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Tělocvična
v přírodě
O nové školní zahradě čtěte na str. 4

školní zahrada před rokem

Tematická příloha Naší vesnice, tentokrát vše
o volbách do obecního zastupitelstva, na straně 38

zastupitelstvo
SOUHRN USNESENÍ k zápisu č. 4/2014 z veřejného
zasedání Zastupitelstva obce Husinec konaného dne 30. 6. 2014
usnesení č. 1/4/2014: ZO schvaluje úpravu rozpočtu roku 2014 ve znění přílohy č. 1
(Rozpočtové opatření č. 4).
usnesení č. 2/4/2014: ZO obce Husinec schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ Husinec-Řež
sestavenou ke dni 31. 12. 2013 a výsledek hospodaření včetně jeho rozdělení.
usnesení č. 3/4/2014: ZO schvaluje, dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a vyhlášky č.
220/2013 Sb., účetní závěrku obce za rok 2013 včetně hospodářského výsledku za rok
2013.
usnesení č. 4/4/2013: ZO schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok
2013 a bere na vědomí zprávu pracovníků odboru finanční kontroly Krajského úřadu
Středočeského kraje o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 s výsledkem
bez výhrad.
usnesení č. 5/4/2014: ZO schvaluje závěrečný účet DSO Údolí Vltavy za rok 2013 včetně
zprávy o výsledku hospodaření za rok 2013 s výhradami a přijímá nápravná opatření,
která jsou přílohou zápisu.
usnesení č. 6/4/2014: ZO schvaluje účetní závěrku DSO Údolí Vltavy za rok 2013 včetně
hospodářského výsledku za rok 2013 ve výši 170 377,64 Kč.
usnesení č. 7/4/2014: ZO schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o založení DSO Údolí Vltavy.
usnesení č. 8/4/2014: ZO Husinec souhlasí se zařazením svého území do území působnosti
MAS Nad Prahou na období 2014–2020.
usnesení č. 9/4/2014: OZ schvaluje záměr směny nemovitostí v k. ú. Husinec u Řeže, obec
Husinec, okres Praha-východ, a to:
a) Pozemek parc. č. 10/43 o výměře 117 m2 (dále jen „Nově vzniklý pozemek“), který byl
vytvořen geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 972-069/2014, vyhotoveným
Petrem Syrůčkem, DiS., dne 30. 6. 2014, rozdělením původního pozemku parc. č. 10/1
(zahrada) o původní výměře 1345 m2, ve vlastnictví obce Husinec, za následující
pozemky:
b) Pozemek parc. č. 10/34 o výměře 41 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. 10/9 (zahrada) o původní výměře 194
m2, ve vlastnictví fyzické osoby;
c) Pozemek parc. č. 10/35 o výměře 24 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. 10/7 (zahrada) o původní výměře 481
m2, ve vlastnictví fyzické osoby;
d) Pozemek parc. č. 10/36 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. 10/10 (zahrada) o původní výměře 140
m2, ve vlastnictví fyzické osoby;
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e) Pozemek parc. č. 10/37 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. 10/11 (zahrada) o původní výměře 217
m2, ve vlastnictví fyzické osoby.
Nově vzniklý pozemek obec zamýšlí převést do spoluvlastnictví vlastníků pozemků
uvedených výše pod písm. b) až d) s tím, že k němu bude v nezbytném rozsahu zřízena
služebnost veřejného průchodu a průjezdu ve prospěch pozemku č. parc. 10/8
(zahrada) o výměře 130 m2, ve stejném katastrálním území.
Součástí tohoto oznámení o záměru obce jsou následující geometrické plány č. 958018/2014 a č. 972-069/2014 vyhotovené Petrem Syrůčkem, DiS., dne 20. 2. 2014
a 30. 6. 2014.
usnesení č. 10/4/2014: ZO po projednání žádosti paní E H ze dne 12. 5. 2014 na prodej části
pozemku č. parc. 10/1 mezi pozemky č. parc. 10/6 a č. parc. 10/8 a 10/7 při ulici
Pravohradecká, vše v k. ú. Husinec u Řeže, obec Husinec, okres Praha-východ,
konstatuje, že obec Husinec nemá záměr část pozemku č. parc. 10/1 (viz přiložený
nákres) prodat.
usnesení č. 11/4/2014: ZO 1) projednalo žádost paní E H ze dne 12. 5. 2014 o zábor části
pozemku č. parc. 10/1 mezi pozemky č. parc. 10/6 a č. parc. 10/8 a 10/7 při ulici
Pravohradecká, vše v k. ú. Husinec u Řeže, obec Husinec, okres Praha-východ, za účelem
parkování; 2) nesouhlasí se záborem části pozemku č. parc. 10/1 mezi pozemky č. parc.
10/6 a č. parc. 10/8 a 10/7 při ulici Pravohradecká, vše v k. ú. Husinec u Řeže, obec
Husinec, okres Praha-východ.
usnesení č. 12/4/2014: ZO bere na vědomí rezignaci Mgr. Zity Míčkové na členství
v kontrolním výboru ke dni 13. 5. 2014 z důvodu jeho nečinnosti.
usnesení č. 13/4/2014: OZ schvaluje přijetí daru ve formě finanční částky od ÚJV Řež
v hodnotě 52 000 Kč, od ÚJF v hodnotě 24 000 Kč a od CV Řež v hodnotě 24 000 Kč, na
opravu lávky poničené povodněmi v roce 2013.
usnesení č. 14/4/2014: OZ schvaluje přijetí daru ve formě finanční částky ve výši 5000 Kč od
pana Ing. Petra Vágnera na financování akce Pálení čarodějnic.
usnesení č. 15/4/2014: OZ schvaluje přijetí daru ve formě finanční částky ve výši 50 000 Kč
od společnosti Lom Klecany, s. r. o., na financování obecních akcí – Den Dětí v obci
Husinec.
usnesení č. 16/4/2014: OZ schvaluje přijetí daru ve formě finanční částky ve výši 50 000 Kč
od společnosti ÚJV Řež, a. s., na financování oprav komunikací v obci Husinec.

SOUHRN USNESENÍ k zápisu č. 5/2014 z veřejného
zasedání Zastupitelstva obce Husinec konaného dne 25. 8. 2014
usnesení č. 1/5/2014: ZO souhlasí se uvolněním částky 20 000 Kč z rozpočtu obce na
zakoupení a darování humanitární pomoci pro Ukrajinu a pověřuje místostarostku
zajištěním nákupu a dopravy na místo.
Naše vesnice 3/2014
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usnesení č. 2/5/2014: ZO schvaluje úpravu rozpočtu roku 2014 ve znění přílohy č. 1
(Rozpočtové opatření č. 5).
usnesení č. 3/5/2014: ZO Husinec schvaluje podání žádosti o dotaci na Přístavbu ZŠ a MŠ
Husinec-Řež z MŠMT, Fondu rozvoje výukových kapacit základních a mateřských škol.
usnesení č. 4/5/2014: ZO schvaluje přijetí daru ve formě finanční částky od ÚJV Řež, a. s.,
v hodnotě 150 000 Kč na vybavení obce městským mobiliářem.
usnesení č. 5/5/2014: ZO schvaluje přijetí daru ve formě finanční částky od ÚJV Řež, a. s.,
v hodnotě 26 487 Kč za účelem tisku dvou vydání zpravodaje „Naše vesnice“.
usnesení č. 6/5/2014: ZO bere na vědomí informaci o přidělení dotace ze SFŽP na projekt
„Zavedení separace a svozu bioodpadů v obci Husinec“, tzn. nákup multifunkčního
svozového vozidla ve výši 2,5 mil. Kč a schvaluje vypsání výběrového řízení na dodavatele
vozu.
usnesení č. 7/5/2014: ZO bere na vědomí informaci o přidělení dotace ze SFŽP na projekt
„Varovný systém ochrany obyvatel před povodněmi“ ve výši 3,3 mil. Kč a schvaluje
provedení výběrového řízení.

Oprava lávky přes Vltavu
po loňské povodni
V srpnu proběhla sanace spodní stavby
lávky po povodni v červnu 2013. Jednalo
se o sanaci dna koryta Vltavy v okolí pilířů
těžkým kamenným záhozem, přespárování zdiva dříků pilířů v oblastech vyplaveného spárování a upravení a zpevnění
zemního tělesa v okolí pilíře u železniční
stanice. Oprava byla hrazena z dotace
Ministerstva dopravy (617 tis. Kč – 85 %
nákladů) a z darů od společností ÚJV
Řež, a. s., CVŘ, a. s., ÚJF a ÚACH (zbývajících 15 %).
Ivana Zrzavá

Školní zahrada dnes a před rokem
Školní zahrada poškozená loňskou povodní konečně dostala nový kabát a vznikl příjemný prostor pro sportovní aktivity nejen našich nejmenších. Sportovní hřiště s novým
litým umělým povrchem s lajnováním, sloupky na volejbalovou síť a obnovenými původ-
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Školní zahrada po povodni a dnes

ními koši na basketbal (viz foto na zadní obálce) doplňuje tělocvična v přírodě. Celá spodní část zahrady je tak připravena k využití pro školní i školkové děti, když už naše škola
nemá tělocvičnu.
Celá akce za cca 1 mil. Kč byla financována z obecního rozpočtu a z dotace
Oranžové hřiště od ČEZ (200 tis. Kč).
Ivana Zrzavá

Dostavba areálu základní a mateřské školy
A opět jdeme do toho s plným nasazením. Společnými silami jsme připravily žádost
o dotaci na dostavbu areálu MŠ a ZŠ. Žádáme o peníze z výzvy vypsané MŠMT s názvem
Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky. Projektem by vznikla nová třída mateřské školy pro 25 dětí, kuchyně s jídelnou
s kapacitou 190 jídel, kmenová třída základní školy pro 30 dětí a nové šatny a zázemí pro
MŠ a ZŠ.
Ivana Zrzavá, Jana Münzbergerová, Jana Chmátalová

DEVELOPEŘI V AKCI
aneb co se chystá ve vašem okolí
Na pozemcích bývalých ubytoven ÚJV (ulice Nad Údolím) v územním plánu obce (dále
jen ÚP) označených jako SOP 1 se chystá stavět společnost PMS Poděbrady, která pozemky koupila od ÚJV Řež, a. s. V návrhu zastavovací studie, kterou PMS předložilo zastupitelstvu obce ke schválení (je podmínkou ÚP), jsou navrhovány tři bytové domy o třech
Naše vesnice 3/2014
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nadzemních podlažích se 42 byty. Další zástavba je připravována na pozemcích sousedních, v ÚP označených jako BČ 1 a BČ 2 (viz obrázek). V území BČ 1 (vlastníkem je společnost PMS a dědicové pana Šenkýře) a BČ 2 (vlastní společnost Baleno Delta) navrhují
majitelé pozemků zástavbu dalších bytových domů a řadových rodinných domů s počtem
cca 71 bytových jednotek. Výstavba by měla probíhat v etapách, první etapa je plánována
společností PMS Poděbrady na území SOP 1 (bývalé ubytovny ÚJV) co nejdříve. Po dokončení výstavby ve všech výše uvedených lokalitách by obci mělo přibýt cca 250 ekvivalentních obyvatel.

Územní plán – detail SOP 1, BČ1 A BČ2

Máme připravena pravidla přispívání developerů do obecního rozpočtu a mechanismus
uzavírání tzv. plánovacích smluv, které jsou dle stavebního zákona potřeba v případech,
kdy stavební akce vyvolávají potřebu navýšení dopravní, veřejné a technické infrastruktury, což v tomto případě určitě nastane. Jsme přesvědčeni, že je nutné zajistit od developerů kompenzace, aby nedošlo ke snížení komfortu stávajících obyvatel a aby i nově
příchozí obyvatelé mohli využívat potřebnou infrastrukturu.
Jednoznačně musí dojít ke „zbezpečnění“ ulice Nad Údolím, ve které už teď velmi
chybí chodník. Dále bude nutné dobudování veřejné, dopravní a technické infrastruktury
(např. rozšíření MŠ a ZŠ, které už teď kapacitně nestačí poptávce, míst pro relaxaci a odpočinek, vybudování dostatečného počtu parkovacích míst i přístupových komunikací
atd…).
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Územní plán schválený v roce 2010 umožňuje novou výstavbu v rozvojových lokalitách.
Naší snahou je projednat záměry s majiteli pozemků a developery tak, aby byl dosažen uspokojivý rozsah zástavby a výhodné podmínky pro obec a zároveň minimalizovat její negativní
dopady pro stávající obyvatele. Dojednání odpovídající plánovací smlouvy není jednoduché.
Sledujte proto kroky svých zastupitelů a hlavně kandidátů do zastupitelstva
v říjnových volbách opravdu bedlivě a ptejte se, jak na věc nahlíží a na které straně
stojí. Je to záležitost, která zásadně ovlivní život obce a jejích obyvatel na dalších
Ivana Zrzavá
mnoho a mnoho let dopředu, pokud ne navždy…

Skládáme závěrečný účet
za volební období 2010 až 2014
Vážení spoluobčané, končí čtyřleté volební období. Dovolujeme si přinést zevrubnější ohlédnutí a bilanci jeho výsledků.

Oblast obecních investic:

UZAVŘENÉ PROJEKTY
Rok 2011
• Kanalizace – dokončení stavby tlakové splaškové kanalizace pro Husinec a dolní Řež
a nastavení podmínek provozování v režii obce.
• Chodník spojující Červenou Skálu s horní Řeží a veřejné osvětlení – škoda jen, že
s ohledem na majetkoprávní vztahy nemohl být dokončen celý. Stavba o celkových
nákladech cca 1,9 mil. Kč byla financována částečně z daru od developerské společnosti Červená Skála (450 tis. Kč).
• V rámci zklidnění dopravy v ulici Hlavní byl vybudován retardér v dolní Řeži, financovaný z daru ÚJV (cca 70 tis. Kč).
• Oplocení dětského hřiště – na základě mnoha podnětů místních rodičů jsme oplotili
dětské hřiště „Na sídlišti“. Podařilo se zajistit financování z daru ÚJV.
• Opravu fotbalových kabin a schodiště vedoucího z Hlavní ulice na cestu k sídlišti
se podařilo zajistit v rámci podpory od ÚJV ve formě provedení stavebních prací.

Rok 2012
• Lávka – byla provedena generální oprava lávky přes Vltavu. Akce byla kompletně
financována z dotace od Středočeského kraje (3,6 mil. Kč) a darů od společností
ÚJV, CVŘ, ÚJF, UACH, Optaglio (200 tis. Kč).
Naše vesnice 3/2014
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• Vestavba podkroví ZŠ, rozšíření kapacity ZŠ o jednu kmenovou třídu, keramickou
dílnu a zázemí bylo financováno zejména z prodeje obecního bytu. S ohledem na
nízkou vysoutěženou cenu stavebních prací bylo možné zadat i výmalbu vnitřních
prostor, v části školy obnovit již dožilé vnitřní omítky a vyměnit nevzhledné a špatně
izolující luxfery za plastová okna.

Rok 2013
• Zateplení a výměna střešní krytiny objektu garáží a dílen v areálu OÚ v částce
700 tis. Kč byla spolufinancována z dotace Státního fondu životního prostředí
(cca 270 tis. Kč) a v budoucnu přinese úsporu provozních výdajů za energie.
• Úprava prostranství před penzionem Hudec (náklady cca 450 tis. Kč) – vybudováním parkovacích stání, zpevněním ploch a úpravou okolí místa, které je hodně frekventované zejména v souvislosti s provozem školy a školky, došlo ke zkulturnění
prostoru sloužícímu také pro setkávání občanů (rozsvícení vánočního stromu, jarmarky). Akce byla spolufinancována z daru (300 tis. Kč) od společnosti ÚJV Řež, a. s.
• Zpevnění okraje komunikace pro chůzi podél Hlavní ulice v dolní Řeži – položení
a zhutnění recyklátu na krajnici komunikace, aby byla pochozí a nahrazovala tolik
chybějící chodník, byl jenom začátek, vybudování reálného chodníku vidíme jako
nezbytné.
• Pomoc vzniku soukromým dětským klubům – s ohledem na nedostatečnou kapacitu obecní mateřské školy jsme pomohli vzniku dvou soukromých zařízení pro předškolní děti přímo v Řeži. Díky tomu mohou naši nejmenší využívat dětský klub „Cesta
nad údolím“ a dětský klub „V lese“.
• Vysazení aleje při ulici Hlavní a výsadba dalších stromů v obci – dosázení stromů při
ulici Hlavní podél stávajícího chodníku, stromů u dětského hřiště v Husinci i na náměstíčku na Červené Skále.
• Obnova území po povodni – realizována zejména z dotace na prvotní náklady
odstraňování škod od Středočeského kraje ve výši cca 1,2 mil. Kč a z darů od krajů,
obcí, občanů a firem celkem ve výši cca 900 tis. Kč.

Rok 2014
• Oprava lávky po povodni 2013 – při červnové povodni došlo k poškození spodní
stavby lávky, oprava byla kompletně financována z dotace Ministerstva dopravy
(600 tis. Kč) a darů od společností ÚJV, CVŘ, ÚJF, UACH (100 tis. Kč).
• Obnova školní zahrady po povodni 2013 – bylo obnoveno původní sportovní hřiště
s novým litým umělým povrchem a vybudována tělocvična v přírodě. Akce, jejíž celková cena byla cca 1 mil. Kč, byla spolufinancována z dotace Oranžové hřiště od
ČEZ (200 tis. Kč).
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• Studie dopravní bezpečnosti na ulici Hlavní – s ohledem na stále se zvyšující provoz v obci byla zadána studie, která komplexně řeší situaci na ulici Hlavní a navrhuje
jednotlivá opatření ve vzájemných souvislostech. Studie je základem pro rozhodování
o realizaci jednotlivých zklidňujících opatření.
• Prognóza demografického vývoje v obci – byla zpracována v roce 2013 a aktualizována v roce 2014. Na jejím základě lze posoudit potřebnou kapacitu MŠ a ZŠ
a budoucí potřeby obce vzhledem k měnící se věkové struktuře obyvatel. Je též významným dokumentem pro jednání s developery.

Drobné projekty
• Obnova zábradlí v Mandelce, renovace odpočívadel – laviček a hydrantů v Husinci,
nátěry lamp veřejného osvětlení a zábradlí, renovace autobusových zastávek atd.

ROZPRACOVANÉ PROJEKTY
• Přístavba ZŠ a MŠ Husinec-Řež – projektová dokumentace na rozšíření kapacity ZŠ
a MŠ je připravena, bylo vydáno stavební povolení, pro realizaci projektu byla zajištěna směna pozemků. Přípravná fáze je dokončena, v současnosti se snažíme získat
finanční zdroje. Podáváme podruhé žádost o dotaci, tentokrát na MŠMT, mělo by být
rozhodnuto do konce září. Realizací projektu by vznikla nová třída mateřské školy pro
25 dětí, moderní kuchyně s jídelnou s kapacitou 190 jídel, kmenová třída základní
školy pro 30 dětí a nové šatny a zázemí pro MŠ i ZŠ.
• Studie na výstavbu volnočasového a sportovního areálu u fotbalového hřiště –
v současnosti je dokončována studie na výstavbu volnočasového areálu u fotbalového
hřiště zahrnující víceúčelového hřiště, nové zázemí areálu (šatny, občerstvení) a využití dalších okolních pozemků pro volnočasové aktivity.
• Položení asfaltu v ulici Zahrádky – je zpracovávána projektová dokumentace na
zpevnění plochy a odvedení srážkových vod v ulici Zahrádky, v současnosti čekáme
na odevzdání projektu od ČEZ na přeložku vedení elektro, kterou ČEZ podmínil realizaci opravy komunikace.
• Varovný systém protipovodňové ochrany – ze Státního fondu životního prostředí
jsme obdrželi dotaci 3,3 milionu Kč. Viz usnesení č. 7/5/2014.
• Koupě svozového vozidla a kontejnerů – ze Státního fondu životního prostředí jsme
obdrželi dotaci 2,5 milionu Kč. Viz usnesení č. 6/5/2014.
• Mobiliář – je připraveno doplnění laviček, odpadkových košů, žardinier a stojanů na
kola na prostranství před penzionem Hudec, k OÚ a k lávce. Koupě je financována
z daru ÚJV (150 tis Kč).
Naše vesnice 3/2014
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Oblast společenská a sousedská:
• Vítání občánků – po dlouholeté přestávce bylo obnoveno slavnostní přivítání nově
narozených dětí v obci.
• Setkávání seniorů – probíhají pravidelná setkání seniorů s přednáškami a besedami.
• Advent – vznikla tradice sousedských setkání při rozsvěcení vánočního stromu.
• Materiální a organizační podpora občanských aktivit – trhy a jarmarky, dětský
karneval, ples atd.
Oblast komunikace a informovanosti:
• Nové webové stránky obce – dlouhodobým cílem je zlepšit informovanost občanů
a usnadnit jim přístup k informacím. Nové, pravidelně aktualizované webové stránky
byl první počin.
• Zasílání SMS a e-mailových informací – pro rychlou a cílenou informovanost bylo
zavedeno zasílání zpráv SMS a e-mailem.
• Nová podoba zpravodaje Naše vesnice od čísla 4/2011 – snaha zprostředkovat co
nejvíce informací až do domu se odrazila ve změně vzhledu zpravodaje a v podrobnějším obsahu. Zpravodaj vychází pravidelně jako čtvrtletník.
Oblast vedení úřadu a finančního zdraví obce:
• Profesionálně vedený úřad – hloubková kontrola Ministerstva vnitra v roce 2014
potvrdila, že úřad je veden v souladu se zákony a až na drobné nedostatky
bezchybně.
• Finanční zdraví obce – hospodaření obce je hodnoceno auditem úřadu Středočeského kraje bez výhrad (tj. nebyly zjištěny chyby a nedostatky). V obecním rozpočtu
je i při všech uskutečněných projektech finanční rezerva ve výši cca 18 mil. Kč
a cca 5 mil. Kč v podílových listech. Obec nemá žádné dluhy ani půjčky.

Co jsme nestihli
• Dostavět školu a školku – bez dotace se to nepodaří, podali jsme druhou žádost.
Chybějí jen peníze, jinak je vše připraveno.
• Vybudovat plnohodnotný chodník v dolní Řeži – na výstavbu potřebujeme také
získat finance. Vypisované dotace sledujeme, ale zatím jsme nenašli vhodný dotační
titul.
• Veřejně prodiskutovat studii a vybudovat areál pro sport a volný čas u fotbalového hřiště.
Ivana Zrzavá a Jana Münzbergerová
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1. září ve škole...
S počasím posledních dnů prázdnin byl
asi spokojen málokdo, ale my jsme 1. září
počasí byli vděčni za to, že v 8 hodin nepršelo a mohli jsme podle plánu zahájit nový
školní rok a přivítat naše prvňáčky. Ti se
nejprve spolu se svými rodiči shromáždili
před školou, pozdravila a přivítala je ředitelka školy, starostka a třídní učitelka. Děti
dostaly medaili, pamětní list a od obce
krásné pastelky. Pak se přemístili všichni
do třídy, kde je čekala jejich první vyučovací hodina s paní učitelkou.
Byla to první vyučovací hodina v naší
škole také pro paní učitelku Mgr. Zuzanu
Treslerovou, DiS. Paní učitelka vystudovala
kromě Pedagogické fakulty UK také Konzervatoř v Teplicích a Mezinárodní konzervatoř v Praze, takže se stane naší novou
„hudebnicí“. Bude učit hudební výchovu ve
všech třídách a pro 1. a 2. třídu chystá
kroužek sborového zpěvu a hry na flétnu.
Nových žáků v první třídě máme 19,
celkem je v základní škole 60 žáků a v mateřské škole 39 dětí. Všichni pevně věříme,
že se podaří získat dotaci na přístavbu

a rekonstrukci školy, abychom i nadále
mohli uspokojit co nejvíce zájemců o předškolní vzdělávání a všechny zájemce o základní vzdělávání v naší škole. Děláme pro
to ve spolupráci s obcí maximum.

A ještě o jedné změně bych ráda informovala. Od letošního školního roku je zařazena výuka anglického jazyka od první třídy. V 1. a 2. třídě je to jedna hodina týdně,
od 3. třídy tři hodiny týdně.
Přeji všem dětem v mateřské škole,
všem žákům v základní škole a všem jejich
rodičům úspěšný a bezproblémový školní
rok 2014/2015.
Jana Chmátalová, ředitelka školy

...a ve školce
Nový školní rok jsme zahájili také v obecní mateřské škole. Máme opět naplněnou kapacitu, školku navštěvuje 39 dětí, z toho 24 předškolních. Pedagogický sbor je letos ve
složení Pavla Benešová – vedoucí učitelka, Eva Káldy a Marie Těthalová. Prostory školky
uklízí Jaroslava Zoulová. Zahájení školního roku proběhlo v 10.00 hodin v horní třídě,
paní učitelka Pavla Benešová děti přivítala, popřála jim příjemný pobyt ve školce a pochválila zvláště nové děti za hladký příchod do nového kolektivu. Paní učitelky Eva
a Maruška zahrály společně dětem loutkovou pohádku O koblížkovi.
Doufáme, že si nové děti ve školce rychle zvyknou, a všichni prožijeme příjemný a klidMarie Těthalová, za kolektiv učitelek MŠ
ný školní rok.
Naše vesnice 3/2014
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Recyklohraní ve škole

Program Recyklohraní nejenže vzdělává a motivuje naše žáky v oblasti ekologie,
ale přináší také možnost přímo přispět
ochraně životního prostředí. V rámci projektu odevzdáváme k recyklaci vysloužilé
spotřebiče. Podle odevzdaného množství

můžeme přesně vyčíslit, kolik elektrické
energie, ropy, uhlí, primárních surovin či
vody jsme díky recyklaci ušetřili životnímu
prostředí. Víme také, o kolik jsme snížili
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produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu. Například díky recyklaci
jednoho notebooku dojde ke snížení spotřeby ropy, na kterou osobní automobil
ujede téměř 100 kilometrů, nebo dojde
k úspoře 392 litrů pitné vody. Informace
vycházejí ze studií neziskové společnosti
ASEKOL, která pro nás zajišťuje sběr a recyklaci vytříděných elektrozařízení.
Naše škola získala certifikát vypovídající
nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o významu sběru
drobných spotřebičů. Za jejich odevzdávání

navíc škola dostává body a za ně si pak
může nakoupit učební a sportovní pomůcky nebo hry do školní družiny.
Jestliže se budete do třídění chtít zapojit
i vy, můžete přinést drobné spotřebiče do
červené popelnice umístěné u vchodu do
školy a prázdné baterie do krabice umístěné na chodbě u kanceláře školy. Odevzdání
větších spotřebičů je nutno domluvit s ředitelkou školy.
Vaše odevzdaná elektrozařízení jsou naše body. A všichni, kteří zodpovědně třídí,
přispívají k ochraně životního prostředí.
Jana Chmátalová, ředitelka školy

Naše vesnice 3/2014
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Vítejte
na Cestě nad údolím
Dětský klub „Cesta nad údolím“ se po
prázdninovém provozu otevírá již druhý
školní rok. Nacházíme se na adrese Ke
Staré Cestě 117, v posledním z řadových domů s přilehlou zahradou, přímo
u lesa.

Vstup do klubu

Díky nízké kapacitě max. 12 dětí se
můžeme věnovat potřebám dětí individuálně. Pracujeme s dětmi podle celoročního
plánu, kde jsou zastoupeny všeobecné
znalosti přírody, základy společenského
chování (naše důležitá kouzelná slovíčka)
a také bezpečnostní pravidla v různých
situacích.
Děti jsou vedeny k týmové spolupráci,
vzájemné toleranci a ke zdravému sebevyjádření. Naším denním programem se prolíná získávání těchto všeobecných znalostí
a dovedností, kam patří především grafomotorické a pracovní listy, výtvarná a pracovní činnost, hudební a pohybové aktivity,
rozvoj slovní zásoby a především příprava
Naše vesnice 3/2014

na bezproblémový vstup do základní školy.
Tento program přizpůsobujeme aktuální
situaci, ročnímu období, počasí atd.
V odpoledních hodinách nabízíme pro
děti zájmovou činnost, kroužek základů
anglického jazyka a nově pohybový kroužek se základy jógy pro nejmenší. Kroužky
zahajujeme od 1. 10. 2014.
Rádi mezi sebou uvítáme ještě několik
nových kamarádů (poslední 3 volná místa – přednost mají děti, které se nedostaly
do státní školky, dohoda na jednotlivé dny,
krátkodobá individuální docházka a kroužky samostatně možné).
Naším cílem není vaše děti změnit
a zaškatulkovat, ale zdravě je rozvíjet
a podporovat v jejich schopnostech a do-

Pracovna a jídelna

vednostech. Na vás a vaše děti se těší kolektiv dětského klubu.
Alena Vávrová
tel. 777 078 565, www.cestanadudolim.cz

13

ku
h
i sl t o
u r iae

Husinec a Řež
v letech 1848–1869
Když se v noci ze 16. na 17. června roku
1848 rozléhalo okolím Klecan silné
dunění, nejednalo se o bouřku, jak se
mohlo na první pohled zdát, ale o bombardování Prahy. V té době právě vrcholilo pražské červnové povstání, jedna
z epizod revoluce z let 1848–1849, která
se přehnala přes Evropu a ve svých
důsledcích přinesla podstatné změny
společnosti. Každá ze zasažených zemí
(Francie, Itálie, budoucí Německo,
Rakousko) se přitom potýkala s jinou
formou požadavků a představ o budoucnosti. V nesmírně složité situaci se
ocitlo i tehdejší rakouské císařství, protože se skládalo z celé řady rozdílných
zemí a národů, jejichž požadavky se
mnohdy naprosto vylučovaly. Tříštily se
zde nacionální představy o budoucnosti,
požadavky na federalizaci říše se snahou o její centralizaci nebo přímo o rozpad, touha po ústavě, svobodných volbách, ale i po utužení stávajícího
režimu.
Nic z toho však bezpochyby nezajímalo
venkovské obyvatelstvo tolik jako možnost
zrušení roboty, která je velmi zatěžovala.
A právě zrušení roboty a zisk nových pozemků pro své hospodaření často spojovali s cílem revoluce. Robota byl vztah mezi
vrchností a poddanými, podle kterého rolník musel pracovat ve prospěch vrchnosti
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na jejich velkostatcích, aniž by za to dostal
odměnu. Využíval přitom vlastní potah,
případně vlastní stroje, což ho velmi zdržovalo od práce, která ho živila. Hospodář
sice většinou posílal na práci místo sebe
čeledína a sám se soustředil na práci na
vlastních polích, ale ani tak z toho nemohl
být příliš nadšený, zvláště když například
v době žní potřeboval každou ruku. Robotní
patent stanovoval maximální možnou zátěž
rolníků (počet dní) ve prospěch vrchnosti,
v praxi to ale vypadlo v každém kraji jinak.
Někde se dokonce vrchnost spokojila pouze s tím, že jí rolníci místo roboty platili
určitý poplatek. Mnozí totiž cítili, že jim
robota nepřináší tak kvalitní práci, jako
kdyby si někoho přímo najali. I proto byli
v roce 1848 již i mnozí příslušníci šlechty
nakloněni tomu, aby se robotní vztah nějakým způsobem upravil. Nakonec došlo ke
zrušení roboty. Aby to ale sedláci nedostali
úplně zadarmo, museli se z tohoto vztahu
vyplatit. Výkup z roboty se rozdělil na tři
části, jednu třetinu hradili samotní sedláci,
jednu země a třetí část vrchnost odpustila.
Splácet měli dvacet let, takže poslední
splátku složili v roce 1868, na Moravě již
v roce 1867. Teprve tehdy se selský stav
zcela osamostatnil, začal se učit podnikat
a později se i politicky organizovat.
V polovině 19. století však proměna
teprve pozvolna začínala. Před onou revoNaše vesnice 3/2014
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Husinec a Řež na katastrální mapě z roku 1840

lucí a během ní patřily Husinec i Řež k panství Roztoky a zdejší sedláci proto robotovali právě na roztockém statku, který
náležel Josefu Ledererovi. Robotní povinnost se týkala sedláka Matěje Vrby z čp. 5
v Husinci a někdy doléhala i na chalupníky
a domkáře. Chalupník vlastnil usedlost
a menší polnosti, zatímco domkáři měli
menší stavení a zahrady a často se živili
řemeslem. V Husinci žili v 1. polovině 19.
století dva chalupníci (Matěj Urban v čp. 2
a Václav Šarocha v čp. 3 – podle jiných
údajů sedlák) a dalších šest domkářů.
V Řeži hospodařili sedláci Matěj Novák
z čp. 2, Jiří Novák z čp. 4 a čtyři domkáři.
Kromě toho žil v Husinci mlynář, který měl
zvláštní práva a povinnosti a byl členem
mlynářského cechu. Mlynář býval často
v širokém okolí uznávanou osobností pro
svoji šikovnost a určitý rozhled. Značného
Naše vesnice 3/2014

respektu se těšil i husinecký mlynář Václav
Švimberský, který dokonce v roce 1827 při
požáru klecanského zámku zachránil s nasazením vlastního života sedláka Františka
Tichého z Hoštic před uhořením.
Revoluční kvas z let 1848–1849 vedl
i ke správním proměnám, které se dotkly
venkovského obyvatelstva. V roce 1850 byl
vydán tzv. obecní zákon, který zřizoval
zcela novou správní jednotku – obec. Až
dosud jednotlivé vesnice podléhaly vrchnosti, byly tedy součástí panství nebo
vrchnostenských zřízení, nyní se měly řídit
samosprávně. Husinec i Řež se společně
s Klecanami, Klecánkami, Větrušicemi
a Zdibskem staly součástí obce Klecany.
Starostou obce byl zvolen Jan Strach, klecanský rychtář. Další zastupitelé, celkem
jich bylo patnáct, byly významné osoby ze
všech členských vsí, mezi které patřili
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i řežský statkář Novák a majitel husineckého mlýna Hammerle. Velké Klecany se
staly součástí okresního hejtmanství Karlín
a soudního okresu Karlín v rámci Pražského kraje. Za zmínku stojí, že Husinec s Řeží před touto změnou náležely do Rakovnického kraje, protože jejich vrchnost
sídlila v Roztokách, zatímco ostatní okolní
vsi na pravé straně Vltavy patřily do kraje
Kouřimského. Přes to ale měly obě naše vsi
značné vazby na Klecany už dávno předtím, protože byly přifařeny ke klecanskému
kostelu a přiškoleny ke klecanské škole.
Vznik obce tak jen v podstatě kodifikoval
dlouholeté vzájemné vztahy obyvatelstva
z okolních vsí udržované návštěvou kostela
a v dětství školy.
Děti však školu nenavštěvovaly zdaleka
pravidelně. Povinnou školní docházku sice
zavedla Marie Terezie již v roce 1774, ale
pro venkovské obyvatelstvo vzdělání stále
ještě nepředstavovalo prioritu. Děti často
pomáhaly při zemědělských pracích, a proto mnohdy ve škole chyběly. Povinná školní
docházka se ostatně vztahovala jen na
děti od 6 do 12 let. Až v roce 1869 byla
zavedena povinná osmiletá školní docházka (od 6 do 14 let), která měla zahrnovat
pět tříd obecné školy a další tři roky učení
nebo měšťanky. Do pětitřídní smíšené
(chlapci i dívky dohromady) klecanské školy docházely děti z Husince, Řeže, Drast,
Větrušic, Klecan, Klecánek, Zdibska, Hoštic,
Zdib, Veltěže a Přemyšlení.
Padesátá léta 19. století jsou známá jako období Bachova absolutismu, kdy byly
v reakci na nepovedenou revoluci z let
1848–1849 potlačovány národní myšlenky
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a demokratické výdobytky revoluce. Zároveň ovšem došlo k řadě správních reforem
a k podpoře podnikání. Obyvatelstva Husince a Řeže se různé perzekuce příliš netýkaly. V těchto letech se naopak obyvatelé
závislí na zemědělských pracích těšili
z úrodných let.
Až v šedesátých letech došlo k obnovení ústavního života. Tehdy se opět začalo
svobodně volit do říšského parlamentu,
zemského sněmu a v obcích se volilo nové
zastupitelstvo. Volební hlas však měli pouze sedláci, z nichž se vždy stal někdo starostou. V Husinci v té době žily rodiny
hospodského Matějovského a šenkýře
Hosmana (čp. 2), rolníků Šarochy, Laštovky,
Tichého, chalupníků Kříže (čp. 4) a Vrby
(čp. 8), domkářů Nebeského (čp. 9), Hořánka (čp. 11) a pastýře Kalaše (čp. 10). V Řeži žily rovněž rodiny rolníků Nováka (čp. 2)
a Tichého (čp. 4) a chalupníků Srbových
(čp. 6) a Novákových (čp. 5). Kromě toho
zde také bydlely rodiny podruhů, čeledínů
a zemědělských dělníků. Jestliže v revolučním roce 1848 měl Husinec s Řeží dohromady 111 obyvatel, v roce 1869 se jejich počet vyšplhal již na 148. Toho roku
došlo také k určité změně. V rámci velké
obce Klecany tzv. místní obci se vytvořilo
několik tzv. katastrálních obcí, mezi nimi
Husinec, jehož součástí byla osada Řež.
Jiří Šoukal
Literatura a prameny: Popis obecného školství v Království
Českém. Praha 1889, s. 50; Farská kronika Klecany; Palacký,
František: Popis králowstwí českého čili podrobná poznamenání wšech dosawadních krajůw, panstwí, statkůw,
měst, městeček a wesnic, někdejších hradůw a twrzí, též
samot a zpustlých osad mnohých w zemi České, s udáním
jejich obywatelstwa dle popisu r. MDCCCXLIII. Praha 1848,
s. 12; Školní kroniky Klecany. SOkA Praha-východ
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Výtvarný tábor

v Atelieru JKArt
Pokud vás léto neodválo daleko za hranice všedních dní, potom jste mohli během
druhého týdne v červenci vidět otevřené
dveře atelieru JKArt na Červené Skále
a v něm různorodou skupinu dětí. Zúčastnily se prvního ročníku příměstského tábora
s keramikou a malováním pod vedením
Alice Fischerové a Jarmily Králové. Stejně
jako u kurzů, které atelier pořádá, bylo i náplní tábora nechat děti rozvíjet svou kreativitu a tvořivost. Každým dnem bylo vidět,
jak jsou více ponořené do tvorby. Střídaly se
bloky malování a práce s keramickou hlínou. Děti měly možnost vyzkoušet si enkaustiku, malbu olejem, akvarel, pastely
a jiné. V keramických dílnách byly děti tematicky vedeny a jejich nápady byly usměrňovány pouze v rámci možností materiálu.
Vznikaly plastiky lodí, závěsné korálky, domeček pro křečka, obrázky na zeď, misky,
přívěsky na krk a další. Všichni se nakonec
shodli, že by uvítali, kdyby byl tábor delší.
Byl to úžasný týden plný úžasných zážitků
a zajímavých informací. Kromě perfektně
vycvičené fenky Damy jsem poznala několik výjimečných lidí. A také jsem pochopila pár zásadních věcí, jako kdo jsem
a proč jsem :). Moc děkuji všem, kdo se
podíleli na vytvoření tak úžasné atmosféry, a zvlášť děkuji Jarce a Alici, které to
celé zorganizovaly a bez nichž by nic taEliška (14)
kového nebylo.

Lidé nalézají v tvorbě něco jako hřiště bez
pravidel a bez zábran. A mně se na táboře
u Jarmily líbilo mnoho věcí, třeba to, že
každý kreativní návrh, co bychom mohli
vytvořit, Jarmila uvítala, nebo to, že jsme
dělali jak plošnou tvorbu, tak keramiku
a pokaždé jsme dělali něco nového, nějakou novou techniku. A obědy a svačiny
Fiona (13)
byly vskutku „mňamózní“.
Od října 2014 bude atelier JKArt otvírat
kurzy pro děti „Malířem od malička“ (ve
čtvrtek od 16 do17 hodin pro děti od 3 let,
od 17 do 18.30 hodin pro děti od 6 let).
Zápis do kurzů bude 18. 9. od 16 do 19 hodin v atelieru na Červené Skále.
Tvořivé večery pro dospělé „Malování pro
radost“ můžete navštěvovat ve středu od
17 do 21 hodin. Kurs je pro všechny, i pro
ty, kteří si myslí, že neumí malovat. Obrazy
účastníků byly k vidění na Chvalském zámku na souborné výstavě atelieru. Byli byste
překvapeni jejich profesionalitou a objevenými talenty dětí i dospělých…
Petra Ann Kovařčíková

Kontakt – mobil: 731 158 787, e-mail: jarmila@obrazykralova.cz
Naše vesnice 3/2014
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Vážení sportovní přátelé,
fanoušci řežské kopané,
letošní prázdniny jsou již minulostí, což
zřejmě nese většina školáků s jistou dávkou nelibosti, nicméně pro nás, fotbalové
fandy, je to jasný signál, že se zahajuje
další fotbalová sezóna naší okresní soutěže. Do nového ročníku vstupujeme s totožným hráčským i realizačním týmem, se
kterým jsme ukončovali jarní, poměrně
úspěšnou část minulého ročníku. Věřím, že
chlapci navážou na to dobré, co se povedlo, a z toho horšího si vezmou co nejméně
nebo raději vůbec nic…
Po skončení jara proběhl již tradiční
Memoriál Jiřího Vaňka – turnaj starých
gard, kde našim seniorům jen o pověstný
chloupek uteklo umístění na stupních vítězů, takže z toho bylo nakonec čtvrté (poslední) místo… Nicméně jsme si pěkně
popovídali, napili se, pojedli (a sem tam
hráli i fotbal samozřejmě) a strávili tak pohodový den společně s našimi soupeři
a diváky.
Týden nato, začátkem července, mělo
naše Áčko v plánu v rámci 85. výročí klubu
přátelské utkání s týmem klíčanského béčka. Nakonec soupeř projevil až přílišný respekt a k utkání se raději vůbec nedostavil,
tak jsme narychlo povolali naši „úspěšnou“ starou gardu a sehráli pohodový přáteláček, sice s neznámým výsledkem, nic-
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méně občerstvení bylo po zápase opět
dostatečné množství, takže si to oba mančafty společně s fanoušky pěkně užili.
Během léta měli i naši hráči víceméně
fotbalové prázdniny, a tak aby náš trávník
jen tak zbůhdarma nezahálel, byla možnost
poskytnout naše prostory na trénink třetiligovému týmu FC Bohemians Praha. Osob-

„Hoši jsou na sezonu dobře připraveni
a rozhodně ze sebe vydají maximum.“
Jan Vaněk – trenér mužstva, zároveň vzorný pokladník a jeho snad až příliš optimistický výhled na podzimní část

ně jsem zkouknul několik jejich tréninkových jednotek a je pravda, že jejich
nasazení, fyzický potenciál a zápal do hry
Naše vesnice 3/2014
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„Nechám na hřišti vše, abych obhájil
titul nejlepšího hráče.“ Adam Kubala –
nejlepší hráč našeho týmu v uplynulé sezóně rozjíždí útočnou akci. Pozvánky trenéra
a nejlepšího hráče loňského ročníku hovoří
za vše: „Přijďte nás povzbudit!“

byl opravdu na velmi, velmi vysoké úrovni
(ještě aby ne, za ty peníze, co za to berou,
že? ).
Ale zpět do naší reality, na podzim nás
čeká jedenáct mistrovských utkání, kde se
budeme bít o co nejlepší výsledky a naším
útočným stylem bavit vás, naše věrné fanoušky, a to jak na domácích, tak venkovních zápasech, na kterých se pomalu, ale
jistě rozšiřuje náš „fanklub“.
Popřejme našim borcům hodně štěstí,
krásné fotbalové momenty, mraky nastřílených branek, aby si po skončení podzimu
mohli říci, že pro úspěch udělali, v rámci
svých možností, naprosté maximum.
Stará garda opět odehraje v září a říjnu
několik přátelských utkání, jejichž termín
bude, jako již tradičně, vyvěšen na hřišti
a na nástěnce před samoobsluhou.
Těšíme se na vaši návštěvu na našem
fotbalovém hřišti!
Michal Ráž, prezident klubu

Rozlosování podzimní části soutěže pro tým SK Husinec-Řež
(domácí zápasy jsou označeny červeně)
1. kolo

SO

23. 8. 14

17.00

FK Brandýs B

–

SK Husinec-Řež

2. kolo

NE

31. 8. 14

17.00

SK Husinec-Řež

–

TJ Sokol Veltĕž

3. kolo

NE

7. 9. 14

17.00

TJ Sokol Sluhy

–

SK Husinec-Řež

4. kolo

SO

13. 9. 14

17.00

TJ Sokol Vodochody

–

SK Husinec-Řež

5. kolo

NE

21. 9. 14

16.30

SK Husinec-Řež

–

SK Záluží

6. kolo

NE

28. 9. 14

16.30

SK Bášť

–

SK Husinec-Řež

7. kolo

NE

5. 10. 14

16.00

SK Husinec-Řež

–

TJ Svornost Brázdim

8. kolo

NE

12. 10. 14

16.00

1. FC Líbeznice

–

SK Husinec-Řež

9. kolo

NE

19. 10. 14

15.30

SK Husinec-Řež

–

TJ Klíčany B

10. kolo

NE

26. 10. 14

15.30

FV Plast Sparta Mratín

–

SK Husinec-Řež

11. kolo

NE

2. 11. 14

14.00

SK Husinec-Řež

–

SK Zeleneč B

Naše vesnice 3/2014
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TOM Řež – tábor

a podzimní plány
Letošní tábor, který se konal ve dnech
29. 6. – 12. 7. 2014, už je za námi. Jeli
jsme na staré známé místo – do Milčic
u Blatné. Tentokrát jsme se proměnili ve
vesmírnou základnu a táborníci v astronauty pod odborným vedením vesmírné

se s mimozemskými národy na různém
stupni vývoje. Týmy měly za úkol na svých
cestách shromažďovat informace o objevených planetách a civilizacích, naučit se
od nich, co my neznáme, a naopak jim
předat naše vědomosti a zkušenosti. Ne

Táborová expedice na Barevnou planetu

generality. Byly nalezeny trosky vesmírné
lodi a na ní záhadný vzkaz od vyspělé mimozemské civilizace. Abychom mohli zprávu rozluštit, bylo nutné najít planetu s těmito obyvateli.
V pěti týmech jsme při hledání té pravé
planety navštívili i spoustu jiných a setkali
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vždy se bohužel přátelský kontakt podařil
a my jsme se nevyhnuly bojům, někdy dokonce o holý život.
Navštívili jsme planety Zločineckou, Barevnou, Kapo, Sport, Zamrzlou, Dobrodruhů, Divů a záhad, Bez řečí, souhvězdí Pegasus a ztroskotali jsme na neznámé
Naše vesnice 3/2014

zájmová činnost

Spřátelená návštěva vesmírné policie

planetě. Stihli jsme i relaxační dovolenou
s výletem do Blatné, kde jsme se podívali
do zámku a do obory. Také jsme se vypravili na koupaliště v Mačkově – voda v zatopeném lomu byla tak čistá, že jsme v ní
viděli i raka!
Kromě trochy deště na začátku a na
konci tábora jsme měli krásné počasí.
Avšak naší největší výhrou byla dokonalá
kuchyně kuchařky Martiny. Její dobroty
byly bezkonkurenční! A kdo dostal ještě
chuť na sladkosti (a „slanosti“), mohl si
nakoupit v táborovém Cosmoshopu, kde se
platilo vesmírnou měnou – 1 Galax. Galaxy
bylo možné získat za jednotlivé vesmírné
mise, v nichž každý z pěti týmů soutěžil
o prvenství.
V závěru pobytu jsme měli kontrolu –
přijela se na nás podívat spřátelená vesmírná policie z Blatné. Zodpověděla naše
Naše vesnice 3/2014

záludné dotazy a předvedla nám prostředky k boji s mimozemskými civilizacemi.
Na konci času vyměřeného pro vesmírné cesty nezbylo než konstatovat, že onu
záhadnou a vyspělou planetu jsme nakonec nenašli, ale seznámení s ostatními
mimozemskými národy nás obohatilo natolik, že jsme se na konci tábora stali
moudřejšími a zkušenějšími! V cestách za
poznáním nás vedla generalita vesmírné
základny ve složení: Mirka Zrubecká, Maruška Líbalová, Petra Pekárková, Kamča
Houdová, Jitka Kroupová, Zuzka Vlčková
a Anička Červenková (obě se také vzorně
staraly o zdravotní stav celé základny),
Jirka Moucha, Karel Němec, Jirka Kroupa,
Milan Bláha a Petr Hezina. A v kuchyni
úspěšně vládla Martina Veselá. Poděkování patří také Asociaci TOM, která nás
podpořila.
Tábor se nám vydařil a teď máme celý
rok na to naplánovat ten příští.
Ale jsou před námi i bližší cíle. Už teď
v září, ve dnech 19. – 21. 9., se chystáme
na výpravu do Náchoda. Navštívíme Jiráskovu chatu, Pevnost Dobrošov, Bunkr Březinka, Lázně Běloves a zámek Náchod. Na
konci října, v období podzimních prázdnin,
už tradičně pojedeme na naši chatu v Knínici. A před koncem roku určitě ještě stihneme i nějaký jednodenní výlet.
Podrobnosti o výletech hledejte na oddílovém webu www.tomrez.com, dále na
nástěnkách v obci a kdo je členem oddílu,
tak je dostává i mailem. A kdo není, může
se jím snadno stát!
Pěkný podzim!
Jitka Kroupová, TOM Řež
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Myslivost

František Ferdinand d´Este
Dne 28. června to bylo právě 100 let, co
došlo v bosenském Sarajevu k atentátu na
arcivévodu Františka Ferdinanda d´Este a jeho manželku Žofii
z Hohenbergu (rozenou Chotkovou), při kterém oba zahynuli.
Tato událost i následné vypuknutí první světové války ovlivnily
dramatickým způsobem život
lidí na celé planetě.
Arcivévoda František Ferdinand d’Este vlastnil v Čechách
několik sídel, jako rodinné sídlo si však
zvolil zámek Konopiště, který koupil v roce
1887 od rodu Lobkowiczů. Při prohlídce
zámku je možno spatřit dobově zařízené
obytné místnosti, dále pak společenské
prostory se sbírkami vzácných obrazů,
soch, zbraní a knih, které, jako dědictví po
rodu d´Este, je soustředěno právě zde.
Další zajímavostí jsou umělecké předměty
se zobrazením svatého Jiří.
Mezi sbírkami jsou nepřehlédnutelné
zvířecí trofeje pocházející ze zvěře, kterou
arcivévoda ulovil na svých loveckých výpravách. Jsou jich tisíce z různých kontinentů a svědčí o jeho až nezřízené lovecké
vášni. I když se většina členů panovnických
a šlechtických rodů zabývala lovem, v případě arcivévody Františka Ferdinanda lze
hovořit o lovecké vášni přímo patologické.
Podle dochovaných střeleckých záznamů
skolil za svého života 272 511 kusů divokých zvířat. Tento počet kusů ulovené zvě-
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ře svědčí o tom, že s myslivostí to nemělo
mnoho společného. V této souvislosti se
František Ferdinand d’Este jeví
jako rozporuplná osobnost jednostranně zaměřená pouze na
lov a jako takovou ji bereme
coby součást historie myslivosti
v českých zemích. Na druhou
stranu lze najít příklady, kdy na
panstvích některých šlechtických rodů (Schwarzenbergové,
Černínové, Thun-Hohensteinové
a další) bylo se zvěří hospodařeno se snahou o udržení dostatečně početné populace původních druhů, zavádění druhů nových, nepůvodních a zachování vzácných
druhů oborním chovem (např. bílý jelen).

František Ferdinand s rodinou a trofejním jelenem

V těchto činnostech je možno nalézt zásady moderní myslivosti tak, jak je známe
dnes.
Luboš Smetana

Naše vesnice 3/2014
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Osada Pod Řivnáčem ožívá
Když jsem si v posledním
čísle zpravodaje Naše vesnice několikrát za sebou
přečetla článek „Zahrádkářům se u nás daří“ a nezachytila třeba jen malou zmínku o osadě,
která patří především zahrádkářům,
rozhodla jsem se vše napravit.

Každý z nás, kteří jsme vlastníky zahrad
v uvedené osadě, má jistě vztah k majetku,
půdě. Proto jsme taky v zahrádkářském
sdružení. Proto je nepochopitelné, že někteří majitelé (členové zahrádkářského
svazu) zahrádek se vůbec nezajímají od
povodní o to, v jakém stavu svůj pozemek
mají. Nánosy bahna, stromy okrášlené připlaveninami ze záplav, vzrostlá tráva, která
kosu letos (ani loni) ještě neviděla. No
a neviděli jsme je ani my – tedy ty „zahrádkáře“… Smutné!
Nechci ale končit tento článek pesimisticky. Léto pomalu končí, začíná se blížit
překrásné období pro zahrádkáře – podzim. Doufám, že bude slunný a že nám,
kteří si užíváme každou volnou chvíli v přírodě, z ní ještě nedá odejít.
Libuše Třebešková Doležalová

Ano, osada Pod Řivnáčem začíná od letošního jara opravdu ožívat. Je to práce
zainteresovaných nadšenců, kteří zde tráví
každé volné chvíle. Je nás jen pár, ale to
nic nemění na tom, že jsou zde nastavena
pravidla, která se začínají zúročovat. Pravidelné sekání zahrad a společných prostor,
vytvoření Osadního řádu, zabezpečení celé
osady plotem a bránami, pokácení suchého vzrostlého stromu v těsné blízkosti cyklostezky.
Tady bych velmi ráda poděkovala za
celou osadu při součinnosti Obecnímu
úřadu v Husinci, který poskytl techniku.
A budu-li spravedlivá, musím v souvislosti
se záplavami z loňského června mít taky
kritické poznámky.
Naše vesnice 3/2014

Posvícenské
vinobraní
v Máslovicích
v sobotu 13. září 2014
Soutěž jedlíků posvícenských koláčů
Vynikající vína, burčák, medovina
Specielní výstava výmarských ohařů
Běh s máslem
Aerobik FIT FOR YOU
Stloukání másla

Bakchus a tanečnice
Soutěže a atrakce pro děti
Korková dílna se špunty

Máslovické drnkačky

FRANTIŠEK NEDVĚD ml.

OLYMPIC REVIVAL
FAKTOR
Taneční zábava a diskotéka
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Dobrovolný svazek obcí (DSO) Údolí
Vltavy čistí břehy podél řeky
Kdo jezdí na kole podél řeky, ví, že
stezky podél břehů nejsou zrovna v dobrém stavu.
Obce, které se sdružují ve svazku Údolí
Vltavy, a jehož členem je i naše obec, by
chtěly převzít iniciativu, a na pozemcích,
které jsou obecní nebo patří Povodí Vltavy
s. p., břehy opravit a pokusit se úspěšně žádat v novém programovém období o dotace.
Úsek od Úholiček do Libčic je naprojektován již v několika variantách, původní
z roku 2005 měla i stavební povolení, nepodařilo se ale najít finance a vše utichlo.
Nyní se zpracovává studie – pasport
stavu a majetkové poměry v trase Klecany – Máslovice a Libčice – Úholičky. Z ní
bychom chtěli vybrat úseky, které jsou méně problematické, a začít s jejich úpravou.
Letos ovšem prostředky ani povolení

k úpravám nemáme a začali jsme tedy
s tím, co zvládneme vlastními silami. Respektive silami mladých brigádníků, které
DSO najalo na letní měsíce. Proklestil se
břeh od vodárny v Úholičkách k řežské
lávce, pod lávkou se upravil i terén pro
snazší chůzi z podchodu k vodě. Vysekala
se také cesta z Podmoráně do Žalova, která se neustále zužovala, protože ji nikdo
neudržuje. Nejvíce času strávili brigádníci
na cestě z Řeže k máslovickému přívozu.
Cesta je úzká a vede místy po vysokém
břehu Vltavy, kde je každoročně zaznamenáno několik úrazů. Břehy jsou teď pro turisty i cyklisty bezpečnější.
V práci bude DSO určitě po dobré zkušenosti pokračovat i příští léto.
Za DSO Terezie Kořínková, předsedkyně svazku
a Ivana Zrzavá

V sobotu 6. září se konal 11. ročník cyklistického závodu Cross Country Řež 2014

Naše vesnice 3/2014
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zájmová činnost

Poděkování
Děkujeme všem, kteří stihli 27., 28.
a 29. srpna zareagovat na výzvu obce
k humanitární podpoře Ukrajiny a přinesli
na obecní úřad obvazy, léky proti bolesti,
dezinfekční prostředky nebo autolékárničku. Zastupitelstvo na zasedání 25. 8.
uvolnilo pro nákup hygienického a zdravotního materiálu 20 000 Kč. Darovaný
materiál a nakoupené autolékárničky,
prostředky na zastavení krvácení, vlhčené
dezinfekční ubrousky, dezinfekční mýdla,

termoponožky a spreje na nohy jsme připravili pro 40 dobrovolníků z ukrajinské
národní gardy, kteří po krátké přestávce
odjeli 31. 8. ze Lvova do místa bojů na
východní Ukrajině. Zaměstnanec obecního úřadu Vasyl Korol dar odvezl a předal.
Sbírky se účastnili i zaměstnanci naší
školy a zdravotnický materiál přivezla také starostka Máslovic.
Díky, že nejste lhostejní.
JM

Srdečně vás zveme na řežský

PODZIMNÍ SOUSEDSKÝ
TRH
V pátek 10. 10. 2014 od 14 do 18 hod.
na parkovišti u penzionu Hudec.
Můžete se těšit na rozličné dobroty, výpěstky vašich sousedů, sýry, vína, minidezerty,
med, keramiku, voňavé sušené bylinky, šperky, hedvábné šátky, podzimní dekorace,
proutěné výrobky atd.

Těšíme se na vás -

Milí spoluobčané, pokud byste se chtěli sousedského trhu aktivně zúčastnit coby
prodejci vlastnoručních výrobků (výpěstků, zavařených dobrot atd.), přihlaste se,
prosím, telefonicky na čísle 220 940 309 (obecní úřad) nebo prostřednictvím e-mailu:
sousedsky.trh@seznam.cz, kam můžete zaslat i foto nabízeného zboží.
Těšíme se na vás Petra Adámková a Markéta Doležalová
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Přívoz Úholičky–Řež
Už jste vyzkoušeli přívoz mezi Úholičkami a Řeží? Já ano a udělali jsme si
s rodinou krásný výlet za zajímavostmi
Úholiček. Moje děti byly nadšené z lanového hřiště Na Švestkovně i dětského
hřiště na návsi v Úholičkách, já s mužem
zase z krásné stezky přes Stříbrník
a z výhledů na Řež. Doporučuji.
Pro vás jsme se zeptali na přívoze, jak
jim to klape a kolik lidí už převezli.
„Přívoz do dnešních dnů převezl zhruba
tisícovku osob. Asi před měsícem jsme
spustili webové stránky přívozu www.
privoz-uholicky.cz, kde lze mimo jízdní
řád či ceník zjistit podrobnosti o přívozním
plavidle.
V dnešních dnech nás vzal na milost
i Seznam.cz, takže v oblíbené aplikaci mapy.cz se objevuje přívoz již v plné parádě
i s fotkami. Do zobrazení linku v mapách
jsme dotlačili i konkurenční Google.

Přístavní molo na řežské straně řeky

Do konce srpna jezdíme denně, v září
přejdeme zpět do provozu pátek, sobota,
neděle. Rádi bychom, aby provoz přívozu
probíhal i do budoucna. Nejlepší cestou by
asi byla integrace přívozu do PIDu,“ říká
Petr Běhounek, specialista na lodě ze společnosti SP Praha, s.r.o.
IZ

Účast zastupitelů na rozhodování o věcech obce –
přítomnost na veřejných zasedáních od prosince 2010
do srpna 2014 (Celkem proběhlo 29 zasedání):
Ivana Zrzavá
Jana Münzbergerová
Kamil Plavec
Václav Voseček
Marie Těthalová
David Krása
Jeroným Lešner
Stanislav Strnad
Kamil Egida
Naše vesnice 3/2014

Počet absencí:
0
2
2
3
3
5
8
10
15
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Téma: veřejné prostory
a estetika
Psí bobky
Jménem všech chodců znovu žádáme:
po svém psovi zvedněte hovínko a hoďte
do nejbližšího koše, proto jsou v obci
stále instalovány nové, aby to nebylo daleko. I pytlík tam je. Pes musí být na vodítku, takže se nelze vymlouvat, že to
„někde udělal“ a majitel si nevšiml. Třeba
by bylo účelné zveřejnit fotky psů, za nimiž zůstávají exkrementy. Třeba bude
majiteli trapně. I když mu musí být jasné,
že jako neukázněného páníčka ho už
všichni znají. Téma „psí bobky“ je už
hodně provařené…
Kontejnery
S kontejnery je to taky celkem jednoduché: pokud jsou plné, odneste tříděný odpad zase domů nebo na jiné stanoviště
(v obci jsou 4), případně se ho zbavujte
v den, kdy byly vyvezeny. Svozy jsou uvedeny na webu obce. Nenechávejte igelitky
vedle kontejnerů, vypadá to hrozně. Do
černých kontejnerů na směsný odpad mohou ukládat odpad pouze zahrádkaři, z jejichž poplatků se svoz hradí, nikdo jiný.
Například ten, kdo stavebně doupravuje
část domu, tam stavební odpad vyhodit
nesmí. Samozřejmě do žádných kontejnerů
v obci nesmí házet odpad nikdo, kdo tudy
pouze jede do práce. I o takových víme
a budeme se snažit s tím něco udělat. A ke
kontejnerům také jedna prosba: při vyha-
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zování odpadu, zejména skla, myslete na
to, že na doslech bydlí lidé a být pravidelně
probouzený tříštěním skla není nic příjemného. Zvolte proto pro vyhazování přijatelný čas.
Bioodpadky
S podzimem mnozí prořežeme zahrady,
posbíráme spadané ovoce a vyprodukujeme i další bioodpad. Kam s ním? Především do biopopelnice nebo na vlastní kompost. Pokud se tam nevejde, rozhodně není
možné udělat hromadu za vraty u silnice
s tím, že to obec odveze. Neodveze. Aby
techničtí pracovníci obce bioodpad, který
se nám nevejde do popelnice, odvezli, je
potřeba tento postup: dojít v úředních hodinách nebo zavolat na obecní úřad a domluvit si odvoz. Zaplatit za odvezení odpadu a práci zaměstnance obce – sazby jsou
k dispozici na webu obce v sekci poplatky.
Teprve po této domluvě můžete zahradní
odpad dát před plot. Nařezaný tak, aby se
s ním dalo manipulovat, ovoce, listí a drobnější větve v pytlích. A též jedna žádost:
pravidelně stříhejte stromy a keře, které ze
zahrady přes plot zasahují do chodníků,
obtěžují pěší a ztěžují rozhled na křižovatkách. Pokud budou vadit uživatelům veřejných prostranství nebo ohrožovat bezpečnost, ostříhají je zaměstnanci obce, může
se ale stát, že ne úplně tak, jak by si majitel
představoval.
Naše vesnice 3/2014
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Sekání trávy
Prosíme, respektujte značení upozorňující na sekání trávy či výzvu za stěračem
a vaše auto přemístěte. Přes veškerou
snahu pracovníci obce nemohou stoprocentně zamezit poškození vozu – třeba

odraženým kaménkem. Řešení takové
události je zejména pro majitele auta nepříjemné a plnění pojišťovnou nejisté.
Díky. Místo, kde žijeme, je naše
společné.
JM

Obecní projekty
z pohledu opozice
Školka
Naši obec, stejně jako řadu dalších obcí
v okolí Prahy, trápí nedostatek míst ve
školce a škole. Jak jsme se v minulých
vydáních Naší vesnice dozvěděli, byl zpracován projekt na stavbu nové budovy
školky, kuchyně a jídelny pro školu a školku. Obec požádala o dotaci na tuto stavbu,
ale neobdržela ji.
Musím říci, že mě to ani nepřekvapilo.
Projektant totiž vymyslel nízkoenergetickou budovu, jejíž rozpočet dosahuje výše
25 mil. Kč. To prosím za jednu třídu školky
pro 25 dětí a školní kuchyni a jídelnu.
Tento projekt stál naší obec cca 430 tis.
Kč.
Jenom pro porovnání: v Říčanech se
dostavuje školka pro 112 dětí za cenu 16
mil. Kč, ve Zdicích staví školku pro 56
dětí za 13,7 mil. Kč, ve Zdibech postavili
2 třídy školky (každá v samostatné budově) za 15 mil. Kč.
Při tomto porovnání se nemůžeme divit,
že na tak drahou školku, jakou chce postavit vedení naší obce, nám nikdo peníze
nedá. (Mimochodem, na to, že je projekt
Naše vesnice 3/2014

drahý, jsem několikrát upozorňoval na zasedáních obecního zastupitelstva.)
Když jsem se bavil o problému se
školkami a školami v okolí Prahy s náměstkem hejtmana pro školství Milanem
Němcem a poté i s ministrem školství
Marcelem Chládkem, oba mi potvrdili,
že na rozumné projekty finanční prostředky budou. Pokud tedy obec předloží rozumný projekt (to znamená přepracovat projekt, za který jsme zaplatili
430 tis. Kč), jsem přesvědčen, že se
podaří kapacitu školky rozšířit. Pokud
budeme trvat na projektu s cenou 25
mil. Kč, obávám se, že budeme dotaci
získávat velmi obtížně.
Školní sportovní hřiště
Školní sportovní hřiště dostalo nový litý
umělý povrch s lajnováním, jsou zabudovány sloupky na volejbalovou síť a obnoveny
původní koše na basketbal. Na pískovém
podloží byl vybudován nový drenážní systém se zaústěním do vsakovacích jímek.
(??) V Naší vesnici jsme se dozvěděli, že
hřiště postaví firma 4 soft za 648 tis. Kč
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bez DPH. Vzhledem k tomu, že obec není
plátce DPH, je uvádění ceny bez DPH naprosto zavádějící. Celková cena, kterou
obec za hřiště zaplatila, je 813 tis. Kč
(v této částce je i 28 tis. Kč za technický
dozor). To prosím za hřiště o rozměrech 10
x 20 metrů.
Jen pro srovnání: firma Sportovní stavby Linhart nabízí na svých webových
stránkách plnohodnotné víceúčelové hřiště s umělým trávníkem včetně herních
prvků a oplocení (1 m dřevo, 3m polyamidová síť) za 1 milion Kč. Rozměry hřiště
jsou 32 x 15 metrů (také na toto jsem

několikrát marně upozorňoval na zasedání
zastupitelstva).
Dopravně bezpečnostní studie
V Naší vesnici jsme byli informováni, že
byla zpracována dopravně bezpečností
studie pro ulici Hlavní – od vjezdu do obce
po ÚJV. Tato úžasná studie stála 190 tis.
Kč, opatření, která jsou v ní navržena,
by stála 34 mil. Kč. Myslím, že víc není
potřeba dodávat, o tom, zda jde o účelně
vynaložené finanční prostředky, si udělá
každý obrázek sám.
Kamil Plavec, člen obecního zastupitelstva

Reakce:
Výhodou opozice je, že nemá přímou
zodpovědnost a neskládá účty za uskutečněná rozhodnutí. To podstatné, co je nutno
dodat k výše uvedenému článku, je, že
porovnává neporovnatelné a vytrhuje ze
souvislostí jednotlivých dlouhodobých záměrů a složitých rozhodnutí. S informacemi je bohužel záměrně manipulováno, aby
vyzněly tak, jak si pisatel přeje.
Ad Školka
Projekt na dostavbu školního areálu tak,
jak je připraven, zahrnuje novou třídu MŠ
pro 25 dětí (možnost navýšení na 28 s povolením zřizovatele), moderní kuchyni a jídelnu pro celou stávající i novou budovu –
navýšení až o 90 jídel, a třídu ZŠ
v současné budově školy pro 30 dětí. Dále
navýšení prostor pro šatny ZŠ i MŠ, zázemí, sklady. Propočet nákladů podle projek-
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tanta činí 23,7 mil. Kč. Výběrovým řízením
se zpravidla podaří dosáhnout cenu nižší
o 25 až 30 % (i podle zkušeností našeho
úřadu z jiných akcí).
Školka v Říčanech má rozpočtovou (tedy porovnatelnou) cenu 23,6 mil. Kč, nikoli 16 mil. Kč, to je cena dosažená ve výběrovém řízení (více na http://info.ricany.
cz/mesto/vystavba-nove-ms-zahradka-v-ricanech-r661) a pro 4 třídy MŠ
není budována kuchyně a jídelna, což je
v ceně zásadní.
Školka Zdiby stejně tak – rozpočtové
náklady ve výši 22,5 mil. Kč, 15 mil. Kč je
skutečně dosažená cena, opět pouze třídy
bez kuchyně a jídelny. A tak bychom mohli
pokračovat. A dodáváme, že projekt na
dostavbu řežského školního areálu je připraven podle posledních trendů ve stavitelství – vědomě s o něco vyššími investičníNaše vesnice 3/2014
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mi náklady na nízkoenergetický objekt,
které umožní úsporu provozních nákladů
(zejména na vytápění) po celou dobu mnoha desetiletí životnosti stavby.
Ad Školní sportovní hřiště
50 % nákladů na vybudování hřiště
tvoří cena jeho povrchu. Cena umělého
trávníku (UMT), doporučovaného v článku
pana Plavce, je cca o 1/3 nižší, nicméně
životnost oproti polyuretanu (PU), ze kterého bylo školní hřiště vybudováno, je
o polovinu kratší. V případě UMT je nutná
údržba, zejména na podzim, kdy padá
listí. Je nutné i dosypávání a dometání
křemičitého písku – náklady cca 5 až 10
tis. ročně (práce člověka a materiál). PU je
bez údržby. Uživatelsky je příjemnější polyuretan, rychle vysychá, a když na UMT
někdo upadne, obyčejně se o ostrý písek
odře. V případě povodně (což byl důvod
celé investice) je větší šance na záchranu
PU než UMT, ten se shrne nebo odplave.
Muselo by se z něj vymýt povodňové bahno, a to je prakticky nemožné. PU považujeme pro naše školní hřiště za lepší řešení, lepší povrch. Jen má vyšší vstupní
cenu.
Pozn.: V ceně je nejen hřiště, ale i úprava okolního terénu.
Ad Dopravně bezpečnostní studie
Náklady na studii: Firma Sinpps, která
zpracovala studii, nabídla nižší cenu než
konkurenční firma. Sinpps bude zpracovávat i dopravní řešení celé ulice Nad Údolím
v souvislosti s developerskými projekty
(o nich na straně 5). Developeři, kteří studii
Naše vesnice 3/2014

hradí, též poptávali konkurenční firmy,
a nedostali příznivější nabídku.
Náklady na dopravní opatření: Samozřejmě se nemusí udělat žádná. Hlavním
obsahem studie jsou drobnější méně nákladné úpravy křižovatek, dopravního značení a dopravního režimu k dosažení vyšší
bezpečnosti. Jsou zde však navržena i nákladnější opatření, jako doplnění chodníků
a řešení parkování na ul. Hlavní v dolní
Řeži (7,5 mil. Kč) nebo řešení neutěšeného
stavu před ÚJV (2 mil. Kč) – zde by se ÚJV
měl samozřejmě podílet – či osvětlení.
Minimálně toto je potřeba dodat. Každý si
skutečně může udělat obrázek – studie
není tajná, je k dispozici na http://www.
husinec-rez.cz/bezpecnost-a-dopravav-obci/doprava-v-obci/dopravne-bezpecnostni-studie/, jak jsme uváděli již
v minulém čísle zpravodaje. Na pracovní
poradě p. Plavec sám řekl, že je dobře, že
takováto studie existuje.
Vážení čtenáři, o obecních projektech
uplynulého období si přečtěte na str 7.
Záleží nám na rozvoji naší obce, a i když
patříme do různých volebních uskupení,
chceme se věcně domlouvat, třeba i věcně
přít, ale ne hádat. Netoužíme ani trochu po
praktikách velké politiky, nechceme útočit
a vykřikovat, co dělá špatně ten druhý. Vytvářet „blbou náladu“ nám nestojí za to,
i tak jí je až moc. Nebráníme se práci
a zodpovědnosti a víme, že se všechno
nepovedlo úplně tak, jak jsme chtěly. Také
ale víme, že se mnoho podařilo. Děkujeme
za čtyři roky společné cesty.
Ivana Zrzavá a Jana Münzbergerová
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anketa
V říjnu nás čekají volby do obecního zastupitelstva, proto jsme
se zeptali všech končících zastupitelů na několik otázek:
1. Co vás vedlo k tomu, že jste se
rozhodl(a) v roce 2010 kandidovat
do obecního zastupitelstva?
2. Co jste pro obec v právě končícím
volebním období udělal(a)
a co po vás zůstává?
3. Je něco, co byste ještě rád udělal(a)? Buďte, prosím, konkrétní.
Kamil Egida
Do uzávěrky zpravodaje zastupitel nedodal odpovědi.
Ing. David Krása
1. Měl jsem pro sebe, tehdy pošesté od

roku 1990, stále stejný lapidární důvod:
v naší vesnici žiju rád a není mi jedno, co
se děje za mým plotem.
2. Jako člen zastupitelstva jsem se z titulu
své profese stavebního inženýra v různé
míře podílel na přípravě a realizaci obecních investic, které jsou bilancovány na jiném místě tohoto časopisu. Za svou parketu považuji také územní plán obce, který
závazně reguluje možnosti výstavby na
všech volných i zastavěných plochách
v obci. Byl jsem u zrodu všech dosavadních
verzí územního plánu a v rámci činnosti
stavební komise jsem se zabýval jeho výkladem vůči jednotlivým stavebníkům.
3. Zde bych rád odkázal na volební program seskupení „ODS a nezávislí“, který
jsem spoluvytvářel. Každému bude doručen do schránky. Za toto seskupení kandiduji do zastupitelstva. Posedmé.
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Mgr. Jeroným Lešner
1. Připadalo mi správné, abych ve volném
čase dělal něco pro obec, kde jsem vyrůstal. Jako inženýrský geolog mám blízko
především k problematice zakládání staveb a hospodárného a dlouhodobě stabilního využití přírody, proto jsem se i v zastupitelstvu zaměřil na tuto problematiku
a konzultoval probíhající projekty a jejich
úpravy.
2. Kromě diskusí nad společnými tématy
zastupitelstva jsem řešil vsakování srážek,
které dříve na desítkách míst v obci dělaly
občanům problémy. Například u paneláků
v horní Řeži, v ulici Na Hvězdárně a jinde.
Reprezentoval jsem obec na regionálních
kulturních akcích, účastnil se jednání o letišti Vodochody, kalovém hospodářství
Drasty a řešil některé význačné delikty, kdy
na území obce docházelo, např. k rozsáhlým nedovoleným skládkám zemin.
3. Čeká mě vyřešit ještě tři stanoviště pro
vsakování srážek. To je na necelý měsíc
docela dost.
Mgr. Jana Münzbergerová
1. Asi hlavně shoda náhod. V době, kdy

jsem měla pocit, že se chci a můžu angažovat pro místo, kde žiji, mě oslovilo sdružení nezávislých kandidátů. Ani jsem souhlas nemusela moc rozmýšlet. Byla jsem
ráda, sama bych si o místo na kandidátce
neřekla.
2. Především – všechno, co po mně zůstává, je většinou výsledek týmové práce.
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anketa
Vznik lesní školky, změny ve škole, obsah
a vzhled zpravodaje, nové příležitosti pro
setkávání starších i mladších obyvatel. Stavební úpravy školy, parkoviště, opravy lávky,
garáží, budování varovného povodňového
systému, to člověk zvládne jen s podobně
naladěnými spolupracovníky, a ty jsem našla. Na meze osobních možností jsem si
sáhla o povodni v červnu 2013.
3. Chodník v dolní Řeži je na půli cesty,
chtěla bych ho dokončit, vydláždit. Rozšířit
školu a školku je nezbytné, hlídat developerské projekty nutné. A pak je dost dalších realizovatelných věcí, které jsou
v programu sdružení Společně pro Husinec a Řež. I tady je tým otevřených a aktivních lidí, tak si myslím, že má smysl
pokračovat.

Ing. Kamil Plavec
Do uzávěrky zpravodaje zastupitel nedodal odpovědi.

vítání občánků. Ve všem mi pomáhaly ostatní členky výboru a vedení obce.
3. Podílím se na většině veřejných akcí
a takto mi to stačí.

RNDr. Václav Voseček
1. Chuť občansky se angažovat v obci, kde

bydlím už 30 let.
2. Nejprve jsem se učil, co zastupitel může
a má dělat, seznamoval se stavem obce
a jejími problémy. Protože se naše obec
jako satelit Prahy prudce rozvíjí, snažil
jsem se dívat dopředu a podporovat plány,
které zachovají charakter klidného bydlení
a přitom občanům všech věkových kategorií poskytnou co nejlepší služby.
3. Rád bych přispěl ke zvýšení kvality života v horní Řeži, kde bydlím a kterou nejlépe
znám. Je tam stále co zlepšovat a zkrášlovat. Budu podporovat zvýšení kapacity naší
základní a mateřské školy.

Ing. Ivana Zrzavá
Stanislav Strnad
Do uzávěrky zpravodaje zastupitel nedodal odpovědi.
Marie Těthalová
1. V předchozím volebním období jsem
byla starostkou obce. Přestože jsem se
vrátila ke svému původnímu povolání
učitelky v MŠ, život v obci mi nezůstává
lhostejný.
2. V končícím zastupitelstvu obce jsem byla
předsedkyní sociálně-kulturního a školského výboru, chodila jsem blahopřát k narozeninám našim starším spoluobčanům, pomáhala při obecních akcích, organizovala
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1. Vždycky jsem vnímala jako „domov“

širší prostor kolem sebe, nejen svůj dům,
byt nebo nejbližší rodinu. Do Řeže jsme se
stěhovali za přírodou, čistým vzduchem,
klidem od aut a hluku a za příjemnými sousedskými vztahy. Tato očekávání se mi naplnila a já si přála, aby to tak zůstalo i v budoucnu. Mým životním krédem vždy bylo
a je „přiložit ruku k dílu a nebrblat doma na
poměry“ a protože jsem měla v hlavě nápady a představy, které jsem považovala za
prospěšné, šla jsem do toho.
2. Bilanci volebního období předkládáme
na straně 7 a tak bych se nerada opakovala. Za ty čtyři roky se toho událo mnoho.
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anketa
Jsem stavební inženýr, a tak jsem iniciovala stavební akce a připravovala nové projekty pro budoucí období.
Obec ale nejsou jen stavby, dotace
a údržba zeleně… Je to zejména společenství lidí, kteří v ní žijí, a proto mě mimořádně těší zavedení nových společenských
akcí, které se daří organizovat ve spolupráci s místními nadšenci. Akce, kde se lidé
setkávají ať už pod vánočním stromem, na
jarmarku, dětském karnevalu, obecním
plese, při vítání občánků, na besedách
a další… A také mám dobrý pocit, že předávám upravenou obec s dobře fungujícím
úřadem a jeho zaměstnanci. Obecní rozpočet je i při všech uskutečněných akcích
a projektech naplněný a stabilizovaný.
3. Stůl starosty nemůže být nikdy prázdný,
obec je „živý organismus“ a je nutné stále

připravovat nové projekty… Je to nikdy
nekončící proces, a to je na té práci krásné
a zajímavé.
Na mém stole teď leží projekty různého
stupně rozpracovanosti a významu. Jako
zásadní vidím dostavbu areálu školy, na níž
je vydáno stavební povolení (v současnosti
jsme na hranici kapacity), a studii ke zvýšení dopravní bezpečnosti v obci, z níž je
klíčová výstavba chodníku v dolní Řeži.
Na svůj čas také čeká studie využití
sportovního areálu u fotbalového hřiště.
O dalších projektech, které bych ráda dokončila a fázi jejich rozpracovanosti se
dočtete na straně 9, kde jako vedení obce
skládáme svůj účet a o vizích nabízených
do dalšího období ve volebním letáku našeho uskupení.
Připravila Jitka Kroupová

Volby do obecního zastupitelstva
Kdy:

pátek 10. října 2014 od 14 do 22 h
sobota 11. října 2014 od 8 do 14 h

Kde:

Obecní úřad Řež, U Radnice 64
Volič musí prokázat svoji totožnost a státní občanství ČR
platným občanským průkazem
nebo platným cestovním pasem České republiky.

Váš hlas má váhu! Přijďte volit!
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Tajenka ukrývá název povídky z pera spisovatele a kněze Václava Beneše
Třebízského, který v osmdesátých letech 19. století působil také v sousedních
Klecanech.
VODOROVNĚ: A. SPZ Kolína; souhlas. B. Nejúrodnější část půdy; část těla obratlovce; značka čisticího
písku. C. Obdělávat půdu; povrchové kamenné doly; sladkovodní ryba. D. Mléčný výrobek; domácky
Helena; rodilá. E. TAJENKA. F. Tvary atletických drah; značka rostlinného tuku; hlasitý šum. G. Český
politolog a spisovatel; sibiřská řeka; nemajetná. H. A sice; které; přenášet. I. Osobní zájmeno; věnovat.
SVISLE: 1. Návštěvník; německy “dědeček”. 2. Posel; právo odporu. 3. Arabské jméno; přívod vody na
mlýnské kolo. 4. Zámezí ve sportu; berle; německy “ano”. 5. Snížení cen; solmizační slabika. 6. Součást
kněžského oděvu. 7. Osahané. 8. Mezinárodní kód Sýrie; mužské jméno (9. 8.). 9. Chemická značka
astatu; značka plynových spotřebičů; obyvatel Domažlic. 10. Druh nelétavého ptáka; zrzavá. 11. Obec,
součást Jindřichova Hradce; nebavit. 12. Slovensky „jaká“; drahý kámen.
POMŮCKA: G. Pehe.
VYLUŠTĚNÍ Z PŘEDMINULÉHO ČÍSLA: …v máji vyschne.

Jitka Kroupová

Naše vesnice 3/2014
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sousedství

ÚJV Řež, a. s.,
v centru pozornosti médií
Nejen pracovníci ÚJV Řež, a. s., a Centra
výzkumu Řež, s. r. o., šíří informace
o našich aktivitách jako autoři odborných článků. Velký zájem mají trvale
o dění ve Skupině ÚJV i novináři s celostátních médií – především těch elektronických, jako je televize, rozhlas
nebo internetové zpravodajství. Otevírají tak veřejnosti dveře do míst, kam se
normální „smrtelník“ dostane jen omezeně nebo vůbec. Chceme teď, právě
jejich prostřednictvím, do těchto míst
pozvat i vás.
Výzkumné a vývojové PET Centrum Řež
Lidské zdraví je téma, které zajímá snad
každého. Proto jsme rádi, když už si novináři nepletou naši zkratku s prodejnami
pro chovatele, ale správně čtou PET jako
pozitronová emisní tomografie – jedno
z nejšetrnějších vyšetření lidského těla.
Proto jsme 14. května 2014, při příležitosti
Českého dne boje proti rakovině, pozvali do
V a V PET Centra Řež skupinu novinářů.
Redaktory z Českého rozhlasu, serverů idnes.cz a týden.cz a další, které jsme informovali o výrobě diagnostické látky fluordeoxyglukózy a specifických výhodách PET
vyšetření nebo funkci cyklotronu i o náročné práci v laboratořích PET Centra či distribuci radiofarmak z naší produkce. Zájemci
najdou reportáž například na idnes.cz:
http://zpravy.idnes.cz/vyroba-radioaktivnilatky-pro-diagnostiku-rakoviny-v-rezi-u-
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prahy-1d5-/domaci.aspx?c=A140514
_193246_domaci_hv. Jinou formu zvolil
Český rozhlas pod názvem „Radioaktivita – pomocník v lékařství“, návštěvu zprostředkoval posluchačům redaktor Martin
Srb pro Magazín Leonardo (ČRo Plus)
(http://prehra vac.rozhlas.cz/audio/
3130897).
Odvoz paliva v „přímém přenosu“
To je samozřejmě nadsázka, protože
celá akce podléhá nejpřísnějším standardům bezpečnosti, ale divák takový dojem
měl mít. Jaký význam přikládají média tématu, jako je odvoz vysoceobohaceného
jaderného paliva z výzkumných reaktorů,

Televizní štáb v Řeži
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sousedství
zpravy.idnes.cz/jaderna-laborator-v-rezi08q-/domaci.aspx?c=A140723_121849_
domaci_jb nabízíme pohled do zákulisí
i vám, obyvatelům Husince a Řeže.

Novináři v PET Centru Řež

dědictví minulosti, zpět do Ruské federace,
potvrzuje i štáb TV NOVA v Řeži. Podrobnou
reportáž pod pracovním označením „hrdinové v bílých pláštích“ odvysílala nejsledovanější komerční televize v rámci pořadu
Víkend. Jedinečnost tohoto projektu, který
realizuje ÚJV Řež, a. s., i pro celou řadu
dalších jaderných zemí se stejnou zátěží,
patří k unikátním službám nabízenými našimi specialisty a zájem médií nás potěšil.
Přehrát si ji můžete na https://www.youtube.com/watch?v=h1ctv5REQNw.
Horké a polohorké komory – veřejnosti
vstup zakázán!
Je řada míst v ÚJV Řež, a. s., která zůstávají veřejnosti skryta, a přitom v nich
realizujeme unikátní služby. A tak jsme pro
její informování zvolili ve spolupráci s redakcí MF DNES a idnes.cz formu fotoreportáže. Je to nejlepší edukativní způsob, jak
seznámit širokou laickou i odbornou veřejnost s některými našimi unikátními projekty. U nás končí vzorky z jaderných elektráren, abychom po náročném a složitém
testování v horkých a polohorkých komorách mohli vystavit protokoly o bezpečnosti
použitých materiálů. A přes tento link: http://
Naše vesnice 3/2014

Myslíme i na ty nejmladší
Stále platí, že všechno, co je spojováno
s jadernou energetikou, je bohužel označováno za člověku nebezpečné. O prolomení
takových nesmyslů a mýtů se snaží pořad
České televize Lovci záhad. Je určen dětem do 12 let a vysílá se na úspěšné stanici ČT D(éčko). Tentokrát se autoři zaměřili
právě na jadernou energetiku. Snad nenarušíme ničí divácký zážitek, když dopředu
prozradíme, že na začátku je hrouda uranové rudy, potom ukáží jadernou elektrárnu Dukovany, úložiště RAO a další místa.
A protože nikde je nenechali nakouknout
do reaktoru, zamířil štáb ČT do ÚJV Řež,
a. s., aby toto bílé místo vyplnil. Proto na
výzkumném reaktoru LR-0, který spravuje
Centrum výzkumu Řež, člen Skupiny ÚJV,
bylo v srpnu možné slyšet: „Reaktor v Řeži
poprvé, klapka, akce...“ Vysílání je naplánováno na září 2014. Určitě si je nenechte
ujít, ať vidíte, co máte za „humny“.
Vladimír Věrčák

Horké a polohorké komory
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Jak volit v komunálních
volbách
Co je výhodou voleb do obecních zastupitelstev na rozdíl například od voleb
parlamentních?
Volič všechny (nebo skoro všechny) kandidáty zná, může proto volit podle jmen a nikoliv podle politických stran, tedy může ve velké míře uplatnit preferenční hlasy.
Kolik má volič v Husinci a Řeži hlasů?
V zastupitelstvu obce Husinec je 9 zastupitelů, každý volič má tedy 9 hlasů.
Jaké jsou možnosti při hlasování?
Volič má více možností, jak se „svými“ 9 hlasy naložit.
Volič preferuje jednu stranu
Bílí
Fialoví
✗ Žlutí
kandidát č. 1
kandidát č. 1
kandidát č. 1
(jedno volební uskupení),
kandidát č. 2
kandidát č. 2
kandidát č. 2
věří všem jejím kandidátům
kandidát č. 3
kandidát č. 3
kandidát č. 3
kandidát č. 4
kandidát č. 4
kandidát č. 4
a kandidáty z ostatních kankandidát č. 5
kandidát č. 5
kandidát č. 5
didátních listin volit nechce:
kandidát č. 6
kandidát č. 6
kandidát č. 6
kandidát č. 7
kandidát č. 7
kandidát č. 7
Zakřížkuje čtvereček před nákandidát č. 8
kandidát č. 8
kandidát č. 8
zvem strany, tím dá všechny
kandidát č. 9
kandidát č. 9
kandidát č. 9
své hlasy (všech 9) jednotlivým kandidátům na této kandidátní listině, 9 hlasů zároveň dostane celá strana.
Volič preferuje jednu stranu (jedno volební uskupení), ale zároveň chce dát hlas
některým konkrétním
Bílí
Žlutí
Fialoví
kandidátům z jiných kankandidát
č.
1
kandidát
č.
1
kandidát č. 1
✘
didátek: Zakřížkuje čtverekandidát č. 2
kandidát č. 2
kandidát č. 2
ček před názvem strany,
kandidát č. 3
kandidát č. 3
kandidát č. 3
kandidát č. 4
kandidát č. 4
kandidát č. 4
kterou preferuje, a zároveň
kandidát č. 5
kandidát č. 5
kandidát č. 5
zakřížkuje čtverečky před
kandidát č. 6
kandidát č. 6
✘ kandidát č. 6
kandidát č. 7
kandidát č. 7
kandidát č. 7
jmény kandidátů na jiných
kandidát č. 8
kandidát č. 8
kandidát č. 8
kandidátkách (udělí jim
kandidát č. 9
kandidát č. 9
✘ kandidát č. 9
preferenční hlasy).
Ze strany ŽLUTÝCH dostanou hlas dva zaškrtnutí kandidáti a dva hlasy obdrží celá
strana. U FIALOVÝCH obdrží hlas jeden zaškrtnutý kandidát a jeden hlas dostane

✗

38

Naše vesnice 3/2014

Vo l b y d o o b e c n í h o z a s t u p i t e l s t v a
celá strana. BÍLÍ dostanou zbylý počet hlasů dopočítaný do 9, tedy 6. 6 hlasů dostane
celá strana a každý kandidát na prvních 6 místech po jednom hlasu.
Volič nechce volit stranu
Bílí
Žlutí
(volební uskupení), ale
kandidát č. 1
✘ kandidát č. 1
má vybrané konkrétní
kandidát č. 2
✘ kandidát č. 2
kandidát č. 3
kandidát č. 3
kandidáty z různých kankandidát č. 4
kandidát č. 4
didátních listin: Zakřížkuje
kandidát č. 5
✘ kandidát č. 5
kandidát č. 6
čtverečky před jmény vy✘ kandidát č. 6
kandidát č. 7
kandidát č. 7
braných kandidátů. Může
kandidát č. 8
✘ kandidát č. 8
udělat 9 křížků, tedy udělit
kandidát č. 9
kandidát č. 9
9 preferenčních hlasů. Pokud jich udělá méně, „zahodil“ hlasy, které měl k dispozici.
Kdy je hlasovací lístek neplatný?
Volič zakřížkoval více stran než jednu.
Volič udělil více hlasů než 9.

✗ Bílí
✘

✘
✘

kandidát č. 1
kandidát č. 2
kandidát č. 3
kandidát č. 4
kandidát č. 5
kandidát č. 6
kandidát č. 7
kandidát č. 8
kandidát č. 9

Fialoví
✘
✘
✘
✘

Žlutí
✘
✘
✘
✘
✘
✘

kandidát č. 1
kandidát č. 2
kandidát č. 3
kandidát č. 4
kandidát č. 5
kandidát č. 6
kandidát č. 7
kandidát č. 8
kandidát č. 9

kandidát č. 1
kandidát č. 2
kandidát č. 3
kandidát č. 4
kandidát č. 5
kandidát č. 6
kandidát č. 7
kandidát č. 8
kandidát č. 9

✗ Fialoví
✘
✘
✘
✘
✘

kandidát č. 1
kandidát č. 2
kandidát č. 3
kandidát č. 4
kandidát č. 5
kandidát č. 6
kandidát č. 7
kandidát č. 8
kandidát č. 9

Za jakých podmínek se strana (volební uskupení) dostane do zastupitelstva?
Za podmínky, že obdrží alespoň 5 % hlasů. Proto se počítají hlasy i pro celou stranu, nejen
pro jednotlivce. Čím více hlasů volební strana obdrží, tím více míst v zastupitelstvu získá.
Za jakých podmínek se dostane do zastupitelstva konkrétní kandidát?
Buď dostane dostatek hlasů celá jeho strana a zvolený kandidát se nachází (obvykle)
na některém z předních míst kandidátky. Nebo dostane dostatečné množství preferenčních hlasů, pak může i někoho z kandidátů, kteří jsou na kandidátní listině před ním,
-red„přeskočit“.

V obci Husinec kandidují tři volební uskupení:

Občanská demokratická strana a nezávislí
Sdružení nezávislých kandidátů a ČSSD
Společně pro Husinec a Řež (sdružení nezávislých kandidátů)
Představení kandidátů a volební programy najdete brzy ve schránkách.
Naše vesnice 3/2014
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červen 2013

Pište do Naší vesnice!
Stojíme o vaše příspěvky k jakémukoliv tématu,
probíranému nebo ne, otevřít ho můžeme vždycky.
NAŠE VESNICE vydává Obecní úřad Husinec-Řež, uzávěrka 3. 9. 2014,
registrováno u OkÚ Praha východ č. MK ČR 12688.
Redakce: tel. 220 940 309, e-mail: ou@husinec-rez.cz,
www.husinec-rez.cz
Tisk časopisu je sponzorován ÚJV, a.s.

