Podzimní vydání

Naše vesnice

3/2015

Slavnostní předání hasičského vozu sboru
dobrovolných hasičů Husinec-Řež v sobotu
5. září. Více ve fotoreportáži na straně 25.

zastupitelstvo
Souhrn usnesení k zápisu č. 5/2015
ze zasedání zastupitelstva obce Husinec
konaného dne 23. 6. 2015:
usnesení č. 1/5/2015: Zastupitelstvo obce
1. projednalo výsledek hospodaření Základní školy a mateřské školy Husinec-Řež,
okres Praha-východ, IČO: 70991073, se sídlem Řež č.p. 17, 250 68 Husinec, okres
Praha-východ, příspěvkové organizace zřízené obcí Husinec, za rok 2014 a účetní
závěrku uvedené organizace sestavenou k 31. 12. 2014;
2. vzalo na vědomí opatření uložená starostkou obce ředitelce Základní školy a mateřské
školy Husinec-Řež, okres Praha-východ, IČO: 70991073, se sídlem Řež č.p. 17,
250 68 Husinec, okres Praha-východ, ve věci nedodržení závazných ukazatelů
rozpočtu Základní školy a mateřské školy Husinec-Řež, okres Praha-východ, IČO:
70991073 na rok 2014;
3. schvaluje účetní závěrku Základní školy a mateřské školy Husinec-Řež, okres Praha-východ, IČO: 70991073, se sídlem Řež č.p. 17, 250 68 Husinec, okres Praha-východ,
sestavenou k 31. 12. 2014.
usnesení č. 2/5/2015: Zastupitelstvo obce
1. projednalo výsledek hospodaření a závěrečný účet obce Husinec za rok 2014
a účetní závěrku obce Husinec sestavenou k 31. 12. 2014;
2. projednalo Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Husinec za rok 2014,
ze dne 1. 6. 2015, vypracovanou Krajským úřadem Středočeského kraje, odborem
kontroly;
3. vzalo na vědomí informace starostky obce a hospodářky obce o vzniku nedostatku
uvedeného v části C. písm. a) Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Husinec za rok 2014, ze dne 1. 6. 2015, a informaci, že vytýkaný nedostatek byl
v účetní evidenci k 1. 1. 2015 napraven;
4. schvaluje
a) závěrečný účet obce Husinec za rok 2014 a vyjadřuje s ním souhlas bez výhrad,
b) účetní závěrku obce Husinec sestavenou k 31. 12. 2014.
usnesení č. 3/5/2015: Zastupitelstvo obce Husinec, se sídlem Obecní úřad Husinec, U Radnice
64, 250 68 Řež, ve smyslu § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jakožto akcionář společnosti ÚJV Řež, a. s., se
sídlem Hlavní 130, Řež, 250 68 Husinec, IČ: 46356088, vyslovuje souhlas se zastoupením
obce při výkonu všech práv akcionáře místostarostkou obce paní Ing. Ivanou Zrzavou, nar.
28. 12. 1967, bydliště Červená Skála 337, Husinec 250 68, jménem akcionáře na řádné
valné hromadě této společnosti, která se bude konat dne 25. 6. 2015 v sídle společnosti
ÚJV Řež, a. s., na výše uvedené adrese od 10.30 hodin.
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Souhrn usnesení k zápisu č. 6/2015
ze zasedání zastupitelstva obce Husinec
konaného dne 13. 7. 2015:
usnesení č. 1/6/2015: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2015 ve znění přílohy č. 1 tohoto
zápisu.
usnesení č. 2/6/2015:
1. Zastupitelstvo obce schvaluje směnnou smlouvu na směnu nemovitých věcí mezi obcí
Husinec a Ing. Mgr. Evou Doležalovou, Evou Krczmářovou a Ing. Mgr. Janou Miléřovou,
týkající se pozemku parc. č. 10/46 (zahrada) o výměře 81 m2 ve vlastnictví obce
Husinec (vedeno na LV 10001), za pozemek parc. č. 10/39 (ostat. pl./ostat. komunikace)
o výměře 26 m2 v podílovém spoluvlastnictví Ing. Mgr. Evy Doležalové, trvale bytem
Pravohradecká 54, 25068 Husinec (1/4), Evy Krczmářové, trvale bytem Husova 462,
47201 Doksy (1/2) a Ing. Mgr. Jany Miléřové, trvale bytem Podskalská 1909/20, Nové
Město, 12800 Praha 2 (vedeno na LV 337). Ve znění přílohy č. 2 tohoto zápisu.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje směnnou smlouvu na směnu nemovitých věcí mezi
obcí Husinec a Jiřím Holeňou a Janou Holeňovou týkající se pozemku parc. č. 10/47
(zahrada) o výměře 102 m2 ve vlastnictví obce Husinec (vedeno na LV 10001), za
pozemek parc. č. 10/38 (ostat. pl./ostat. komunikace) o výměře 26 m2 ve společném
jmění manželů Jiřího Holeni a Jany Holeňové, trvale bytem Pravohradecká 53,
250 68 Husinec (vedeno na LV 344). Ve znění přílohy č. 3 tohoto zápisu.
3. Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na odkoupení pozemku parc. č. 10/40
o výměře 24 m2 od Josefa Stehlíčka trvale bytem Pravohradecká 55, 250 68 Husinec
(vedeno na LV 3336). Ve znění přílohy č. 4 tohoto zápisu.
usnesení č. 3/6/2015: ZO bere na vědomí informaci místostarostky o výběrovém řízení na
zhotovitele stavby „Přístavba ZŠ a MŠ Husinec-Řež“, schvaluje smlouvu o dílo ve znění
přílohy č. 5 tohoto zápisu a pověřuje starostku uzavřením smlouvy s vítěznou firmou.
usnesení č. 4/6/2015: ZO bere na vědomí informaci místostarostky o výběrovém řízení na
technický dozor investora stavby „Přístavba ZŠ a MŠ Husinec-Řež“ a uzavření smlouvy
s vítěznou společností ISP Praha, s. r. o.
usnesení č. 5/6/2015: Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 4 Zřizovací listiny příspěvkové
organizace Základní škola a mateřská škola Husinec-Řež, okres Praha-východ ze dne 3.
10. 2002, jímž se mění jídelna základní školy na školní jídelnu-výdejnu, ve znění přílohy
č. 6 tohoto zápisu.
usnesení č. 6/6/2015: ZO schvaluje zřízení věcného břemene-služebnosti a podpis smlouvy
o zřízení věcného břemene-služebnosti o zřízení, umístění, provozování a údržbě
podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě „Husinec, Červená Skála
III. – 41 RD_11010-015498“ na pozemku parc. č. 218/268 v k. ú. Husinec u Řeže, obec
Husinec se společností Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., jako oprávněným
a společností SUDOP GROUP, a. s., jako vedlejším účastníkem.
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usnesení č. 7/6/2015: ZO schvaluje zřízení věcného břemene-služebnosti a podpis smlouvy
o smlouvě budoucí o služebnosti č. IV-12-6018570/2 o zřízení umístění, provozování
a údržbě zařízení distribuční soustavy – kabelové distribuční rozvody NN na pozemcích
parc. č. 385/20 a 385/4 v k. ú. Husinec u Řeže, obec Husinec s ČEZ Distribuce, a. s., jako
oprávněným.
usnesení č. 8/6/2015: ZO schvaluje zřízení věcných břemen-služebností a podpis smlouvy
o smlouvě budoucí o služebnostech inženýrských sítí a smlouvy o služebnostech
inženýrských sítí o zřízení umístění, provozování a údržbě vodovodní a plynové přípojky
na pozemku parc. č. 313/38 v k. ú. Husinec u Řeže, obec Husinec s paní Ing. Magdou
Hořínkovou Švarcovou, bytem Litoměřická 834/19D, Praha 9, jako oprávněným.
usnesení č. 9/6/2015: ZO schvaluje zřízení věcného břemene-služebnosti a podpis Smlouvy
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouvu o právu
provést stavbu č. Husinec u Řeže, parc. č. 313/122 – smyčka kNN IV-12-6018437/VB/1
o zřízení umístění, provozování a údržbě zařízení distribuční soustavy kabelové vedení NN,
na pozemku parc. č. 313/171 a 313/38 v k. ú. Husinec u Řeže, obec Husinec se
společností ČEZ Distribuce, a. s., jako oprávněným.
usnesení č. 10/6/2015: ZO schvaluje zřízení věcného břemene a podpis smlouvy o zřízení
věcného břemene o zřízení, umístění a provozování a údržbě plynárenského zařízení –
prodloužení přípojky, posun zastřešení HUP a RP-3 na pozemku parc. č. 667 v k. ú.
Husinec u Řeže, obec Husinec se společností RWE GasNet, s. r. o., zastoupenou společností
RWE Distribuční služby, s. r. o., jako oprávněným.

Stavíme školu
Díky patnáctimilionové dotaci z MŠMT jsme začali dostavovat školu.
• v červenci proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby, do kterého se přihlásily
tři stavební firmy a jako nejvýhodnější byla vybrána společnost POHL cz, a. s.
• koncem července začaly probíhat stavební práce
• hotové jsou bourací práce a úprava přístupové cesty od Vltavy
• probíhají zemní práce, budování základů a přeložka vodovodního řadu
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Informace omezení průchodnosti v okolí stavby
Při stavbě nebude prostupná:
• spodní část ulice Ke Škole (v místě před vjezdem do školy)
• zkratka z ulice Ke Škole k Vltavě
• pěší cesta nad školou, která vede ke studánce a dále ke křížku
Vstup na školní pozemek obvyklou cestou proto nebude možný.
Příchod do budovy ZŠ a MŠ bude možný pouze:
• pěší cestou od Vltavy (z ulice Husinecká)
• pěší cestou z ulice Říční, zkratkou k Vltavě a poté doleva pěší stezkou přes pozemek
sousedící s pozemkem školy
S ohledem na výše uvedené prosíme o dodržování následujících pravidel:
• V ranní špičce DODRŽUJTE SMĚR JÍZDY v ulici Husinecké (pod školou u Vltavy)
Z HUSINCE DO ŘEŽE, aby nedocházelo ke střetu protijedoucích vozidel.
• NEPARKUJTE v ulici Husinecké pod školou, záliv využívejte pouze k vyhýbání vozidel,
případně pro vysazení dítěte formou „Kiss and Ride“.
S ohledem na stísněný prostor v celé lokalitě bude situace náročná a bude vyžadovat
velkou dávku trpělivosti. Prosíme proto o pochopení a vzájemnou toleranci.
Bližší informace o stavbě najdete na webu obce http://www.husinec-rez.cz/projekty-adotace/projekty-v-realizaci/pristavba-zs-a-ms-husinec-rez/, nahlédnutí do dokumentace
provádění stavby vám rádi poskytneme na obecním úřadě.
IZ

K optimalizaci příjmů a výdajů
obecního rozpočtu
Obecní zastupitelstvo dlouhodobě usiluje o to, aby se se lidem v naší obci dobře žilo.
V tomto hraje hlavní roli zajišťování veřejných služeb, bezpečnosti a kvality veřejného
prostoru. Kromě vstřícného postoje úřadu však jsou k zajišťování většiny ostatního potřeba peníze. A zde obec musí pracovat s rozpočtem, který má. Žití na dluh se v naší obci
nevede.
Rozvoj veřejné infrastruktury a služeb, jako jsou škola a školka, chodníky, veřejné
osvětlení, záchytná parkoviště a další, jsou velmi důležité a občansky užitečné služby, kde
by obec dělala mnohem více, pokud by na to měla více prostředků. Jako obec si však
můžeme sami rozhodovat o pouhých dvou významnějších příjmových položkách
obecního rozpočtu: o dani z nemovitostí a o poplatcích za svoz komunálního odpadu. ➤
Naše vesnice 3/2015
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➤ Ostatní významnější příjmy rozpočtu se odvíjí od celorepublikového výběru daní a Parlamentem nastavených parametrů takzvaného rozpočtového určení daní. A tomu můžeme
jako obec a její občané pouze pasivně přihlížet. V rámci takto omezených možností jako
zastupitelstvo tedy hledáme cesty, jak příjmy a výdaje obecního rozpočtu optimalizovat.
Nejprve v kostce: záměrem zastupitelstva je zvýšit daň z nemovitostí a občanům
to plně kompenzovat úplným zrušením poplatků za svoz komunálního odpadu. Daň
z nemovitostí se tak dostane na úroveň obvyklou v sousedních obcích a průměrná domácnost trvale žijící v obci zůstane finančně na svém, možná si dokonce polepší. Obec i občané se zbaví zbytečné a nákladné administrativy spojené s výběrem a hlavně s vymáháním poplatků. Celkové příjmy obecního rozpočtu se o něco zvýší, což usnadní obecní
investice do chybějící a zastaralé veřejné infrastruktury.
Většina domácností žijících v rodinném domě se zahradou dnes ročně zaplatí na dani
z nemovitosti 500–1000 Kč, v závislosti především na velikosti domu. Hlavní část vyměřené daně je totiž ze staveb, výrazně menší částka se platí za zahrady. Za svoz
odpadů se dnes platí 720 Kč na osobu. Domácnosti tří osob tedy klesnou poplatky za svoz
odpadu o 2160 Kč. Vzroste-li tedy typické domácnosti daň o 1000 až 2000 Kč ročně, zrušení poplatků za svoz odpadů toto zvýšení více než kompenzuje. Ke kompenzaci nedojde
jen ve výjimečných případech malých domácností s velkými domy a rozlehlými pozemky
(orné půdy se to však netýká). Změna se dotkne místních podnikatelů, kteří ke svému
podnikání používají větší budovy a za svoz odpadů platí přímo, tedy nikoliv obci. Ale i tam
půjde o čistý nárůst v řádu několika tisíc korun ročně. Výrazněji se zvýšení dotkne ÚJV,
s ohledem na jeho rozlehlost a počet budov. To, co bude znamenat zřetelné přilepšení
obecních příjmů, nebude pro ÚJV vzhledem k vysokému ročnímu obratu jeho hospodaření představovat nijak zásadní částku.
Sousední obce dnes mají místní daňový koeficient nastaven na hodnotu dvě nebo tři.
Naše obec ho má nastaven na jedna. Tamní daně z nemovitostí jsou tedy cca 2x až 3x
vyšší. Kombinace vyšší daně z nemovitostí a nulových poplatků také není nic neobvyklého.
Mají to tak nastaveno například v nedalekých Klecanech a celostátně je známý třeba
případ města Teplic.
V zastupitelstvu panuje shoda v tom, že co se díky popsané změně vybere navíc, se
nerozpustí v provozním rozpočtu obce, ale vloží se do fondu rozvoje obce. Z něj se
budou realizovat investice, které mají potenciál výrazně zlepšit kvalitu života v obci, jako je dobudování chodníků, rozšíření kapacit školy a školky, sběrná parkoviště, veřejné osvětlení a podobně.
Pokud bude zvýšení daně z nemovitosti schváleno na zasedání 7. září, změny
vstoupí v platnost od počátku roku 2016.
Daniel Münich, zastupitel
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Kontroverze záměru developerů
Nad Údolím
O záměru vystavět Nad Údolím kolem 90 nových bytů nějakou dobu už všichni víme.
Už nějakou dobu se také členové zastupitelstva snaží vyjednat s developery podmínky, které zajistí, aby výstavba nezhoršila komfort života v obci. Úvaha je jednoduchá: ten, kdo staví a prodává nové byty, má také zajistit potřeby nově příchozích obyvatel, které budou nejnaléhavější. Pokud to neudělá, způsobí nepohodlí nejen novým
obyvatelům, ale především těm současným. Připraví je o pocit, že jsou doma nejen za
svými dveřmi, ale v celém širším prostoru, kde si zvykli žít se svými sousedy. Ona minimální potřeba v tomto případě je jedna třída mateřské školky
přírůstkem
a zajištění bezpečného pohybu po ulici Nad Údolím až k autoobyvatel,
busu – tedy aspoň chodník.
Developeři se na toto téma ovšem bavit nechtějí, dokladem je
který přinesla
příloha
dopisu z března letošního roku (k přečtení na následující
Červená Skála
stránce), na který dosud nepřišla odpověď. Částka, kterou místo
a nástavby na
toho navrhují, zdaleka nevyřeší ani školku, ani bezpečný pohyb po
bytovkách Nad
ulici. A to ani částečně. Majitelé pozemků, na nichž stojí bývalé
Údolím, se
ubytovny ÚJV, zvolili jiný postup: pronajmout je, třeba občané
potýkáme stále, otrávení příchozími nájemníky přesvědčí zastupitele, že je lepší
všechno jiné než obydlené ubytovny. Výsledkem může ale být
protože nikdo
výstavba bez omezení, jakou lze i s důsledky vidět třeba za Aholtenkrát neřešil
školku a školu, dem u Klecan.
Na využití ubytoven mají majitelé jistě právo, mohou je pronaparkování,
jmout. Musí to ale být podle předpisů, musí mít platné doklady
chodníky. Stejnou o kolaudaci, o souladu s hygienickými a požárními normami, musí
chybu bychom
platit za odpady, obyvatelé se nesmí dopouštět přestupků. To bude
rozhodně udělat obecní úřad důsledně a pravidelně kontrolovat ve spolupráci
s obecní a státní policií.
neměli.
Záleží nám na tom, aby Husinec a Řež byly místy, kde jsou
obyvatelé rádi, stojí jim za to se angažovat, a která neztratí atmosféru vesnice, jež je
stále vzácnější. Neměli bychom proto podlehnout panice a nátlaku rychle ustoupit, daň by
byla v dlouhodobém horizontu vysoká.

S

Jana Münzbergerová

Vaše názory nám pomáhají rozhodovat se,
nenechávejte si je pro sebe!
Naše vesnice 3/2015
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Očekávání obce, pokud jde o závazek
ze strany investorů:
Dodržení podmínek v zástavbě území:
• s ohledem na nedostatky (či nejasnosti) v předložené studii (komentář urbanistické
kanceláře U-24 v příloze) očekáváme splnění regulativů pro zastavěnou plochu, zpevněnou plochu a zeleň, a to jak v celém území, tak pro jednotlivé lokality samostatně
• přitom očekáváme dodržení koeficientu pro parkování navrženého arch. Kindlem
• v investiční smlouvě a posléze plánovací smlouvě považujeme za potřebné zafixovat
navržené objekty a jejich rozměry v podobě maximálních výměr HPP (hrubé podlahové
plochy – m2); před-pokládáme, že ke konečným číslům se v krátké lhůtě dopracují váš
architekt (Unit Architekti) a náš poradce (U-24) ve spolupráci a na základě splnění
předchozích dvou bodů
Realizace zástavbou vyvolaných investic:
• výstavba chodníku a rekonstrukce ulice Nad Údolím (jediná příjezdová komunikace do
lokality, jediná pěší cesta k autobusu či do školy) v rozsahu podle studie Sinpps
• rekonstrukce „Nové cesty“ – povrch, zábradlí, veřejné osvětlení (nejkratší pěší spojnice k vlaku)
• podle dohody poskytnutí pozemku na výstavbu MŠ a (poměrný) finanční dar na její
výstavbu (nárůst počtu obyvatel v předškolním a mladším školním věku, kritický nedostatek míst v MŠ a ZŠ)
Dále bychom chtěli jednat o prostupnosti území (tj. minimální oplocení) a veřejné vs.
soukromé parkování (tj. minimum zakoupených parkovacích stání) v souladu s charakterem zástavby v širším území.
Jsme přesvědčeni, že jak požadavky na zástavbu, tak na realizaci vyvolaných investic
prospějí zejména novým obyvatelům lokality a obyvatelům výstavbou dotčeným a navíc
budou mít pozitivní vliv na prodejnost bytů.

Závazek obce:
Po dohodě na uvedeném je obec připravena deklarovat součinnost a spolupráci a závazek vybudovat MŠ v lokalitě do 2 či 3 let. Realizovanou dopravní a technickou infrastrukturu v lokalitě výstavby v plné režii investora (místní komunikace, chodníky, veřejné osvětlení, veřejná prostranství, případně parkovací plochy) bude obec připravena
následně bezúplatně převést do svého vlastnictví.
18. 3. 2015
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LIKVIDACE ODPADŮ
10. 10. 2015 – velkoobjemový odpad:
9–14 hodin; Řež samoobsluha, Řež stanoviště tříděného odpadu, Husinec hasičská
zbrojnice.

17. 10. 2015 – nebezpečný odpad:
Řež samoobsluha 11.30–12.00 h, Řež stanoviště tříděného odpadu 12.10–12.30 h,
Husinec hasičská zbrojnice 12.40–13.00 h.

Bioodpad:
v říjnu a listopadu přidáváme po jednom svozu navíc.
ZÁ ŘÍ

ŘÍJEN

LISTOPAD
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A tradiční prosba
majitelům pejsků: Jestli
se to pořád nenaučili
sami, nezapomínejte
po nich uklidit vy!
Děkujeme.
Naše vesnice 3/2015
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Zahájení školního roku

10

Naše vesnice 3/2015
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t ul kr a

V duchu Komenského
„Naši učitelé nesmějí být podobni
sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam
jít, ale samy nejdou.“
Na tento citát Jana Amose Komenského
jsem narazila při přípravě na závěrečné
zkoušky svého studia pro ředitele škol na
Pedagogické fakultě. Studium jsem úspěšně ukončila a citát se stal součástí vize
naší školy. Komenského myšlenky a názory na školství platí dodnes.
Pedagogický pracovník je povinen si po
dobu výkonu své pedagogické činnosti
prohlubovat odbornou kvalifikaci a může si
také zvyšovat svoji kvalifikaci. Jako ředitelka jsem povinna stanovovat dlouhodobé,
střednědobé a krátkodobé plány dalšího
vzdělávání pedagogických pracovníků,
které vycházejí z jejich studijních zájmů
a z potřeb a finančních možností školy.
V minulém školním roce se nám podařilo díky zapojení školy do projektů rozšířit
naše plánované vzdělávání o další aktivity.
V rámci projektu Integrace ICT do výuky
absolvovali učitelé základní školy individu-

ální mentoring a tři školení zaměřená na
moderní výukové metody. Díky zapojení do
projektu Operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost jsme získali finanční prostředky na jazykové vzdělávání
pedagogů v zahraniční škole. Paní učitelka
Treslerová o prázdninách absolvovala
dvoutýdenní výuku v jazykové škole ITTC/
BEET – Bournemouth v Anglii, paní učitelka
Balcarová v jazykové škole CES – Dublin
v Irsku. Na stejné místo vyjede na podzim
i naše nová paní učitelka Kučerová. Čeká
nás ještě druhá část této aktivity – tvorba
a realizace čtenářských dílen ve škole zaměřených na rozvoj čtenářské gramotnosti
a podporu čtenářství.
Vím, že dobrého učitele nedělá pouze
vzdělání. Je potřeba také láska k učitelské
práci, k dětem, schopnost pracovat s lidmi.
Ten skutečně dobrý učitel má srdce i vzdělání a je schopen a ochoten z obojího dát
do své práce maximum. Přejme si všichni
co nejvíce takových učitelů.
JCH

Pomoc Spolku přátel ZŠ a MŠ Husinec-Řež
Naše škola nemá tělocvičnu. Realizace hodin tělesné výchovy je proto komplikovanější. Snažíme se, aby výuka tělesné výchovy ve škole přesto probíhala kvalitně. Pokud je to
možné, cvičíme na školním hřišti. Každý rok pro celou školu organizujeme plavecký výcvik. V loňském roce jsme navázali spolupráci s paní Srbovou a za nepříznivého počasí
chodíme cvičit do jejich tělocvičny. Paní učitelka Kohoutková vedla ve škole sportovní
kroužek. Spolek zakoupil pro školu sportovní a rehabilitační pomůcky, které využijeme
v hodinách tělesné výchovy, na zapůjčení v případě zájmu jsme domluveni s učitelkami
mateřské školy a budou se hodit také pro činnost sportovního kroužku.
Spolek dále přislíbil škole opravu branek a nákup florbalového vybavení. Děkujeme za
pomoc a těšíme se na zábavnější hodiny tělocviku.
JCH
Naše vesnice 3/2015
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Co přináší školní rok 2015/2016
Ke konci školního roku 2014/2015 se
se školou rozloučily paní učitelky mateřské školy Eva Káldy a Marie Těthalová.
Ze školní družiny odešla paní vychovatelka Dominika Hůrková. Za jejich práci pro
školu bych jim chtěla poděkovat a za
všechny popřát hodně spokojenosti v jejich
další práci i osobním životě.
Do mateřské školy nastoupily nové
paní učitelky, které budou třídními učitelkami ve třídě Motýlků. Jsou to Lucie Mayerová a Eva Máchová.
Michaela Pavlíková je naší novou vychovatelkou ve školní družině.
Abychom zkvalitnili výuku v základní
škole, rozšířili jsme náš pedagogický
sbor o novou paní učitelku Alenu Kučero-

vou. Stane se třídní učitelkou žáků páté
třídy. A protože je to „angličtinářka“, povede kroužek English Club, který fungoval již
v minulém školním roce. V první třídě bude
třídní učitelkou Dagmar Kohoutková, ve
druhé třídě Zuzana Treslerová. Třetí třída
bude spojena se čtvrtou třídou a třídní
učitelkou bude Renata Čuková Podzimková. Na matematiku, český jazyk a angličtinu se třída bude dělit podle ročníků.
Byli bychom rádi, kdyby žáků v základní
škole neubývalo, ale stále přibývalo, protože od počtu žáků se odvíjí nutnost spojování ročníků do jedné třídy. A naším cílem
a přáním je, abychom nemuseli spojovat
a každý ročník se mohl učit ve své třídě.
Jana Chmátalová, ředitelka

Loňští čtvrťáci naší školy si pod vedením třídní
učitelky Mgr. Dáši Kohoutkové napsali a ilustrovali MALOVANOU ČÍTANKU, do které každý z žáků vybral nebo složil básničku. Jednu z nich
jsme vybrali a otiskujeme i s ilustrací, snad vás
potěší.
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Dětský úsměv v naší
škole a školce
Jsem dentální hygienistka a v roce 2009
jsem se s rodinou přistěhovala na Červenou Skálu. Hledala jsem způsob, jak se na
mateřské s tříměsíčním synem zapojit do
dění v obci. Jasnou volbou pro mě bylo
pokusit se zapojit naši školu a školku do
preventivního programu Dětský úsměv,
který pořádá obecně prospěšná společnost
Český zelený kříž. Škola a školka v Řeži
jsou do projektu zapojené již od školního
roku 2009/2010.
Děti v ČR mají 2,5krát více zkažených
zubů než děti ve státech, jako je Švýcarsko, Finsko a Dánsko. Kvůli tomuto zjištění
a zároveň prokázané skutečnosti, že zubnímu kazu lze spolehlivě předejít správnou
péčí, byl připraven a do praxe uveden projekt pro školní děti, jehož cílem je situaci
u nás zlepšit. Při sestavování tohoto projektu sloužily jako vzor zkušenosti ze ŠvýNaše vesnice 3/2015

carska, kde byl plošný preventivní program
zahájen v šedesátých letech minulého století. Tehdy se stav kazivosti u švýcarských
dětí podobal dnešní situaci u nás. Úspěch
švýcarské kampaně je jednoznačný. Výsledkem projektu, při kterém je kladen
velký důraz na opakovaný nácvik čištění
a opakované probírání souvislostí mezi
příčinami a vznikem kazu a paradentózy,
je, že většina mladých Švýcarů má zuby
bez výplní a kazů a jejich dásně netrpí
zánětem.
Jak tedy Dětský úsměv probíhá? Během
šesti setkání v rámci školního rozvrhu
představíme dětem srozumitelně a hravou
formou souvislosti mezi účinným čištěním
zubů, výživou a vznikem zubního kazu.
Nejdůležitější částí každé návštěvy je praktický nácvik správného čištění chrupu.
Děti dostanou na začátku školního roku
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➤

škola a školka
➤ zubní kartáček, se kterým nácvik provádějí. Pro názornost a upoutání pozornosti
a zájmu dětí používáme výukové omalovánky, kvízy, modely chrupu, jednotlivých
zubů apod. Systematičnost výuky je podpořena pracovními sešity, které ilustroval
Miloš Nesvadba.
Na financování projektu Dětský úsměv
se v prvních deseti letech jeho existence,
tj. od roku 2001, z větší části podíleli Partneři a Dárci. Dále byl projekt částečně financován z dotačního programu Ministerstva zdravotnictví. Zhoršení ekonomické
situace v roce 2011 vedlo k úbytku prostředků od sponzorů a budoucnost Dětského úsměvu byla ve velkém ohrožení. Byli
jsme nuceni ke škrtům a řešením bylo
projekt nerozšiřovat do nových 1. tříd. V zapojených školách se však začali rodiče
prvňáků, kteří měli sourozence ve vyšších
třídách, ptát, proč Dětský úsměv v první
třídě nebude. A když se ukázala příčina,
rodiče navrhli, že náklady na projekt uhradí. Náklady představují 300 Kč na školní
rok a dítě.
V naší obci byl bohužel zájem ze strany
rodičů minimální, fungování projektu se
podařilo zajistit pro třídu předškoláků díky
finančnímu příspěvku naší obce (finanční
spoluúčast rodičů tak byla jen v řádu desítek korun). V loňském školním roce se finanční dar obce zdvojnásobil (činil tak
10 000 Kč) a bylo tedy možné do projektu
zapojit jak předškoláky, tak první třídu.
I pro školní rok 2015/2016 obec vyčlenila z rozpočtu finanční příspěvek ve stejné
výši. Pokud bude Dětský úsměv pokračovat ve třídách, které jsou již do projektu
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zapojené, a zároveň se přidají nováčci ze
školky, počet dětí se zhruba zdvojnásobí.
Finanční spoluúčast rodičů se opět poníží
díky daru naší obce.
Věřím, že investovat do prevence svých
dětí nebude pro nikoho z rodičů problém.
Stomatologie je jeden z mála oborů lékařství, kde správnou péčí (tedy prevencí)
můžeme spolehlivě předejít většině problémů. Pokud této možnosti nevyužijeme,
mohou náklady na ošetření jednoho zubu
několikanásobně překročit výše zmíněných
300 korun. Nemluvě o bolestech způsobených zubním kazem či o možném psychickém stresu dítěte z ošetření. Proč nezajistit
dětem život bez kazů?
Nevím jak pro vás, ale pro mě je dětský
úsměv k nezaplacení!!!
Více informací o projektu naleznete na
www.detskyusmev.org
Vendula Jaklová,
lektorka Českého zeleného kříže, o.p.s.

Jak bylo v článku řečeno, obec v letošním školním roce přispěje stejnou částkou jako v roce minulém. Chceme tak
podpořit rodinné rozpočty a tím pomoci
dětem, protože správné čištění zubů pro ně
v budoucnu může znamenat méně bolestivých ošetření, menší útratu u zubaře a větší profesní úspěch. 300 korun ročně je
v tomto světle opravdu malá částka.
Chceme věřit, že žádné z dětí už nebude
letos sedět stranou a zklamaně se dívat,
jak ostatní spolužáci dostali omalovánky,
křížovky a kartáčky na zuby a jak se společně baví a učí zároveň.
Za obecní úřad Jana Münzbergerová

Naše vesnice 3/2015
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Cestou nad údolím
do třetího roku
Dětský klub Cesta nad údolím se po
prázdninovém provozu, kdy nám léto
ukázalo svoji sílu, otevírá již třetí školní
rok. Dětský klub je pro vaše děti otevřen
každý všední den od 7.30 do 17.00 hodin. Nacházíme se na adrese Ke Staré
cestě 117, v posledním z řadových domů s přilehlou zahradou, přímo u lesa.
Díky nízké kapacitě max. 12 dětí se
můžeme věnovat potřebám dětí individuálně. Pracujeme s dětmi podle celoročního
plánu, v němž 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 grafomotorické
Naše vesnice 3/2015

a pracovní listy, výtvarná a pracovní činnost, hudební a pohybové aktivity, rozvoj
slovní zásoby a především příprava na
bezproblémový vstup do základní školy.

Výlet na Pražský hrad

Tento program přizpůsobujeme aktuální
situaci, ročnímu období, počasí atd.
Každý čtvrtek v odpoledních hodinách
nabízíme pohybový kroužek se základy jógy pro nejmenší.
➤
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Rádi mezi sebou uvítáme ještě několik
nových kamarádů (máme čtyři volná místa – přednost mají děti, které se nedostaly
do státní školky, dohoda na jednotlivé dny,
krátkodobá individuální docházka možná).
Ráda bych touto cestou poděkovala
státní školce za spolupráci na kulturních
akcích (výlety, divadla, vycházky) a zároveň
popřála hodně štěstí a spokojenosti bývalým kolegyním a mnoho úspěchů nově

nastupujícímu pedagogickému sboru. Těšíme se na spolupráci.
Našim cílem je zdravě rozvíjet a podporovat děti v jejich schopnostech a dovednostech a poskytnout jim zábavné, bezpečné a podnětné prostředí s individuálním
přístupem.
Na vás a vaše děti se těší kolektiv dětského klubu.
Alena Vávrová

dotazy, informace: 777 078 565, www.cestanadudolim.cz

Lesníčci už potřetí
V středu 2. září 2015 začínáme již třetí školní rok fungování lesní školky. Za dva
předešlé roky nás potkala spousta těžkostí, při nichž jsme však poznali spoustu dobrých
lidí a které pro nás na stranu druhou byly velkou zkušeností. Vše ale vyvažovala spokojenost rodičů i dětí a odhodlání učitelů se nevzdat za jakéhokoli počasí i jakýchkoli problémů. Děkuji jim všem a také ostatním, kteří při nás stáli. Jsme přestěhováni na novém
pozemku kousek od cukrárny Sarnia, říkáme mu Na Větrné hůrce, bydlí s námi kohout
Chlebíček, který nás vzal za své :-), a místo je opravdu krásné.
Za lesní tým Zuzana Sýkorová, Esedra
Těšíme se na další kolo!

Pozvánka na besedu
s Vlastimilem Vondruškou,
autorem historických
románů a historických
detektivek.

V knihovně ve čtvrtek
17. 9. 2015 od 17 h.
Rezervujte si místo
na telefonu 606 032 556.
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Léto jako vymalované
Příměstský tábor v atelieru JKArt, Červená skála
Letošní příměstský tábor nesl podtitul
„Po stopách Keltů“. Po celý týden děti dostávaly zprávy od starých Keltů, kteří žili
v těchto místech. Děti si vyzkoušely výrobu
hudebních nástrojů, hledaly mandaly v přírodě, poznávaly byliny a dozvěděly se překvapivé informace o fungování lidského
všeho nejvíce hrál hry. Výborný oběd nám
vozila Bionea a stala se oblíbenou součástí
denního programu. Týden utekl jako voda
a nám i dětem bylo upřímně líto, že už nám
společný čas končí. Léto jako vymalované
opět za rok.
Jarmila Králová

těla. Cestou do minulosti jsme získali návod, jak se míchaly barvy dříve, a vznikla
nám vaječná tempera. Vyzkoušeli jsme
další výtvarné techniky a namalovali zajímavé obrázky. V rámci keramiky jsme si
vyrobili osobní amulet, závěsný větrný hudební nástroj a něco pro každodenní využití. Každý den jsme běhali venku a hráli hry.
Celodenní výlet jsme zasvětili prozkoumávání neznámého území, hrám a malování
v přírodě. Nad ateliérem se vznášela múza
a políbila snad každého, kdo vešel dovnitř.
Každý si přišel na své. Někoho bavila keramika, někdo rád plnil úkoly a hádanky
Keltů, další nejradši maloval a někdo ze

• Zápis do dětského kroužku Malířem
od malička je 24. 9. od 16 do 21 h nebo
po tel. domluvě na č. 731 158 787.
• Kroužky v ateliéru pokračují od října
každý čtvrtek od 16 hodin pro děti 3 až
6 let, od 17 hodin pro děti od 6 let.
• Na malování pro dospělé zveme každou středu od 17 do 21 hodin během
celého roku.

Více informací najdete na www.obrazykralova.cz
Naše vesnice 3/2015
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Svatí ochránci
přírody a myslivosti
Již v březnovém vydání Naší vesnice
v roce 2012 jsme věnovali článek svatému Hubertovi, franckému šlechtici
z přelomu 7. a 8. století n. l. Ten, pod
dojmem setkání s jelenem, kterému
mezi parohy zářil kříž, zanechal hříšného způsobu života, obrátil se k Bohu,
stal se knězem, nakonec biskupem
a patronem myslivců.
Motiv jelena se zářícím křížem mezi
parohy se však v křesťanské mytologii vyskytl mnohem dříve u svatého Eustacha
a také později u svatého Felixe z Valois.
Eustach (Eustachius), původním jménem
Placidus, byl římským důstojníkem a vojevůdcem, který se obrátil na křesťanskou
víru po tom, co na lovu spatřil jelena s křížem mezi parohy. Při pronásledování křesťanů za císaře Hadriána byl kolem roku
118 n. l. nejprve předhozen divoké zvěři,
a když se ho šelmy ani nedotkly, byl upálen. S jeho jménem je spojeno založení
první profesní organizace myslivců u nás,
a to Bratrstva hlubockých myslivců sv. Eustacha na panství knížete Ferdinanda
Schwarzenberga v roce 1692.
Svatý Felix z Valois pocházel ze šlechtického rodu hrabat z Vermandois, ale již
od mládí projevoval soucit s chudými a nešťastnými a zděděné bohatství využíval ke
zlepšení jejich životní situace, v dospělosti
přijal kněžské svěcení a žil v hlubokých
lesích jako poustevník. Tam se mu zjevil
jelen s modročerveným křížem mezi paro-
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hy. Toto zjevení na něj silně zapůsobilo,
podobně jako na jeho svaté předchůdce.
U svatého Huberta mělo za následek
jeho snahu o obracení pohanů na víru,
u svatého Eustacha šíření křesťanství ve
starověkém Římě, u svatého Felixe pak

Svatý František

jeho předurčení k péči o křesťany v zajetí.
Spolu se svatým Janem z Mathy založil
roku 1198 řeholní řád Nejsvětější trojice
(trinitáři), jehož úkolem bylo vykupovat
křesťanské zajatce z otroctví. Sousoší obou
svatých, poustevníka a zemského patrona
sv. Ivana od Ferdinanda Maxmiliána Brokoffa, můžeme vidět mezi sochami na
pražském Karlově mostě.
V křesťanském nebi je však mnoho jiných světců, kteří měli vztah ke zvěři a přírodě. Byli to hlavně mniši poustevníci, kteří
žili celý život v odříkání, uprostřed přírody
a v blízkém kontaktu s rostlinami i zvěří.
Nejznámějším z nich je jistě sv. František
z Assisi, vlastním jménem Giovanni Battista
Bernardone. Narodil se roku 1182 do rodiny bohatého obchodníka s látkami a jako
Naše vesnice 3/2015

z á j m o v á čk iunl n
tu
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ostatní mladíci z lepších rodin se choval
marnotratně a rozpustile. Chtěl se stát rytířem, a tak se zúčastnil válečného tažení
proti sousednímu městu Perugii. Vojenská
výprava však byla neúspěšná a František
se ocitl na téměř jeden rok v zajetí. Ve vězení se mu zdál podivný sen, ve kterém ho
hlas z nebe vyzval, aby nesloužil pozemským pánům, ale pánu nebeskému. Po
návratu ze zajetí opustil rodný dům, zřekl
se veškerého majetku a rozhodl se zasvětit
život službě chudým, nemocným a potřebným a hlásání slova Božího. Brzy se k němu připojilo několik druhů, kteří se stejně
jako on rozhodli věnovat zbožnému životu
v chudobě.
S podporou papeže byl roku 1209 založen žebravý mnišský řád Menších bratří

Zemský patron svatý Prokop

(minorité), ze kterého se později vyčlenily
řády františkánů a kapucínů. Vznikla též
ženská odnož řehole – klarisky. František
nemiloval jenom lidi, ale všechny boží tvory. Traduje se, že když nenalezl posluchače
mezi lidmi, kázal lesní zvěři či ptákům.
Nebáli se ho a pozorně mu naslouchali. Je
známo, že měl ke zvířatům neobyčejně
kladný vztah a ochraňoval je před zlým
zacházením ze strany surových lidí. Zvířata
označoval za své bratry a sestry. Proto je
pokládán za patrona zvířat a ochránců
přírody, což roku 1979 potvrdil i papež Jan
Pavel II. Je známa též legenda o tom, že
svým kázáním napravil zlého vlka z Gubbia
(či Aggobia), který hubil pastýřům stáda.
Málo se však ví, že František jako první
postavil v jeskyni jesličky s loutkou dítěte
a živými zvířaty, a tak založil tradici vánočních betlémů.
Dalším poustevníkem a jedním z nejoblíbenějších středověkých světců je sv. Jiljí
(Aegidius), jehož atributem je laň, jejímž
mlékem se živil. I mezi zemskými patrony
Čech najdeme významné svaté poustevníky, například sv. Prokopa a sv. Ivana. Svatý
Prokop je znám tím, že podle legendy zapřáhl ďábla do pluhu a oral s ním pole.
Nejdříve byl knězem, pak poustevníkem
a nakonec prvním opatem benediktinského Sázavského kláštera. I sv. Ivan byl poustevníkem, a to v dnešním Svatém Janu pod
Skalou.
Ať již jsou zmínění svatí historickými
osobami či jen postavami křesťanské mytologie, jejich odkaz lásky k přírodě vyznávají ochránci přírody, ekologové i myslivci.
Luboš Smetana

Naše vesnice 3/2015
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TOM Řež – vydařené léto
Letošní tábor je za námi. Strávili jsme
ho na našem osvědčeném místě – na
tábořišti Na Ostrůvku v Milčicích u Blatné od 3. do 17. července 2015. Tentokrát
jsme se ocitli ve středověkém městečku
a rozdělili jsme se do měšťanských rodů
Štuků, Mydlářovců, Hájků, Olbramovců
a Volframovců. Vládu nad městem převzala

Na kolech jsme se jezdili koupat do lomu
v Mačkově nebo k nedalekému Chvalovskému rybníku, jezdili jsme na projížďky po
okolí a vyrazili jsme i na dva celodenní výlety: přes kadovský viklan do Chanovic,
kde jsme navštívili skanzen a zámek, zdatnější to pak vzali i přes Blatnou, a v druhém týdnu pak do Horažďovic, kde jsme se
podívali do úžasného starého mlýna, někteří se pak vraceli přes Strakonice.
V polovině tábora nás čekalo překvapení: přijela se za námi podívat skupina historického šermu, sehráli nám parádní
představení, v jehož rámci pak provedli
verbování nových vojáků, a tak každý dostal nějaký ten kousek kostýmu, zbraň nebo jinou vojenskou nezbytnost a naučili

Nástup a vztyčování vlajky

starostka a městská rada. Pronikali jsme
do tajů starých českých pověstí a pokoušeli se přijít na kloub některým středověkým řemeslům. Díky tomu už dnes něco
víme o mýdlařství, svíčkařství, šperkařství,
bylinkářství, košíkářství, mlynářství a pekařství, tkalcovství, provaznictví, papírenství, hrnčířství a brašnářství.
Nedílnou součástí letošního tábora byla
i cyklistika. Po pár letech jsme s sebou
zase vzali kola, což se nám velmi vyplatilo.
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Verbování nových vojáků

jsme se základním vojenským povelům
a zvyklostem. V závěru tábora nás čekalo
hledání pokladu kněžny Libuše. Cestu
k němu si každý rod luštil během celého
Naše vesnice 3/2015
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Kola nám na táboře dala nové možnosti.

tábora pomocí skládání písmenek, která
dostával každý den za zvládnuté dovednosti a hry. Naší táborovou měnou byly
pravé stříbrňáky, které se daly utratit
ve středověkém bufetu.
Letošní tábor se nám nadmíru vyvedl,
hlavně díky krásnému počasí a také kolům,
která nám dala nové možnosti. A v neposlední řadě i díky celé městské radě ve
složení Jitka Kroupová, Petr Hezina, Mirka
Zrubecká, Kamča Houdová, Milan Bláha,
Jirka Kroupa, Maruška Martinásková, Karel
Němec, Zuzka Vlčková, Ivana Zrzavá a Petra Pekárková. O naše plná bříška se starala vrchní kuchařka Martina Veselá s vydat-

nou pomocí kuchařských učedníků Heleny
Martinákové a Petra Münzbergera. Poděkování patří také Asociaci TOM, která nás
podpořila.
Tak jako každý rok se bude v září konat
cyklistický závod Cross Country Řež, kterého se spousta z nás zúčastní. Abychom
byli v dobré formě (kterou jsme nastartovali už na táboře), udělali jsme si v neděli
6. září malý cyklovýlet, nebo přesněji přípravu na závod.
Naše další plány jsou pak spíše turistické, neboť na konci října se opět vypravíme
na pár dní do Knínice…
Jitka Kroupová, TOM Řež

Zprávy z TOM Řež – obrovské poděkování
Před prázdninami jsme se obrátili na
veřejnost se žádostí o finanční podporu,
abychom mohli realizovat opravu střechy
na oddílové chalupě v Knínici v Krušných
horách. Chtěli bychom jménem celého turisťáku moc poděkovat všem velkorysým
dárcům. Výsledek předčil naše očekávání!
K dnešnímu dni jsme dostali celkem
43 477 Kč! Velice děkujeme všem báječným
spoluobčanům a také děkujeme za důvěru.
Naše vesnice 3/2015

Vybraná částka je spolu s podporou od
obecního úřadu a s vlastními oddílovými
prostředky dostatečná, aby oprava střechy
mohla začít. Oprava proběhne na přelomu
září a října a všechny donátory budeme
dále informovat.
Ještě jednou děkujeme!
Ivana Pínová, hospodářka oddílu
Jitka Kroupová, vedoucí
Petr Závěta, garant prací
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Vážení sportovní přátelé,
fanoušci řežské kopané,
končí čas prázdnin a dovolených, což
znamená, že i naši fotbalisté zahajují další
sezonu mistrovských utkání v okresním
přeboru IV. třídy. Nejprve mi dovolte krátké
ohlédnutí za jarní částí uplynulé sezony.
Byla poměrně podobná jako podzimní část,
tzn. že ne všechny zápasy byly na výbornou
(obzvlášť nevydařený byl zápas ve Veltěži,
kde druhý poločas byl snad jeden z nejhorších za poslední dobu), na druhou stranu
potěšily vysoká vítězství nad týmy Líbeznice a v Klíčanech, stejně tak sedmizápasová
série s jedinou porážkou od postupujícího
týmu z Brázdimi. Jinak lze sezonu hodnotit
spíše průměrně, čemuž odpovídá i postavení v konečné tabulce.

Od nové sezony dochází k „revoluci ve
fotbale“, což znamená, že všechny týmy
musí přejít na elektronické zápisy, soupisky, hostování, přestupy atd. V budoucnu to
jistě zjednoduší fungování klubů, nicméně
ani zde se to neobejde bez porodních bolestí a problémů. Například v prvním kole
jich bylo povícero (padající server na svazu,
kolísání signálu, atd.), nicméně až se tyto
problémy vychytají, tak půjde určitě o významný krok dopředu.
Po skončení sezony došlo ke změně na
postu hlavního trenéra klubu. Na vlastní
žádost (z časových důvodů) odstoupil
z funkce Jan Vaněk a tuto důležitou roli
převzal jeho bratr, kapitán týmu Petr Vaněk.

Konečná tabulka uplynulé fotbalové sezony
Rk.

Tým

Záp

+

0

-

Skóre

Body

1.

Brandýs B

22

18

3

1

101:23

57

(24)

2.

Brázdim

22

18

2

2

101:39

56

(23)

3.

Zeleneč B

22

15

1

6

90:42

46

(13)

4.

Mratín

22

12

4

6

60:39

40

(7)

5.

Sluhy

22

11

2

9

54:40

35

(2)

6.

Bášť

22

10

5

7

59:48

35

(2)

7.

Řež

22

7

4

11

58:64

25

(-8)

8.

Vodochody

22

7

2

13

43:97

23

(-10)

9.

Veltěž

22

6

2

14

38:72

20

(-13)

10.

Záluží

22

5

3

14

37:52

18

(-15)

11.

Líbeznice B

22

4

2

16

34:94

14

(-19)

12.

Klíčany

22

4

0

18

39:104

12

(-21)

22

PK

(Prav)
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Honzovi děkujeme za jeho snahu a přístup
a věřím, že Petr naváže na jeho práci a posune tým o další schůdek výše, k čemuž
mu budeme držet palce.
Od nové sezony k nám do týmu přišly
čtyři nové posily na roční hostování z Klíčan, kluky zde vítáme a přejeme hodně
úspěchů v celém nadcházejícím ročníku.
V průběhu podzimu budou rovněž probíhat přátelská utkání Staré gardy Řeže,
takže fotbalu budeme mít určitě dostatek
a těšíme se na vaši přízeň a podporu.
Zároveň budou nepochybně probíhat
výjezdy fanoušků na venkovní zápasy, kde
chlapce podpoříme a budeme doufat v zisk
co nejvíce bodíků.
Všechny výsledky a novinky je možno
vyčíst na nástěnce v hospodě Na hřišti anebo před samoobsluhou, která prochází rozsáhlou rekonstrukcí a dostává nový glanc.

Honza Dinga a Mirek Mika se zodpovědně
zhostili nelehkého úkolu – rekonstrukce
nástěnky před samoobsluhou.

Popřejme našim fotbalistům skvělou
formu v průběhu celého podzimu, ať se jim
vyhýbají zranění a baví všechny přítomné
pěknou hrou se spoustou vstřelených branek v soupeřových sítích…
Těšíme se na vaši návštěvu na našem
fotbalovém hřišti!
Michal Ráž, prezident klubu

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

NE

23. 8. 2015

17.00

SK Husinec-Řež

–

2. kolo

NE

30. 8. 2015

3. kolo

NE

6. 9. 2015

4. kolo

NE

5. kolo
6. kolo
7. kolo
8. kolo

17.00

Sokol Sluhy

–

SK Husinec-Řež

17.00

SK Husinec-Řež

–

Podlipan Přišimasy

13. 9. 2015

17.00

Sparta Mratín

–

SK Husinec-Řež

NE

20. 9. 2015

16.30

SK Husinec-Řež

–

Sokol Škvorec B

NE

27. 9. 2015

16.30

1. FC Líbeznice B

–

SK Husinec-Řež

NE

4. 10. 2015

16.00

SK Husinec-Řež

–

Sokol Sluštice

NE

11. 10. 2015

16.00

SK Záluží

–

SK Husinec-Řež

9. kolo

NE

18. 10. 2015

15.30

SK Husinec-Řež

–

Slavoj Toušeň

10. kolo

NE

25. 10. 2015

14.30

AFK Nehvizdy B

–

SK Husinec-Řež

11. kolo

NE

1. 11. 2015

14.00

SK Husinec-Řež

–

Sokol Mochov

12. kolo

NE

8. 11. 2015

14.00

SK Husinec-Řež

–

Sokol Veltĕž

13. kolo

NE

15. 11. 2015

13.30

SK Bášť

–

SK Husinec-Řež

Naše vesnice 3/2015

Sokol Vodochody
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Slavnostní předání hasičského vozu
sboru dobrovolných hasičů Husinec-Řež
Akce spojená se dnem otevřených dveří proběhla v sobotu 5. září 2015 na dvoře
obecního úřadu. Součástí byla prohlídka hasičské techniky a garáží, soutěže pro
děti i dospělé a občerstvení. Počasí nám přálo, účast byla hojná.

Naše vesnice 3/2015
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Rozvrh tělocvičny v Řeži
(K Žalovu 224, Lenka Srbová) platný od 1. 9. 2015
Pondělí

16.30 – 17.30

Cvičení s dětmi

19.00 – 20.00

Bodystyling

Středa

18.00 – 19.00

P-class ball

Čtvrtek

16.30 – 17.30

Cvičení s dětmi

18.00 – 19.00

Bodystyling

19.15 – 20.15

Trampolíny

Pátek

10.00 – 11.00

P-class ball

Neděle

18.00 – 19.00

Trampolíny

Ceník:
• 1 vstup: 90 Kč
• 10 vstupů: 850 Kč (permanentka)
• 20 vstupů: 1600 Kč (permanentka)
• individuální lekce: 350 Kč/h
• děti 1 vstup: 70 Kč (trampolíny, tancování, cvičení na míči a pohybové hry)
Ceník cvičení s dětmi od 7. září
do 31. ledna 2016:
• pondělí 18 h x 70 Kč = 1260 Kč
• čtvrtek 17 h x 70 Kč = 1190 Kč
• po i čt 35 h x 70 Kč = 2450 Kč.
O prázdninách a státních svátcích
se cvičení s dětmi nekoná.

Provozní doba viz rozvrh cvičení. Na všechny lekce je nutné se předem objednat osobně nebo
na telefonním čísle 737 119 803 (stačí formou SMS) a v případě, že se lekce nemůžete z jakéhokoli
důvodu zúčastnit, rezervaci PROSÍM ZRUŠTE VČAS. V případě nezrušení minimálně 2 hodiny
před začátkem vám tato lekce bude naúčtována.

Klub spokojených samostatných žen
Život ne vždy plyne podle našich představ a plánů…Někdy se ocitáme v nečekaných
situacích, prožíváme těžké chvíle a učíme se v nich zorientovat a obstát…A i když to
není jednoduché, krůček po krůčku jdeme po své cestě dál a zjišťujeme, že zvládáme
i věci dříve netušené…Ale přesto jsou chvíle, kdy cítíme, že pomocná ruka, dobrý nápad,
vyslechnutí či vlídné slovo jiného člověka by pro nás byly k nezaplacení….
Pokud jsi ženou z Husince – Řeže či blízkého okolí, ocitla jsi se v situaci, kdy jsi na
děti, rodinu sama a předchozí věty k Tobě promlouvají, potřebuješ pomoci a zároveň máš
i chuť pomáhat jiným v obdobné situaci, možná právě pro Tebe by mohl být zajímavý
vznikající Klub spokojených samostatných žen. Jsme na začátku a víme jen to nejdůležitější – spojením sil můžeme dokázat více než každá sama. Jaká však bude forma pomoci a spolupráce, to už bude záležet na nás, ženách, které mají šanci být u samotného
vzniku tohoto klubu. Nečekej, že klub vyřeší všechny Tvé problémy za Tebe. Ale věř, že
„všude tam, kde je člověk, je místo pro dobrý čin.“ Tato slova dokazuje i vstřícnost naší
obce, která nápad na vznik tohoto klubu vítá a podpoří. Pokud Tě myšlenka na členství
v KSSŽ zaujala, napiš pár slov o sobě na email: klubssz@seznam.cz a my Tě rádi mezi
sebe přivítáme.
Hana Šmitáková
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Prvotním impulzem k přípravě letní filmové přehlídky bylo
přesvědčení, že tak úžasný prostor, jakým Polepšovna ducha bezesporu
je, nechat přes léto zahálet je veliká škoda.
Ne všichni jsou přece celé prázdniny pryč.
A kouzlo a romantiku letního kina žádné
multikino nenahradí. Byl to trochu risk.
Netušil jsem, kolik lidí doopravdy taková
akce zaujme natolik, aby třeba i opakovaně na některou z projekcí dorazili. Ale díky
předběžným ohlasům jsem věřil, že se
o takovou akci má smysl pokusit. Realita
návštěvnosti pak předčila očekávání. Své
jistě sehrálo i to, že nám letos velmi přálo
i počasí.
Vy, kteří jste si cestu do Polepšovny ducha našli, jste si, doufám, posezení pod
hvězdami jen v tričku a s dobrým pivem čí

vínem v ruce náležitě užili. Poděkování, že se taková akce mohla uskutečnit,
patří jistě rodině Těthalů za to, že takový
krásný prostor vytvořila a dala k dispozici;
Jardovi a Ivaně Pínovým za ohromnou pomoc a takřka bezednou energii; pivovaru
Antoš za velkou podporu; roudnickému
Lobkowizckému vinařství, že si na nás
s každým představením udělali čas a přivezli ochutnat svá výborná vína; za dobroty,
které připravovaly Markéta a Šárka z Tasty
Morning; obci Husinec-Řež a také ÚJV za
propagaci v rámci celého areálu.
Vzhledem k úspěchu akce si vám troufám slíbit její opakování a pozvat vás na
druhý ročník, pravděpodobně opět na začátku srpna, tentokrát roku 2016. A možná
nejen to…
Rudolf Kresa

Filmfest v Polepšovně ducha
O prázdninách se v Polešovně obvykle
nic nepořádá a nekoná, protože jsou prázdniny, poslední zhasl, zamkl a odešel
30. června. Všichni jsou pryč... Jsme si
mysleli. Až přišel filmofil Ruda Kresa s myšlenkou uspořádat letní filmový festival.
A nejen s myšlenkou, ale festival i vymyslel
a zrealizoval. Promyslel dramaturgii, vyjednával s filmovou distribucí a s OSA (Ochranný svaz autorský), zajistil sponzory i technické vybavení a zajistil občerstvení.
V přípravách ho vydatně podpořila jeho
Naše vesnice 3/2015

žena Jana a pár kamarádů, protože práce
bylo na jednoho fakt moc. Díky tomu jste/
jsme v červenci mohli 7x přijít do letního
kina, dát si něco dobrého a zhlédnout film
podle svého výběru. Žánrově byl výběr
pestrý. Od krimi thrilleru přes mystery
a fantasy, rodinnou komedii, dva animované příběhy nejen pro děti až po romantickou komedii.
Oceňuji Rudův průkopnický počin a těším se na další ročníky!
Ivana Pínová
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Dobřichovická ŘEŽba
aneb boj o teplotní rekord
V letošním parném létě jsme tak trochu
soutěžili o teplotní rekord s obcí Dobřichovice, která drží absolutní teplotní
rekord 40,4 °C naměřený v roce 2012.
Asi to nikdo z dobřichovických nepovažuje za to nejzásadnější, ale přinejmenším
většina místních to sleduje a vlastně by
byli rádi, kdyby to tak zůstalo. Dokonce

šlapat na paty, a přestože proti řežským
v Dobřichovicích vůbec nic nemají, stali se
z nás tak trochu soupeři.
A tak se stalo, že jednoho parného rána
mi zavolal člověk, který se představil jako
recesista z Dobřichovic, a jestli bych neměla čas, že nám přivezou do Řeže malé
ochlazení. A opravdu odpoledne dorazila

Recesistická ledovací výprava z Dobřichovic přijela s pytli ledu a ventilátorem ochlazovat
Řež, aby zachránila svůj teplotní rekord.

v Dobřichovicích jako upomínku na rekordní den umístili mramorový teploměr, ukazující oněch úctyhodných 40,4 °C.
Jenomže pak se objevila jiná meteorologická stanice, která jim pěkně začala
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ledovací výprava, kterou zorganizovala
agentura GEI-ŠA a s nimi i pan starosta
Dobřichovic Ing. Hampl. Přijeli vybaveni
autoadaptérem a elektrickým ventilátorem
a cestou k Řeži zakoupili pytle s ledem,
Naše vesnice 3/2015
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které pak vysypali na parkovišti před ÚJV vé v Řeži u Prahy naměřili rovných 40
v Řeži a celou Řež významně ochladili. Tím stupňů Celsia, ve středočeských Dobřichose podařilo teplotní rekord
vicích a Ústí nad Labem se
v Dobřichovicích zachránit
teploty vyšplhaly nad 39
a alespoň pro letošní léto
stupňů. Roční maximum,
mají dobřichovičtí takzvaně
které ČHMÚ ohlásil v pátek,
„vyŘEŽeno“.
tak vydrželo pouhý den. AbNa závěr ochlazovací misolutní český rekord 40,4
se nás pan starosta pozval
stupně ovšem nepadl.
do Dobřichovic. Zdá se, že
Podle údajů Českého hydna břehu Berounky mají rádi
rometeorologického ústavu
legraci a recesi, já jsem byla
bylo v sobotu odpoledne nejnávštěvou potěšena a již zatepleji v Řeži u Prahy a ve
čaly padat návrhy na založestředočeských Dobřichoviní asociace nejteplejších
cích. Oficiální měření na
měst a obcí v ČR. Každý náobou místech vykázalo 39,8
pad má svůj čas a nějakou
stupně Celsia.
Dobřichovický pomník
chvíli musí zrát, nikdy ale neŘežská stanice však neofiteplotnímu rekordu
říkejme nikdy…
ciálně naměřila rovných 40
A že jsme Dobřichovicím opravdu šlapa- stupňů. „Stanice standardně zaznamenává
li na paty, dokazuje článek z 8. srpna na data v desetiminutovém kroku, avšak měří
iDnes.cz:
kontinuálně,“ vysvětluje meteorolog Martin
Řež u Prahy ohlásila 40 stupňů, do ab- Tomáš. Nejtepleji bylo v Řeži právě během
solutního rekordu chyběly desetiny. Sobota desetiminutové přestávky mezi měřeními.“
Ivana Zrzavá, místostarostka
byla nejteplejším dnem roku. Meteorologo-

ŘEZNICTVÍ-UZENÁŘSTVÍ
Václav Šťastný je skoro
dokončeno.
Předpokládaný termín otevření
je ve druhé polovině září 2015.
Těšíme se na vás v ulici
Do Kaštan 18, Klecany
(místo bývalé drogerie).
Naše vesnice 3/2015
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sousedství

Oslavili
jsme
jubileum
pracovně

2

Jak nejlépe oslavit firemní jubileum? Na
tuhle otázku jsme si odpověděli jednoznačně: tím, že se pochlubíme, co se za
nejen uplynulých šedesát let, ale především v poslední době u nás v ÚJV Řež
změnilo.
V rámci oslav 60 let existence společnosti (založena 10. června 1955), jsme
přivítali v Řeži více než stovku našich významných partnerů z celé České republiky,

3
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Slovenska a dalších pěti zemí. Přijeli i pamětníci nejvzácnější, bývalí generální ředitelé. Pro ně všechny jsme připravili průřez
nejzajímavějšími činnostmi a představili
některá exponovaná pracoviště. Samozřejmě se zapojila i naše dceřiná společnost
Centrum výzkumu Řež, protože bez jejích
reaktorů by návštěva v ÚJV Řež nebyla
úplná!
Od minulosti až po budoucnost
Tak jsme postavili scénář programu.
Postupně jednotlivé skupiny zhlédly v Konferenčním centru audio-vizuální program –
sestřih historických filmu natočených
v Řeži v letech 1955 až 1957 a obrazovou
prezentaci 60 let ÚJV Řež v kontextu dobových událostí (foto 1). Tím jsme se vypořádali s historií a mohli pozvat hosty dál...
Některá pracoviště jsou plná výpočetní
techniky. Tady se sbírají data, provádí výpočty a analýzy (foto 2). Jinde nabídli
ukázky z praxe, třeba unikátní diagnostické
zařízení UGV 2 CRF (foto 3), které se používá k dálkové detekci kontaminovaného terénu. V experimentální hale byla k vidění
řada pracovišť spojených s nedestruktivními testy materiálů (foto 4). Hosté si nenechali ujít výzkumný reaktor (foto 5) ani
cyklotron v PET centru (foto 6). Pohledem
do snad blízké budoucnosti byla prezentace vodíkové výměníkové stanice a autobusu na vodíkový pohon (foto 7).
Tolik jen ve stručnosti o zhruba polovině
navštívených pracovišť, protože naši hosté
strávili v Řeži celý den... Ono se toho
opravdu za ta léta hodně změnilo.
Vladimír Věrčák
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křížovka na závěr
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A
B
C
D
E
F
G
H
I
Podzimní pranostika:
Podzim je vždy příznivý, když… (dokončení v tajence).
VODOROVNĚ: A. Hutě; pražská vietnamská velkotržnice; vyhynulý pták. B. Dočepovat; polodrahokam;
obléci. C. Bývalý pražský primátor; zkratka vojenské hodnosti; lyžařský pozdrav; osobní zájmeno.
D. Arabský stát; anglicky „úhledný“; korálový ostrov; nářečím „pouze“. E. TAJENKA. F. Pražská
specializovaná nemocnice; kus látky na utírání; zájmeno; německá karetní hra. G. Takto; šedesát kusů;
druh skupenství; pohádkové příšery. H. Ženské jméno (z němčiny); krátká bodná zbraň; anglicky „brusle“.
I. Obdělávat půdu; Přemyslovo povolání; Libušina sestra.
SVISLE: 1. Sekat. 2. Přestat mečet (řídce). 3. Uklizeno; MPZ Rumunska. 4. Nadšení; SPZ Liptovského
Mikuláše; slepice. 5. Bílý kov; nečekaný jev nebo situace. 6. Latinská spojka; nestékat. 7. Slovenské
zvratné zájmeno; asijský medvídek; SPZ Domažlic. 8. Citoslovce vzdychnutí; slovensky „otěr“; druh
plevele. 9. Dvojice; součást éterických olejů; název písmene. 10. Chemická značka astatu; neosvětlená
místa; ačkoliv. 11. Do pokleku; MPZ Slovenska. 12. Kozlík lékařský; SPZ Dolného Kubína. 13. Část;
název nosovky; setkání. 14. Otec (zastarale), oslovovati 3. osobou množného čísla. 15. Modernizace.
16. Opláchnouti.
Nápověda: D. Neat. H. Skate.
VYLUŠTĚNÍ Z MINULÉHO ČÍSLA: Vítězslav Hálek.

Jitka Kroupová
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