, parní stroj
Ringhoffer, nám pan průvodce dokonce
předvedl v pohybu. Prolezli jsme si i tzv.
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Výlet do hornického muzea

Dýmnici – napodobeninu skutečného dolu,
která sloužila k výcviku báňských záchranářů. Pod zem jsme se ale přece jenom
podívali – štolou v kopci Homole, kde jsme
si prohlédli reálnou ukázku způsobů dobývání uhlí. Cestou zpět na nádraží jsme narazili na travnatý plácek, kde jsme si zahráli několik her pro zahřátí, a pak už jsme
vyrazili směr Řež.
Naše vesnice 1/2014
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15. března jsme vyjeli na opačnou stranu – do Prahy. Vystoupili jsme v Holešovicích a prošli jsme se kolem Vltavy do Stromovky, kde jsme se kvůli dešti schovali
pod stromy, nasvačili se, našli „kešku“
a zahráli si hru. Pak už jsme pospíchali
přes Stromovku, minuli bubenečské nádraží a stanuli jsme u cíle našeho výletu – Staré kanalizační čistírny. Vydali jsme se
na prohlídku, kde jsme se dozvěděli něco
o tom, jak se čistí odpadní voda, viděli jsme
původní technologické zařízení, prošli jsme
několik štol a strojovnu a zhlédli krátký film
o provozu čističky ze čtyřicátých let 20.
století. Po prohlídce přestalo pršet, tak
jsme se na chvíli vrátili do Stromovky
na hřiště. Domů jsme pak odjeli z bubenečského nádraží.
V dubnu, v době velikonočních prázdnin,
nás čeká už tradiční výprava na naši chalupu v Knínici. Pojedeme v termínu 17. –
20. 4. Vše nasvědčuje tomu, že tentokrát to
bude bez sněhu, takže si určitě krásně
užijeme jara. V plánu je výlet na Děčínský
Sněžník a důkladné prozkoumání okolí

Knínice. Tak se těšte! V květnu se pak
chystáme na víkendovou výpravu do Náchoda a okolí. Podrobnosti o plánovaných
akcích se včas dozvíte.

Stará kanalizační čistírna

Probíhají také přípravy na letní tábor,
jedeme první dva týdny v červenci do Milčic u Blatné v jižních Čechách. Uzávěrka
přihlášek už se pomalu blíží, ale opozdilci
mají ještě šanci… Více najdete na oddílovém webu www.tomrez.com a oddílových
nástěnkách v obci.
Za TOM Řež Jitka Kroupová

Vzpomínáme
Letos by se Mirek Hodan, zakladatel Turistického oddílu
mládeže v Řeži, dožil devadesáti let.
Mirek byl vzácný a nezapomenutelný člověk, který se otiskl
do srdcí, duší a charakterů desítek kluků a děvčat, kteří mu rostli
pod rukama. Určitě nejen pro mne, ale i pro mnohé další
byl Mirek inspirací, vzorem a autoritou.
Mirku, měli jsme tě rádi.
Za všechny Ivča Pínová
Naše vesnice 1/2014
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Obecní úřad Husinec a A.S.A., spol. s r. o.,
pořádají mobilní

sběr nebezpečných odpadů
v sobotu 5. 4. 2014
Mobilní sběrna bude přistavena:
11.30 – 12.00
Horní Řež – u samoobsluhy
12.10 – 12.30
Dolní Řež – u stanoviště tříděného odpadu
12.40 – 13.00
Husinec – u hasičské zbrojnice
Povinností občanů je odevzdat nebezpečný odpad pouze
osobě obsluhující mobilní sběrnu a neponechávat odpad volně
u sběrného místa!

Předmětem sběru jsou:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vyjeté oleje a olejové ﬁltry včetně obalů
Fritovací oleje
Barvy, laky, obaly tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice apod.
Kyseliny, louhy, rozpouštědla, čističe a domácí chemie
Nádobky od sprejů, izolačních pěn apod.
Neupotřebená léčiva
Fotochemikálie
Elektrozařízení (televize, monitory, ledničky, mrazničky a drobné
elektro, baterie apod.)
Pneumatiky (osobní do velikosti Avia a bez disků)

Předmětem sběru NEJSOU nebezpečné odpady stavebního charakteru
s obsahem azbestu – eternit apod.
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Obec Husinec ve spolupráci s Diakonií Broumov
vyhlašuje

sbírku použitého ošacení
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony,
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky – vše nepoškozené
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
Obuv – veškerou nepoškozenou
Hračky – nepoškozené a kompletní
Peří, péřové přikrývky a polštáře
Menší funkční elektrospotřebiče – vysavače, žehličky, topinkovače, kulmy, holicí
strojky, hodinky, váhy, mixery, kávovary, vrtačky, mikrovlnky, počítače

Věci, které vzít nemůžeme:
•
•
•

ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů
nábytek, jízdní kola a dětské kočárky – ty se transportem znehodnotí
znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční v garážích ve dvoře obecního úřadu:
v pondělí 28. dubna
9.00 – 18.00 h
v úterý 29. dubna
9.00 – 15.00 h
Věci, prosíme, zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem.
Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje
sociální služby pro občany z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně
potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost.
Více na www.diakoniebroumov.org
Bližší informace na tel. 606 032 556, J. Münzbergerová
Naše vesnice 1/2014
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Svoz biokontejnerů 2014
sudé pondělky
Nevyvezené popelnice hlaste na tel.: 283 911 111
31. 3.
4. 8.
14. 4.

18. 8.

28. 4.

1. 9.

12. 5.

15. 9.

26. 5.

29. 9.

9. 6.

13. 10.

23. 6.

27. 10.

7. 7.

10. 11.

21. 7.

24. 11.

Popelnici ke svozu připravte v neděli večer!!

Svoz kontejnerů na tříděný odpad 2014
PAPÍR

každý pátek

PLASTY

každé pondělí a čtvrtek

TETRAPACK

sudé pondělky

SKLO – úterý

28. 1., 25. 2., 25. 3., 22. 4., 20. 5.,
17. 6., 15. 7., 12. 8., 9. 9., 7. 10.,
4. 11., 2. 12., 30. 12.
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A
B
C
D
E
F
G
H
I
Jarní pranostika:
„Jak hluboko v dubnu namokne, tak hluboko … (dokončení v tajence).“
VODOROVNĚ: A. Zkratka bývalé Československé televize; dostatečně. – B. Dělo; planeta sluneční
soustavy. – C. Zastaralý operační systém počítače; místní část města Sázava; léčivá aromatická
rostlina. – D. Jméno feny; podlahové krytiny; šatní motýlek. – E. TAJENKA. – F. Povrchový důl; biblická
postava; rodový svaz. – G. Patřící Adamově partnerce; letopis; značka elektrospotřebičů. – H. Součást
aromatických olejů; povrchní obdivovatelé všeho módního. – I. Obchodní dům s nábytkem; ﬁrma
zabývající se svozem odpadů.
SVISLE: 1. Obec na soutoku Vltavy a Sázavy. – 2. Patřící autorovi středověké kroniky. – 3. Frekventovaná;
bomba. – 4. Zkratka bývalého bezpečnostního sboru; výraz pochopení; část obličeje. – 5. Toulec; Dietlova
hrdinka; iniciály dramatika Kundery. – 6. Divadelní noviny; otoman; slovenská předložka. – 7. Sibiřská
řeka; které (zastarale); hloupá žena. – 8. Domácky Samuel; anglicky „ptát se“; výherní poukázka. –
9. Část krovu; druh pečiva (hovorově). – 10. Maroditi. – 11. Jméno herečky Vránové.
POMŮCKA: H. Anol. – 8. Ask.

VYLUŠTĚNÍ Z MINULÉHO ČÍSLA: Zdiby; Klecany; Panenské Břežany.

Naše vesnice 1/2014

Jitka Kroupová
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sousedství

Husinec-Řež: dobré místo
pro bydlení i práci
Málokoho by napadlo, když vidí proud
pracovníků ráno co ráno mířící od vlakové zastávky Řež k bráně nebo
postupně se sjíždějících či scházejících
z obce Husinec-Řež do rozsáhlého areálu ÚJV Řež, a. s., že tomu tak nebylo
vždy. Před šedesáti lety zde zakotvila
tak akorát nákladní loď s kaly z pražských čističek odpadních vod. Pozemek
totiž obsahoval vyhnívací jámy.
Píšeme rok 2014
V současné sobě nachází práci v areálu
na pravém břehu Vltavy více než tisícovka
lidí. A to nespočítáme ty, kteří za těch necelých šedesát let zdejšími ústavy, firmami
a zařízeními prošli. Zajímavější by bylo
zjistit, kolik z nich se rozhodlo spojit svůj
nejen profesní, ale i soukromý život s tímto
místem, obcí Husinec-Řež. Kolik „starousedlíků“ přivedla právě sem jejich práce
a jejich rodiny dnes považují Řež za svůj
domov nebo zde našli místo k bydlení.
Jedním z nich je Karel Křížek, od července
2013 generální ředitel a předseda představenstva ÚJV Řež, a. s. Přišel do ÚJV Řež už
v roce 2008 a do roku 2009 pracoval
ve funkci výkonného ředitele. Do práce
docházel z tzv. startovacího bytu. Místo si
natolik oblíbil, že do roka si tady koupil
vlastní bydlení, a i když později působil
jinde (ČEZ), stal se Husinec jeho druhým
domovem vedle Českých Budějovic, které
jsou přeci jen trochu z ruky na každodenní
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dojíždění. Vždy si uvědomoval, a ve své
nynější funkci o to víc, jak se navzájem ÚJV
Řež, a. s., a obec Husinec-Řež ovlivňují
a prolínají.
Dobrý soused je ten, ...
...který rozumí problémům svého okolí
a umí s nimi pomoci. Ale ruku na srdce, i ten
nejlepší soused může být někdy otravný:
seká trávu, řeže stromy, přistavuje patro
nebo jen griluje a slaví na zahradě. Podobně
je tomu i v sousedských vztazích obec
a „závod“. „Jsme si vědomi toho, že každá
stavba, kterou jsme za ta léta realizovali,
měla svůj dopad na klid obce, na druhé
straně jsme se podíleli finančně například
na výstavbě retardérů zpomalujících automobilovou dopravu. Nebyli jsme nikdy lhostejní k potřebám obce v době povodní a při
likvidaci jejich následků, a ty tady umí pěkně řádit,“ říká Karel Křížek a pokračuje:
„Jsme společnost, která nabízí svým partnerům širokou škálu ekologických a životní
prostředí chránících technologií a služeb,
a bylo by tedy divné, kdybychom se stejně
nechovali k obci, kde jsme všichni doma.“
Plány na rok 2014
V podrobném plánu aktivit ÚJV Řež, a. s.,
na rok 2014 je celá řada podnikatelských
úkolů a záměrů, ale vedle toho i takové,
které se bezprostředně týkají spolužití
s obcí. Sem určitě patří ekologické projekty
například přímo v areálu: důraz na recyklaNaše vesnice 1/2014

sousedství

ci odpadů, co nejlepší zúročení poznatků
a zkušeností z povodní roku 2013 nebo
zvýšení nároků na dodržování bezpečnosti
v celém areálu. Jsou zde ale i cíle mimo
společnost, které její život ovlivňují. „Zapojili jsme se spolu s obcí do boje za prosazení rekonstrukce či modernizace, název
teď nehraje roli, silnice do Husince, kterou
považujeme v některých úsecích za velmi
nebezpečnou. Uvidíme, jak bude reagovat
hejtmanství. Nezapomeneme ani letos
na podporu zkrášlování obce, něco už je
vidět, prostor u penzionu nebo v okolí lávky, ale jsme teprve na začátku roku a končící zimy,“ upozorňuje při výčtu plánu
na tento rok Karel Křížek. Projekty podnikatelské na rok 2014 a především na další
léta dávají, při jejich splnění, jistotu pracovních míst a klidu i obyvatelům Řeže, kteří
spojili svůj život s areálem v údolí stejně
jako s obcí samotnou.
Rok 2014 bude důležitý pro stavební
dokončení a zajištění technologického
Naše vesnice 1/2014

vybavení objektů významného projektu
budovaného s podporou Evropské unie:
SUSEN (udržitelná energetika) a dostavbu
školicí a diagnostické části Výzkumného
a vývojového PET Centra Řež. Staveb, kvůli kterým loni obcí projela nejedna míchačka betonu či těžký nákladní vůz. „Jsme
před kolaudacemi a moc se na to těšíme.
Trvalý rozvoj areálu představuje z podnikatelského hlediska dobrý signál i pro obec,
říká: ano, chceme tady působit, rozšiřovat
své komerční aktivity a tím nejen nabídnout jistoty stávajícím zaměstnancům, ale
i vytvořit nová pracovní místa a v neposlední řadě intenzivně spolupracovat s obcí
samotnou. Chceme, aby se nám tady všem
dařilo dobře, a když náhodou někdo z nás,
s plnou hlavou práce, zapomene včas
zaplatit poplatek za popelnice, vnímáme
dopis z úřadu jako přátelské sousedské
upozornění,“ uzavírá naše povídání se zasvěceným úsměvem Karel Křížek.
-wěr-
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tři čtvrtě roku
po povodni
Počítat s přírodou
Devět měsíců po červnové povodni začíná být čas na předložení výsledků jednání
všech stran, jejichž cílem je snížit co nejvíce
ničivé následky povodně. Z jednání, která
od podzimu probíhala a na něž jsme většinou byli pozváni, přinášíme to nejdůležitější.

povodně je k dispozici větší prostor na zadržení vody), dále ČVUT zpracovává vodohospodářské řešení nádrží, ve kterém budou posuzovány veškeré vlivy a nakládání
s vodami na Vltavské kaskádě.

„Přehrady a povodně“ v Senátu
V říjnu 2013 se v Senátu Parlamentu ČR
sešli se zástupci obcí postižených povodní
představitelé státního podniku Povodí Vltavy a Ministerstva zemědělství, kteří shrnuli
aktuální data z povodně a načrtli, kudy by
se zmírňování následků povodně mohlo
ubírat. Materiály z vystoupení představitelů
obou institucí na semináři s názvem „Přehrady a povodně“ lze najít na webu obce.
Výstupy jsou velmi zajímavé, ale spíš globální, a konkrétní dopad na malé a specifické území naší obce nemají.

Ministerstvo zemědělství bez odpovědi
V listopadu 2013 obce na dolním toku
Vltavy podepsaly výzvu, kterou iniciovali
starostové Chvatěrub a Kralup. Obce se
v ní obracejí na tehdejšího ministra zemědělství Tomana s požadavkem na vypracování nového regulačního systému celé
kaskády, jehož součástí je nejen trvalé
zvýšení retenčního prostoru přehrad, ale
i vypracování koordinačního povodňového
systému mezi přehradami. Celé znění výzvy je také k dispozici na webu obce.
Na tuto výzvu nepřišla od MZe žádná reakce… Zástupci obcí se nyní chystají mluvit
na toto téma s novým ministrem Jurečkou.

První reálná změna
V říjnu se také konalo v Kralupech setkání starostů obcí, které tvoří spolu s Kralupy správní obvod s rozšířenou působností – jinak řečeno pod Kralupy spadají. Naše
obec sem nepatří, patříme pod Brandýs
nad Labem, nicméně to, co zaznělo, je důležité i pro nás. Ředitel Povodí Vltavy
RNDr. Kubala zde uvedl, že retenční prostor Orlíku a Slap byl navýšen (v případě

Vstřícný postoj Prahy
V únoru 2014 jsem měla možnost mluvit s primátorem Prahy Hudečkem, který
mě ujišťoval, že pražské povodňové zábrany nezhoršují v době povodní situaci
u nás, a především slíbil podložit svoje
tvrzení odbornou studií. Také vysvětlil,
proč nesouhlasí se stavbou povodňových
zábran u ZOO v Troji a že o nich zatím
není rozhodnuto.
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Vltava v Řeži v červnu 2013

Další konkrétní opatření
V únoru také proběhlo druhé setkání
obcí ve správním obvodu Kralup, které
navazovalo na říjnovou schůzku. Ředitel
Povodí Vltavy potvrdil, že se pracuje
na čistění koryta řeky, které by mělo být
dokončeno do konce roku 2015. Doplňuje
se monitorovací systém – bude vybudován
nový měrný profil v Dolanech, protože
profil pouze v Chuchli není vyhovující. Studie ČVUT, která podrobně analyzuje funkce
Vltavské kaskády, byla dokončena. Z ní
bude vycházet změna manipulačních řádů na Vltavské kaskádě tak, aby se skutečně efektivně reagovalo na odpouštění
vody z přehrad při extrémních situacích,
a i další protipovodňová opatření.
Naše vesnice 1/2014

Zdokonalit informační systém obce
Státní fond životního prostředí vypsal
v březnu 2014 dotační titul pro obce
na zlepšení systému povodňové služby.
O dotaci samozřejmě žádáme, protože by
umožnila převést náš starší systém obecního rozhlasu na moderní bezdrátový, pokrytí celé obce doplněním dalších reproduktorů, systém by dovolil hlášení
do obecního rozhlasu z mobilu či přenosné
centrály z jakéhokoliv místa. Zdokonalil by
se systém SMS zasílaných ohroženým občanům a především by mohl být v katastru
obce v řece umístěn nový elektronický vodočet, které by aktuální situaci přenášel
na internet, kde by ji každý mohl sledovat
v reálném čase. Pokud by byly do systému
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Vlídná tvář Vltavy v Řeži na historických snímcích

prostřednictvím digitálních povodňových
plánů zapojeny okolní obce či Praha, měli
bychom aktuální informace i z jejich vodočtů. Systémy musí být prostupné, proto
spolupracujeme při žádosti o dotaci s naší
nadřízenou obcí Brandýsem nad Labem
a jejím odborem krizového řízení.
Systém by samozřejmě fungoval a sloužil stále, nejen v době povodně, ale při ní by
významně zjednodušil a systematizoval informovanost.
vodouprotivode.cz
Seznámili jsme se se systémem protipovodňových zábran Tiger Dam, které
v zásadě nahrazují pytle s pískem (více
na webové adrese v titulku). Pokud se
po dalších jednáních s techniky ukáže, že
by tubusy naplněné vodou mohly někde
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v obci pomoci, chceme jednat s Brandýsem nad Labem o možnostech, zda lze
tento systém financovat pro více obcí
z centra.
Povodňová prohlídka břehů Husince
a Řeže
18. března 2014 v katastru naší obce
proběhla povodňová prohlídka toku Vltavy.
Pozváni byli zástupci Povodí Vltavy, krizové
řízení z MěÚ Brandýs nad Labem a vodohospodář ÚJV. Cílem prohlídky je rozhodnout o opatřeních, která zkultivují a upraví
břeh a odstraní možné překážky, které
by zhoršovaly průběh povodně. Povodňová prohlídka je institut daný zákonem
a na jejím základě je možné vlastníkům
odstranění překážek nařídit. Zápis z prohlídky je také k dispozici na webu obce.
Naše vesnice 1/2014
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Hranice možného
Přes všechny zásahy vzbuzující naději
na příští zlepšení si musíme uvědomit, jak
vypadá profil břehu v obci a kde se nacházejí zatápěné domy – bohužel v místech
historických rozlivů řeky. Vltavská kaskáda
je schopna eliminovat důsledky dvacetileté
vody, horší povodně nezadrží, musíme se
s tím smířit. Může ovšem fungovat tak, že
průběh povodně nezhorší, ale díky manipulačním řádům zlepší. To ale musí pršet tak,
aby voda tekla do nádrží. Bohužel při vy-
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datných deštích v povodí Berounky a Sázavy jsou tyto dvě téměř neregulované řeky
schopny bez dotčení přehrad kaskády způsobit na dolní Vltavě stejnou povodeň, jako
byla ta loňská.
Velký význam má proto dodržování pravidel v aktivních zátopových oblastech – žádné
objekty, které jsou překážkou rozlité řece
a mohou uplavat, žádné pevné a neprostupné
ploty, žádná výsadba stromů. Samozřejmě
žádná nová výstavba a žádná navážka na břehu řeky. Týká se to i různých „kompostů“,
které se při povodňové prohlídce na březích
objevily. V tomto smyslu stop těmto záměrům
musí kontrolovat obec a zodpovědně k nim
musí přistupovat stavební úřad.
Snažíme se předem počítat s přírodou
a s jejími překvapeními a přejeme si, aby
nám přálo štěstí a příroda aspoň trochu
počítala s námi…
Jana Münzbergerová
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foto na závěr

Historická fotograﬁe kaple svatého Václava

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.
NAŠE VESNICE vydává Obecní úřad Husinec-Řež,
uzávěrka 23. 3. 2014,
registrováno u OkÚ Praha východ č. MK ČR 12688.
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