Jarní vydání

Naše vesnice

1/2015

Připravujeme se
na jaro:
čistíme
a uklízíme

Ukliďme Řež a Husinec!
Sraz v sobotu 18. 4. 2015 v 9 hodin ve dvoře obecního
úřadu. Více na straně 30

zastupitelstvo
Souhrn usnesení k zápisu č. 9/2014
konaného dne 15. 12. 2014
usnesení č. 1/9/2014: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 8 ve znění přílohy č. 1 tohoto
usnesení.
usnesení č. 2/9/2014: ZO schvaluje rozpočet obce na rok 2015 ve znění přílohy č. 2 a výhled
na rok 2016 a 2017 ve znění přílohy č. 3 se změnami oproti návrhu vyvěšeném na úřední
desce, který je přílohou č. 8.
usnesení č. 3/9/2014: ZO pověřuje starostku k provedení rozpočtového opatření č. 9
k rozpočtu za rok 2014 pro operace, které vzniknou za období od 16. 12. 2014 do 31. 12.
2014 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 2015.
usnesení č. 4/9/2014: ZO schvaluje cenu stočného pro tlakovou kanalizaci ve vlastnictví obce
Husinec na rok 2015 ve výši 28,70 Kč/m3 s platností od 1. 1. 2015.
usnesení č. 5/9/2014: ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů č. 1/2014 ve znění přílohy č. 4.
usnesení č. 6/9/2014: ZO stanovuje s účinností od 1. 1. 2015 počet zaměstnanců obce
zařazených do Obecního úřadu Husinec: 9 (pracovní úvazky 9 x 1,0).
Zastupitelstvo obce bere na vědomí s účinností od 1. 1. 2015 organizační strukturu
Obecního úřadu Husinec – obecní úřad je tvořen:
• starostou (starostkou) obce – člen (členka) zastupitelstva obce pro výkon funkce
uvolněn (uvolněna),
• místostarostou (místostarostkou) obce – člen (členka) zastupitelstva obce pro výkon
funkce uvolněn (uvolněna),
• zaměstnanci obce zařazenými do obecního úřadu – úředník (úřednice) (pracovní
úvazek 1,0), úředník (úřednice) (pracovní úvazek 1,0), účetní (pracovní úvazek 1,0),
vedoucí technické čety (pracovní úvazek 1,0), pracovník technické čety (pracovní
úvazky celkem 5 x 1,0).
usnesení č. 7a/9/2014: ZO schvaluje přijetí daru ve formě finanční částky od ÚJV Řež, a. s.,
v hodnotě 128 191 Kč na tisk 9 čísel zpravodaje Naše vesnice.
usnesení č. 7b/9/2014: ZO schvaluje přijetí daru ve formě finanční částky od Centra výzkumu
Řež, s. r. o., v hodnotě 76 088 Kč na zakoupení dvou měřičů rychlosti.
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usnesení č. 7c/9/2014: ZO schvaluje přijetí věcných darů, multifunkční tiskárny Canon
a Vizualizéru EPSON ELPDC20, pro ZŠ a MŠ Husinec-Řež od ÚJV Řež, a. s.
usnesení č. 7d/9/2014: ZO schvaluje přijetí darů pro ZŠ a MŠ Husinec-Řež ve formě
finančních částek v hodnotě 25 000 Kč od Energy Benefit Centre, a. s., v hodnotě
10 000 Kč od Občanského sdružení rodičů ZŠ a MŠ Husinec-Řež, v hodnotě 2500 Kč od
paní Vladimíry Hoferkové a v hodnotě 2500 Kč od paní Jany Chmátalové na zakoupení
pianina pro mateřskou školu.
usnesení č. 8/9/2014: ZO schvaluje přijetí závazných ukazatelů pro ZŠ a MŠ Husinec-Řež na
kalendářní rok 2015, přesné částky jsou uvedeny v příloze č. 5 – dopisu ředitelce školy.
usnesení č. 9/9/2014: ZO schvaluje rozpočet Dobrovolného svazku obcí Údolí Vltavy ve znění
přílohy č. 6.
usnesení č. 10/9/2014: Zastupitelstvo obce Husinec, se sídlem Obecní úřad Husinec,
U Radnice 64, 250 68 Řež, ve smyslu § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jakožto akcionář společnosti ÚJV
Řež, a. s., se sídlem Hlavní 130, Řež, 250 68 Husinec, IČ: 46356088, vyslovuje souhlas se
zastoupením obce při výkonu všech práv akcionáře místostarostkou obce paní Ing. Ivanou
Zrzavou, dat. nar. 28. 12. 1967, bydliště Červená Skála 337, Husinec, PSČ 250 68,
jménem akcionáře na řádné valné hromadě této společnosti, která se bude konat dne
23. 1. 2015 v sídle společnosti ÚJV Řež, a. s., na výše uvedené adrese od 11.00 hodin
s následujícím programem:
1. Zahájení, volba funkcionářů valné hromady
2. Schválení změny stanov společnosti
3. Odvolání členů dozorčí rady společnosti
4. Různé
usnesení č. 11/9/2014: ZO schvaluje návrh dopisu pro představenstvo společnosti ČEZ, a. s.,
ohledně změny stanov společnosti ÚJV, a. s., ve znění přílohy č. 7.
usnesení č. 12/9/2014: ZO pověřuje starostku obce přípravou podkladů pro jednání
s vlastníky pozemku č. parc. 380/2, k. ú. Husinec u Řeže za účelem případné koupě části
uvedeného pozemku pro výstavbu mateřské školy.
usnesení č. 13/9/2014: ZO schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti a podpis
smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti číslo IV-12-6001402/VB/02 o umístění,
provozování a údržbě zařízení distribuční soustavy podzemního vedení VN, podzemního
vedení NN a rozpojovacích skříní se společností ČEZ Distribuce, a. s., na pozemcích parc.
č. 313/37, 313/38, 313/137, 305/8, 313/45 a 313/103 v k. ú. Husinec u Řeže, obec
Husinec.
usnesení č. 14/9/2014: ZO schvaluje zřízení věcného břemene a podpis smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby plynárenského zařízení
„Středotlaké plynovodní přípojky pro RD Zahradní 56, 250 68, Husinec“ s paní Danielou
Janoškovou na pozemku parc. č. 363/37 v k. ú. Husinec u Řeže, obec Husinec.
Naše vesnice 1/2015
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Souhrn usnesení k zápisu č. 1/2015
konaného dne 26. 1. 2015
usnesení č. 1/1/2015: ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 9 za rok 2014 ve znění
přílohy č. 1 tohoto usnesení.
usnesení č. 2/1/2015:
I. Zastupitelstvo obce schvaluje směnu pozemků v k. ú. Husinec u Řeže, obec Husinec,
okres Praha-východ, a to:
Pozemku parc. č. 10/46 (zahrada) o výměře 81 m2, který byl vytvořen geometrickým
plánem pro rozdělení pozemku č. 979-108/2014, vyhotoveným Petrem Syrůčkem, DiS.,
dne 23. 9. 2014, rozdělením původního pozemku parc. č. 10/16 (zahrada) o původní
výměře 570 m2, ve vlastnictví obce Husinec (vedeno na LV 10001),
za pozemek parc. č. 10/39 (ostat. pl./ostat. komunikace) o výměře 26 m2, který byl
vytvořen geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 958-018/2014, vyhotoveným
Petrem Syrůčkem, DiS., dne 20. 2. 2014, rozdělením původního pozemku parc. č. 10/13
(zahrada), o původní výměře 235 m2, v podílovém spoluvlastnictví Ing. Mgr. Evy Doležalové,
trvale bytem Pravohradecká 54, 250 68 Husinec (1/4), Evy Krczmářové, trvale bytem
Husova 462, 472 01 Doksy (1/2) a Ing. Mgr. Jany Miléřové, trvale bytem Podskalská
1909/20, Nové Město, 128 00 Praha 2 (vedeno na LV 337).
Pozemek obce parc. č. 10/46 bude touto směnou nabyt do podílového spoluvlastnictví
osob uvedených v předchozí větě.
II. S ohledem na závěry znaleckého posudku č. 360/21/2014 ze dne 20. 8. 2014,
vypracovaného Ing. Renatou Lencovou, znalkyní jmenovanou rozhodnutím Městského
soudu v Praze ze dne 31. 1. 2008, č. j. Spr 901/2007, uhradí druhá smluvní strana
obci Husinec rozdíl v ceně směňovaných pozemků dle bodu I. tohoto usnesení ve
výši 60 200 Kč.
III. Zastupitelstvo obce schvaluje směnu pozemků v k. ú. Husinec u Řeže, obec Husinec,
okres Praha-východ, a to:
Pozemku parc. č. 10/47 (zahrada) o výměře 102 m2, který byl vytvořen geometrickým
plánem pro rozdělení pozemku č. 979-108/2014, vyhotoveným Petrem Syrůčkem, DiS.,
dne 23. 9. 2014, rozdělením původního pozemku parc. č. 10/16 (zahrada) o původní
výměře 570 m2, ve vlastnictví obce Husinec (vedeno na LV 10001),
za pozemek parc. č. 10/38 (ostat. pl./ostat. komunikace) o výměře 26 m2, který byl
vytvořen geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 958-018/2014, vyhotoveným
Petrem Syrůčkem, DiS., dne 20. 2. 2014, rozdělením původního pozemku parc. č. 10/12
(zahrada), o původní výměře 227 m2, ve společném jmění manželů Jiřího Holeni a Jany
Holeňové, trvale bytem Pravohradecká 53, 250 68 Husinec (vedeno na LV 344).
IV. S ohledem na závěry znaleckého posudku č. 360/21/2014 ze dne 20. 8. 2014,
vypracovaného Ing. Renatou Lencovou, znalkyní jmenovanou rozhodnutím Městského
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soudu v Praze ze dne 31. 1. 2008, č. j. Spr 901/2007, uhradí druhá smluvní strana obci
Husinec rozdíl v ceně směňovaných pozemků dle bodu III. tohoto usnesení ve výši
81 200 Kč.
V. Zastupitelstvo obce nesouhlasí s nabídkou na koupi pozemku parc. č. 10/47,
podanou dopisem ze dne 5. 11. 2014 Ing. Klárou Horzinkovou, a s jejími námitkami
proti záměru směny pozemků uvedených v bodech I. a III. tohoto usnesení, jakož ani
s nabídkou na koupi pozemků parc. č. 10/42, 10/46 a 10/47, podanou dopisem ze
dne 5. 11. 2014 JUDr. Evou Horzinkovou, a jejími s námitkami proti záměru směny
pozemků uvedených v bodech I. a III. tohoto usnesení.
VI. Zastupitelstvo ukládá starostce obce Husinec zajistit přípravu návrhu smluv dle bodů
I. až IV. tohoto usnesení a tyto smlouvy za obec Husinec se smluvními stranami
uvedenými v bodech I. a III. tohoto usnesení uzavřít.
VII. Zastupitelstvo ukládá starostce obce Husinec písemně informovat pisatelky uvedené
v bodě V. tohoto usnesení o závěrech jednání zastupitelstva obce v souvislosti s jejich
dopisy ze dne 5. 11. 2014, resp. 6. 11. 2014.
usnesení č. 3/1/2015: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1 ve znění přílohy č. 2 tohoto
usnesení.
usnesení č. 4a/1/2015: ZO pověřuje na základě § 47 odst. 1 stavebního zákona místostarostku
Ing. Ivanu Zrzavou „určeným zastupitelem“ pro spolupráci s pořizovatelem územního
plánu a ukládá předsedovi stavební komise Ing. D. Krásovi poskytnout určené zastupitelce
veškerou součinnost. Toto jmenování platí pro funkční období zastupitelstva 2014–2018.
usnesení č. 4b/1/2015: ZO pověřuje starostku výběrem pořizovatele územně plánovací
dokumentace.
usnesení č. 5/1/2015: ZO bere na vědomí informaci starostky o uložení pokuty obci ve výši
3000 Kč a o povinnosti nahradit náklady řízení ve výši 1000 Kč. Úřadem pro ochranu
osobních údajů č. j. UOOU-09755/14-9 ze dne 12. 11. 2014 za spáchání správního deliktu
podle § 45 odst. 1 písm. c) zákona č. 101/2000 Sb., neboť obec „shromažďovala nebo
zpracovávala osobní údaje v rozsahu nebo způsobem, který neodpovídal stanovenému
účelu“. ZO souhlasí se zaplacením uložené pokuty z rozpočtu obce s tím, že úhrada jde
plně k tíži obce Husinec.
usnesení č. 6/1/2015: ZO schvaluje záměr prodeje nemovitostí v k. ú. Husinec u Řeže, obec
Husinec, okres Praha-východ, a to: pozemků parc. č. st. 917 (zast. pl.) o výměře 1 m2
a parc. č. 10/48 (zahrada) o výměře 26 m2, které byly vytvořeny geometrickým plánem
pro rozdělení pozemku č. 986-1/2015, vyhotoveným Oregon Star, s. r. o., dne 20. 1. 2015,
rozdělením původního pozemku parc. č. 10/1 (zahrada) o původní výměře 1345 m2, ve
vlastnictví obce Husinec (vedeno na LV 10001). Tento záměr je schvalován zastupitelstvem
obce na žádost vlastníků pozemků parc. č. 10/5, jejichž stavby na uvedených pozemcích
zasahují rovněž na obecní pozemky. S ohledem na potřebu řádného vypořádání
vlastnických vztahů je záměrem obce prodat uvedené pozemky žadatelům.
Naše vesnice 1/2015
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Příprava změny územního plánu obce
Zastupitelstvo obce na zasedání v prosinci 2014 vyslovilo záměr provést v územním
plánu (ÚP) obce změny, které budou lépe odrážet aktuální stav území a potřeby obce.
Zároveň zastupitelstvo obdrželo žádosti od obyvatel obce, které se také týkaly změn v ÚP.
Na zasedání v lednu 2015 zastupitelstvo v souladu se stavebním zákonem zvolilo
zastupitele pověřeného řízením prací na ÚP, spoluprací s pořizovatelem a zhotovitelem
a zajištěním informovanosti o postupu tvorby ÚP. Zvolena byla místostarostka Ing. Ivana
Zrzavá.
Dalším krokem bude výběr pořizovatele ÚP, tedy autorizované osoby, která bude dbát
na soulad všech kroků v pořizování ÚP s právními předpisy a s potřebami obce, a výběr
zhotovitele, tedy urbanisty, který vypracuje nový ÚP.
Proces změny ÚP podléhá stavebnímu zákonu, o návrzích změn jsou informováni občané, kteří je mohou připomínkovat a mohou své návrhy i předložit.
V současné chvíli jsme ve fázi přípravy prvních kroků. Postup budeme zveřejňovat
a všechny změny, zejména ty významnější, které by ovlivnily způsob života v obci,
předložíme k veřejné diskusi.
Zatím zastupitelstvo požádalo útvar plánování MěÚ Brandýs nad Labem o Zprávu
o uplatňování územního plánu, která má po čtyřech letech od poslední změny mapovat,
jak se za uvedené období změnil charakter obce ve vztahu k ÚP. Poslední změna ÚP proběhla v roce 2010, na posouzení je tedy právě čas.
Zastupitelstvo zatím obdrželo čtyři podněty na změnu ÚP, které předalo odborníkovi k posouzení, zda mají všechny požadované náležitosti.
Více se dozvíte na webu obce v oddíle VÝSTAVBA V OBCI – Změna územního plánu
http://www.husinec-rez.cz/vystavba-v-obci/zmena-uzemniho-planu/
JM

Mapový portál Geosense → VSTUPTE
Pro snadnější orientaci v území obce je
možné na webových stránkách obce
vstoupit do mapového portálu Geosense.
Tam snadno najdete svůj pozemek,
k němu údaje z katastru nemovitostí,
inženýrské sítě, územní i povodňový
plán – stačí zaktivovat příslušné ikony
ve sloupci vpravo s názvem Vrstvy.
Chcete vědět jak na to? Čtěte dál…
IZ
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Kdo zajišťuje naše bezpečí
Na našem území kromě Policie České republiky z obvodního oddělení Odolena Voda
působí Obecní policie Zdiby, se kterou má obec od roku 2008 uzavřenou veřejnoprávní
smlouvu o spolupráci. V poslední době spolupráce nenaplňovala zcela naše představy
a nyní jednáme o způsobech, jak přítomnost obecní policie na našem území zvýšit a jak
kontrolovat práci, kterou zde policie odvádí. Je důležité předložit pravidelný „raport“
i vám – obyvatelům obce, protože pocit bezpečí zvyšuje i informovanost o tom, co se pro
něj dělá.
Následující zpráva o bezpečnosti za rok 2014 v oblasti územní působnosti PČR v Odolene Vodě uvádí jak situaci v celé oblasti působnosti, tak v Husinci a Řeži. Vyplývá z ní, že
výskyt trestných činů se zmenšuje, což je potěšující, bohužel ale klesá jejich objasněnost.
Nesrovnalost v čísle uváděném pro naši obec (17) a následném výčtu konkrétních činů
způsobuje to, že v čísle jsou započítány i např. neplatiči alimentů, ti, kteří brání exekuci
atd. Tyto informace pro naši bezpečnost tak důležité nejsou.
JM
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Prevence kriminality pomocí
kamerového systému
V naší obci se poměrně často potýkáme s drobnou majetkovou trestnou činností. Policie nezvládne být všude a při vyšetřování takovýchto „běžných krádeží“ pak vyvstává
klíčový problém – nedostatek důkazů. Ve většině případů tak není pachatel dopaden a věc
se odloží. Proto je nutné uvažovat o prevenci a případně o tom, jak zvýšit pravděpodobnost
dohledání pachatele trestného činu.
Situace je kritická zejména v místech, kde je větší pohyb lidí, jako je v naší obci sídliště
Nad Údolím, Červená skála nebo veřejná místa. V následujícím textu popisujeme jedno
z možných opatření, které se navzdory mnoha počátečním skeptickým hlasům začíná ukazovat v boji s touto kriminalitou jako užitečný pomocník. Jde o instalaci a použití kamerového systému v bytovém domě 125/126 v ulici Nad Údolím a v jeho bezprostředním okolí.
Kamerový systém byl do bytového domu instalován po sérii krádeží, které proběhly
během roku 2013. Hlavním problémem bylo uvést provoz kamerového systému do souladu s příslušnou legislativou o ochraně osobních údajů. I když nelze paušálně říci, že by se
například rodinných domů problematika ochrany osobních údajů vůbec netýkala, je z tohoto pohledu instalace a použití kamerového systému v bytových domech přece jen
trošku větší oříšek. Námi instalovaný kamerový systém byl nicméně řádně nahlášen a registrován Úřadem pro ochranu osobních údajů a je provozován v souladu s uvedenou registrací – nejedná se tedy o problém nepřekonatelný. Obdobně otázka pořizovacích nákladů není v dnešní době rozhodně důvodem pro nepořízení kamerového systému.
Potřeba a důležitost instalace kamerového systému se nám potvrdila nedávno, kdy došlo
v našem domě ke krádeži jízdního kola z kolárny. Kamerový systém celou krádež včetně
podoby pachatele zaznamenal takovým způsobem, že pro policii bude při vyšetřování tohoto trestného činu záznam z naší kamery pravděpodobně jedním z klíčových důkazů.
Na využívání kamerových systémů obecně existuje řada rozporuplných názorů. Lidé
mají obavy ze zneužití takovýchto systémů k monitorování a „špehování“ jejich soukromí.
Právě proto je ovšem právní úprava této oblasti velmi přísná a rovněž Úřad pro ochranu
osobních údajů je proslaven svým až sveřepým přístupem v těchto věcech. Jisté ovšem
je, a naše aktuální zkušenosti to potvrzují, že pokud jsou kamerové systémy využívány
přiměřeným a rozumným způsobem, mohou významně přispět k boji s kriminalitou právě
v obcích, kde (zejména z ekonomických důvodů) není zřízena vlastní obecní policie a nejbližší služebna smluvní obecní i státní policie je vzdálená několik kilometrů – tedy v obci,
jako je ta naše.
Pokud máte jakýkoliv dotaz k provozu kamerového systému ať už obecně nebo konkrétně v našem případě, rádi se s vámi o naše zkušenosti podělíme. Stačí jen napsat na
e-mail: dum125@sidlisterez.eu.
Martin Dymáček, Zbyněk Kocur
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Svoz tříděného odpadu
„Vláčky“ kontejnerů na tříděný odpad (papír, plast, tetrapak, sklo) jsme se pokusili
zkrátit – několik kontejnerů jsme odebrali a zvýšili frekvenci svozu, na sídlišti jsme papír
a plast přestěhovali mezi domy. Obyvatelé to budou mít blíž a u samoobsluhy jich pár
zmizelo. Místa pro odpadové kontejnery nejsou estetická, na úpravu myslíme už delší
dobu a letos bychom se do ní rádi pustili.
Režim svozu
tříděného odpadu

Umístění kontejnerů – počet ks
Husinec Nad Údolím Nad Údolím Nad Údolím
K Lomu
obchod
sídliště
Rokle

Hlavní
garáže

Hlavní
Lipová

PAPÍR

2× týdně

1

1

1

1

4

2

PLASTY

2× týdně

1

2

1

1

2

2

SKLO

2× měsíčně

1

1

0

0

1

1

TETRAPAK

2× měsíčně

1

1

0

0

1

1

KOVY

na objednání

ve dvoře OÚ za boční brankou, v pracovní době

JEDLÉ OLEJE

na objednání

ve dvoře OÚ za boční brankou, v pracovní době

BIO

bude upřesněno

bude upřesněno

Na drobné kovy (plechovky, konzervy, víčka od jogurtů…) je popelnice za vrátky obecního úřadu, na velké kovové odpady uspořádáme „železnou neděli“. Do popelnice nepatří plechovky znečištěné barvami, ty musí počkat na nebezpečný odpad. Není určena ani
na baterie, ty se dají vyhodit do nádoby uvnitř obecního úřadu.
Za vrátky obecního úřadu je také popelnice na použité jedlé oleje. Vhazujte je v dobře
zavřených plastových lahvích.
Od dubna bude také možné zbavit se bioodpadu ze zahrad (nikoliv živočišného!).
K dispozici jsou kontejnery, do nichž bioodpad bude možné odkládat. Odvážet ho budeme
do kompostárny v Dolínku.
U garáží v horní Řeži je kontejner na textil, textil také jednou ročně sbíráme pro charitativní organizaci Diakonie Broumov.
Množství vytříděného odpadu se eviduje a do rozpočtu obce se pak vrací za vytříděný
odpad nemalá částka. Protože dobře třídíme, každá domácnost dostala za odměnu sadu
tašek na plast, sklo a papír.
JM
Děkujeme, že třídíte odpad.
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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 30. března
9.00 – 18.00 h
v úterý 31. března
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 1/2015
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Obecní úřad Husinec a A.S.A., spol. s r. o.,
pořádají mobilní

sběr velkoobjemového
odpadu
v sobotu 21. 3. 2015
od 9 do 14 hodin
Kontejnery budou přistaveny na obvyklých stanovištích:
Horní Řež – u samoobsluhy
Dolní Řež – u stanoviště tříděného odpadu
Husinec – u hasičské zbrojnice
Žádáme všechny občany, aby při ukládání odpadu do kontejneru
šetřili místem. V žádném případě nenechávejte odpad mimo
kontejner. Děkujeme

Předmětem sběru nejsou:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

12

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)
Nebezpečné odpady stavebního charakteru s obsahem azbestu –
eternit apod.
Naše vesnice 1/2015
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Obecní úřad Husinec a A.S.A., spol. s r. o.,
pořádají mobilní

sběr nebezpečných odpadů
v sobotu 28. 3. 2015
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.
Naše vesnice 1/2015
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Ošetření dubu letního, který se
nachází mezi ulicí Hlavní a Ke Škole
Krásný soliterní dub, který má na kmeni velkou ránu, byl posouzen odborníkem a následně ošetřen.
Odborný posudek konstatoval, že rána je starší, obvod zakalusený, uvnitř však dochází
k rozkladu dřevní hmoty a výskytu dřevokazných hub. Dutina má ideální podmínky pro
existenci dřevokazných hub, po kmeni zatéká do dutiny dešťová voda, drží se vysoká
vlhkost.
Podle odborníka se strom chová stabilně, i přes těsnou blízkost komunikace ovlivňující
jeho kořenový systém a ránu na kmeni. V potaz byl brán i druh dřeviny, což je dub –
s vysokou pevností
Strom před a po ošetření
(rozklad dřevní hmoty zde probíhá pomaleji).
Pro větší stabilizaci provozní bezpečnosti a zpomalení rozkladu dřevní
hmoty v dutině byl
proveden zdravotní
řez (odstranění suchých, poškozených
větví a větví vrůstajících do koruny) a celoobvodová redukce koruny (odlehčení
zatížení kosterních větví). Dále pak bylo provedeno zastřešení dutiny, které zamezí stékání vody do dutiny, ve spodní části pak dojde k odvětrání, čímž prostředí vyschne
a omezí se výskyt hub, a tím se zpomalí šíření hniloby v kmeni.
Ivana Zrzavá

Zeleň u penzionu Hudec
Parkoviště u penzionu Hudec oblékne nový zelený kabát. Podélný svah nad parkovištěm, kde byly pokáceny dva proschlé a dožilé akáty, nechá obec osázet stálezelenými
keři a novými stromy.
IZ
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S jarem se v obci objeví nový mobiliář
Z daru ÚJV Řež, a. s., obec pořídila nové lavičky, odpadkové koše, žardiniéry (samozavlažovací velké truhlíky) a stojany na kola, které zpříjemní přístupovou cestu k lávce přes
Vltavu, prostranství před penzionem Hudec a vstup k obecnímu úřadu. Osazení mobiliáře
IZ
by mělo proběhnout na přelomu března a dubna.

Návrh umístění mobiliáře u lávky

Žádost o dotaci na dostavbu areálu
ZŠ a MŠ potřetí
Žádost o dotaci na dostavbu areálu ZŠ a MŠ podaná v srpnu loňského roku na
MŠMT z programu Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky stále ještě není vyhodnocena (koncem roku
2014 bylo vyhodnoceno 1. kolo žádostí, těch, které měly dokončení stavby do prosince
2014). Do konce ledna letošního roku bylo možné žádost aktualizovat, což jsme také
udělali. V aktualizaci jsme zohlednili vyšší stupeň připravenosti projektu, jímž je dokončení posledního stupně dokumentace – dokumentace pro provedení stavby (DPS). V dokumentaci byla navýšena kapacita nové kuchyně na 250 jídel, ta by případně obsloužila ➤
Naše vesnice 1/2015
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➤ novou mateřskou školu, o jejímž vybudování nyní uvažujeme, dětské kluby v obci či potřebu jídel pro důchodce. Žádosti by měly být vyhodnoceny do konce března 2015.
IZ

Obecní znak a prapor slaví 10 let
Před deseti lety, 8. dubna 2005, obdržela obec Husinec na základě rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR obecní znak a prapor.
O podobě znaku a praporu rozhodovalo zastupitelstvo obce, následně ho musel schválit podvýbor PS PČR pro heraldiku. Rozhodování o tom,
jak znak bude vypadat, nebylo jednoduché. Obec vytvořením návrhů pověřila
heraldika, který prozkoumal
historii obce a poté navrhl
několik variant znaku. Návrhy byly tvořeny tak, aby
znak nebyl zaměnitelný se
znakem jiné obce. Některé
z návrhů vycházely z barev
někdejších majitelů panství,
jiné z grafického znázornění
jména obce. Zastupitelstvo Tehdejší starosta Kamil Plavec přebírá z rukou místopředsedy PS
pak z návrhů po dlouhém PČR Jana Kasala schválený popis obecního znaku a praporu.
rozhodování vybralo a předložilo ke schválení do Poslanecké sněmovny PČR znak, který
dnes všichni známe.
Znak má dvě části, z nichž každá představuje dvě části obce – Husinec a Řež. V levé
části je „rozkřídlená husa ve zlaté zbroji“, která představuje Husinec. Rozhodování
o této části znaku nebylo složité, neboť Husinec má své jméno odvozené od toho, že byl
obslužnou obcí pro Levý Hradec (možná i Pravý Hradec), ve které se chovaly husy.
V pravé části znaku jsou „ostře řezané vlny“, které představují Řež. Zde bylo rozhodování složitější. O vzniku názvu Řež totiž existuje několik teorií. Jedna z nich předpokládá, že zde došlo k nějakému boji (řeži), který dal obci název. Další teorie předpokládá, že
název vznikl z toho, že se zde v ohybu Vltavy „řeže“ voda. Protože jsme nechtěli mít znak
militantní a mít na něm postavy mlátící se po hlavách, zvolilo zastupitelstvo pro znak variantu s „řezáním“ vody.
Takto navržený znak schválila Poslanecká sněmovna PČR a od 8. dubna 2005 jej obec
Kamil Plavec
smí používat.
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Aktivní škola
Základní škola je zapojena do projektu
„Integrace ICT do výuky“ v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. V rámci tohoto projektu zakoupíme do školy nové notebooky
a probíhají různá školení a mentoring učitelů se zaměřením na využití ICT ve výuce
a na nové metody a formy výuky. Jedná se
například o kooperativní, činnostní, smysluplné, badatelské učení, komunikativní
metodu, metodu CLIL, projektové, problémové vyučování a další.
Aby se žáci opravdu učili všemi smysly,
v souvislostech a měli prostor pro objevování, porovnávání, zobecňování a všeobecný rozvoj, snažíme se organizovat a účastnit se různých akcí. Plníme úkoly
Recyklohraní, pořádáme přírodovědné
Žáci první třídy se zúčastnili výtvarné
a vlastivědné výlety a vycházky, navštěvujeme různá divadelní představení. Ve škole soutěže „Kytice ve váze“, kterou vyhlarealizovala Ornita svůj výukový program šuje Český zahrádkářský svaz. Ve školním
„Desatero sov“ a o svých cestách do kole zvítězily práce žáků Matouše Zilvara,
Afriky nám vyprávěl cestoŠimona Zilvara, Michaely Závatel Tomáš Kubeš.
větové a Karolíny Kosnarové,
Žáci 5. třídy se zapojili do
které byly zaslány na ústředí
celostátní soutěže „Sapere –
ČZS.
vědět, jak žít“. Po úspěšném
V únoru jsme si udělali
výlet do Prahy, prohlédli si
absolvování školního kola po1
Hrad a jeho nejbližší okolí
stoupili do okresního kola.
Praha-východ
a navštívili jsme výstavu
Jejich práce byla úspěšná
Alena Denková
Natalie Urbanová
Viktor Líbal
Základní škola a mateřská škola Husinec - Řež
v Jízdárně Pražského hradu
a tým ve složení Natalie Urba„Hrady a zámky objevované
nová, Alena Denková a Viktor
a opěvované“. Výstavou nás
Líbal pod vedením paní učiprovázel průvodce, dozvěděli
telky Balcarové v okresním
jsme se spoustu zajímavých ➤
kole soutěže zvítězil.
I

Naše vesnice 1/2015
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➤ věcí a moc se nám to líbilo. Proto jsme se
rozhodli, že na tuto akci navážeme školním
projektem „Co o hradech a zámcích víme
my“. Každá třída má svůj hrad nebo zámek, kterému se bude věnovat. Výsledky
našeho projektu budou vystaveny
v obecní knihovně koncem května. Doufáme, že se na výstavu přijdete podívat!
Jana Chmátalová, ředitelka

Zápis do 1. třídy
K zápisu k základnímu vzdělávání od
školního roku 2015–2016 přišlo do naší
školy 27 předškoláků. Přijato bylo 26 zájemců. Přijali jsme pouze děti s trvalým
bydlištěm v obci Husinec.
Někteří rodiče uvažují o odkladu povinné školní docházky. O postupu při žádosti
o odklad byli poučeni a mají možnost se
rozhodnout do 31. 5. 2015.

Jsme rádi, že rodiče budoucích prvňáčků mají o naši školu zájem. Budeme se na
nové žáky a na spolupráci s jejich rodiči
těšit. Uvidíme se v pondělí 8. 6. 2015
v 18.00 hodin na první společné třídní
schůzce. Hledáme novou paní učitelku
a doufáme, že vám ji na schůzce budeme
moci představit.
Jana Chmátalová, ředitelka

Cesta do školy a do školky
V minulých letech jsme upravili parkoviště u penzionu Hudec, jedním z důvodů byla
právě možnost zaparkovat při cestě do školy. Kdyby bylo plné, dá se sjet do Husinecké
a zastavit u silnice na štěrku. Přesto je ráno, v poledne i odpoledne ucpaný vjezd do ulice
Ke Škole, drsné to je i v Husinecké pod školou. Takové parkování je bezohledné vůči rezidentům v ulici Ke Škole i k projíždějícím po Husinecké. Je nebezpečné pro děti, které
chodí do školy pěšky a kličkují mezi auty. V zájmu bezpečí všech, kteří do školy jdou pěšky,
i s ohledem na obyvatele, neparkujte v ústí ulice Ke Škole a v Husinecké pod školou.
Stejné je to s příjezdem autem ke školce Cesta nad údolím v ulici Ke Staré cestě. Tam
přijíždějící auta zničila terén, který navíc není a nebyl cestou a je to soukromý pozemek.
Dříve tam jezdil jednou týdně popelář, nyní projede denně místem množství aut, na něž
není terén upravený a připravený, stav komplikuje situaci obyvatelům okolních domů.
O tom, jak to vypadá, ani nemluvě.
Žádáme proto rodiče, kteří vozí děti do školy a školek autem, buďte ohleduplní k okolí
JM
a parkujte auto tam, kde nevadí a neškodí. Myslete na ostatní. Děkujeme.
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Atelier JKArt
King‘s design
Jistě jste si všimli, že ateliér na Červené
skále změnil logo a název na King´s design. Stále zde ale najdete skupinu JKArt
reprezentovanou malířkou, výtvarnicí
a učitelkou Ing. Jarmilou Královou, Evou
Primasovou, a dále Lucií Pučochářovou,

Mgr. Marcelou Benešovou,
Dobromilou Kolaříkovou
a Mgr. et Bc. Petrou Ann
Kovařčíkovou. S některými
z nich se můžete setkat osobně. Pod vedením Petry Ann
Kovařčíkové, soukromé porodní asistentky, lektorky anglického jazyka a taneční lektorky,
mohly některé z vás začátkem
ledna absolvovat v ateliéru workshop výroby osobního šperku. Vznikl nespočet
originálních šperků a skupina spokojených
žen, jak můžete vidět na fotografiích.

Přes vizuální změny v ateliéru stále
probíhají kurzy o malování, estetice
a vnímání barev zaměřené na děti i pro
dospělé.
Těšíme se na dospělé v kurzech
středy od 17 hodin
S dětmi se dělíme o výtvarný svět
čtvrtky od 16 hodin
Další plánované akce:
20. 3. „Nebojte se
rozkvést“ – workshop
výroby květinových ozdob –
Petra Ann Kovařčíková
21. 3. „Každý umí
malovat“ – olejomalba
s ukázkou enkaustiky –
Jarmila Králová
Na léto připravujeme
Tvoření a radování pro
děti ve dvou termínech:
1. turnus 13. 7. – 17. 7. 2015
2. turnus 24. 8. – 28. 8. 2015
Martin Kovařčík

Více informací najdete na www.obrazykralova.cz
Naše vesnice 1/2015

19

ku
h
i sl t o
u r iae

Husinec a Řež
v letech 1896–1914
Léta 1896–1914 lze považovat za dobu,
kdy se Husinec a Řež pozvolna začaly
otevírat světu. V roce 1896 žilo v Husinci
107 obyvatel ve 14 domech, Řež byla
v té době zhruba poloviční. V sedmi
domech žilo 52 obyvatel.
O rok později obecní zastupitelstvo
přistoupilo ke zlevnění pozemků, aby nalákalo do obce nové obyvatele. To samo
o sobě ale ještě nemohlo přivábit větší
počet zájemců. Klíčovou roli hrála přístupnost, a tu Husinec a Řež neměly příliš
dobrou. Doposud se sem bylo možno dostat pouze přívozem přes Vltavu nebo
polními cestami z Větrušic a z Klecan
v místech dnešního lomu. Obecní zastupitelstvo proto začalo od roku 1898 usilovat
o výstavbu silnice z Klecan do Řeže s odbočkou do Husince. Obě vsi přitom ještě
stále patřily pod tzv. politickou obec Klecany. Jednání o výstavbu silnice trvalo
mnoho let, protože stavba představovala
nákladný podnik a bylo nutno se ujednotit
na tom, jak bude financována. Přestože už
v roce 1898 došlo k posouzení terénu,
Klecany se dlouho odmítaly na stavbě finančně podílet s poukazem na to, že mají
dluhy a kvůli silnici by musely vykupovat
některé pozemky, což by jejich situaci
ještě zhoršilo. Ani karlínský okres, kam
tehdy naše vesnice patřily, nehodlal na
stavbu půjčit, protože silnice nebyla pro
okres nijak zvlášť důležitá, význam vlastně
měla jenom pro Husinec a Řež.
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Až v roce 1908 se nakonec všechny
strany dohodly. Obec Husinec zaplatila
nejvíc, tehdejších 20 000 korun, Okresní
úřad Karlín půjčil 13 000 K, Klecany měly
uhradit 2000 K a k tomu vykoupit pozemky
na jejich území. Stavba pozvolna mohla
začít, v roce 1910 ji ještě podpořil příspěvkem 25 000 K Okresní úřad v Karlíně.
Příprava a stavba silnice trvala více než
jedno desetiletí a představovala doposud
největší akci naší obce. První jednání zahájil ještě starosta Antonín Šarocha, který
však v roce 1899 pro nemoc ze své funkce
odstoupil. Na místě starosty ho nahradil
Tomáš Laštovka, který v úřadu působil
v letech 1899–1904. Další jednání pak
vedl starosta Antonín Tovara, který provizorně starostoval v letech 1904–1905
a poté řádně v letech 1905–1908 (starostové se tehdy volili na tři roky). Za Antonína
Tovary se o stavbě jednalo velmi intenzivně
a byly uzavřeny základní dohody o financování. Samotná stavba a slavnostní otevření
silnice ale proběhly až za starosty Josefa
Srby, který po opakovaném zvolení setrval
ve funkci přes deset let (1908–1919).
Dnešní silnice z Řeže do Klecan osázená stromořadím s odbočkou do Husince
(husinecké serpentiny) byla zkolaudována
14. září 1911. Teprve tehdy se obec spojila
se světem. Ještě sem ale zdaleka nemířil
proud nových přistěhovalců, Husinec a Řež
se teprve pozvolna otevíraly nově příchozím. Nicméně si zde ještě před první světoNaše vesnice 1/2015
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vou válkou zbudoval vilu známý pražský
nakladatel Alois Srdce (Řež čp. 10), jehož
Knihkupectví a nakladatelství Alois Srdce
sídlilo v Praze ve Spálené ulici. Další lidé
a zajímavé osobnosti měli brzy následovat.
Ve stejném období docházelo i k jiným
proměnám obce. Obec spolupracovala
s firmou LANNA, která zde těžila a skladovala kámen. Tak vznikly těžbou dnešní
prostory skládky a skály, kde se konají
čarodějnice. Skály se nacházely částečně
v obecním a částečně v soukromém majetku, ale i tak obec získávala peníze nejen
pro stavbu silnice, ale i obecního domu,
jehož stavba začala v roce 1907. Do té
doby se zastupitelstvo ke schůzím scházelo většinou v domě starosty. První schůze
na novém obecním úřadě (Husinec čp. 10)
se konala 3. května 1908 již pod vedením
nového starosty Josefa Srby. Budova sloužila jako obecní úřad a obecní pastouška
dlouhá léta, úřad se přesunul do Řeže do
vily čp. 64, kde sídlí dodnes, až po druhé
světové válce. V roce 1909 byla k obecnímu domu přistavena i obecní pumpa. Ještě
připomeňme, že v protějším domě se nacházel hostinec Ladislava Zády (dnes Husinec čp. 19).
V prvním desetiletí 20. století také docházelo k zalesňování jednotlivých částí
obce, začalo například vysazování stromků
na řežské stráni tvořící zalesněný pás mezi
dnešní dolní a horní Řeží.
K dokreslení atmosféry je třeba připomenout, že v letech 1908–1911 sídlila
v Řeži ve statku čp. 2 anarchokomunistická kolonie, o které jsem podrobněji psal již
dříve (Naše vesnice, č. 3/2012, str. 24–27).
Naše vesnice 1/2015

Představitelé tohoto uskupení však v roce
1911 prodali rozsáhlý statek Karlu Bulvasovi z Báště, který se s chutí ujal hospodaření a v následujících letech patřil k nejvýraznějším osobám v obci. Prozatím zmiňme
jen jeho činnost z let 1911–1914, která
patří do časového vymezení tohoto příspěvku. Do obhospodařování největšího
statku v Řeži se vrhl skutečně s vervou. Již
v roce 1912 byl oceněn na pražské Výstavě
drůbeže, holubů, králíků a odborných potřeb v oddělení drůbež čestným diplomem
Ústřední hospodářské společnosti. V květnu 1913 obdržel jako uznání za své hospodaření bronzovou medaili Ústřední hospodářské společnosti a odměnu 20 K. Hodlal
vybudovat velký prosperující statek, ale již
brzy se zcela nečekaně proměnily doposud
klidné poměry starého mocnářství.
Po atentátu na následníka trůnu Františka Ferdinanda d´Este v Sarajevu v červnu
1914 vyhlásilo Rakousko-Uhersko válku
Srbsku a tím vypukla první světová. Skončila doba poklidného života pozvolného
otvíraní se světu. Válka uvrhla lidi na bitevní pole a do bídy, pro mnohé měla fatální
důsledky a zcela změnila dosavadní svět.
Jejímu průběhu a vlivu na naší obec se
však budu podrobněji věnovat až v dalším
přípěvku.
Jiří Šoukal
Použité prameny:
Václav Kotyška: Úplný místopisný slovník Království českého. Bursík & Kohout, Praha, str. 433, 1205.
SOkA Praha-východ, fond Archiv obce Husinec, Silnice
(1898–1943).
SOkA Praha-východ, fond Archiv obce Husinec, Zápisy ze
schůzí obecního zastupitelstva 1896–1914.
Udělení cen. Národní listy, 14. 5. 1913, roč. 53, č. 130, s. 4.
Výstava drůbeže, holubů, králíků a odborných potřeb.
Národní listy, 10. 8. 1912, roč. 52, č. 219, s. 3.
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kultura

Vážení sportovní přátelé,
fanoušci řežské kopané,
konec zimního období se nezadržitelně
blíží, sluneční paprsky začínají pomalu
rozjasňovat oblohu, což je každoročním
signálem, že jarní část naší fotbalové soutěže nám ťuká na branku… Po rozporuplném podzimu, kdy jsme slabší momenty
střídali s těmi úspěšnějšími, si naši hráči
přes zimu odpočinuli, načerpali nové, tolik
potřebné síly a na jaře to rozjedou se vší
parádou. O shrnutí podzimu a cílech na jaro
jsem vás, naše věrné fanoušky, informoval
již v minulém vydání. Dnes proto jen krátce:
ne všechny podzimní zápasy byly povedené, některé se nám příliš nevyvedly (Veltěž,
Sluhy, Brandýs), na druhou stranu přišel
i závan kvality, kde chlapci v nejsilnějším
složení řádně provětrali silné týmy (Zeleneč, Brázdim, Mratín). To jsou zápasy, na
které se nechalo koukat, a i když ne vždy je
z toho výhra, hřejivý pocit z dobrého výkonu převládal a zaslouží si uznání. Na jaře se
pokusíme zabojovat o první pětku a věřím,
že nám v tom pomůžete i vy, naši fandové,
kteří dokáží ocenit snahu a bojovnost borců
na hřišti. Přes zimu proběhlo pár aktivit –
vánoční turnaj v Klecanech, turnaj na ČAFC
Praha a pravidelné pondělní tréninky v tělocvičně, kterých se účastnila cca polovina
mužstva. Předpokládám, že druhá půlka
mužstva se připravovala alespoň individuálně, jelikož snad už každý v týmu pochopil,
že fyzičku si nelze koupit za dvacku v sa-
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moobsluze, ale naopak je na to třeba tvrdě
a pravidelně makat.
Začátkem února proběhla v hospůdce
na hřišti velká událost: Miloslav Sazma –
člen výboru a „otec místního fotbalu“ –
oslavil kulatou sedmdesátku. Gratulantů se
sešla spousta, jídla a pití ještě víc, byla
pohodová muzika a slavnostní večer jsme

Mílova oslava se vyvedla, všichni jsme si
hezky popovídali a dostatečně připili na
oslavencovo zdraví.

si hezky užili. Jen více takových akcí! Mílovi ještě dodatečně i touto cestou přeji za
všechny členy našeho oddílu pevné zdraví,
hodně osobní spokojenosti a spoustu elánu
do dalších let – hlavně při trénincích našich nejmenších fotbalistů a fotbalistek.
Jarní část zahajujeme dvojutkáním
doma – 5. dubna přivítáme tým Brandýsa,
který nám na podzim naložil hrozivých
Naše vesnice 1/2015
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Prezident klubu a věrná fanynka Míša na
jednom z výjezdů na venkovní zápas
v nevlídném počasí.

sedm branek, proto doufám, že se hoši
pochlapí, soupeři zatopí pod kotlem
a uhrají co nejlepší výsledek. To slouží zároveň i jako pozvánka pro všechny příznivce, aby přišli povzbudit naše reprezentanty
a dodali jim trochu kuráže a elánu. Zároveň
se těšíme na výjezdy k venkovním utká-

ním, a jelikož i zde mají naši hráči podporu
od těch nejvěrnějších fanoušků a fanynek,
nepochybuji, že do toho dají vše a ze hřišť
soupeřů přivezou co nejvíce bodíků. Cesty
k takovým zápasům nebývají vždy jednoduché, obzvláště pokud jsou vedeny na
kole (viz spodní obrázek), ale vždy jsme
našli cestu tam i zpět a kluky v tom nenechali samotné, za což se nám většinou
odměnili bojovným výkonem.
Popřejme našim fotbalistům dobrou formu v průběhu celého jara, ať se jim vyhýbají zranění a baví všechny přítomné pěknou hrou se spoustou vstřelených branek
v soupeřových sítích.
Těšíme se na vaši návštěvu na našem
fotbalovém hřišti!
Michal Ráž, prezident klubu

Biatlonový oddíl v Klecanech
přijímá nové členy!
Oddíl biatlonu je určen pro děti od osmi let. V současné době chodí do oddílu deset dětí
ve věku od 8 do 13 let. Plánujeme najmout dalšího trenéra, abychom se mohli rozdělit do dvou
věkových kategorií. Oddíl je zaštítěný Pravým Hradcem, o. s. Spolupráce s občanským sdružením umožňuje využívat rozlehlý objekt v klecanských kasárnách, kde jsou pro tréninky ideální
podmínky. http://www.klubklicek.cz/kurzy/biatlon/
Tréninky, vedené profesionálním trenérem Martinem Tryznou se zkušenostmi z reprezentace a s kontakty na jablonecký biatlon, jsou jednou týdně ve středu od 15.30 h. Slučují sportovní, atletickou, pohybovou přípravu se základy střelby. Jedná se tedy o komplexní rozvoj a přípravu, nikoliv jen o střelbu. Tréninky probíhají celoročně venku, jen v případě nepříznivého
počasí jsou přizpůsobeny a organizují se v rekonstruovaném objektu v bývalých kasárnách.
Připravujeme se na letní biatlon (běh a střelba) i na zimní biatlon (lyže a střelba), včetně závodů. Lyžařský výcvik probíhá v sobotu nebo neděli dopoledne v okolí Jablonce nad Nisou.
Střelba se trénuje na vzdálenost deseti metrů ze vzduchové biatlonové zbraně. Součástí tréninku je také zimní a letní týdenní soustředění.
https://www.facebook.com/pages/Biatlon-Klecany/867275959980571?ref=profile
Přijďte mezi nás! Neváhejte nám napsat nebo zavolat.
Šimon Matoušek, mobil: 774 583 694, e-mail: s.matous@volny.cz, Jakub Červenka, mobil:
737 110 808, e-mail: jcervenka@golfdevelopment.cz
Naše vesnice 1/2015
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TOM Řež – Od novoročního

vykročení…
Jak titulek napovídá, začneme tradiční novoroční vycházkou. Sešli jsme se ve
dvě hodiny po poledni na sídlišti u nástěnky a udělali okruh přes Husinec,
kolem řeky a zase zpátky nahoru. Na
opékání buřtů letos nedošlo, protože
bylo mokro po oblevě. Ale pěkně jsme se
po svátcích provětrali a popovídali si…
V neděli 18. ledna jsme podnikli výlet
kolem Řeže k větrušické jeskyni a na Červenou skálu. Sešli jsme se po obědě ve
velmi hojném počtu a vydali se po proudu
Vltavy. Cestou jsme si pověděli něco o jaderném ústavu, trochu o historii a o tom,
jak to tam funguje. Kousek za ústavem
jsme narazili na pěšinku, která vedla strmě
vzhůru, do skal. Šplhali jsme po ní pěkně
vysoko, až jsme dorazili k větrušické jeskyni zvané Drábovna. Trochu krkolomný výstup do jejího nitra zvládli všichni, aby tak
mohli prozkoumat, jak to uvnitř vypadá.
Kousek před jeskyní objevili starší kluci
„kešku“ a pak už jsme opět stoupali vzhůru, až na samé vrcholky skal. Nahoře jsme
si odpočinuli, někteří se ještě šli podívat na
skalní vyhlídku na řeku. Pokračovali jsme
po polní cestě, která vedla kolem spousty
rybízových keřů, až jsme došli zadem
k Červené skále. U ohniště jsme shodili
batůžky, rozdělili se do tří skupin a pocvičili se v morseovce, určování severu a v hádání utajeného slova.
Mezitím dospělí rozdělali oheň, tak jsme
všichni vytáhli buřty, chleby a „maršme-
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louny“ a dali se do opékání. Jelikož nám po
jídle ještě zbylo trochu času, šli jsme se
podívat na samotný skalnatý vrchol Červené skály. Akorát vykouklo pomalu zapadající sluníčko, takže se udělalo krásné světlo
s dlouhými stíny a byl to nádherný pohled
do kraje. Vrátili jsme se pro batohy k ohništi, dohasili oheň a vydali se zpět přes Močidla domů. Bylo to moc pěkně strávené
nedělní odpoledne!
Únorový výlet jsme zasvětili vědě a poznání. Čekala nás totiž Techmania v Plzni.
V neděli 16. února jsme si ráno hodně brzo

Výlet k větrušické jeskyni

přivstali, abychom se už po půl sedmé
mohli sejít u lávky a vyrazit směr Plzeň. Na
pražském hlavním nádraží jsme měli chvíli
čas, tak jsme si prohlédli historickou nádražní budovu. Pak jsme nasedli do rychlíku a uháněli podél Berounky na jihozápad.
Před desátou hodinou jsme dorazili do
Plzně a trolejbus nás zavezl přímo před
Techmanii, která je umístěna v bývalé toNaše vesnice 1/2015

zájmová činnost

Techmania v Plzni

vární hale plzeňské Škodovky. Bundy a batohy jsme si nechali v šatně a s lehkostí
jsme se vrhli objevovat a poznávat. Hala je
plná interaktivních exponátů – nejrůznějších strojů, strojků a hejblátek. Všechno
jsme si mohli osahat a vyzkoušet a dozvědět se tak, jak spousta věcí a jevů funguje.
Vše se točilo kolem fyziky, chemie, matematiky, astronomie, biologie, ale také třeba
kolem filmu… Každou hodinu se pak konala předváděcí show s ukázkami pokusů
a jiných zajímavostí.
Po poledni jsme se navzájem „posbírali“
a snědli si v místní restauraci zásoby z domova. I po obědě ještě byla spousta času
prohlédnout si vše, co bylo k vidění. Jako
připomínka plzeňského průmyslu je zde

vystavena i parní, dieselová a elektrická
lokomotiva, historický trolejbus a parní
stroj.
Po třetí hodině ale nezbývalo než se
s Techmanií rozloučit a pospíchat zpět na
nádraží. Stihli jsme si tam nakoupit ještě
nějaké dobroty a pití a pak už nás rychlík
odvezl do Prahy. Na Masarykově nádraží
jsme nastoupili do „našeho“ vlaku a po
sedmé hodině už jsme byli zpátky v Řeži.
Dále máme naplánované akce na další
měsíce: v neděli 22. března pojedeme do
Prahy do Království železnic a o velikonočních prázdninách na Knínici. V květnu
a červnu nás pak čekají cyklovýlety. Je
potřeba hodně trénovat, neboť na letošní
tábor bereme i kola, takže se musíme naučit, jak jezdit po silnici, po cestách, nepředjíždět, poslouchat a tak…
Na letní tábor jedeme opět do Milčic
u Blatné v termínu 3. – 17. července. Přihlášky ještě nejsou uzavřené, máte čas do
konce března. Veškeré informace dostanete na e-mailu jitka.oltova@seznam.cz.
Pěkné jaro!
Jitka Kroupová, TOM Řež

Knínická chalupa: prosba o pomoc
Náš turistický oddíl má nejenom slavnou minulost reprezentovanou Mirkem Hodanem,
ale i přítomnost a budoucnost. V současné době zvelebujeme vlastními prostředky
s pomocí nadšenců oddílovou chalupu na Knínici, kam jezdily celé generace. Pokud má
chalupa dále fungovat, čeká nás zásadní investice do opravy střechy. Obracíme se na vás,
rodiče a přátele, s prosbou o pomoc. Budeme vděčni za jakýkoliv finanční dar nebo
nabídku spolupráce. Číslo účtu TOM Řež je 161975757/0300.
Ivana Pínová – dárcovské smlouvy – ivana.pinova@gmail.com, Jitka Kroupová –
rodičovská brigáda – jitka.oltova@seznam.cz, Petr Závěta – garant prací a oprav –
petrzaveta@seznam.cz
Naše vesnice 1/2015
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Myslivecká latina
Podle mysliveckého slovníku naučného
je myslivecká latina slovní nebo výtvarné
zobrazení lovu, lovce či zvěře, které více či
méně neodpovídá skutečnosti, ale na první
pohled může působit věrohodně. Jejím
účelem je potěšit, pobavit, rozesmát a má
být podávána tak, aby i laik nakonec poznal, že se jedná pouze o „latinu“. Nesmí
obsahovat nemožné, a proto známé příhody barona Prášila nejsou latinou, ale spíše
fantazií.
Neexistuje jen myslivecká latina, ale
také latina rybářská či houbařská. Tak, jako
se rybáři chlubí, že ulovili „tááákhle“ velkou rybu, točí se i myslivecká latina kolem
kapitálních úlovků, střeleckého umění či
neuvěřitelných vlastností loveckých psů.
Myslivecká latina je proto především
obsahem mysliveckého humoru, mysliveckých vtipů. Například: Parta myslivců
se dohaduje, kdo řekne největší lež. Jeden
lovec tvrdí, že jednou ranou
střelil deset kachen. „Jak
jsem to dokázal? Při výstřelu jsem zakroužil hlavní
pušky, broky měly větší rozptyl, a proto zasáhly tolik
kachen.“ „To může být
pravda,“ zhodnotí ostatní.
Druhý se chlubí, že jednou
kulí skolil pět divočáků:
„Počkal jsem, až byli pěkně
v zákrytu, a pak stačilo jen
stisknout spoušť.“ „To také
může být pravda,“ praví další myslivci.
Třetí pak dává k lepšímu: „Po úspěšném
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lovu jsem si řekl, že bych to mohl oslavit.
Vyndám láhev z brašny, otevřu ji, přivoním,
a pak jsem si to rozmyslel a vrátil ji zpět
do brašny.“ A ostatní mají jasno: „To je
největší lež, jakou jsme slyšeli.“

Nebo: Myslivci přijde pod posed krásný
jelen šestnácterák. Myslivec však nevystřelí a jelen mizí v lese. „Proč jsi nestřílel?“ diví se kolega myslivec, když tuto
historku slyší. „Ále, i kdybych se trefil,
stejně by mi to nikdo nevěřil.“ A jeden stručný nakonec: „Pepo, dneska ti volala
ta kachna, co jsi ji byl minulou neděli lovit.“
Myslivecká latina je stará
jako lov sám a zůstala součástí mysliveckých zvyků
dodnes. Velkou měrou k ní
jedinečným způsobem přispěl Josef Lada, jehož veselé, roztomilé obrázky si zamilovali mnozí myslivci,
i když si z nich mnohdy s oblibou „střílí“.
Luboš Smetana
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Jarní pranostika:
V březnu prach a v dubnu bláto – sedlákovi (tajenka křížovky).
VODOROVNĚ: A. Dostačovat. B. Voucher; slovensky „jestliže“. C. Shluk rostlin; díl; spěch. D. Poutat;
australský medvídek. E. Ovanutí; průkaz. F. TAJENKA. G. Neohraničená čára; druh minerálu. H. Pícnina;
tence. I. Nářečně „teď“; arabské jméno; les. J. Iniciály spisovatele Olbrachta; piano. K. Salto.
SVISLE: 1. Živočich; pražská stavební společnost. 2. Nárok; jazyky. 3. Volání o pomoc na moři; vpraviti do
půdy; primát. 4. Pták s mohutným zobákem; kyt; Kardašova Řečice (zkr.). 5. Ostrý přízvuk; poklop; spojka.
6. Doba; domácí zvíře; jihoafrické obydlí chudých. 7. Ruská předložka; podstavec; anglicky „naživu“.
8. Ukazovací zájmeno; souhrn židovského náboženského práva; tlouct. 9. Bicykly; kemp. 10. Předložka;
otření.
Nápověda: 1. PJV. 7. Alive. 8. Halacha.

VYLUŠTĚNÍ Z MINULÉHO ČÍSLA: Denně aspoň jeden důvod k úsměvu.
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Jitka Kroupová
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V ÚJV Řež podporujeme
kreativitu a zvídavost
Když se před šedesáti lety objevili na
pravém břehu Vltavy v Řeži zeměměřiči,
málokdo tušil, že se tady začíná psát
novodobá kapitola jaderných dějin této
země. Ani to, že právě tady budou vznikat významné objevy a realizovat se
projekty spojené s jadernou energetikou u nás i v celé řadě dalších zemí na
třech kontinentech. Fakt, že s Řeží bude
na dlouhá desetiletí spojen rozvoj tohoto
odvětví v oblasti vědy, výzkumu i vzdělávání. A chceme, aby tomu tak bylo
i nadále.
Od těch nejmenších
Získat zájem dětí je čím dál složitější.
Proto není nad názornou výuku, a v tomto
případě to ani nemusí být hned o jádru, ale
třeba o zvířátkách, písmenkách nebo jiném zajímavém povídání spojeným s fotografiemi či obrázky promítanými na stěnu.
To je jen náznak toho, co umožňuje věc
zvaná vizualizér, jinak řečeno zpětný pro-
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jektor s HD kamerou. Zařízení, které si již
dlouho přáli předškoláci i školáci ze ZŠ
a MŠ Husinec-Řež a které jsme jim koupili. Šikovné zařízení předal Ing. Miroslav
Horák, výkonný ředitel ÚJV Řež, ředitelce
ZŠ a MŠ (oba na fotografii) Mgr. Janě
Chmátalové. Děti teď budou moci sledovat
takříkajíc v přímém přenosu například záludnosti psaných písmenek přímo z pera
paní učitelky nebo si vyzkoušet paměť při
poznávání květin, zvířat či předmětů denní
potřeby... a ještě spoustu dalších kreativních aktivit. Jak uvedla Jana Chmátalová,
dnes jsou ve výuce upřednostňovány co
nejnázornější postupy na straně jedné
a zábavná výuka na straně druhé, a to vše
vizualizér umožňuje. Skutečnost, že dárcem je právě ÚJV Řež, komentoval Ing. Miroslav Horák slovy: „Kdo jiný než společnost, která je spojena s Řeží už celých
šedesát let a která patří k firmám, které
preferují technologické inovace, by měla
podpořit takový projekt.“
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Pro zvídavé středoškoláky
Ale myslíme i na starší „školáky“ a nejen z Řeže, i když jeden nikdy neví, zda
tady třeba jednou nezapustí kořeny. Právě
pro středoškoláky pořádáme odborné exkurze. Jen v roce 2014 se jich účastnilo
847 studentů ze 32 škol. Podívali se na
pracoviště, jako jsou výzkumné reaktory
LR-0 (na fotografii) nebo LVR-15, do Výzkumného a vývojového PET Centra Řež,
kde se seznámili s novinkami v nukleární
medicíně, anebo navštívili laboratoře a dílny fungující v údolí. Je zajímavé, že řada
středních škol, především technického zaměření, si zprvu neuvědomuje, jak velký
potenciál například v oblasti strojírenství
nebo elektrotechniky právě energetický
průmysl nabízí, a zjišťují to až při návštěvě
u nás v ÚJV Řež.

ní kapacity experimentálního reaktoru LR-0
(na fotografii) v rámci projektu „Kapacita za
nápady“. Celková nabízená roční kapacita
činí šest týdnů provozního času bezplatně,
a to s plnou podporou provozního personálu
reaktoru. Přičemž na jeden projekt se počítá s 1–3 týdny reaktorového času. Pro odborné konzultace související s projekty lze
využít specialisty z CVŘ nebo ÚJV Řež. Výzvu „Kapacita za nápady“ zveřejňujeme
dvakrát ročně. V obou případech, jarním
a podzimním termínu, o přidělení kapacity
reaktoru rozhoduje komise expertů na základě: originality projektu, přínosu cílů pro
obor, realističnosti námětu vzhledem k požadované kapacitě a v neposlední řadě
aplikačního potenciálu projektu. Není bez
zajímavosti, že v rámci projektu byla finančně uhrazena cesta jednoho studenta
na odbornou konferenci v USA, kde prezentoval v Řeži dosažené výsledky.
Vladimír Věrčák, ÚJV Řež, a. s.

Reaktor pro studenty
Třetí skupinou, které se v ÚJV Řež věnujeme a snažíme podpořit její kreativitu a zajímavé myšlenky, jsou vysokoškoláci. Pro
ně má naše dceřiná společnost Centrum
výzkumu Řež (CVŘ) nabídku využití provozNaše vesnice 1/2015
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Ukliďme Řež a Husinec!
Sraz v sobotu 18. 4. 2015 v 9 hodin ve dvoře obecního úřadu.
Pracovní rukavice s sebou. Podrobnosti se dozvíte
na vesnice
nástěnkách
Naše
1/2015
30
nebo na tel. 606 032 556. Těšíme se!
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Pište
do Naší vesnice!
Stojíme o vaše
příspěvky
k jakémukoliv tématu,
probíranému nebo ne,
otevřít ho můžeme
vždycky.
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