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Příjemné prožití vánočních svátků
a úspěšný rok 2014
přeje zastupitelstvo obce
Další z řady tematických příloh Naší vesnice,
tentokrát o nejstarší historii obce, na straně 26

zastupitelstvo
SOUHRN USNESENÍ zápisu č. 7/2013

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Husinec
konaného dne 7. 10. 2013
usnesení č. 1/7/2013: OZ souhlasí s přijetím dotace ve výši 15 066 Kč ze SFŽP na akci
„Snížení energetické náročnosti budovy dílny a garáží OÚ v Husinci“ a dotace ze státního
rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu Evropské
unie, a to prostředky Fondu soudržnosti v maximální výši 256 134 Kč. OZ schvaluje
Smlouvu č. 12123963 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
v rámci Operačního programu Životní prostředí.
usnesení č. 2/7/2013: OZ schvaluje úpravu rozpočtu roku 2013 ve znění přílohy č. 1
(Rozpočtové opatření č. 5).
usnesení č. 3/7/2013: OZ neschvaluje záměr prodeje pozemku č. parc. 10/16 o výměře
570 m2 v ulici Pravohradecká v k. ú. Husinec u Řeže, obec Husinec, okres Praha-východ.
usnesení č. 4/7/2013: OZ neschvaluje záměr prodeje pozemku č. parc. 10/1 o výměře
1345 m2 v ulici Pravohradecká v k. ú. Husinec u Řeže, obec Husinec, okres Praha-východ.
usnesení č. 5/7/2013: OZ neschvaluje záměr prodeje pozemku č. parc. 10/32 o výměře
877 m2 v ulici Pravohradecká v k. ú. Husinec u Řeže, obec Husinec, okres Praha-východ.
usnesení č. 6/7/2013: OZ nemá námitek proti zřízení převozu Úholičky – Řež a podpoří jej
zřízením Informačního systému.
usnesení č. 7/7/2013: OZ schvaluje uzavření smlouvy o právu provedení stavby a uzavření
smlouvy o zřízení věcného břemene k „vedení energetického díla podzemního kabelového
vedení 22 kV“ na pozemcích č. parc. 220/8 a 240/3 v k. ú. Husinec u Řeže pro společnost
ÚJV Řež, a. s.

SOUHRN USNESENÍ zápisu č. 8/2013

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Husinec
konaného dne 26. 11. 2013
usnesení č. 1/8/2013: OZ schvaluje úpravu rozpočtu roku 2013 ve znění přílohy č. 1
(Rozpočtové opatření č. 6).
usnesení č. 2/8/2013: OZ souhlasí s přijetím účelové dotace na pokrytí prvotních nákladů
a nezbytná opatření přijatá v rámci řešení krizové situace ve výši 298 000 Kč ze
Středočeského kraje.
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usnesení č. 3/8/2013: OZ souhlasí s přijetím účelové neinvestiční dotace na odstraňování
škod způsobených obci povodněmi v roce 2013 ve výši 617 000 Kč z Ministerstva
dopravy. Dotace bude použita na opravu lávky přes Vltavu po povodni.
usnesení č. 4/8/2013: OZ souhlasí s přijetím účelové neinvestiční dotace na pokrytí
mimořádných finančních nákladů pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů obce
nasazenou v průběhu povodně v červnu 2013 ve výši 85 000 Kč a 99 500 Kč
od Středočeského kraje.
usnesení č. 5/8/2013: OZ souhlasí s přijetím daru ve výši 20 000 Kč na obnovu území
po povodni od obce Slavíkov.
usnesení č. 6/8/2013: OZ projednalo podnět K. H. ze dne 8. 11. 2013, doručený obecnímu
úřadu dne 11. 11. 2013 pod č. j. 751/13/LKl a bere na vědomí sdělení starostky
a místostarostky, že obec Husinec se žádného protiprávního jednání nedopustila, ať jde
o přemístění maringotky na pozemek p. č. 300/8, či o kácení dne 8. 11. 2013.
usnesení č. 7/8/2013: OZ Husinec žádá Obecní úřad Husinec, jako příslušný silniční správní
úřad, o zahájení jednání ohledně vydání deklaratorního rozhodnutí o tom, zda na pozemku
parc. č. 300/1 v k. ú. Husinec u Řeže se nachází veřejně přístupná komunikace.
usnesení č. 8/8/2013: OZ Husinec bere na vědomí, že starostka vyzve písemným přípisem
K. H. k nápravě zákonného stavu na pozemku parc. č. 300/1 v k. ú. Husinec u Řeže, tj.
odstranění nedovoleného značení s výstrahou k omezení vstupu do lesa.
usnesení č. 9/8/2013: OZ odkládá projednání záboru části pozemku č. parc. 10/1 v k. ú.
Husinec u Řeže pro K. H. na příští zasedání – po obdržení vyjádření PČR k záboru.
Vyjádření PČR zajistí žadatelka.
usnesení č. 10/8/2013: OZ odkládá projednání záboru části pozemku č. parc. 10/1 v k.ú.
Husinec u Řeže pro E. H. na příští zasedání – po obdržení vyjádření PČR k záboru.
Vyjádření PČR zajistí žadatelka.
usnesení č. 11/8/2013: OZ projednalo podnět R. H. ze dne 30. 10. 2013 doručený OÚ dne
7. 11. 2013 pod č. j. 741/13/LKl a konstatuje, že se neztotožňuje s uváděnými tvrzeními.
usnesení č. 12/8/2013: OZ projednalo podnět E. H. ze dne 24. 10. 2013 doručený OÚ dne 7.
11. 2013 pod č. j. 740/13/LKl.
usnesení č. 13/8/2013: OZ souhlasí s pomocí obce panu J. K., který po povodni v červnu
2013 zůstal bez přístřeší, formou pronájmu části pozemku p. č. 313/48, k. ú. Husinec
u Řeže za účelem umístění mobilního domu.
usnesení č. 14/8/2013: OZ s ohledem na zhoršující se stav silnice 3. třídy 2425 a s ním
spojená bezpečnostní rizika schvaluje podání žádosti o její rekonstrukci v úseku areál ÚJV
Řež, a. s., a křižovatka u obalovny Klecany na KÚ Středočeského kraje.
Naše vesnice 4/2013
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usnesení č. 15/8/2013: OZ pověřuje S. S. přípravou technických podkladů a položkového
rozpočtu pro podání žádosti o dotaci ze Středočeského kraje, Fondu kultury a obnovy
památek – oblasti Podpora drobných památek na opravu hasičské zbrojnice v Husinci.
Materiál bude připraven do 6. 12. 2013.
usnesení č. 16/8/2013: OZ schvaluje koupi pozemku č. par. 220/23 o výměře 109 m2
odděleného geometrickým plánem z pozemku č. par. 220/5 (ostatní plocha) o výměře
2190 m2 v k. ú. Husinec u Řeže od ÚJV Řež, a. s., za cenu stanovenou znaleckým
posudkem č. 029/329/213 ve výši 5500 Kč.

Ohlédnutí za uplynulým
rokem 2013
Rok 2013 byl pro nás na úřadě rokem opravdu náročným. Kvůli působení živlů
jsme si sáhli na dno psychických i fyzických sil a ještě stále se vyrovnáváme s resty, které vznikly nad rámec běžných úkolů a povinností. Ať už to jsou pracovníci
technických služeb, kteří udržují obec krásnou a letos se takříkajíc nezastavili, tak
my kancelářští, kteří do dnešního dne žádáme a vyúčtováváme dotace a doháníme
a doháníme…
Při této příležitosti všem zaměstnancům a kolegům moc děkuji, jsou výborný a pracovitý tým, na který je spolehnutí.
Nyní bych ráda zmínila několik stěžejních událostí, kterými jsme se tohoto roku
zabývali.
• Konkurs na ředitele školy – v květnu letošního roku proběhlo výběrové řízení na ředitele ZŠ a MŠ Husinec-Řež, ve kterém byla vybrána a jmenována nová ředitelka
školy, Mgr. Jana Chmátalová.
• Zateplení a výměna střešní krytiny objektu garáží a dílen v areálu OÚ – v polovině
letošního roku bylo vypsáno a vyhodnoceno výběrové řízení na zhotovitele stavby, v průběhu letních prázdnin probíhaly stavební práce, které byly zdárně dokončeny v srpnu.
Akce je spolufinancována ze Státního fondu životního prostředí a měla by přinést úspory financí za energie. V současné době probíhá vyhodnocení a proplácení dotace.
• Zpevnění okraje komunikace pro chůzi podél Hlavní ulice v dolní Řeži – koncem léta
proběhlo položení a zhutnění recyklátu na krajnici komunikace, aby byla pochozí a nahrazovala tolik chybějící chodník.
• Úprava prostranství před penzionem Hudec – v srpnu letošního roku bylo vypsáno
a vyhodnoceno výběrové řízení na zhotovitele stavby, na podzim proběhly stavební
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práce a prostor už slouží svému účelu. Akce byla spolufinancována z darů od společnosti ÚJV Řež, a. s.
Přístavba ZŠ a MŠ Husinec-Řež – na cestě k dostavbě naší školy jsme udělali velký
krok dopředu. V letošním roce byla zpracována projektová dokumentace na stavbu
(dokumentace k územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení), vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby, směněny pozemky pro umístění stavby a v současné chvíli
připravujeme podání žádosti o dotaci z ROP Střední Čechy. Vzniknout by měla další
třída mateřské školy, nová jídelna a kuchyně se skladovým zázemím.
Lávka – při červnové povodni došlo k poškození spodní stavby lávky. Odbornou
firmou byl vypracován posudek, z jehož závěrů vyplynula nutnost provést sanaci
dna koryta Vltavy v okolí pilířů těžkým kamenným záhozem, úpravu zemního tělesa a zpevnění povrchu terénu v okolí zadního pilíře (u vlakové zastávky), dále
pak přespárování zdiva dříků pilířů v oblastech vyplaveného spárování. Odhad
nákladů na opravu je 726 tis. Kč. V červenci letošního roku jsme proto zažádali
Ministerstvo dopravy o poskytnutí dotace, která byla vypsána s 15% spoluúčastí.
Dotace byla obci přidělena a úhradu spoluúčasti se podařilo dojednat s firmami
ÚJV Řež, a. s., Centrum výzkumu Řež s.r.o, Ústav jaderné fyziky AV a Ústav anorganické chemie AV.
Pomoc vzniku soukromým dětským klubům – s ohledem na nedostatečnou kapacitu obecní školky jsme pomohli vzniku dvou soukromých zařízení pro děti 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 – na podzim letošního roku proběhlo dosázení stromů při ulici Hlavní podél stávajícího chodníku, stromů
u dětského hřiště v Husinci i na náměstíčku na Červené Skále.
Položení asfaltu v ulici Zahrádky – je zpracovávána projektová dokumentace
na zpevnění plochy a odvedení srážkových vod v ulici Zahrádky. Původní plány na upravení povrchu se ukázaly jako podfinancované s ohledem na příkrý sklon terénu, bude
třeba vybudovat kompletní novou vozovku i s podkladními vrstvami.
Personální změny na úřadě – v letošním roce došlo i ke změnám v personálním obsazení na radnici. Od ledna začal v technických službách pracovat pan Korol, který
vystřídal pana Švarce. V květnu přestala na úřadě působit asistentka starostky paní
Skrbková, jejíž agendu převzala místostarostka.

Jistě jste někteří zaznamenali také změny v obecní knihovně, kterou po dlouholeté
knihovnici paní Plavcové převzala počátkem roku paní Skrbková a nyní ji vede paní
Münzbergerová.
Ivana Zrzavá
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Něco málo o jednotce
Sboru dobrovolných hasičů
Jak už to bývá zvykem, ke konci roku se
rekapituluje a hodnotí. Na počátku letošního
roku došlo k personálním změnám ve výjezdové jednotce, jejímž hlavní cílem je
ochrana životů, zdraví a majetku, nicméně
je třeba věnovat se také odbornému školení
členů a rozšíření vozového parku a péči
o něj.
Jednotka v současnosti disponuje cisternovou automobilovou stříkačkou typu CAS
25 Škoda RTHP a dopravním automobilem
typu DA 12 AVIA A 30. Kdyby v letošním roce
nenastalo tak mnoho mimořádných událostí, jsem přesvědčen, že bychom si mohli
do tohoto seznamu napsat i terénní vozidlo
Nissan Terano, jehož oprava se chýlí ke
zdárnému konci. Jelikož tato technika nepatří mezi nejmladší, ročně na její údržbě
stráví někteří členové i více než sto hodin.
JSDH měla v letošním roce opravdu napilno. Od hašení požáru ve Větrušicích a Řeži, dvou planých poplachů, přes únik ropných látek do Vltavy, několikerou větrnou

smršť, ochraňování před bodavým hmyzem,
až k ničivým povodním. Tímto bych rád poděkoval všem, kteří přišli jakkoliv pomoci,
kde toho bylo doopravdy potřeba.
Jelikož je obec zřizovatelem naší jednotky, je jednotka nápomocna při pořádání
obecních akcí, jako je pálení čarodějnic,
dětský den a mnoho dalších. Mysleli jsme
nejen na obecní zeleň, kterou jsme v období
sucha zalévali, ale také na naše občany,
kterým jsme pomáhali hasičskou technikou
čistit studny a jímky.
Potýkáme se však s dlouhotrvajícím problémem. Ve výjezdové jednotce je stále
málo členů na to, abychom byli bez potíží
schopni pokrýt veškeré naše aktivity a povinnosti. Kdo by se chtěl ke Sboru dobrovolných hasičů přidat a pomáhat při záchraně
životů, zdraví a údržbě techniky či s pořádáním obecních akcí, je vítán a může se přihlásit na obecním úřadě nebo přímo u velitele jednotky.
Jakub Strnad, velitel JSDH Husinec-Řež

Akce
Když se Sbor dobrovolných hasičů pustí do péče o veselí spoluobčanů, vzápětí se mu
připomene jeho skutečná funkce – zajišťovat jejich bezpečí a majetek. Tak to bylo po Dni
dětí v září (i když nakonec šlo o planý poplach), tak to bylo po rozsvěcení vánočního stromu v noci z 1. na 2. prosince, kdy hořel kontejner na směsný odpad na stanovišti tříděného odpadu v dolní Řeži. Nic zvláštního, může se stát – kolemjdoucí hodí nedopalek, nerozumný horký popel…
To, co hasiči po uhašení ohně v kontejneru našli, ovšem poněkud zvláštní je: plechovky
s barvami a tlakové nádoby od barev, tedy nebezpečný odpad, který se docela nedávno
svážel. A jako bonus hlavu a nohy staženého divočáka.
Oboje nechávám bez komentáře, neboť mne žádný slušný a s nadhledem nenapadá.
Nebo možná – natěračům, sprejerům a lovcům hanba! Alespoň některým určitě.
Jana Münzbergerová
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Školní zahrada
Letošní povodně nadělaly škody také na zahradě Základní školy a mateřské školy
Husinec-Řež. Vše, co na zahradě bylo, muselo být odstraněno.
Ve spolupráci s ostatními zaměstnanci
školy a s představiteli obce jsem začala
vytvářet plán budoucí podoby školní zahrady a pracovat na jeho uskutečňování.
Nejprve jsme zprovoznili prostor pro
mateřskou školu, aby si děti od začátku
školního roku měly kde hrát. Na nový herní
prvek pro školní i školkové děti přispělo
několik dárců – například obec Třeboradice
nebo studenti Gymnázia Elišky Krásnohorské v Praze 4. Z povodňového konta,
na které posílali peníze především místní

občané, škola obdržela 62 000 Kč na koupi
herního prvku, který voda zničila mateřské
školce.
Za všechny příspěvky moc děkujeme.
Obec má v plánu vybudovat ve spodní
části zahrady víceúčelové hřiště s umělým
povrchem. Navázala jsem na tento plán
a vypracovala projekt „Tělocvična v přírodě“. Prostor vedle hřiště by byl celý využíNaše vesnice 4/2013

ván ke cvičení, zvyšování obratnosti a fyzické zdatnosti dětí. Podala jsem žádost
o příspěvek Nadaci ČEZ, která vyhlásila
grantové řízení „Oranžové hřiště“. Moje
žádost byla schválena a škola dostane

příspěvek na projekt „Tělocvična v přírodě“
ve výši 200 000 Kč.
Zažádala jsem také o prodloužení termínu ukončení projektu „Učíme se v přírodě,
příroda učí nás“, abychom zvládli udělat
vše naplánované a učebna v přírodě mohla
být skutečně účelně využívána. Máme
v úmyslu prostor nad školou nadále upravovat i nad rámec tohoto projektu.
Čeká nás tedy jaro plné práce. Jsme
rádi, že můžeme budovat a zvelebovat
školní zahradu tak, abychom ji mohli co
nejvíce využívat. Zaslouží si to naše děti
i ten krásný prostor okolo školy.
Chtěla bych moc poděkovat všem, kteří
nám v naší práci pomáhají a podporují nás.
Jana Chmátalová, ředitelka školy
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Mít se jak Pan Ponožka
V listopadu se děti z lesní školky a klubu
Cesta nad údolím poprvé společně setkaly
v knihovně Obecního úřadu v Husinci. Zajímavý
program jsem prožila s nimi a zjistila, jak jednoduše odlišit tato dvě soukromá předškolní
zařízení sídlící v horní Řeži. Děti z lesní školky
nosí baťůžky. Děti ze školky Cesta nad údolím
vypadají na procházce trochu jako široká rodina, jen množství sourozenců ve věku 2,5 až
4,5 roku je dost nepravděpodobné. Místo „paní
učitelko“ často volají „Alenko“, z procházky se
vracejí do pronajatého rodinného domku, mají
mezi sebou kamarádské vztahy, větší pomáhají menším se slovy „my ho to musíme teprve
naučit“. Kolik se toho učí pro život vůbec, poznáte spíš z toho, co děti vyprávějí, protože
dění a výsledky školka nedává na odiv. Až když
posloucháte, zjistíte, že výzdoba v šatně se
mění skoro každý den. Že kreslí lehce a správným úchopem tužky, poznáte až doma. Dozvíte

se, že musíte do koupelny pořídit zrcátko, aby
si při čištění zubů viděly i na ty vzadu, to když
měly na návštěvě dentální hygienistku. V Praze
na přechodu prošvihnete zelenou, protože vám
dítě nedovolí rychle přeběhnout, pokud se pořádně nerozhlédnete, to zrovna probíraly bezpečnost. V lese zpíváte u postavených domečků a ukáže se, že skřítci dorazí jen dopoledne
se školkou. Pokud jdete ze školky v gumácích,
děti vědí, jak je která kaluž hluboká, když jdete
ve sportovních botách, dozvíte se, kdo běhá
nejrychleji závody a kdo smí běhat kratší trať,
aby stačil. Na zahradě vás denně zdraví kocour
Pan Ponožka, který je doprovází i na procházky, jen neochotně vám udělá místo před dveřmi a vypadá velmi blahobytně. Za to, jak dobře
se děti mají, patří zřizovatelce a paní učitelce
Aleně Vávrové velký obdiv a dík.
Anna Červenková,
za dětský klub Cesta nad údolím

Povídání k usínání
Každé ráno, když cestuji vlakem do Řeže, tak si i přes jeho časté zpoždění říkám, jaké mám
štěstí, že dělám práci, kterou dělám. Každý den je úplně jiný. Jeden mlhavý, druhý mrazivý,
třetí zalitý sluncem. A my v lese nejenže to vidíme, ale jsme přímo účastni každé chvíle a proměny. Pozorujeme, jak slunce páře mlžné chumly, rozpouští jinovatku, cítíme doslova na vlastní kůži, jak mráz umí pálit, a vidíme jeho kouzla při výrobě ledových obrázků. Pozorujeme, jak
oheň ne vždy dobře hoří a kam pak stoupá (nebo také ne) kouř, sledujeme ptáčky hladováčky,
kteří neví, z kterého krmítka zobat dříve. Na cestách se k nám připojuje kočka tulanda
a spousta dalších věcí nás potkává.
Příroda kolem nám nabízí tak širokou paletu podnětů a činností, že občas nevíme, co dříve.
Děti jsou zvídavé a hladově hltají vše, co se kolem děje. A my učitelé-průvodci se snažíme je
provázet na cestě od otázek k odpovědím.
Nedávno mne Šíma oslovil „učitelko“ a já se smála, že on je tedy pak pan učitel. Byl velice
udivený. Tak jsme začali diskutovat o tom, kdo je v čem opravdu dobrý a co se od koho učíme.
Od jednoho věci technické, od druhé trpělivosti, třetí je chodící písnička. Každý nabízí světu
veliké dary, stačí je jen chtít vidět a umět se z nich radovat.
V čase vánočním vám přeji mnoho krásných dnů plných tajemství a údivu nad tím, kolik
Zuzana Sýkorová, dětský klub V lese
pokladů a zázraků je všude kolem nás.
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Úvodem si dovolím použít obměněnou uvítací větu,
která zazněla 9. listopadu 2013 při zahájení akce zvané

Lichý ples
Ano, čtete zprávu o top akci, jejíž třešničkou na dortu bylo vyčkání úsvitu slunce za božího rána, při kterém jsme v dálce
uviděli (jak kteří) modrého ptáčka s oranžovou růží v zobáčku. Zajisté si všimnete,
že jsme použili názvy či symboly vítězných
stran a uskupení v proběhnuvších volbách.
Díky nim (a nám voličům) to byl Lichý ples
a nedošlo ke Společenskému večeru na
počest 96. výročí VŘSR.
A teď již k samotné akci. Většina zúčastněných si jistě všimla několika změn oproti loňskému roku. Jestli byly k lepšímu,
jsme rádi, nelíbily-li se, kritiku přijmeme.
A jaké vlastně byly?

vat chlapcům, kteří v něm obsluhovali. Ač
oba letošní maturanti, dokázali se odtrhnout od učení a pomohli nám. Díky.

Na koho se štěstí usměje tentokrát?

Komerční přestávka.
Jsme rádi, že do naší hry „Na koho se
štěstí usměje“ přispělo hodnotnými cenami několik plesajících z místních kruhů
a i neplesajících z jiných kruhů. Proto touto
cestou ještě jednou děkujeme manželům
Strakatým (poukázky na masáž a do kadeřnického salonu), paní Renatě Polmové
za poukázky do kosmetického salonu Bonita, paní Janě Richterové za poukázku
na masáž Shiatsu, společnosti ASA a mnoha dalším neznámým přispěvatelům.
Konec komerční přestávky.
Zpět k novinkám:
První novinkou bylo otevření pomocného baru v salonku 3. Zde je třeba poděkoNaše vesnice 4/2013

A protože po Řeži, Husinci a blízkém
okolí nepobíhají jen krásné dívky, volili jste
letos „Myšáka“. Tím se stal pan Josef Kubera. Gratulace. Další pořadí si již nepamatuji a papírek s výsledky nemohu najít.
Nemá ho snad někdo u sebe?
Oblíbená společenská hra „Na koho se
štěstí usměje“ proběhla za výrazné pomoci
slečny Lucie. Kdo si ji nestačil dostatečně
prohlédnout, tomu doporučuji sledovat
předpověď počasí na televizi Barrandov.
Tam si ji může vychutnat.
Na závěr je třeba poděkovat hudebnímu
seskupení Memphis2, které s námi letos
vydrželo skoro do toho božího rána. Děkujeme všem za účast a příští rok naplesanou.
Za OSOV Petr Syrůček
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Rozsvěcení
vánočního stromu
Je 16 hodin, první adventní neděle.
U vánočního stromku na prostranství před
penzionem Hudec (aktuálně restaurací
Na konci světa) se scházejí obyvatelé Husince a Řeže na události, která je už tradicí – rozsvícení první adventní svíčky i vánočního stromu obce. Ozdobení (a hlavně
obstarání) stromku a postavení jesliček
zajistili techničtí pracovníci obce, Sbor
dobrovolných hasičů připravil posezení
a čaj a zajišťoval po celou dobu bezpečnost. Výborné cukroví, donuty a vánočky,
po nichž se opravdu doslova zaprášilo,
darovala pekárna Sarnia, ostatní nápoje
a občerstvení prodávala provozovatelka
restaurace Na konci světa. Zapůjčení auta
na pódium, na němž se odehrávala vystou-

pení dětí ze školy a ze školky obecní i lesní,
zajistil pan Karel Černý. Věříme, že přítomné potěšily dvě letošní novinky – zpěvníček
s repertoárem vystupujících dětí a kapela
Šoulet, kterou přivedla provozovatelka lesní školky Zuzana Sýkorová a s níž si všichni mohli zazpívat.
Poděkování náleží všem, kteří se nezištně zapojili do přípravy, a také návštěvníkům za mnohdy viditelné potěšení z akce
i za shovívavost k nedostatkům.
Ať se nám podaří prožít adventní a vánoční čas tak, jak jej prožívali naši předkové – mezi blízkými, s láskou a s vědomím,
že jsou věci duchovní, mystické, které náš
každodenní praktický život přesahují.
Jana Münzbergerová

Vítání občánků
Letos podruhé se na obecním úřadě
uskutečnilo vítání občánků. Tradičně přicházejí nejen rodiče a sourozenci, ale často
i dědečkové a babičky. Děti ze školky přijdou
zazpívat a přednést básničky, miminka dostanou malý dárek na památku a rodiče se
zapíší do pamětní knihy. S přestávkami se
tato tradice dodržuje v obci už padesát let a někteří z rodičů přicházejících se svým děťátkem se na stránkách kroniky najdou sami jako před lety „vítaní občánci“. Tak to bylo
i tentokrát. Atmosféra v nově zrekonstruovaném zasedacím sále byla milá, miminům to
slušelo a nebrečela, protože věděla, že když nechají rodiče trochu si popovídat, budou
večer hodní a budou dobře spát. Věříme, že rodičům i dětem bylo příjemně.
Jana Münzbergerová

Naše vesnice 4/2013
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Pravidelná zpráva
z knihovny
Od vydání posledního čísla Naší vesnice uplynuly bezmála tři měsíce
a knihovna a s ní celá zasedací místnost se dočkala ještě jedné velké
změny – knihovního pultu. Papíry,
knihy a různé „neúhlednosti“ se ukryly,
ubylo velkých stolů a navíc vznikl příjemný kout pro ty, kteří přijdou použít
knihovní internet. V poličkách pultu
jsou k dispozici letáky s knižní nabídkou a jedna z nich je s leporely pro
nejmenší. Mohou si prohlížet a rodiče
si v klidu vypůjčí knížky.

Přírůstky
Na podzim přibylo mnoho nových knih –
Skandinávské detektivky Asy Larssonové,
Jo Nesbo, Henninga Mankela a historická
detektivka Vlastimila Vondrušky.
Poslední díla oblíbených autorů Wilbura
Smithe či Inferno Dana Browna, zajímavý
román Terezy Boučkové Rok kohouta a také často diskutovaná poslední kniha Michala Viewegha Můj život po životě.
Knihy oceněné v posledních letech literárními cenami – Žítkovské bohyně Kateřiny Tučkové, Žváčkův Lístek na cestu

Tradiční Wenigovy jesličky s novým knihovním pultem v pozadí
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k nkiuhlot vu nr a
z pekla nebo Sidra Noach Davida Jana
Novotného.
Popularizační sociologickou literaturu
zastupují tři zajímavé knížky Jiřiny Šiklové
Deník staré paní, Matky po internetu a Dopisy vnučce.
Z četby pro děti a mládež Staré řecké
báje a pověsti nebo Olbrachtovy Biblické
příběhy, poezie I. M. Jirouse Magor dětem,
Příšerky a příšeři Pavla Šruta a několikero
Krtečků či půvabná poučná knížka Lumír
včelaří.
Výčet ale není kompletní a je především
pozvánkou do knihovny.
Program
V listopadu se odehrálo první setkání se
seniory – o něm a o dalších plánech si
přečtete níže. Také přišly děti z obou soukromých školek povídat si o knížkách

a svoji vlastní si dokonce vyrobily. V prosinci jsme pro potěšení návštěvníků knihovny
postavili tradiční Wenigovy jesličky, k prohlédnutí budou v otvírací době knihovny až
do 10. 1. 2014. Program se bude od ledna
pravidelně objevovat na internetu v sekci
knihovna, seniorům vhodíme pozvánky
a informace přímo do schránky.
Žádost na závěr
Velmi prosím čtenáře, aby knížky vraceli pokud možno hned po přečtení. Knížky
máme jen v jednom exempláři (z finančních, ale hlavně z prostorových důvodů)
a zejména novinky je škoda blokovat dalším zájemcům.
Těším se na viděnou každý čtvrtek od
16 do 18 hodin.
Jana Münzbergerová

Vítáme naše nové spoluobčánky:

Lindu Vančurovou

Starostka a obecní zastupitelstvo
projevují upřímnou soustrast rodině
pana Jana Beneše

Naše vesnice 4/2013
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Setkání seniorů
V úterý 19. listopadu odpoledne se v hotelu
Vltava sešli senioři z Husince a Řeže
na besedě s por. Lucií Hanouskovou
(Dopravní inspektorát Policie České
republiky).
Tématem byla bezpečnost seniorů – jak
na silnicích, tak v běžném životě. Rady, jak
se nenechat okrást a podvést, jak zabezpečit byt či jak se chovat v silničním provozu,
byly doprovázeny krátkými filmovými dokumenty a komentářem.
Pozváni byli senioři nad sedmdesát let
a v Konferenčním centru hotelu Vltava se
sešlo třicet návštěvníků, jimž bylo k dispozici občerstvení, ty méně pohyblivé pak
po skončení odvezl domů mikrobus. Dvouhodinové setkání proběhlo v moc příjemné
atmosféře, určitě i proto, že mnozí příchozí
měli po dlouhé době příležitost vidět se
u kávy, posedět a sdělit si novinky.

Ráda na tomto místě píšu, že první setkání řežských a husineckých seniorů po
dlouhé době bylo úspěšné a že o opakování
podobných akcí byl velký zájem.

Osvětová a kulturní práce přísluší v malých obcích knihovnám a naše obecní
knihovna se jí do budoucna ráda ujme. Z ankety mezi přítomnými vyplynula preferovaná
témata pro další besedu i zájem o „obyčej-

nější“ setkání, třeba v knihovně nad knížkami. Začátkem příštího roku (především podle počasí) uskutečníme další přednášku
v hotelu Vltava, pro celý rok 2014 zatím
plánujeme čtyři. Připravíme i setkání „netematická“, jen k popovídání.
Pozvánky budou opět včas ve schránkách. Nemáte-li zájem účastnit se ani
do budoucna a pozváni jste byli, dejte nám,
prosím, vědět na obecní úřad na telefon
220 940 309. Naopak pokud byste se účastnit chtěli a pozváni jste nebyli (omlouváme
se, ale i to se mohlo stát), dejte nám vědět
také, příště vás rozhodně pozveme!
Děkuji za radost ze setkání, pozitivní náladu a těším se na příště!
Jana Münzbergerová

Podle dohody uvádím spojení na firmu, která vyrábí reflexní prvky: ALTIMA,
tel.: 461 611 191 nebo 777 201 523; www.altima.cz. Jak bylo domluveno,
platí, že objednávku mohou senioři udělat také na obecním úřadě.
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Vážení sportovní přátelé, fanoušci
našeho fotbalového klubu,
máme zde opět prosinec, což znamená,
že se nám rok 2013 chýlí ke konci a na řadě je tradiční bilancování. Jarní část sezóny jsem hodnotil v minulém vydání, nyní je
na řadě část podzimní. A bohužel ani zde
nemohu uplynulou půlsezonu hodnotit nikterak výrazně optimisticky. Po výborném
startu do soutěže (3 kola – 3 výhry = 9 bodů) přišlo menší polevení (3 kola – 3 remízy = 3 body), až po závěr soutěže, který
nám vůbec nevyšel (6 kol – 1 remíza,
5 proher = 1 bod). Je pravda, že na úvod
soutěže jsme chytli týmy spíše z dolních
pater tabulky a naopak v závěru spíše
mužstva ze špičky soutěže, nicméně
7. místo při pasivním skóre 28:31 rozhodně nesplňuje naše předsezónní představy.
Jedná se zejména o domácí zápasy (hlavně se Sluhy a béčkem Líbeznic), které
jsme herně sice jasně předčili, ale vítězný
gól se nám i přes vytrvalý tlak vstřelit nepodařilo. V dalším domácím zápase s tradičním rivalem z Báště jsme zase nastoupili naprosto nekoncentrovaní, za deset
minut prohrávali o tři branky, a to se už
pak těžko dotahuje (i když zásluhou dvou
rychlých branek pohotového šutéra P. Vaňka se utkání podařilo alespoň zdramatizoNaše vesnice 4/2013

vat). Naopak některé prohry s týmy z čela
tabulky nevypadají až tak zle – v Kojeticích 3:4, v Brandýse 2:4 po velmi sympatickém výkonu v neúplné sestavě, kde
jsme lídra tabulky v prvním poločase přehrávali – nicméně body z toho nejsou,
a proto jsme v tabulce níže, než jsme si
předsevzali. Jedna z hlavních příčin je
častá neúčast klíčových hráčů, ať už jsou
důvody jakékoliv (zranění, pracovní či rodinné povinnosti, extraligový hokej atd.).
Kvalita, přehled a zkušenost těchto hráčů
nám pak v rozhodujících fázích zápasů
schází, a tím se sami zbytečně připravujeme o důležité body. Na poslední mistrovský zápas podzimní sezony v již zmiňovaném Brandýse se tým sešel v jedenácti
hráčích (včetně trenéra J. Vaňka a asistenta M. Válka) a po zranění jednoho z hráčů došlo na „nejhorší“ a na plac jsem
musel nastoupit i já. Ačkoliv výkon nebyl
z těch nejhorších :-), pro příště rád tento
prostor na hřišti přenechám našim mladíkům. Nezbývá než doufat, že se v jarní
části zlepší docházka na mistrovské zápasy (na tréninky samozřejmě také) a pokusíme se probojovat do první pětky s aktivním skóre – i když úkol je to těžký, ztráta

15

ká
z
u jl m
t uorvaá č i n n o s t
na soupeře je velká, ale musíme se o to
pokusit.
Stará garda odehrála pár přáteláčků
s proměnlivými výsledky, ale bohužel dost
zápasů nakonec bylo zrušeno ze strany
našich soupeřů (že by se nás báli?). I tak
nás přes zimu čeká tradiční turnaj na ČAFC
Praha, kde se setkáme s tvrdou konkurencí a těžkými soupeři, přesto věřím, že nám
turnaj vyjde a dosáhneme slušných výsledků. První vlaštovka se již objevila – o prvním prosincovém víkendu jsme vyrazili
na prestižní turnaj na Mělníku, kde jsme
v sestavě S. Strnad, J. Křikava, L. Zeman,
J. Vaněk, Miguel Alvear, M. Ráž slavili po-

stup ze skupiny a zastavil nás až penaltový
rozstřel v semifinále, kde jsme velice nešťastně vypadli. Doufejme, že podobné, ba
i větší úspěchy nás v brzké době čekají
a v příštím vydání se zde s nimi budu moci
pochlubit.
Jménem našeho fotbalového klubu
přeji všem našim fanouškům, čtenářům
tohoto sloupku a dalším sportovním přátelům mnoho zdraví, chuť do pohybu
a spoustu štěstí během nadcházejících
vánočních svátků a úspěšný vstup do roku
následujícího.
Sportu zdar a fotbalu zvlášť!
Michal Ráž, prezident klubu

Základní organizace
Českého zahrádkářského
svazu Husinec-Řež
S blížícím se koncem roku, tak jak už
se stalo tradicí, jsme v pátek 29. listopadu odpoledne uspořádali v zasedací místnosti obecního úřadu
v pořadí už třetí
adventní dílnu. Ti,
kteří se nespokojí
pouze s kupovanou adventní výzdobou, měli možnost si dle své
fantazie uvázat vlastní
originální adventní věnec.
Každému, kdo si nevěděl rady,
ochotně pomohly dvě zkušené odborni-
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ce. Na fotografii vidíte jeden z výsledků
našeho snažení.
Na začátek příštího roku
jsme si pro vás připravili
zajímavou besedu
o dobrodružném putování po Ceylonu.
Těšíme se na setkání s vámi.
Přejeme všem
občanům naší obce
krásné prožití svátků
vánočních, hlavně hodně
zdraví, pohody a štěstí v novém roce 2014.
Markéta Doležalová a Jarmila Šućurová

Naše vesnice 4/2013

z á j m o v á čk iunl nt u
o rs at

Myslivost

Bílý jelen
V krásné Žehušické oboře u Čáslavi žije
již od třicátých let 19. století bílá jelení zvěř.
Zoologicky patří žehušičtí bílí jeleni mezi
jeleny asijské (jelen sibiřský, maral), což
odpovídá jejich možnému původu z Persie
(dnešní Írán) nebo východní části tehdejšího Ruska. Žehušičtí jeleni nejsou albíni. Ti
vznikají ztrátou pigmentu v srsti a mají
červené oči (světla). Jeleni z Žehušic mají
sice bílou srst, ale jejich oči jsou převážně
modré, někdy hnědé. Přestože byl bílý jelen
často křížen s červeným jelenem evropským či severoamerickým jelenem wapiti,
zachoval se jako druh dodnes. Vznik populace bílých jelenů a její uchování mohly
nastat pouze v oborních chovech pod kontrolou člověka, který oddělil bílé kusy
od ostatních a zajistil izolovaný chov.
Ve volné přírodě se náhodně může vyskytnout jedinec s bílým zbarvením srsti, ale
většinou se stává kořistí predátorů, a tak
se sama příroda postará o to, aby zmizel.
O tom, jak se dostali bílí jeleni do Čech,
existuje několik více či méně spolehlivých
zpráv. Poprvé se u nás bílí jeleni objevili
v roce 1723 na panství v Brandýse nad Labem jako dar cara Petra I. ke korunovaci
císaře Karla VI. Jak dlouho jeleni v honitbě
vydrželi, není známo. Ví se však, že jeden byl
uloven hrabětem Šporkem, když se zatoulal
na jeho panství v Lysé nad Labem. Za tento
čin hraběte někdo udal k panské České komoře, a ta jej odsoudila k vysoké pokutě.
Naše vesnice 4/2013
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Druhá introdukce, daleko důležitější pro
chov bílých jelenů u nás, proběhla kolem
roku 1780, kdy byli z Persie dovezeni bílí
jeleni na panství šlechtických rodů Schwarzenbergů, Valdštejnů, Černínů a Kinských.
Podle dobových zpráv se však bílé zvěři
příliš nedařilo a v průběhu několika desítek
let začala degenerovat nebo byla odlovena.
Poslední zbytky stáda daroval hrabě Kinský
hraběti Matyáši Thun-Hohensteinovi, který
nechal v Žehušicích vypustit velký rybník
a s okolními pozemky vytvořil velkou oboru
o rozloze 300 hektarů. V té byli chováni jak
červení, tak bílí jeleni. V nové oboře se zvě-
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ká
z
u jl m
t uorvaá č i n n o s t
ři dařilo velmi dobře, protože měla dostatek
potravy, životního prostoru i odborné péče.
Protože však základní stádo bílých jelenů
bylo málo početné, nedostávalo se jim „nové krve“. Oživení stáda dovozem z Anglie
se nezdařilo, a tak byli bílí jeleni kříženi
s červenými. Do chovu pak byli ponecháni
jen silní bíle zbarvení jedinci. Tak vznikl
základ chovu bílých jelenů v Žehušicích.
I když byly v průběhu 19. a 20. století
na několika místech v Čechách i na Slovensku chovány malé skupiny bílé jelení
zvěře, po roce 1945 zůstává jen žehušické
stádo. Kolem něj vznikl mýtus, že je jediné
na světě. Nebyla to pravda a není ani dnes.
Podle dostupných informací žijí bílí jeleni
v Rakousku, Německu a v Dánsku. Zdá se,
že o budoucnost této vzácné zvěře nemusíme mít obavy.

Příjemné prožití vánočních
svátků, šťastný nový rok,
mnoho štěstí, zdraví, osobních
a pracovních úspěchů přeje
Myslivecké sdružení
Zdiby-Klecany

Luboš Smetana

Jelení zvěř – zajímavosti
Jelení zvěř na sebe poutá pozornost
svým majestátním vzhledem s mohutným
parožím i životními projevy. Kolem ní se
však též vyskytují zajímavosti, které u jiné
zvěře nenajdete. Například jelení zvěř má
někdy uvnitř srdce kůstku zvanou „hubertka“, která je vzácnou trofejí. Trofejí jsou též
zuby, zakrnělé špičáky myslivecky nazývané „kelce“, ve šperkařství zvané grandle.
Jelen, který opanuje tlupu, je jejím pánem jen velmi omezeně. Jeho vyzývavé
a provokativní chování je záležitostí vysloveně samčí. Hormony ovlivněné světelnou
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roční křivkou s ním dovedou řádně zamávat. A tak pod vlivem pudů snaží se v populaci uplatnit především své vlastní geny.
V konkurenci ostatních samců to není nikdy nic jednoduchého. Jelen se snaží udržet co největší tlupu, aby svých genů roznesl co možná nejvíce. A tak musí celou
dobu říje odrážet dotírající soky, neustále
ověřovat říjnost laní a podle potřeby posloužit. A k tomu vytrubovat, aby bylo slyšet, že je na místě a v pozoru.
Jinou zajímavostí je slovo paroháč, které má u lidí hanlivý význam. Jak již bylo
Naše vesnice 4/2013
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zmíněno při popisování jelení říje, hlavní
MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ ZDIBY-KLECANY
jelen si žárlivě střeží
VÁS SRDEČNĚ ZVE NA
svou tlupu laní. Odbíjí (odhání) ostatní jeleny, ale ne vždy se
mu to podaří. Stává
se pak, že některá
laň neodolá a zakouká se do mladého
jelena. Tito boční jeleni se nazývají
„krejčíci“ či „ministranti“ nebo také
„beihirsche“, mají-li
OD
HODIN
dost sil, pouštějí se
s chutí do souboje
V SÁLE SOKOLOVNY VE VELTĚŽI
s hlavním jelenem
a se stejnou chutí mu
„nasazují parohy“.
K TANCI A POSLECHU ZAHRAJE
Další zajímavostí
TANEČNÍ ORCHESTR STANISLAVA DOUŠI
je původ názvu měsíBOHATÁ ZVĚŘINOVÁ TOMBOLA
BO
A
ce září. Jak je patrně
všeobecně známo,
větší část jelení říje
VSTUPNÉ 150 KČ
probíhá v září a přiPŘEDPRODEJ
PRO
OD 4. 12. 2013 V RESTAURACI U Ř EHÁKŮ VE V EL
ELTĚŽI
KAŽDOU STŘEDU OD 18.00 DO 20.00 HODIN
tom říjen je jistě odKONTAKT : P AVEL M ÍŠEK , TEL . 603 262 182
vozen od slova říje.
Je v tom trochu zmatek i proto, že po zavedení gregoriánského kalendáře v roce dal dění v přírodě, kdy se z lesů ozývalo
1584 se datování posunulo tak, že bylo troubení jelenů. Září pak následovalo
najednou vynecháno 10 dnů. To znamená, po říjnu, čemuž napovídá i rozložený tvar
že podle původního juliánského kalendáře slova „za říje“. Někdy v minulosti pak došlo
jelení říje skutečně začínala zhruba již k ustálení současného pořadí měsíců. Je to
od začátku září. Nejpravděpodobnějším jen domněnka, jisté však je, že jelení zvěř
vysvětlením je, že říjen dříve předcházel dala název dvěma měsícům v roce.
Luboš Smetana
září, a tak skutečně název měsíce odpoví-

TRADIČNÍ

MYSLIVECKÝ

BÁL
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zájmová činnost

TOM Řež – Podzimní

prázdniny na Knínici
Konec října přinesl dva dny podzimních
prázdnin a státní svátek a vzniklé volno
jsme opět využili k pobytu na naší chalupě
na Knínici. Sešli jsme se tedy v neděli
27. října a vyrazili směr severní Čechy.
Letos nám počasí vyšlo vstříc, ne jako loni,
kdy nám nasněžilo. Čekalo nás několik
krásných, poměrně teplých podzimních dní
plných barev a hlavně bez deště…
V neděli odpoledne se starší vydali
na fotografickou vycházku a mladší na louku za vsí, kde si zahráli několik her. Před
večeří, abychom nezaháleli, jsme se naučili bužírkovat jednoduché přívěsky. Některé

nachází na kopci nad městem, tak jsme se
cestou pěkně zapotili. Stálo to ale za to,
ZOO bylo moc pěkné, kromě zvířat nás
čekal i soutěžní kvíz, několik hřišť a hlavně

Děčínská ZOO

Podvečerní bužírkování

z nás to chytlo natolik, že ve volných chvílích bužírkovali až do konce pobytu!
Druhý den v pondělí jsme jeli do ZOO
do Děčína. Místní zoologická zahrada se
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pěkné počasí. Odpoledne nám do odjezdu
autobusu zbýval ještě čas, tak jsme se šli
podívat na nedalekou vyhlídku Pastýřská
stěna. Výhled na Děčín a Labe byl vskutku
velkolepý!
Po návratu jsme vyráběli barevné svíčky. Do připravených forem z krabiček nebo
kelímků jsme rozlévali roztavený vosk
a jednotlivé barevné vrstvy pak dohromady
vytvářely nádherné svíčky. Večer jsme pak
v jídelně srazili stoly a sesedli se kolem
dokola. Starší si připravili několik her a také jsme si zazpívali pár písniček s kytarou.
Naše vesnice 4/2013
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Na vyhlídce Pastýřská stěna nad Děčínem

V úterý dopoledne jsme se vydali do lesů nad Knínicí, objevovali nové cesty a hledali ty staré… Hlavně jsme ale pátrali
po dalším schovaném pokladu, který tu při

Hrabání listí

zbabělém útěku zanechal kdysi Napoleon.
Odpoledne tak krásně svítilo sluníčko, že
nešlo zůstat v chalupě. Podnikli jsme kratší
Naše vesnice 4/2013

vycházku po vesnici a nejbližším okolí.
Na svačinu jsme se vrátili a čekalo nás
další vyrábění. Zdobili jsme plátěné tašky
nejrůznějšími obrázky pomocí ubrouskové
metody a vyráběli korálky z papíru, které
se pak navlékly jako náhrdelníky. Všechny
výrobky určitě využijeme jako vánoční dárečky. Po večeři jsme si v jídelně promítli
pohádku.
Středa byla dnem úklidu a odjezdu domů. Stihli jsme i shrabat listí kolem chalupy. V Ústí jsme pak tradičně navštívili cukrárnu Barborka, kde si každý vybral něco
dobrého, a ve čtyři odpoledne jsme vystupovali v Řeži z vlaku. Letošní podzimní
Knínice se vydařila, zvláště díky pěknému
a poměrně teplému počasí. A kromě zážitků si každý přivezl domů několik vlastnoručně vyrobených dárečků.
Za TOM Řež Jitka Kroupová
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I takový byl společný rok 2013
Uplynulých dvanáct měsíců představovalo pestrou mozaiku událostí, které
zasáhly do života nás všech – těch, kteří
jsme v Řeži našli místo k práci, i těch,
kteří zde žijí.
Rozšiřujeme a modernizujme
V areálu ÚJV Řež, a. s., rostou dvě významné stavby. Jedna z nich představuje
moderní výzkumnou infrastrukturu v oblasti energetiky – SUSEN (Udržitelná energetika/SUStainable ENergy). Věříme, že
přivede do Řeže chytré a šikovné lidi i nápady. Druhou stavbou je II. etapa Výzkumného a vývojového PET (Pozitronová Emisní
Tomografie) Centra, která završí vytvoření
moderního pracoviště v oblasti nukleární
medicíny a radiofarmak. A jak už to bývá
při velkých stavbách, provází je například
zvýšené dopravní zatížení místních komunikací a vedení společnosti i obce se snaží
najít opatření k nápravě.
Konec vysoceobohaceného paliva
Na jaře 2013, za zákonem stanovených
přísných opatření, opustil, a my věříme, že
navždy, poslední vysoceobohacený uran
Řež. Čím je to tak důležité, že to připomínáme? Pro nezasvěcené: vysoceobohacený uran sloužil ve výzkumných reaktorech
a byl pečlivě a bezpečně uložen. Před několika lety se ale dohodli Rusové a Američané, že takové palivo by se mohlo hodit
jaderným teroristům jako strategický materiál a iniciovali akci jeho svozu zpět do
místa vzniku, tedy do Ruské federace.
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ÚJV Řež, a. s., nejen odvezla svoje palivo,
ale už několik let se podílí na jeho repatriaci po celém světě.
Když peníze pomáhají
Povodeň 2013 rychle přišla i odešla, ale
zanechala za sebou škody na majetku
v řádech milionů korun, ale i v duších lidí.
I tady jsme úzce spolupracovali s obcí, vypomáhali si technikou, lidmi. My jsme přidali následně i finanční pomoc. Ještě
v červnu na Letním setkání zaměstnanců
ÚJV Řež a Centra výzkumu Řež jsme uspořádali dobročinnou aukci, která spolu s šekem od vedení společnosti a sbírkovou
akcí mezi zaměstnanci představovala částku 231 800 Kč. Dalšími padesáti tisíci přispějeme do společného „fondu“ na opravu
poškozeného pilíře pěší lávky, protože ta je
„nás všech“. Jinou letošní akcí pro hezčí
a funkčnější obec, na které jsme se finančně podíleli, je vybudování parkoviště a kultivace „náměstíčka“ u penzionu. Ale nezapomínali jsme ani na hasiče, sportovce
nebo školku.
Myslíme na bezpečí lidi
To není fráze, protože veškerý integrovaný záchranný a bezpečnostní systém
v areálu ÚJV Řež, a. s., je o lidech. Nejen že
jsou to oni, kdo jej realizují, ale především
je určen k jejich ochraně. A poněvadž i tady
platí, že těžko na cvičišti, lehko na bojišti,
věnuje se nácviku takových situací velká
pozornost. V letošním roce jsme realizovali
řadu cvičení na pracovištích, ale jedno
Naše vesnice 4/2013
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velmi zásadní se uskutečnilo koncem září „Nebyl čas o něčem přemýšlet. Moje reak2013 – Bezpečnostní cvičení připravenosti ce byly opravdu spontánní a postupně se
na modelovanou radiační událost druhého stupně (klasifikace
dle Vyhlášky SÚJB č.
318/2002 Sb.). Na
modelovém případu
fyzické ztráty vysoce
aktivního zdroje ionizujícího záření jsme
prověřili systém evakuace pracovníků
z daného objektu
i odzkoušení nového
elektronického komunikačního systém Ukládání vysoceobohaceného paliva do kontejnerů k odvozu do Ruska
varování pro zaměstnance. Povedlo se přidával strach. Já se opravdu začala bát,
a havarijní cvičení opět prokázalo připrave- vůbec nejsem žádná hrdinka. A že se nikonost k zvládnutí takové hypotetické mimo- mu nic nestalo, za to musíme děkovat někomu, kdo stál při nás všech cestujících
řádné události.
i protijedoucích autech. Všechno byla shoPříběh se šťastným koncem
da špatných i dobrých náhod a velkého
V závěru roku jsme zaznamenali i jeden štěstí, které při nás stálo.“
velmi osobní a lidský čin. Začal se psát
20. listopadu ráno na jihu Čech. Autobus PF 2014
„Ohlédnutí jsme zakončili příběhem
linky 47 se zaměstnanci jel do JE Temelín.
Řidiče postihla indispozice, na chvíli ztratil s dobrým koncem. Věřím, že nový rok
vědomí, tak autobus nikdo neřídil. Toho si 2014 bude mít dobrý nejen konec, ale i
všimla vepředu sedící paní Petra Halasová celý průběh. Přejeme to vám i sobě, i když
(z naší divize Integrita a technický inžený- jsme si vědomi toho, že to nebude rok
ring), která pohotově přiskočila k volantu lehký, ale užijme si v něm všechno to pěka začala autobus řídit. To už však autobus né, co přijde, společně, milí sousedé v Řejel v protisměru a vyjel mimo silnici. Podle ži a Husinci.“ To vám vzkazuje Ing. Karel
účastníků to byly dost hrozné vteřiny. Ale Křížek, MBA, předseda představenstva
paní Halasová stála u volantu a autobus a generální ředitel ÚJV Řež, a. s., za nás
uřídila až k bezpečnému „přistání“ na lou- všechny z Areálu v údolí.
Vladimír Věrčák
ce. Hrdinský skutek? Sama to vidí takto:
Naše vesnice 4/2013
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Vodné a stočné
Oznámení společnosti Vodárny Kladno – Mělník, a. s., o zvýšení cen vodného a stočného s účinností od 1. 1. 2014 (informace pro ty, kteří mají smlouvu na vodné
a stočné s VKM):
Ceny v Kč za m3

bez DPH

s DPH (15%)

Voda pitná a užitková

45,10

51,87

Voda odkanalizovaná

34,10

39,22

Celkem

79,20

91,09

Právní poradna
Stále více potřebujeme ke svému rozhodování odborníky. Jednou z oblastí, ve které
chyba může mít osudové důsledky, je právo.
Pan Mgr. Dymáček, obyvatel Řeže a právník, nabídl vedení rubriky právní poradna
v obecním zpravodaji. Je připraven v rámci svých kapacitních možností bezplatně odpovídat na dotazy obyvatel Husince a Řeže a poskytnout tak pomoc při řešení právních
problémů či nejasností.
Od čísla 1/2014 bude tato poradna fungovat v Naší vesnici pravidelně, dotazy mohou
zájemci posílat na e-mail mistostarosta@husinec-rez.cz, případně vhodit do schránky
na OÚ. Ve zpravodaji přednostně otiskneme odpovědi na dotazy, které mohou být zajímavé pro více občanů, pro ostatní otázky je zřízena stránka http://rezsteto-cz.webnode.cz.
Jsme si jisti, že takováto služba může některým spoluobčanům pomoci, a za její nabídku jménem obce děkujeme.

chystané akce

Na lyže do Harrachova
Pojeďte si zalyžovat do Harrachova, v sobotu 15. 2. 2014 vypravíme autobus z Řeže
(odjezd v 7.00 h ráno), příjezd do Harrachova cca v 9.00 h.
Celý den individuální program – sjezdovky, běžky.
V 16.00 h sraz u autobusu a odjezd zpět do Řeže.
Nutno závazně objednat na e-mailu: starosta@husinec-rez.cz nebo ou@husinec-rez.cz
a zaplatit zálohu. Cena 200 Kč na dospělou osobu, děti do 15 let zdarma.

Dětský karneval v hotelu Vltava
29. 3. 2014 bude v hotelu Vltava dětský karneval, jako loni vám zazpívá Terezka Nálevková, pro děti jsou připraveny různé hry a soutěže.
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Oba roháčky i doplňovačka skrývají názvy okolních obcí.
1

2

3

4

5

1

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

2

3

4

5

6

7

6
1. Tajenka
2. Divadelní hvězda
3. Jméno písničkáře Jahelky
4. Přitakání
5. Chemická značka yttria

1

2

3

4

5

7
1. Tajenka. 2. Sesuv sněhu. 3. Jméno
manželky argentinského prezidenta.
4. Emoce. 5. Zastarale „která“. 6. SPZ
Náchoda. 7. Chemická značka yttria.

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1. Skalní propadlina. 2. Patrová postel. 3. Rvačka. 4. Pohádková postava. 5. Rovná plocha v krajině
bez vyššího porostu. 6. Žádati. 7. Vyslovit kletbu. 8. Smáčet vodou. 9. Středočeské okresní město.
10. Uříznuté dřevěné části. 11. Čas oběda. 12. Obnošená. 13. Poskytnout radu. 14. Snaživost.
15. Vpravovat ústy do žaludku.
VYLUŠTĚNÍ Z MINULÉHO ČÍSLA: Na Kazatelně
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Jitka Kroupová
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Z nejstarších dějin

Husince a Řeže
První zmínka o Řeži je spojena, byť jen biskupa kronikář Kosmas, podle kterého
velmi volně, s osobou knížete Vratisla- jeden z přívrženců Jaromíra, Kojata, syn
va II., který vládl v letech 1061–1092 Šeborův, prohlásil: „Byli bychom věru raděa v roce 1085 se stal prvním českým ji, kdyby byly na svatý stolec posazeny psí
králem. Královskou hodnost si vysloužil ocas nebo oslí hovno než Lanc.“ Odpor
za své věrné služby císaři Jindřicho- vůči knížecímu kandidátovi byl tak silný, že
vi IV. především v bojích proti Polsku hrozil přerůst v otevřený vnitropolitický
a stal se významným středoevropským konflikt, a Vratislav proto raději ustoupil.
panovníkem. Královskou korunu však V roce 1067 se tak Jaromír stal novým
obdržel pouze pro svou osobu, a tak pražským biskupem, nepřátelství obou
jeho následníci vládli opět jen jako kní- bratrů však zdaleka neskončilo. Vratislav
žata. První písemná zmínka o Řeži se se rozhodl omezit moc biskupa tím, že nevšak objevila v souvislosti s domácí chal okolo roku 1070 zřídit kolegiátní kapipolitikou.
tulu sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, znáVratislav II. nastoupil na český knížecí mou jako Vyšehradská kapitula, která byla
stolec po smrti svého staršího bratra Spyti- vyňata z pravomoci pražských biskupů
hněva II. v roce 1061. Vratipozději arcibiskupů a byla
slavovu vládu výrazně ovlivnil
podřízena přímo papežovi.
spor s mladším bratrem JaZároveň přenesl sídlo česromírem, který byl předurčen
kých knížat z Vyšehradu
pro duchovní dráhu a později
na Pražský hrad. Souboj
se měl stát pražským biskudomácího knížete s biskupem, což znamenalo v tehpem přitom jen zapadal
dejší době nesmírně vlivnou
do celoevropského sporu
pozici. Jaromíra navíc podcísaře s papežem. Kapitula
porovali i jeho další bratři,
přirozeně potřebovala získteří vládli na Moravě. Kníže
kat určité majetky, se kteVratislav naopak hodlal prorými by mohla hospodařit,
sadit na biskupský stolec
a Vratislav proto neváhal
probošta litoměřické kapituly Kosmova Kronika Čechů
a v několika listinách jí daLance, který byl sice německého původu, roval četné vesnice, mezi nimiž se v roce
češtinu však ovládal velmi dobře. Půvabně 1088 objevila i Řež, tehdy psaná latinsky
zachytil dění okolo sporu o nového českého ve tvaru Raseh.
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To však rozhodně neznamená, že by Řež
vznikla v této době. Osídlení Řeže i Husince,
který byl poprvé písemně zmíněn až v roce
1227 v listině českého krále Přemysla Otakara I., který Husinec společně s Řeží přenechával ženskému klášteru sv. Jiří na
Pražském hradě, bylo mnohem starší.
Svědčí o tom řada archeologických nálezů,
které dokládají starší osídlení již z doby
zhruba 2000–3000 let před naším letopočtem, kdy se lidé pozvolna začali živit zemědělstvím. V Řeži i v Husinci archeologové
v průběhu let našli celou řadu úlomků z keramiky či části pohřebišť. Zdejší lokalita
byla v pravěku i v pozdější době totiž nesmírně vhodná k osídlení a mnozí archeologové se dokonce shodují v tom, že oblast
Roztok a okolí ve starších dobách tvořila
jednu z nejvýznamnějších pravěkých lokalit
na českém území, která ještě skrývá mnohá tajemství. Mnozí si jistě ještě pamatujeme, jak před několika lety probíhaly rozsáhlé archeologické vykopávky v Roztokách
u vlakové tratě. Zvláštní význam měla především tzv. Únětická kultura z doby bronzové pojmenovaná podle nálezů v nedalekých
Úněticích, později zdejší krajinou prošli
Keltové a germánský kmen Markomanů.
Tehdy zdejší osídlení však ještě nemělo nic
společného se slovanskými kmeny, které
přišly až zhruba v 6. století našeho letopočtu a z nichž se až později vydělili Češi, kteří
ovládli českou kotlinu, přijali křesťanství
a vytvořili český stát, který byl od 9. století
řízen z nedalekého Levého Hradce. Teprve
tehdy se již po staletí osídlená oblast stala
dnešní Řeží a Husincem a rovněž místní
obyvatelstvo prošlo bolestným přechodem
Naše vesnice 4/2013

od pohanství ke křesťanství, jak o tom
svědčily některé archeologické vykopávky
provedené ve třicátých letech 20. století
na tehdejším pozemku pana Václava Srby
v Husinci. Někdy v době mezi 9. a 11. stoletím byly také pravděpodobně dány základy dnešnímu pojmenování obou vsí. Místní
jméno Řež bývá vysvětlováno ze slova řež
(řezanice, pračka), přičemž kolísalo mezi
množným a jednotným číslem a v souvislosti s tím se uvažovalo o tom, že zde
ve starších dobách proběhla nějaká bitva –
„lítá řež“. Pravděpodobně se však jedná
o praindoevropské pojmenování místa v řece, kde je „řezaná voda“, jak je to znázorněno i na obecním znaku. Jméno Husinec
zase vzniklo ze staročeského slova husinec
(podobně jako ovčinec, zvěřinec) a bylo
na vesnici přeneseno obrazně. Přesné datum vzniku těchto vsí tak nelze určit, rozhodně však stojí za to si čas od času připomenout, že již před více než devíti sty let
zde žili lidé, kteří o sobě mohli prohlásit, že
jsou z Řeže.
Jiří Šoukal
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Hospoda v Řeži na pohlednici z roku 1934

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