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Krásné prožití vánočních svátků a zdraví a štěstí
v roce 2016 jménem zastupitelstva obce přeje
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zastupitelstvo
Souhrn usnesení k zápisu č. 7/2015
ze zasedání zastupitelstva obce Husinec
konaného dne 7. 9. 2015:
usnesení č. 1/7/2015: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2015 ve znění přílohy č. 1 tohoto
zápisu.
usnesení č. 2/7/2015: ZO Husinec příslušné podle § 6 odst. (1) písm. h), § 55 odst. (1) a § 47
odst. (5) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
ve znění pozdějších předpisů, projednalo a schvaluje po odstranění formálních nedostatků
(kat. území Husinec u Řeže, název obce Husinec) Zprávu o uplatňování územního plánu
Husinec vypracovanou Odborem územního rozvoje a památkové péče ze dne 25. 8. 2015,
která je přílohou č. 2 tohoto usnesení.
usnesení č. 3/7/2015: ZO, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon),
rozhodlo o pořízení změny č. 1 územního plánu Husinec ze dne 15. 6. 2010 zpracovaného
společností KADLEC K. K. NUSLE, spol. s r. o., na základě návrhu podaného navrhovatelem
MÁZÁČEK GROUP, s. r. o., Meteorologická 987/23, 142 00 Praha 4 ze dne 7. 4. 2015.
Návrh bude řešit změnu využití ploch na pozemcích v okolí bývalého hotelu Vltava, které
jsou ve vlastnictví ÚJV Řež, a. s. Změna vymezí plochu pro občanské vybavení charakteru
veřejné infrastruktury (OV) na pozemku bývalého hotelu a přilehlé zahrady za účelem
rekonstrukce objektu a zahrady na areál domu s pečovatelskou službou. Další část
pozemků kolem stávajících tenisových kurtů bude vymezena jako plocha pro občanské
vybavení – sport (OS) se zajištěním dostatečně širokého přístupu k této ploše z ulice
K Hotelu. Změna územního plánu rovněž zajistí trvalé pěší propojení mezi ulicemi K Hotelu
a Vltavská. Zastupitelstvo obce v souladu s § 45 odst. 4 stavebního zákona podmiňuje
pořízení této změny územního plánu úplnou úhradou nákladů na její zpracování včetně
zpracování právního stavu nového úplného znění územního plánu po vydané změně ze
strany navrhovatele.
Zastupitelstvo obce Husinec současně rozhodlo o způsobu pořízení této změny:
pořizovatelem bude Obecní úřad Husinec na základě splnění kvalifikačních požadavků dle
§ 6 odst. 2 a § 24 stavebního zákona, vykonávající územně plánovací činnost
prostřednictvím fyzické osoby, kterou je Ing. arch. Zdeněk Kindl, Pavla Lista 1462, 250 01
Brandýs nad Labem, IČ 42548250.
usnesení č. 4/7/2015: ZO projednalo záměr zvýšit od roku 2016 místní koeficient daně
z nemovitostí a souhlasí s jeho zvýšením z hodnoty 1 na hodnotu 3.
usnesení č. 5/7/2015: ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015 o stanovení
místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí na území obce Husinec ve znění
přílohy č. 3.
usnesení č. 6/7/2015: ZO bere na vědomí záměr zvýšit v rámci zákonných možností nájemné
v bytech ve vlastnictví obce.
usnesení č. 7/7/2015: ZO bere na vědomí záměr prodat rameno příkopové sekačky BERTI
FB/250 obci Zdiby za cenu 118 891 Kč určenou znaleckým posudkem znalce Petra
Kováře, K Sídlišti 8 Brno, ze dne 25. 8. 2015.
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Souhrn usnesení k zápisu č. 8/2015
ze zasedání zastupitelstva obce Husinec
konaného dne 2. 11. 2015:
usnesení č. 1/8/2015: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2015 ve znění přílohy č. 1 tohoto
zápisu.
usnesení č. 2/8/2015: ZO Husinec pověřuje starostku obce učiněním kroků k získání
informace o možnosti odkoupit od majitelů pozemky v rozvojové lokalitě SOP 1 a BČ1
v sousedství ulice Nad Údolím.
usnesení č. 3/8/2015: ZO Husinec schvaluje OZV č. 3/2015 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů ve znění přílohy č. 2 tohoto zápisu.
usnesení č. 4/8/2015: ZO Husinec schvaluje přijetí dotace na Přístavbu ZŠ a MŠ Husinec-Řež
z rozpočtu MŠMT, Fondu rozvoje výukových kapacit základních a mateřských škol ve výši
15 mil. Kč a zavazuje se ke spolufinancování akce z rozpočtu obce nejméně 15 %
z celkových nákladů.
usnesení č. 5/8/2015: ZO Husinec schvaluje přijetí dotace z Programu účelové neinvestiční
dotace v požární ochraně na výdaje jednotek SDH obcí Středočeského kraje v roce 2015
ve výši 3200 Kč.
usnesení č. 6/8/2015: ZO Husinec schvaluje záměr podat žádost o dotaci v Programu IROP,
předmětu výzvy Zvýšení bezpečnosti železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy. Cílem
žádosti bude zvýšení bezpečnosti na ulici Hlavní.
usnesení č. 7/8/2015: ZO schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti a podpis smlouvy
o smlouvě budoucí o služebnosti inženýrské sítě a smlouvy o služebnosti inženýrské sítě
o zřízení umístění, provozování a údržbě elektrické přípojky na pozemcích parc. č. 59/3,
parc. č. 59/1, parc. č. 469, parc. č. 494/7 a parc. č. 494/5 v k. ú. Husinec u Řeže, obec
Husinec s L. M., jako oprávněným.
usnesení č. 8/8/2015: ZO schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti a podpis smlouvy
o smlouvě budoucí o služebnosti inženýrské sítě a smlouvy o služebnosti inženýrské sítě
o zřízení umístění, provozování a údržbě elektrické přípojky na pozemcích parc. č. 59/3,
parc. č. 59/1, parc. č. 469, parc. č. 494/7 a parc. č. 494/5 v k. ú. Husinec u Řeže, obec
Husinec s B. M., jako oprávněným.
usnesení č. 9/8/2015: ZO schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti a podpis smlouvy
o smlouvě budoucí o služebnosti inženýrské sítě a smlouvy o služebnosti inženýrské sítě
o zřízení umístění, provozování a údržbě elektrické přípojky na pozemcích parc. č. 59/3,
parc. č. 59/1, parc. č. 469, parc. č. 494/7 a parc. č. 494/5 v k. ú. Husinec u Řeže, obec
Husinec s M. M., jako oprávněným.
usnesení č. 10/8/2015: ZO schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti a podpis
smlouvy o smlouvě budoucí o služebnosti inženýrské sítě a smlouvy o služebnosti
inženýrské sítě o zřízení umístění, provozování a údržbě elektrické přípojky na pozemcích
Naše vesnice 4/2015
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p.č. 59/3, p.č. 59/1, parc. č. 469, parc. č. 494/7 a parc. č. 494/5 v k. ú. Husinec u Řeže,
obec Husinec s P. V., jako oprávněným.
usnesení č. 11/8/2015: ZO schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti a podpis
smlouvy o smlouvě budoucí o služebnosti inženýrské sítě a smlouvy o služebnosti
inženýrské sítě o zřízení umístění, provozování a údržbě vodovodní a STL plynové přípojky
na pozemku parc. č. 385/1 v k. ú. Husinec u Řeže, obec Husinec s J. Ž. a M. Ž., jako
oprávněnými.
usnesení č. 12/8/2015: ZO schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti a podpis
smlouvy o smlouvě budoucí o služebnosti inženýrské sítě a smlouvy o služebnosti
inženýrské sítě o zřízení umístění, provozování a údržbě vodovodní a kanalizační přípojky
na pozemcích parc. č. 494/6 a 494/7 v k. ú. Husinec u Řeže, obec Husinec s O. B., jako
oprávněným.
usnesení č. 13/8/2015: ZO schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti a podpis
smlouvy o smlouvě budoucí o služebnosti inženýrské sítě a smlouvy o služebnosti
inženýrské sítě o zřízení umístění, provozování a údržbě vodovodní a kanalizační přípojky
na pozemcích parc. č. 313/1 a 476/35 v k. ú. Husinec u Řeže, obec Husinec s J. Z., jako
oprávněným.
usnesení č. 14/8/2015: ZO schvaluje prodej nemovitostí v k. ú. Husinec u Řeže, obec Husinec,
okres Praha-východ, a to: pozemku parc. č. st. 917 (zast. pl.) o výměře 1 m2, který byl
vytvořen geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 986-1/2015, vyhotoveným
Oregon Star, s. r. o., dne 20. 1. 2015, rozdělením původního pozemku parc. č. 10/1
(zahrada) o původní výměře 1 345 m2, ve vlastnictví obce Husinec (vedeno na LV 10001)
a pozemku parc. č. 10/49 (zahrada) o výměře 25 m2, který byl vytvořen geometrickým
plánem pro rozdělení pozemku č. 991-8/2015, vyhotoveným Oregon Star, s. r. o., dne
20. 4. 2015, rozdělením původního pozemku parc. č. 10/1 (zahrada) o původní výměře
832 m2, ve vlastnictví obce Husinec (vedeno na LV 10001). Částka za 1 m2 pozemku je
určena ve znaleckém posudku vypracovaném Ing. Markem Czechmannem dne 21. 10.
2015 a je stanovena ve výši 1 166 Kč/m2, celkově tedy za 26 m2 se jedná o částku
30 320 Kč.
Tento prodej je schvalován zastupitelstvem obce na žádost vlastníků pozemků parc. č.
10/5, jejichž stavby na uvedených pozemcích zasahují rovněž na obecní pozemky.
S ohledem na potřebu řádného vypořádání vlastnických vztahů je záměrem obce prodat
uvedené pozemky žadatelům.
usnesení č. 15/8/2015: ZO Husinec bere na vědomí rezignaci člena KV obce Ing. Zbyňka
Kocura, Ph.D., a pověřuje předsedu KV Ing. Kamila Plavce navržením nového člena do
7. 12. 2015.
usnesení č. 16/8/2015: ZO Husinec schvaluje finanční příspěvek na provoz přívozu Řež–
Úholičky za rok 2015 ve výši 10 000 Kč, a pověřuje místostarostku Ing. Ivanu Zrzavou
jednáním o úpravě pěší stezky od lávky v Řeži do Úholiček.
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Změna jízdního řádu autobusu 371
Autobus 371 změnil od prosince ve všední dny v podvečerních hodinách jízdní řád. Důvod
pro posun v časech bylo zajíždění autobusu do Klecánek a Astraparku. Linka 371 podle
našeho názoru už není schopna pokrýt potřeby města Klecany a zároveň vyhovět potřebám Řeže a Husince. Žádáme ROPID o řešení, které umožní zvýšit počet spojů obsluhujících Klecany tak, aby to nebylo na úkor Řeže. Po průzkumu obsazenosti autobusů bychom
případně jednali o přidání odpoledního spoje.

Bioodpad
S příchodem zimy končí letošní novinka – kontejnerový svoz biodpadu. Zůstává k dispozici pouze kontejner ve dvoře OÚ, a to do konce prosince. Kontejnery se znovu objeví na
obvyklých místech začátkem dubna, přesné informace najdete v jarním čísle zpravodaje.
Kontejnery budou k dispozici tak jako dosud, tj. jednou až dvakrát do měsíce. Možnost
zaplatit si vlastní biopopelnici na 120 nebo 240 l se čtrnáctidenním svozem zachováme
i pro rok 2016. Pro každodenní třídění bioodpadu je to pro domácnosti, které nemají možnost zbytky z kuchyně kompostovat, jediné řešení.

Daň z nemovitosti a platba za komunální odpad na rok 2016
Od roku 2016 se zvyšuje daň z nemovitosti (místní koeficient se zvyšuje z 1 na 3, podrobné informace jste mohli číst v podzimním čísle zpravodaje). Zároveň jsou trvale hlášení
občané osvobozeni od povinnosti platit poplatek za svoz komunálního odpadu. Majitelé
nemovitostí, kteří nemají v obci trvalé bydliště, poplatek platí nadále. Obě vyhlášky
(2/2015 a 3/2015) jsou k dispozici na http://www.husinec-rez.cz/obec-727b/platnevyhlasky-obce/.

V každém případě je nutné vyzvednout si do konce února 2016
na obecním úřadě známku na popelnici, bez ohledu na to, zda
za popelnici platíte, či jste od poplatku osvobozeni. Popeláři
budou vyvážet pouze popelnice označené známkou!
Personální změna na obecním úřadě
V srpnu odešla z obecního úřadu úřednice Renata Krállová (na Magistrát hl. m. Prahy)
a k 1. 10. 2015 nastoupila na zkrácený pracovní úvazek paní Kateřina Mareyi.
JM
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Účet roku 2015
• Přistavuje se škola a školka, v září 2016 bude hotová. Získali jsme dotaci od
ministerstva školství 15 milionů, zhruba 6 milionů dodáme z úspor obce. Ztížené
podmínky provozu školy
zvládají učitelé i rodiče, pochopení mají i sousedé
stavby. Děkujeme za toleranci i podporu a těšíme se
na nový školní rok.
• Čtyři LED solární lampy
jsme instalovali v ulici Ke
Skalce. Bylo komplikované zavést do ulice, v níž nebyla žádná světla, kabelové veřejné
osvětlení, proto jsme zvolili tuto variantu. Příští rok chceme v zahánění tmy pokračovat – myslíme na Vltavskou,
Ke Hřišti a kousek Hlavní
mezi zastávkou autobusu
a odbočkou do Husince.
• Požární
zbrojnice
v Husinci má od listopadu
nový kabát a s loňskou novou střechou dělá Husinci
parádu. Opravily ji místní
firmy – střechu firma pana
Závěty z Řeže a fasádu firma pana Strnada z Husince. Je hezká a máme z ní
radost.

KARNEVAL, KARNEVAL , KARNEVAL!
5. dětský karneval se bude konat 20. února
od 15 hodin v hotelu Vltava.
6
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• Objednali jsme dva protahovací prvky pro sportovce, které instalujeme buď u husinecké skály, nebo u fotbalového hřiště.
• Svážet bioodpad můžeme díky dotaci na pořízení svozového auta a kontejnerů, kterou jsme ve výši cca 2,5 milionu obdrželi od ministerstva životního prostředí a auto
v dubnu koupili.
• Díky téměř třímilionové dotaci od téhož ministerstva jsme vybudovali varovný protipovodňový systém a doplnili a modernizovali obecní rozhlas. Proto naše kolegyně
Petra Novotná bez obav sděluje důležité zprávy, víme totiž, že hlášení slyší ve všech
domácnostech. A kdo hlášení náhodou neslyší, může si ho kdykoliv přehrát. Najde ho
na titulní stránce na webu obce.
• Usadili jsme nový mobiliář – lavičky, koše na odpadky a květinové truhlíky. Přinejmenším u lávky se teď příjemněji čeká na příchozí od vlaku. Sice jsme měli technické potíže se stojany na kola, ale na jaře se tam vrátí. Také jsme měli potíž se zlodějem,
který záhy po vysázení postupně kradl rostliny z truhlíků. I ty na jaře znovu osázíme,
nevzdáme to.
• Věnovali jsme se silnicím a opravili jsme rozpadající se chodník v serpentině v Řeži a podemletou silnici v serpentině do Husince. V Husinci jsme na rizikovém místě
nechali instalovat svodidlo. Obroušeným asfaltem z opravované Hlavní jsme vyspravili místní komunikace – Ke Křížku, cestu k chatám Na Kazatelně, cestu V Akátkách
k bikeparku (který je také díky panu Strakatému a cyklistickým nadšencům letošní
novinka). Také ulici Zahrádky, která čeká na generálku – podáváme znovu žádost o dotaci, už potřetí. Nerezignovali jsme a stále jsme vyzývali, připomínali se a žádali na
krajském úřadě o opravu příjezdové silnice do obce, až nám ji nakonec opravili. Investice je to krajská, ve výši cca 12 milionů, na prováděné práce jsme neměli vliv.
Přesto jsme se snažili předávat odpovědným osobám informace o všem, co bylo podle
nás v nepořádku.
• Stejně tak jsme od povodně v roce 2013 žádali Povodí Vltavy o úpravu břehu řeky.
Břeh je opraven, vypadá pěkně, nás to těší a přejeme příjemné procházky.
• A také jsme vytvořili a nechali vytisknout
PEXESO, na kartičkách jsou zajímavá místa
v Husinci a v Řeži. Každá domácnost dostane jedno, další si můžete za 20 Kč koupit.
Zastavte se pro něj na obecním úřadě.
JM

Vaše názory nám pomáhají rozhodovat se,
nenechávejte si je pro sebe!
Naše vesnice 4/2015
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Den
stromů

Ve škole se uskutečnil 20. října 2015
projektový den u příležitosti Dne
stromů. Žáci byli rozděleni do smíšených družstev, plnili úkoly na pracovních listech a na stanovištích ve třídách.
Po ukončení této části projektového
dne jsme se všichni sešli u lípy před
školou.

Lípa je „nemocná“, kořen postihla hniloba.
Obec zajistila odborné vyšetření, ošetření
a stabilizaci. Další vývoj bude sledován. Moc
bychom si přáli, aby lípa svoji nemoc překonala a i nadále byla okrasou naší školy. Paní
učitelka Treslerová složila píseň, kterou jsme
se všichni naučili a lípě jsme zazpívali.
Projektový den pokračoval exkurzí v zahradnictví, kterou nám umožnila paní Beranová. Moc děkujeme za spolupráci. Na závěr dne
žáci vyráběli přání pro lípu, která jsme zavěsili
na okna školy.
Jana Chmátalová, ředitelka

Ukázka z pracovního listu – úkol jako křížovka. Zkusíte vyluštit tajenku?

8
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Setkání sousedů
nad Prahou
Místní akční skupina (MAS) Nad Prahou
pořádala v sobotu 17. října 2015 v Yard
Resortu v Předboji akci nazvanou Setkání sousedů nad Prahou pro školy,
neziskové organizace a veřejnost.
Na programu bylo soutěžní klání týmů
jednotlivých základních škol, vystoupení
ZUŠ a prezentace volnočasových aktivit.

Disciplíny byly znalostní i dovednostní.
Naše děti vzorně spolupracovaly, podporovaly se a snažily se o co nejlepší výkony.
A to se projevilo při závěrečném vyhodnocení a vyhlášení výsledků klání. Družstvo
naší školy se umístilo na 2. místě!
Děkujeme dětem za vzornou reprezentaci školy. Rodina Červenkova a Šindelářova podporovala náš tým při přípravě i během soutěžení. Také jim děkujeme.
Jana Chmátalová, ředitelka

Naši školu reprezentovalo družstvo složené ze zástupců jednotlivých tříd – Hynek
Červenka (1. třída), Eliška Šindelářová (2.
třída), Jirka Červenka (3. třída), Eliška Chalupová (4. třída) a Daniel Štěpán (5. třída).
Tým si vymyslel svůj pokřik: „Chytré hlavy
od Vltavy!“

Zápis do 1. třídy
Ve středu 20. 1. 2016 proběhne v základní škole od 13.30 do 19.00 hodin
zápis do 1. třídy na školní rok 2016/2017.
Naše vesnice 4/2015
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škola a školka

Veterinární den

Mateřská škola v době
stavebních úprav
Přestože jsou od září stavební úpravy
v plném proudu, naše školka se nedala
odradit a funguje na plné obrátky. Přiznáváme, že to někdy není úplně jednoduché,
když nám přes zeď hraje hudba vrtaček,
ale zas na druhou stranu máme možnost
pozorovat stavební práce, bagry, míchačky,
jeřáby a podobně. To hned tak někde nemají a někdy je opravdu na co se dívat.
Během tří měsíců od začátku školního
roku jsme toho mnoho zažili. Pokud to jen
trochu jde, opět se rádi o své zážitky dělíme i s dětmi z Dětského klubu, Lesní školky a dětmi z první a druhé třídy. Se všemi
učitelkami se pak společně podělíme nejen
o zážitky, ale i o organizaci plánovaných
akcí. Všem bychom tímto chtěly poděkovat
za bezva spolupráci.

10
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Nový školní rok jsme v září zahájili divadelním představením „O Růžence“ z dílny
divadla Hračka. Ve druhé polovině měsíce se

Bubnování s Ivem Vrbou

v rámci MŠ rozběhly pravidelné doplňkové
činnosti (angličtina, rytmika, keramika).
Naše vesnice 4/2015
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š k o l a a kšukl o
t ul kr a
V říjnu nás navštívilo divadélko Krasohled s pohádkou „Tři přání“ a poprvé jsme
bubnovali s panem Ivem Vrbou, který
k nám přijel s programem „Hraje celá školka – O tom, jak se indiáni dostali z podzemí na zem“. Děti si v rámci tohoto hudebního programu vyzkoušely hraní na různé
hudební nástroje.

Díky paní Vendule Jaklové ze Sdružení
zeleného kříže jsme opět spustili celoroční
projekt „Dětský úsměv“, kde se děti učí,
jak správně pečovat o své zoubky.
Mateřská školka se podílela i na přípravě tradičního lampionového průvodu na sv.
Martina. Děti si vyrobily své vlastní lucerničky, které se večer při průvodu všem
krásně rozsvítily. Všichni jsme pak společně zazpívali písničky, vyhlíželi jsme Martina
na bílém koni a nakonec jsme se rozdělili
o podkovičky. Je třeba pochválit všechny
děti, které dodržely smysl dělení. Pokud se
stalo, že se v rodině objevily podkovičky
dvě, byla jedna vrácena, a to se cení. Děti
si pochvalovaly, že letos byl Martin „pravý“, protože měl meč. Za konání této akce
patří velké poděkování paní učitelce Dáše ➤
Výlet do hvězdárny v Ďáblicích

Strašidelný den

Tradičně jsme odstartovali pravidelné
„Lesní dny“, které mají dětem přiblížit život
v přírodě. S dětmi a plyšovými zvířaty jsme
si ve třídě Motýlků zahrály na „Veterinární
den“, kdy děti ošetřovaly svá zvířátka a nakonec i sebe navzájem.
Výletu do hvězdárny v Ďáblicích, programu „Měsíc u krejčího“, se zúčastnila
celá školka. Děti byly hravou formou seznámeny s tím, proč se měsíc zvětšuje
a zmenšuje.
Na začátku listopadu jsme se „Strašidelným dnem“ vzájemně v kostýmech vystrašili, zatančili jsme si strašidelný tanec
a pobavili se při malování na obličej.
Naše vesnice 4/2015
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➤ Kohoutkové a všem ostatním, kteří se na
celé akci podíleli. Rády bychom ještě připomenuly, že tuto slavnost zavedla a po
několik let organizovala bývalá paní učitelka mateřské školy Eva Káldy, díky které se
tato akce stala již tradicí.

Lampionový průvod na sv. Martina

Za zmínku rovněž stojí, že nás znovu
navštívil pan Ivo Vrba, tentokrát s programem „Loučení s podzimem“. Další setkání
s ním plánujeme na leden 2016.
V prosinci za námi přijde Mikuláš s čertem, před Vánoci si zazpíváme koledy
s divadélkem Hračka. Navštíví nás divadlo
Buchty a loutky s představením „Zlatá husa“ a divadlo Krasohled s pohádkou „Vánoční hvězda“. Před svátky tradičně proběhnou vánoční tvořivé dílny a besídka pro
rodiče. Jelikož je advent a pomalu se připravujeme na nejkrásnější svátky roku Vánoce, rády bychom vám tímto popřály
krásné prožití vánočních svátků a pohody
s nimi spojené, dětem spoustu dárků pod
stromečkem a hodně štěstí do roku 2016.
Kolektiv MŠ

Co je před námi
Je to již třetí adventní čas, který mají možnost děti i rodiče z Řeže a okolí trávit
v lesní školce Esedra. Za tu dobu nás potkala spousta dobrého, střídaného s časy těžkými. Nakonec ale díky skvělému společenství kolem celého projektu vždy vše dobře
dopadlo. Nadále platí, že jaké si dny v lese uděláme, takové je máme. A snažíme si užít
opravdu každý, jak nejlépe to jde. Poslední rok nás ve školce provázel kohout, kterého
děti pojmenovaly Chlebíček, poněvadž si rád dával zbytky svačinek. Svobodně přišel, tudíž
jsme se rozhodli nezhotovovat mu přístřešek, poněvadž by se stal pouze snadnou kořistí
jakéhokoli predátora, ať již dvounohého či čtyřnohého. Bohužel jej ulovil ten čtyřnohý –
jeden řežský pes. Děti byly velice smutné, byl to jejich miláček. Stejně smutný byl i pan
Smola, který se celý rok chodil dobrovolně o Chlebíčka starat. Patří mu veliké díky. A vlastně všem, kteří chodili denně kolem, kokrháč chybí.
Na stranu druhou to je prostě život a bytosti nám do něj vstupují a zase odcházejí.
Během tří let naší školkou prošla řada učitelů i dětí. Všem děkuji, že s námi byli a věnovali nám kus života. V tomto setmělém předvánočním čase máme konečně chvíli se
v roce pozastavit, ohlédnout a zhodnotit, co nám dal a vzal. My za svůj další rok v Řeži
děkujeme a přejeme sobě a všem kolem, ať nám roky další přejí. Pěkný adventní čas.
Zuzana Sýkorová, Lesní klub Esedra
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Po zpívání můžete navštívit
vánoční trhy a občerstvit se
punčem nebo čajem.
Skauti opět přivezou
Betlémské světlo
pro Váš domov.
Vánoční dárky pro školu
pod náš stromeček
jsou vítány.
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Sbohem a…
Říká vám ještě něco datum 12. 11. 2011,
10. 11. 2012, 9. 11. 2013 a 22. 11. 2014?
Ano, byly to soboty a konal se ples. Proto už snad můžeme říci, že letos, v sobotu 21. 11. 2015, se konal již pátý
a vámi očekávaný ples, tentokrát pod
názvem „Sbohem, Vltavo“. Název akce
nebyl zvolen náhodně, ale po důkladném
uvážení. (Pro neinformované: Jestli bude
vše probíhat podle plánu, tak hotel Vltava
změní příští rok majitele a zároveň i svůj
účel využití.)
Dosti však nostalgie a vraťme se k samotné přípravě a průběhu této velkolepé
merendy. Takřka za zlomek hodiny byl
sestaven SOV (samozvaný organizační výbor), který se intenzivně pustil do práce.
Již od léta byla plánována účast slavného
hudebního interpreta M. D., který svoji
účast přislíbil během krátké přestávky na
jedno v restauraci „U hřiště“ při svém
cyklistickém výletu kolem Vltavy. Bohužel,
na poslední chvíli musel ze zdravotních
důvodů toto angažmá odříci. Nevzdali jsme
se a rychle sjednali náhradu. Byla jí kapela Selfband pod vedením pana Kamila
Egidy, která se hitů výše jmenovaného
zhostila se ctí.
Jak již bylo na plese
oznámeno, předtančení
se koná pouze v sudých
letech. Jednak nemáme
nápady a rok je málo na
vyléčení fyzických a hlavně psychických útrap,
které nácvik a provedení
tanečního kusu přináší.
Proto byla uskutečněna
náhradní akce „Předtančí

14
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si každý sám“, a toto se velice zdařilo.
Ladné pohyby mladých slečen a paní v náručí svých partnerů se daly porovnat s pohyby profesionálních tanečních párů.
Během večera jsme zavzpomínali na
předchozí soutěže a proběhlo sólo pro
„Misku“, „Myšáka“ a loňské vítěze „Taneční souřeže“.
Pro majetkuchtivé jedince byla naplánována zábavná akce „Buřinka pana Tau“.
Soutěžit bylo možno o 32 velice hodnotných cen (touto cestou ještě jednou poděkování společnosti A.S.A, Studiu Bonita
paní Renaty Polmové a neznámému dárci
okrasné dřeviny za obohacení lákavých
cen). Když už jsme u toho děkování, velký
dík patří ÚJV Řež, a. s., za propůjčení prostor, dámám na obecním úřadě za pomoc
při distribuci vstupenek a panu Danovi
Brodskému za celovečerní starost s doplňováním kalorií a dodržováním pitného režimu. Nutno říci, že nálada všech zúčastněných byla velmi dobrá,
a tím přispěli k pohodovému večeru.
Celá společenská akce byla
ukončena v brzkých ranních hodinách. Při absenci
místních alejí nedošlo ani
k nepředvídaným událostem. Zůstává nezodpovězena jen jedna důležitá otázka: Jak to udělat příští rok?
Vyplodil kolektiv SOV

Naše vesnice 4/2015
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Myslivost – Jezevec
Jezevec lesní (Meles meles) patří mezi
šelmy kunovité (čeleď lasicovití) a vyskytuje se téměř na celém území Evropy, střední a východní Asie. Vyhledává
teplejší oblasti, kde se střídají lesy a pole.
V hustějším porostu lesa, nejčastěji na
skalnatých místech, obývá nory, které většinou přebírá od lišek a které si rozšiřuje
a upravuje. Nora má hlavní kotel s několika
bočními chodbami. V té tráví jezevec většinu dne, na lov vychází v noci. V noře též
tráví zimu nepravým zimním spánkem, dá
se říci, že spíše zimním klidem, který často
přerušuje a opouští noru.
Jezevec je poměrně velká šelma, měří
i se štětcem (ohonem) až 1 m, váží asi
10 kg, na podzim, když je zasádlený, až
18 kg. Srst má žlutavě šedou s černými
a bílými konci chlupů. Typické jsou podélné
černé pruhy na protáhlé hlavě, sbíhající se

k velmi pohyblivému čenichu. Tělo má zavalité, mohutné přední tlapy s velkými drápy slouží k hrabání.
Jezevec je samotář, výjimkou je pouze
doba páření (chrutí). To probíhá v období
května až srpna. Jezevčice je březí 28–32
týdnů. Z této doby připadá cca 5 měsíců na
Naše vesnice 4/2015
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utajenou březost (březivost), kdy se zárodek nevyvíjí. Z tohoto důvodu se mláďata
rodí v únoru až dubnu, v počtu 3 až 5. Jsou
holá a slepá. Matka je kojí 8–10 týdnů
a pečlivě se o ně stará.

Jezevec je typický všežravec, takže mu
za potravu slouží vše, na co může snadno
dosáhnout v okolí nory. Ze živočišné potravy jsou to brouci, larvy, červi, žáby, drobní
hlodavci, mláďata ptáků a savců a též uhynulá zvěř a vejce. Z rostlinné potravy má
v oblibě různé ovoce, bukvice, žaludy, kukuřici či byliny.
V dobách minulých se jezevec lovil pro
maso, kůži a sádlo. Zvěřina prý je velice
chutná, kůže se však jako kožešina nehodí.
Nejvzácnější částí úlovku bylo sádlo, které
se používalo v kuchyni, ale též jako lidový
medikament k mazání bolavých míst na
těle. Protože hlavně v době hnízdění s oblibou plení hnízda a loví mláďata pernaté
zvěře, je považován za zvíře škodící myslivosti. Je však také pravda, že je jezevec
v mnoha případech užitečný a jeho škodlivost se zbytečně přehání. Jezevec v naší
přírodě vždy byl a měl by zůstat i nadále.
Luboš Smetana
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Ze života zahrádkářského...

L

etošní léto bylo ve znamení enormního
tepla, vždyť jsme evidovali 26 dnů
s teplotou přes 30 stupňů! Padaly rekordy
a v nich Řež hrála letos hlavní roli, právě
tady byla naměřena nejvyšší republiková
teplota – 37,7 °C. První pololetí se
zapsalo do historie jako nejteplejší za
posledních 130 let. A jaký to mělo
dopad na zahrádky? Travnaté plochy
v zahrádkách se postupně začaly
měnit ve step. Kdo neměl svoji studnu nebo nezaléval z veřejného vodovodu,
přišel o úrodu na záhonech a o ovoce na
stromech. Spadly švestky, meruňky
a broskve, protože stromy pro nedostatek
vláhy ovoce neudržely. Nedostatek vody se
projevil i na okrasných zahradách, kde začaly usychat keře i jehličnaté dřeviny.
Za skoro 10 let měření srážek jsem zaznamenal, že za půl roku napršelo jen 200 l
na m2. Provedeme-li srovnání s rokem
předchozím, tak to bylo za květen a červen
jen v Řeži 241 l vody na m2. Všichni jsme
věřili, že září to srovná, ale nestalo se. Řečí
čísel: v září napršelo jen 9,5 l na m2. Ale
letošní sucho zasáhlo nejen nás zahrádkáře, ale všechny obyvatele obce.
Podívejme se nyní na život naší základní
organizace. Na podzim jsme, jak je už tradicí, zorganizovaly pro členy ZO a občany
obce zájezd za poznáním a krásami, tentokrát do jižních Čech. První zastávkou byl
zámek Orlík s bohatou historií, která sahá
až do doby Václava I., i když tehdy byl Orlík
ještě bezvýznamným hrádkem. Jak šla
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staletí, hrádek prošel přestavbami v gotický hrad, renesanční zámek až po největší
proměnu na začátku 19. století, kdy byl
přestavěn současnými majiteli, rodem
Schwarzenbergů, na panské sídlo tzv. sekundogenituru. Na zámku jsme si prohlédli bohaté sbírky loveckých trofejí
a střelných zbraní shromažďované po
generace majiteli panství. Po obědě
jsme navštívili Orlickou přehradu, největší vodní dílo v České republice,
které jsme si prohlédli velmi detailně za
doprovodu sympatického a odborně zdatného průvodce. Přehrada byla uvedena do
provozu v roce 1961. Svou činnost přeruši-

Zájezd do jižních Čech a na orlickou přehradu

la v letech 2002–2004, kdy se odstraňovaly následky povodně. Viděli jsme strojovnu,
jednu ze čtyř kaplanových turbín, prošli se
částí kontrolních a revizních chodeb, které
mají celkem 2,5 km, a sestoupili k nejnižšímu bodu hráze, které je 70 m pod úrovní
hladiny. Všichni jsme obdivovali dokonalost, se kterou byla přehrada postavena
a bez problémů funguje až do dnešní doby.
Naše vesnice 4/2015
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Tradiční kurz vázání adventních věnců

Jediné, co se nám opět potvrdilo, je velký
nedostatek vody, který byl všude kolem
vidět.

Nejsme ale jen posly dobrých zpráv,
někdy se s vámi musíme podělit i o tu
smutnou. V listopadu letošního roku jsme
se rozloučili s Jiřím Šoukalem, naším dlouholetým členem, člověkem, který pracoval
třicet let ve výboru naší organizace, kde
odvedl kus práce. Budeme na něj s vděčností vzpomínat.
Ve chvíli, kdy budete číst tento článek,
bude za námi Kurz vázání adventních věnců, který každoročně pořádáme, a Vánoce
i konec roku už už budou za dveřmi. Dovolte proto, abychom všem obyvatelům obce
popřáli pokojné prožití vánočních svátků
a hodně zdraví v novém roce 2016.
Ladislav Besser

TOM Řež – Skvělé zprávy z Knínice
Mám potěšení vás informovat, že oprava střechy na oddílové chalupě v Knínici
je dokončená.
Obrovský kus práce udělala šikovná
parta, jejímž nenahraditelným tahounem
byl Petr Závěta. Dalšími dříči byli Luboš

Studnička, Tomáš Neubert, Petr Hezina,
Karel Němec, Lukáš Zeman, Roman KoteNaše vesnice 4/2015
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lenský (doufám, že mám správné informace
a že jsem na nikoho nezapomněla). Vydatně
je podporovaly jejich manželky a partnerky,
které navařily a průběžně uklízely, co bylo
potřeba. Hlavní rekonstrukce střechy trvala
celý týden, ale chlapi, jak už byli rozjetí,
následující víkendy strávili dalšími pracemi
na vylepšení chalupy a zahrady.
Postavili přístřešek na dřevo, vyměnili
střešní krytinu na kůlně, ořezali starou lípu,
která se rozpadala a začínala být nebezpečná, nadělali dřevo na zimu.
Moc jim děkuji a doufám, že chalupa
bude v dobré kondici využitá po mnoho
následujících let. Ještě jednou děkujeme
dárcům a obecnímu úřadu za finanční podporu! Bez této pomoci by oddílové prostředky určitě nestačily.
Ivana Pínová, hospodářka oddílu
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TOM Řež – podzimní shrnutí
Letošní podzim nám opět přinesl několik výletů. Začněme zářím: v neděli 20. 9.
jsme vyrazili na výlet do Únětic a Tichého
údolí. Dojeli jsme vlakem do Prahy Podbaby a autobusem do Horoměřic, kde jsme se
napojili na turistickou značku. Na kraji obce jsme se zastavili u menhiru, potom jsme
šli kolem zahrádkářské kolonie a za chvíli
už jsme šlapali po Kozích hřbetech. Ze
skalnatých vrcholků byly krásné výhledy
a na tom nejvyšším jsme i poobědvali. Po
jídle jsme jako kamzíci přeskákali poslední
skály a seběhli z prudkého kopce k Únětickému rybníku, kolem kterého jsme došli do
hospody u Lasíků. Posadili jsme se na
dvorku, nakoupili ovocné šťávičky, slané
i sladké koláče a pořádně se posilnili. Zbylo ještě chvíli času, tak jsme se rozdělili na
skupinky, v každé byl vždy někdo zkušenější, a procvičili se v morseovce. Odpočatí jsme pak vyrazili Tichým údolím směr
Roztoky. Cestou nás velmi lákal Únětický
potok, který se celou dobu vinul vedle cesty. Pouštěli jsme po vodě klacíky, listy, někdo se pokusil i o lodičku a sledovali jsme,
jak si razí cestu proudem. Na kraji Roztok
jsme se zastavili na malém plácku a zaVrcholová fotografie na Kozích hřbetech.
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hráli si ještě pár her. Pak už nám to vyšlo
akorát k vlaku a kolem čtvrté odpoledne už
jsme byli zase zpátky v Řeži. Počasí nám
přálo, dopoledne se sice honily mraky, ale
po obědě vylezlo i sluníčko a my jsme si
výlet krásně užili.
Podzimní prázdniny na konci října jsme
věnovali jak jinak než výpravě na Knínici,
kde jsme strávili pět dní od 28. října do
1. listopadu. Ve středu, kdy jsme přijeli,

Hry na knínickém „večírku“.

jsme po vybalení dojedli svačiny z domova
a šli jsme se projít po okolí. Po večeři pak
byla volná zábava.
Ve čtvrtek jsme se vypravili do Tiských
stěn. Prošli jsme skalní město a pokračovali dál po turistické značce směrem k německým hranicím. Cesta byla příjemná, po
rovině, míjeli jsme skály, zaniklé pohraniční
vesnice, brouzdali se spadaným listím
a v lese jsme si stihli zahrát i na schovávanou. Došli jsme až do Petrovic, odkud jsme
autobusem dojeli zpět do Knínice. Na chaNaše vesnice 4/2015
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zájmová činnost
lupě pak, kdo chtěl, tvořil z korálků nebo
byl na zahradě. Večer bylo kino, promítli
jsme si dva filmy.
V pátek dopoledne jsme vyráběli svícny
ze sklenic. Lepili jsme na ně obrázky
z ubrousků a vytvářeli „zasněžené“ ornamenty z lepidla a jedlé sody. Před obědem
jsme šli na zahradu a pod zkušeným dohledem prováděli horolezecké kousky na
lanech zavěšených na stromě. Odpoledne
jsme vyráběli vánoční přání z čajových
sáčků a pak se šli projít kolem Knínice
a zahrát nějaké hry. Se setměním jsme pak
vyrazili na louku za vesnici, kde nás čekala
halloweenská bojovka nedalekým lesíkem.
Podle svíček a svítících náramků jsme na
trase hledali dopisy s otázkami a na závěr
pak každého čekal sladký poklad a trochu
toho postrašení.
V sobotu jsme vyrazili opět na celodenní
výlet. Tentokrát jsme jeli autobusem do
Zubrnic, kde jsme se podívali do železničního muzea. Pak jsme se šli projít k vodnímu mlýnu a odpoledne jsme navštívili
zubrnický skanzen. Prohlédli jsme si několik domů, stodolu se zemědělskými stroji,
sušárnu, kostel, školu a nakonec obchod.
Do chalupy jsme pak dorazili už skoro za
šera. Po večeři se konal oblíbený „večírek“.
Zpívali jsme písničky, hráli hry, předváděli
scénky. Protáhl se na dvě a půl hodiny
a povedl se.
V neděli už nás čekalo balení a úklid,
stihli jsme se podívat i na místní koně. Po
obědě jsme vyrazili do Ústí, kde jsme se
prošli centrem a jako vždy pak skončili
v cukrárně Barborka, kde jsme se řádně
občerstvili. Cesta vlakem rychle utekla
a před čtvrtou už jsme byli v Řeži. Knínici
Naše vesnice 4/2015
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V zubrnickém skanzenu jsme si vyzkoušeli
těžkou práci s pohonem žentouru.

jsme si užili, počasí nám přálo a tentokrát
to bylo bez sněhu.
Poslední letošní výlet se konal v sobotu
28. listopadu a vydali jsme se do Sedleckých skal. Vlakem jsme dojeli do Prahy
Sedlece a pak jsme vyšlápli 260 schodů na
vyhlídku. Lesem jsme po hřebeni došli až
do Roztok. Cestou jsme si zahráli několik
her a v Roztokách se pak podívali do zámečku, kde jsme zhlédli několik výstav
a v teple cukrárny se najedli. Domů jsme
šli pěšky přes Žalov a Úholičky. Za proměnlivého počasí jsme statečně ušli dvanáct
kilometrů!
Tím máme letošní rok uzavřený, podnikli jsme spoustu turistických i cyklistických
výletů, dvoje kratší prázdniny jsme strávili
na chalupě v Knínici, která se teď pyšní
novou střechou, prožili jsme skvělý tábor
za parádního počasí, takže nezbývá než
popřát sobě i ostatním krásný a na zážitky
jistě opět plný nový rok 2016 a za ten končící poděkovat všem, kteří se na našich
oddílových akcích s radostí podíleli a všem
ostatním za podporu.
Jitka Kroupová, TOM Řež
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Vážení sportovní přátelé,
fanoušci místního fotbalu,
v polovině listopadu byla ukončena pod- slední minutě, zcela náhodnou brankou
zimní část mistrovské soutěže IV. třídy z nepovedeného centru, vyrovnat a takto
okresní kopané a je tedy na místě, jako již nabuzen nás již ve druhém poločase přetradičně, vyhodnocení tohoto období.
hrál a zvítězil. Naše druhá ztráta proběhla
Zatímco v minulých sezónách se náš na hřišti tradičního rivala v Mratíně (4:4),
tým pohyboval převážně v klidném středu kde se jednalo o velmi dobrý, útočný fotbal
tabulky, tak letošní podzimní část dopadla z obou stran, který skončil zaslouženou
nad očekávání výborně. Naši chlapci, pod dělbou bodů. Až závěrečná prohra v povedením nového trenéra Petra Vaňka, před- sledním kole v Bášti (0:3) byla zcela zaváděli přímočarý, ofenzivní fotbal, na který sloužená, na těžkém terénu nás soupeř
byla radost se koukat. Ne náhodou jsme přehrával a ve druhém poločase tuto přeběhem podzimu nastříleli suverénně nejví- vahu zúročil i brankově, jednalo se o jediný
ce branek ze všech týmů soutěže
a bavili sebe i všechny přítomné fa- Konečná tabulka
noušky hezkou hrou. V tomto kon- podzimní části sezony 2015/16
textu je druhé místo zcela zasloužeRk. Tým
+ 0 Skóre Body
né a již teď se těšíme, co si pro nás
1 Sluhy
13 0 0
43:13
39
hoši připraví na jaro. Je pravda, že
2 Husinec-Řež 10 1 2
51:29
31
ne ve všech zápasech byl náš tým
3 Bášť
9 0 4
40:20
27
vyloženě lepší (Záluží, Škvorec, Tou4 Lázně Toušeň 9 0 4
41:33
27
šeň), ale svou bojovností, poctivým
5 Mratín
8 1 4
43:28
25
přístupem a hlavně střeleckou po6
Mochov
7
1
5
36:16
22
tencí jsme tyto zápasy zvládli a vždy
7 Škvorec B
7 0 6
37:26
21
splnili trenérovu geniální taktiku –
dát o jeden gól víc než soupeř!!! Ze
8 Veltěž
6 1 6
28:20
19
zápasů, ve kterých jsme nezvítězili
9 Vodochody
4 2 7
19:29
14
(celkem tři), nejvíc mrzí porážka na
10 Sluštice
4 1 8
32:35
13
hřišti suverénních Sluh (3:4), kde
11 Přišimasy
3 1 9
28:53
10
jsme v prvním poločase byli jasně
12 Líbeznice B
3 0 10 25:53
9
lepším týmem, ale bohužel proměni13 Záluží
1 3 9
12:42
6
li jen zlomek vypracovaných příleži14 Nehvizdy B
1 1 11 19:57
4
tostí, načež dokázal soupeř v po-
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podzimní zápas, kdy jsme nedokázali skórovat a ani si nevypracovali příliš mnoho
brankových příležitostí. Nicméně se jednalo o jedinou výjimku, jinak naši chlapci na
domácím hřišti neztratili v průběhu podzimu ani bod a z našeho hřiště vytvořili nedobytnou tvrz – někdy to bylo zcela s přehledem (Přišimasy 8:1, Veltěž 4:1, Mochov
3:0) a jindy zas šlo o to správné drama až
do poslední vteřiny (Škvorec 3:2, Toušeň
5:4), kdy jsme v obou případech prohrávali a rozhodli o našem vítězství až v nastaveném čase (se Škvorcem jsme dokonce
otáčeli ze stavu 0:2 a s vyloučeným hráčem navrch – prostě fantazie).
Ve všech případech jsme předváděli
bojovný, kolektivní výkon, kdy se celý tým
zapojil do útočení, z čehož nejvíce těžil náš
tradičně nejlepší střelec Libor Černý (17
branek) a jeho parťák v útoku Standa Kadlec (10). Tak věřím, že chlapcům přes zimu
nezvlhne střelecký prach a budou pálit
ostrými i v jarní části soutěže. Při tomto
ofenzivním stylu se logicky občas vyskytnou drobná okénka v obraně, kde má
možnost vyniknout naše brankářská jednička Jakub Strnad, který nejednou svými
bravurními zákroky potvrdil oblíbené heslo
našich věrných fanynek – Kubíček je nejlepší!
Určitou zajímavostí je, že v průběhu
podzimu bylo proti našemu mužstvu odpískáno osm pokutových kopů (v drtivé většině oprávněných), zatím co my jsme nekopali penaltu ani jednu. O to cennější je, že
se naši chlapci dokázali prosadit ze hry
vypracovanými akcemi a nespoléhají se na
dárky od rozhodčích…
Naše vesnice 4/2015
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Pokud jde o starou gardu, zde probíhal
klasický scénář z minulých let – několik
přátelských zápasů s různorodými výsledy, víkendový výlet do jižních Čech s vložeky,
Li
na
ja
ně

„Na jaro mám jasný cíl – minimálně
dvacet vstřelených branek,“ nejlepší
střelec týmu Libor Černý právě zaučuje
nastupující generaci, sebevědomí do
jarních bojů mu rozhodně nechybí. ☺

ným přáteláčkem a na závěr schůzka
v Kozibaru o dalším fungování tohoto týmu.
Návrhů padlo několik, ale nakonec se
ujednalo, že vše bude probíhat jako doposud, jen by to chtělo vylepšit docházku
některých jedinců a zároveň zlepšit vzájemnou komunikaci ohledně účastí na zápasech.
Závěrem bych rád poděkoval všem
hráčům, realizačnímu týmu, divákům (zejména fanynkám na venkovních zápasech)
a všem, kteří podporují naše kluky na hřišti. Zároveň popřál hezké prožití vánočních
svátků, co nejúspěšnější vstup do nového
roku, hodně zdraví a pohody a koncem
března se budeme těšit na zahájení dalších bojů na našem hřišti, kam jste všichni
srdečně zváni (přesný rozpis jarních zápasů uveřejním v příštím vydání).
Michal Ráž, prezident klubu
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Biatlon, a tady?!
Je sobotní zimní ráno, za okny tma
a nevlídné počasí. My máme sraz před
devátou v Jizerských horách na běžkách.
„My“ říkáme Klubu biatlonu Pravý
Hradec Klecany, který má (zatím)
sedm husinecko-řežských členů
a další z Klecan a Zdib. Na stadionu
v Bedřichově se učíme běžkařské
technice a poté vyrážíme společně do hor.
Odpoledne už můžeme být zpátky doma
v posteli, vysportovaní, děti i rodiče.
Je středeční odpoledne, v Dolních kasárnách v Klecanech připravujeme terče na
pravidelný trénink. Využíváme prostor naší
desetimetrové bezpečné střelnice, v případě nepřízně počasí v zázemí výstrojáku,
pohybovou a atletickou průpravu směřujeme v zimě, pokud to jen trochu jde, ven.
Co nás to napadlo, iniciovat v nížině
zimní sport, který má v Praze dva oddíly?
Jenže biatlon není jen zimní, letní varianta
sestává z běhu a střelby, na startovní listině českého poháru v letním biatlonu 2016
snad nebudeme chybět. Chceme vést děti
k pohybu, zodpovědnosti, fair play a biatlon
zůstává pro starší děti atraktivní i v konkurenci počítačových her.
Klub biatlonu Pravý Hradec Klecany je
určen dětem od osmi let. Funguje od září
2014 pod klecanským klubem Klíček. Je
registrovaný u Českého svazu biatlonu, jeho cílem není vrcholový sport, ale nadšení
pod kvalitním vedením. Podpora svazu,
dotací a sponzorů umožnila vybudování
střelnice a získání závodních vzduchovek.
Nadále se rozvíjíme a hledáme zdroje, roz-
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šiřujeme vybavení, aby u nás děti našly
vztah ke sportu a měly potřebné zázemí.
Od začátku činnosti jsou pro nás prioritou
profesionální trenéři, kteří vedou děti
psychicky i fyzicky zdravým způsobem. Jedná se o mladé bývalé biatlonové závodníky, kteří jsou zapálení,
pro děti představují vzor, autoritu
i starší kamarády, pro nás rodiče jistotu
dobrého rozumného vedení.
Pokud vás mrzí, že jsou běžky pro děti
nuda a sami si proto nezajezdíte, patříte
k nám. Naše děti hory baví, jsou podpořeny
kamarádským kolektivem, který v letošním
školním roce tmelíme dvěma zimními a jedním letním soustředěním. Aktivní účast rodičů vítáme, děti mohou jezdit na hory samy

i s rodinami. Pokud se vám naše činnost líbí,
můžete ji podpořit, jako začínající oddíl hledáme zdroje k financování základního vybavení. Kontaktujte nás přes Facebook Biatlon
Klecany nebo se přijďte podívat na trénink.
Přejeme vám hezkou zimu, všem lyžařům hodně sněhu na horách a těšíme se na
shledanou v bílé stopě.
Anna a Jakub Červenkovi
www.klubklicek.cz/kurzy/biatlon/
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Slavnostní
rozsvícení
vánočního stromu
Sešli jsme se první adventní neděli 29.
11. na zcela zaplněném parkovišti před
penzionem Hudec. Ještě chvíli před začátkem to vypadalo, že celé odpoledne
proprší, naštěstí se ale počasí umoudřilo.
Kdo chtěl, mohl si nakoupit sladkosti a dárečky na adventním trhu a zahřát se čajem
nebo svařeným vínem od našich hasičů.
V šestnáct hodin nám potom děti ze školky
a ze školy zazpívaly koledy a společně
s paní starostkou rozsvítily vánoční strom.
Letošní vánoční strom je tak trochu výjimečný – vyrostl totiž v severočeské Knínici, kde má chalupu náš oddíl TOM Řež.
Jiří Kroupa
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Žijeme v unikátním místě,
které si zasluhuje péči
Rádi bychom vám představili Spolek
pro ochranu přírody a krajiny obce Husinec, který jsme založili letos 29. května a jehož cílem je ochrana přírody
a krajiny v naší obci a její udržitelný
rozvoj.
Naše obec je součástí územního celku,
který je tvořen unikátní krajinou v blízkém
okolí Prahy, představující taktéž hodnotnou
součást života jejích obyvatel. Proto si podle nás tato krajina zasluhuje adekvátní péči
a ochranu při územním a strategickém
plánování v ní.
Bohužel v letech předešlých byl trend
při prosazování změn na území naší obce
udáván zejména ekonomickými zájmy developerů, které se jasně stavěly nad zájmy
ochrany přírody a krajiny, nad hodnoty,
které nelze jednoduše vyčíslit a lze je tedy
snadno ignorovat.
Proto se teď nacházíme v situaci, kdy je
územním plánem vymezeno nadbytečné
množství ploch určených k zástavbě, což
v konečném důsledku může znamenat
zhoršené podmínky života všech obyvatel
v obci z důvodu úbytku zeleně, zvýšeného
počtu projíždějících a parkujících aut či
nedostatečné kapacity míst ve škole
a školce. Na tento fakt mimo jiné poukazuje zpráva o uplatňování územního plánu
Husinec, vypracovaná paní Ing. ak. arch.
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Sylvou Matějkovou z Odboru územního
rozvoje a památkové péče, Městského úřadu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav ze
dne 18. 5. 2015, nadřízeného orgánu obce
Husinec.
Za Spolek jsme proto již vstoupili do
aktivních procesů plánování zástavby v obci a navázali jsme komunikaci s dotčenými
úřady a orgány ochrany přírody, přičemž se
snažíme zasadit o to, aby byly přinejmenším dodrženy veškeré zákonné náležitosti
ve smyslu ochrany přírody a krajiny a došlo k minimalizaci negativních dopadů na
rozvoj obce, jak jen to bude možné.
Od začátku sledujeme například plánovanou výstavbu bytových a rodinných domů Nad Údolím nebo výstavbu 24 rodinných domů firmou FIDOS Group.
Naší snahou je tedy především dohled
nad kvalitním plánováním územního rozvoje obce, které by mělo zejména hájit zájmy
svých obyvatel a respektovat přírodní
a krajinné hodnoty územního celku, ve
kterém se nachází.
Pokud se o naši aktivitu zajímáte více,
navštivte naše webové stránky, kde se
dozvíte vše o naší činnosti, případně nás
kontaktujte na e-mailové adrese info@
spolekprohusinec.cz.
Za Spolek pro ochranu přírody a krajiny obce
Husinec, Tomáš Brandýský, předseda
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Miminka, kam se podíváš
V pátek 13. listopadu se konalo vítání nových občánků. Dětí bylo tentokrát tolik (sedmnáct), že jsme je museli rozdělit na dvě skupiny, aby se na obecní úřad všichni s rodiči
i prarodiči vešli. Zazpívaly a zahrály školní děti s paní učitelkou Treslerovou, na vítání to
byla jejich premiéra. Zvládly ji na jedničku. Miminka a rodiče dostali s gratulací malé dárečky. Dopoledne to bylo příjemné jako vždycky, věříme, že nejen pro nás z obecního
JM
úřadu, ale i pro všechny zúčastněné.

Nebát se říci si o pomoc
S přibývajícími roky přibývají i zdravotní potíže, které nás a naše nejbližší
mohou postavit před nutnost hledat
profesionální podporu, protože sami už
na nezávislý život či péči nestačíme.
Naštěstí v naší blízkosti existují instituce, které pomáhají, když věk, postižení i nemoci omezují naši samostatnost,
a umožňují co nejdůstojnější život v rodinném prostředí.
S Farní charitou Neratovice už má
mnoho starších obyvatel Husince a Řeže
zkušenosti. Ochotné a milé pracovnice přivezou oběd, pomohou s úklidem či
s osobní hygienou, doprovodí k lékaři.
S Charitou naše obec spolupracuje dlouhodobě a informace o službách dostanete na
obecním úřadě.
V Národním ústavu duševního zdraví
v Klecanech vznikl AD stacionář, který
poskytuje celodenní péči lidem postiženým či ohroženým Alzheimerovou chorobou či jinými druhy demencí. Pracovníci poskytují odbornou pomoc a radu
i osobám pečujícím o takto postižené.
Obecně prospěšná společnost ŽIVOT 90
Naše vesnice 4/2015
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pomáhá seniorům zvládat samotu, poskytuje jim díky tísňovému tlačítku jistotu
v případě pádu, úrazu, nemoci, přepadení.
Hospic sv. Václava poskytuje domácí
hospicovou péči nevyléčitelně nemocným
a psychologickou pomoc jejich rodinám.
A spolek Kulínek pomáhá lidem
s mentálním postižením v zařazení do
společnosti.
Následující stránky jsou tak určeny nejen seniorům, nemocným či postiženým,
ale i jejich rodinným příslušníkům, blízkým
a přátelům. Pro další informace o službách
na nich najdete kontakty na profesionály,
kteří s vámi proberou vaše problémy a poradí, co dál. Neváhejte se na ně obrátit,
jestliže máte pocit, že služba by vám mohla pomoci. Služby jsou většinou zpoplatněny, nejedná se ale o nedosažitelné částky
a pracovníci vám poradí i se zdroji financování. Pokud by se vám přesto zdálo, že si
pomoc, kterou potřebujete, z finančních
důvodů nemůžete dovolit, neváhejte a obraťte se na obecní úřad. Řešení najdeme
společně.
Jana Münzbergerová, starostka
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NÚDZ
Denní stacionář
pro seniory
Jde o odlehčovací službu určenou pro
seniory s kognitivními problémy, pro seniory ohrožené demencí a pro seniory
s demencí. Stacionář funguje v rámci Oddělení kognitivních poruch Národního ústavu duševního zdraví. Díky tomu můžeme
poskytovat komplexní péči osobám s kognitivní poruchou (Alzheimerovou nemocí
i s jinými typy demence) i pokud mají další
psychiatrické komorbidity. Tým stacionáře
se sestává z různých profesí. V týmu najdete sociální pracovníky, psychology, lékaře,
zdravotní sestru. Cílem služby je zajistit
seniorům s Alzheimerovou nemocí sociální
kontakt s vrstevníky, nácvik a upevňování
motorických, psychických a sociálních
schopností a dovedností, poskytnout pomoc
se vyrovnat s příznaky a důsledky nemoci
a zároveň pomáhat rodinám a pečujícím
osobám při zvládání jejich obtížné životní
situace, umožnit jim pracovat nebo poskytnout čas na nezbytný odpočinek. Kromě
péče o seniory je cílem denního stacionáře
i poskytování základního sociálního poradenství pro pečující osoby, poskytování informací o nemoci, seznámení se s nemocí,
aby se předcházelo sociálnímu vyloučení
seniorů s Alzheimerovou nemocí.
Stacionář je v provozu v pracovní dny
od 7.00 do 16.30 h.
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Pro další informace nebo pro podání
žádosti o pobyt v denním stacionáři kontaktujte sociální pracovníky:
Romanu Jarošovou, tel.: 283 088 153,
e-mail: romana.jarosova@nudz.cz
Bc. Jakuba Sobotku, tel.: 283 088 154,
e-mail: jakub.sobotka@nudz.cz
Našimi klienty se mohou stát:
• senioři s různými typy demence
(Alzheimerova nemoc, vaskulární
demence apod.),
• senioři po mozkové příhodě,
• senioři ohrožení demencí,
• senioři, kteří pociťují dlouhodobé
zhoršování své paměti, pozornosti,
vyjadřování nebo dalších poznávacích
schopností.
V případě potřeby provádíme u klientů dohled nad užíváním léků, pomoc při základních sebeobslužných úkonech (pomoc při
hygieně, pomoc při jídle, oblékání). Službu
nemůžeme poskytovat imobilním seniorům, kteří potřebují ošetřovatelskou péči,
osobám s akutním infekčním nebo parazitárním onemocněním, osobám závislým na
omamných a návykových látkách, osobám
se závažnými psychiatrickými diagnózami
projevujícími se zvýšenou agresivitou.
Naše vesnice 4/2015
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Život 90
tísňová péče pro seniory – nonstop
pomoc v krizových situacích
Pád • Nevolnost • Slabost • Přepadení
• Strach ze samoty
Tísňová péče Života 90 je komplexní
sociální služba, jejímž hlavním cílem
je ochránit zdraví a životy seniorů a osob
se zdravotním postižením. Služba dodává
svým uživatelům pocit bezpečí při každodenním životě, doma i venku. Pomáhá
tak žít i ve vysokém věku plnohodnotně,
beze strachu a ve vlastním prostředí. Služba je tu pro seniory a osoby se zdravotním
postižením, kteří žijí sami, i pro ty, kteří
jsou aktivní a chodí ven. Stiskem tlačítka,
které u sebe uživatel nosí, se v případě
nouze spojí s nonstop dispečinkem.
Domácí tísňová péče
(= stacionární zařízení)
Je určena méně aktivním seniorům
a osobám se zdravotním postižením, kteří
žijí ve svých domovech, kde tráví většinu
svého času sami. Služba je navázána na
pevnou telefonní linku v bytě uživatele nebo může být napojena přes samostatnou
mobilní – GSM síť (nutno zřídit si SIM kartu
s paušálem, nejlépe u jednoho z běžných
operátorů). Bezpečí uživatele významně
doplňuje pohybové čidlo. To v případě několikahodinového nepohybu v bytě (když
uživatel upadne a nestihne zmáčknout tlačítko) upozorní dispečink. Pomocí domácí

verze tísňové péče pomůžeme navíc uživateli zabezpečit jeho byt před vloupáním.
Pokud uživatel byt opouští (jde na nákup,
odjíždí na víkend, cestuje do lázní), jednoduše zakóduje a byt je střežen.
Mobilní tísňová péče (= tísňový mobil)
Hodí se hlavně pro aktivní uživatele
v seniorském věku nebo pro osoby se
zdravotním postižením. Aktuálně nabízíme
variantu „tísňového mobilu“, tj. mobilní telefon Aligator, typ A870, který má na zadní
straně SOS tlačítko, po jehož stisknutí je
vyslán poplach na náš dispečink, dojde ke
spojení a komunikaci s operátorkou o nastalé situaci. Tento tísňový mobil má také
mnohem přesnější lokalizaci. Funguje po
celé ČR, všude tam, kde je pokrytí signálem zvoleného mobilního operátora – ať už
doma nebo mimo domov.
Senior telefon Života 90 – telefonická
krizová pomoc – 800 157 157
Pokud se cítíte opuštění, zemřel vám
někdo blízký, nemáte si s kým popovídat,
potřebujete podporu, pomoc, radu, máte
starosti – nezůstávejte se svým trápením
sami! Obraťte se na linku Senior telefonu
800 157 157. Voláte zdarma, 24 hodin denně. Kontaktovat pracovníky můžete i e-mailem na adrese seniortelefon@zivot90.cz.

Informace o službách, další možnosti a cenu se dozvíte na telefonu 222 333 546,
kde vám vše vysvětlí zkušené sociální pracovnice.
Naše vesnice 4/2015
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O hospicové péči
a činnosti Hospice
knížete Václava
Hospicová péče je určená pro nevyléčitelně nemocné a umírající a uplatňuje
se tam, kde možnosti kurativní medicíny jsou vyčerpané.
Jejím smyslem již proto není léčit, ale
zabezpečit pacientům co nejkvalitnější
a důstojné prožití jejich poslední životní
etapy. Komplexní hospicová péče se nezaměřuje pouze na fyzickou stránku pacienta, ale i na psychickou, sociální a duševní
a garantuje, že pacient nebude trpět žádnou nesnesitelnou bolestí.
Hospicová péče je u nás poskytována ve
dvou základních formách. Prvou z nich je
forma lůžkového hospice, v němž má pacient obvykle vyhrazen samostatný pokoj.
Bývá zvykem, že ho zde jeho poslední životní etapou doprovází někdo z rodinných
příslušníků. Druhou formou je domácí hospicová péče, která je poskytována pacientovi v jeho přirozeném, domácím prostředí.
Tato forma péče umožňuje, tam kde to je
možné, aby pacient prožil svoji poslední
životní etapu mezi svými nejbližšími. V tomto případě není péče poskytována pouze
samotnému pacientovi, ale je určena i těm,
kteří o pacienta nepřetržitě pečují. Domácí
hospicová péče nenahrazuje ani služby
agentur typu Home Care, ani pečovatelské
služby a ani jimi být na druhou stranu nahrazována nemůže. Je to služba komplexní
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nase vesnice 4_15 cs4.fin.indd 28

a týmová, kde základ týmu tvoří především
zdravotní sestra, lékař a psycholog.
Společnost Hospic knížete Václava,
o. p. s., byla založena v roce 2011 a v současné době poskytuje pouze formu domácí
hospicové péče. Péči poskytujeme na teritoriu západní části Středočeského kraje
včetně Mělnicka a dosud jsme ji poskytovali v šesti okresech tohoto teritoria. Naším
záměrem je rozšířit teritoriální působení
tak, abychom péči poskytovali minimálně
v celé západní části našeho kraje. Vedle
domácí hospicové péče naše společnost
od loňského roku rozšířila svoji činnost i na
další dvě skupiny nevyléčitelně nemocných, a to na pacienty s roztroušenou sklerózou a pacienty s Alzheimerovou chorobou. Těmto skupinám pacientů poskytujeme
respitní péči, rovněž v jejich domácím prostředí.
Společnost Hospic knížete Václava bude
v budoucnosti poskytovat i lůžkovou formu
hospicové péče. V současné době vlastní
rozsáhlý areál bývalého kláštera ve Veltrusech, který získala loni darem od České
provincie Kongregace Dcer Božské Lásky.
V areálu bude realizován projekt, který
bude zahrnovat rekonstrukci vlastní budovy kláštera a výstavbu nových křídel celého
zařízení. To bude určené nejen pro klasické
hospicové pacienty v terminálním stavu,
Naše vesnice 4/2015
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jejichž diagnóza je z převážné míry onkologická, ale budou zde ještě tři oddělení pro
další skupiny nevyléčitelně nemocných,
konkrétně pro pacienty s roztroušenou
sklerózou, Alzheimeriky a pacienty, kteří
jsou trvale a dlouhodobě upoutaní pouze
na lůžko. Celková kapacita zařízení bude
120 lůžek, která budou rovnoměrně rozdělená pro jednotlivá oddělení.
I přes rozsáhlé lůžkové zařízení, které
nyní projektujeme, bude naše společnost
i do budoucna považovat za základ své
činnosti poskytování domácí hospicové

péče, jak je to obvyklé i ve světě. I sociologické výzkumy dokládají, že cca 80 % populace si přeje zemřít doma. V našem státě
se to bohužel splní pouze cca 20 %.
Naše společnost poskytuje pomoc
lidem na sklonku jejich bytí. Pomoc poskytujeme bezplatně. Abychom toto
mohli naplňovat, potřebujeme i my pomoc druhých. Pomoci nám můžete i vy,
ať již jako spolupracovníci nebo pomocí
finanční. Jak pomoci konkrétně, je možné zjistit na www.hkv-kl.cz.
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Doplňovačka: Prosincová pranostika
Je-li v prosinci ještě mnoho sedmikrásek, nebude... (dokončení v tajence).
1. Gymnastická nářadí. 2. Město v okrese Ústí nad Orlicí. 3. Byliny (pastuší tobolky). 4. Malé kruhy. 5. Část
oblečení. 6. Uzávěry vody. 7. Chemické prvky. 8. Sutany. 9. Bezmotorová letadla. 10. Skvosty. 11. Malé
záporné elektrody. 12. Zubní náhrady. 13. Prohlubně kruhovitého tvaru na Měsíci.
VYLUŠTĚNÍ Z MINULÉHO ČÍSLA: … sedlák není lenivý.
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Jitka Kroupová
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Kulinek 188x134 11_2015.indd 1
Výtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková Āerná

18.11.15 9:28

Na závěr bychom chtěli poděkovat všem spoluobčanům, kteří nás ﬁnančně podporují ať přímo při našich
akcích nebo zasláním příspěvku na náš účet. Dále pak patří náš dík také všem, kteří nám bezplatně pomáhají.
Děkujeme -

Budete-li se chtít zapojit osobně, nebo máte-li dotazy k naší činnosti, kontaktujte nás prosím na e-mailu
spolek.kulinek@seznam.cz nebo na telefonu 602 203 435.

Díky pochopení obecního úřadu v Bašti a MAS nad Prahou měli někteří z Vás možnost se s námi seznámit
na Bašteckém posvícení nebo na Setkání sousedů nad Prahou v Yard Resortu Předboj. Pojďte se spolu
s Kulínkem více zapojit do akcí pořádaných pro lidi s MP v našem regionu. Věříme, že můžeme změnit pohled
zdravých lidí na postižené spoluobčany a přispět tak k větší toleranci a ohleduplnosti ve společnosti.

A protože nejen práce je smyslem života, rozhodli jsme se podporovat také další aktivity, které pomohou
s lepším začleněním do společnosti – např. návštěvy různých kulturních akcí, divadelních představení, koncertů,
výstav apod. Letos na podzim jsme připravili návštěvu tří divadel a na příští rok už připravujeme další akce.
Hledáme v okolí další kamarády s mentálním postižením, kteří by se chtěli těchto aktivit účastnit. Moc
prosíme rodiče, sourozence nebo přátele lidí s MP, aby jim vysvětlili o jaké akce se jedná a v případě jejich
zájmu nás kontaktovali. Aktuální přehled o tom, co právě chystáme, najdete na facebook.com/spolekkulinek

Žijeme v hektické době plné stresu a shonu. Všichni někam spěcháme a nevidíme,
že tu s námi žijí lidé, kteří nejsou tak pracovně výkonní a mají různá zdravotní
omezení. Přesto by velmi rádi v rámci svých možností pracovali. Jsou vděční
za vlídné slovo, porozumění i případnou pomoc. Snaží se nalézt své uplatnění.
Najít práci pro dospělého člověka s mentálním postižením je velmi obtížné. Těžko
prezentují své dovednosti a zpravidla mají problém s komunikací. My jim chceme
pomoci práci najít, případně se i přímo podílet na vytváření vhodných pracovních
míst.

Vážení,
chtěli bychom Vám představit „Spolek Kulínek“. Spolek sdružuje rodiče a přátele
lidí s mentálním postižením. Jeho cílem je zapojit dospělé lidi s mentálním
postižením do většinové společnosti.
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Malé máslovické muzeum másla v Máslovicích srdečně zve na

BETLÉM Z MÁSLA
Betlém z másla je vystaven v muzeu
od 29. listopadu 2015 do 31. ledna 2016

MYSLIVECKÝ SPOLEK ZDIBY – KLECANY
MYSLIVECKÝ VÁS
SPOLEK
ZDIBY
SRDEČNĚ
ZVE NA– KLECANY
VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

kultura
TRADIČNÍ
TRADIČNÍ

MYSLIVECKÝ
MYSLIVECKÝ

BÁL

V muzeu je ke zhlédnutí kromě stálé expozice i výstava

16. 1. 2016
16. 1. 2016
V SÁLE
V SÁLE

3.díl cyklu Vánoce ve světě
Otevírací doba muzea: so+ne 10–12 a 13–16 h;
mimo tyto dny pouze po předběžné objednávce (min. 10 osob).
Otevírací doba o vánocích: 21. - 31.12. otevřeno denně 10-12 13-16 h,
1.1. otevřeno od 13 do 16 hodin.
Vstupné: základní 30 Kč, senioři, studenti a děti 20 Kč,
rodinná vstupenka (2 dospělí + děti) 80 Kč.
Máslovice jsou 18 km na sever od Prahy. Adresa: Máslovice Pražská 3
Spojení: Autobusem 374 od metra C Kobylisy. Cesta trvá 30 minut. Autem směr
Teplice, Klíčany, Postřižín, vlevo na Máslovice. Vlakem z Masarykova nádraží
do Libčic nad Vltavou a přívozem přes řeku dále 1,2 km do Máslovic.
Další informace na : info@maslovice.cz nebo na tel: 724 191 246, www.maslovice.
betlemangl-vanioceA5.indd 1
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20.00
20.00
0 00

SOKOLOVNY
SOKOLOVNY

VE
VE

HODIN
HODIN

VELTĚŽI
VELTĚŽI

K TANCI A POSLECHU ZAHRAJE
TANCI A POSLECHU
ZAHRAJE DOUŠI
TANEČNÍKORCHESTR
STANISLAVA
TANEČNÍ ORCHESTR STANISLAVA DOUŠI
BOHATÁ
BOHATÁ
BO

ZVĚŘINOVÁ TOMBOLA
ZVĚŘINOVÁ TOMBOLA
A
VSTUPNÉ

150

KČ

VSTUPNÉ
150 KČU ŘEHÁKŮ VE VELTĚŽI
2. 12.
2015 V RESTAURACI
KAŽDOU
STŘEDU
ODV18.00
DO 20.00
HODIN VE V EL
PŘEDPRODEJ
PRO
OD 2. 12.
2015
RESTAURACI
U Ř EHÁKŮ
ELTĚŽI
KAŽDOU STŘEDU
18.00
20.00
KONTAKT
: P AVEL OD
M ÍŠEK
, TELDO
. 603
262HODIN
182
KONTAKT : P AVEL M ÍŠEK , TEL . 603 262 182
PŘEDPRODEJ OD

16. 10. 2015 8:43:57

VÁŽENÍ A MILÍ SPONZOŘI A DÁRCI,
V ROCE 2016 OPĚT PROBĚHNE
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
V TERMÍNU OD

3. 1.

DO

10. 1. 2016

VÝTĚŽEK TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY BUDE POUŽIT NA CHARITNÍ
PROJEKTY V ČR I V ZAHRANIČÍ.
ČÁST VYBRANÝCH PROSTŘEDKŮ MŮŽE CHARITA NERATOVICE
POUŽÍT NA ZAKOUPENÍ KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK
PRO SVÉ KLIENTY.
VĚŘÍME, ŽE I LETOS NAJDETE VE SVÝCH SRDCÍCH MÍSTO
A PŘISPĚJETE NA DOBROU VĚC. ZA POMOC A PŘISPĚNÍ DĚKUJEME

ZAMĚSTNANCI FARNÍ CHARITY NERATOVICE
Naše vesnice 4/2015
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Husinec a Řež
v prvních letech Československé republiky (1918–1923)
Válka trvající více jak čtyři roky (1914–
1918) rakousko-uherskou monarchii natolik vyčerpala, že během roku 1918 sílila
radikalizace obyvatelstva a hrozil rozpad
monarchie. Lidé byli zubožení, vyčerpaní
a přáli si nejen konec války, ale i mnohé
sociální změny. A k řadě změn skutečně
došlo.
28. října 1918 si lidé v Praze mylně vyložili nótu ministra zahraničí Andrássyho jako
kapitulaci a začali se srocovat na náměstích
a z úřadů sundávat znaky Rakouska-Uherska. Situace se chopil Národní výbor (tzv.
Muži 28. října), který převzal Obilní ústav,
čímž ovládl zásobování v zemi, vydal první
zákony a zajistil pořádek v zemi. České země
se v tu chvíli proměnily v základ československého státu. Stabilizace ještě nějakou
dobu trvala, musela se sjednotit politika se
zahraničním odbojem, musela skončit válka
(ukončena až 11. listopadu) a nový stát ještě
musel bojovat o některá území. Základy nového státu však byly položeny a 28. říjen se
stal oslavovaným svátkem vzniku Československa. Hned v prvních měsících po převratu a po skončení války nastartovaly změny,
které významně ovlivnily i život obyvatel
Husince a Řeže. Vedení okresů přejímali noví
lidé republikánského smýšlení. Nepřímo
s tím souvisela i snaha vedení obce získat
lepší postavení v rámci okresu a v roce 1919
se podařilo odloučit od Klecan. Od roku 1919
se obec Husinec s osadou Řež stala plně
samostatnou. Vznik republiky však ještě neznamenal automatické zlepšení situace, bída
a nedostatek potravin pokračovala a mnozí
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obyvatelé měst se i nadále vydávali na venkov, aby získali alespoň některé potraviny
k přežití. I nadále pokračovaly hladové demonstrace a stávky. Vojáci se jen pozvolna
vraceli domů z fronty, někteří legionáři dokonce až v roce 1920. Mnozí lidé umírali na
španělskou chřipku. Na venkově však bylo
přeci jen lépe než ve městech.
Nepříznivě obyvatelstvo zasáhla měnová
reforma z února 1919. Tehdejší měna – koruny – byla totiž stále společná pro všechny
bývalé země monarchie. Na sklonku února
se proto nemilosrdně uzavřely hranice a příslušné úřady provedly výměnu peněz. V praxi to fungovalo tak, že lidé odevzdali všechny peníze, co měli, půlka z toho se jim vrátila
okolkovaná a sloužila jako nová měna,
o druhou půlku lidé přišli. Radikální krok byl
sice nepříjemný, ale zamezil finančním problémům, které měly okolní státy v následujících letech, a umožnil rychlý vzestup československého hospodářství. V listopadu
1918 také došlo k uzákonění osmihodinové
pracovní doby (předtím se pracovalo 10 hodin), což bylo důležité především pro dělníky, kteří se v následujících letech začali
usazovat v Řeži. V roce 1919 se také rozjela
pozemková reforma, která zajímala především zemědělce. Reforma spočívala ve vyvlastnění, zestátnění a přerozdělení vybraných rozsáhlých pozemků. Vyvlastněné pozemky byly bývalým majitelům zaplaceny.
V našem okolí v úvahu pro rozparcelování
připadaly velkostatky v Klecanech a v Bášti,
přerozdělování se však táhlo ještě celou
řadu let.
Naše vesnice 4/2015
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historie
Ve složité situaci prvních poválečných
měsíců vedl obec místo pětašedesátiletého
starosty Josefa Srby z Řeže 1. radní Antonín
Kužel z Husince, a to až do poloviny roku
1919, kdy proběhly vůbec první volby v nové
republice. Volby z 15. června 1919 přinesly
řadu novinek a měly velký vliv na další vývoj
státu. Jednalo se o volby do obecních zastupitelstev, ve kterých vůbec poprvé volili
všichni občané starší 21 let včetně žen. Na
celorepublikové úrovni triumfovala levice,
nejvíce hlasů získala česká sociální demokracie, potom německá sociální demokracie
v německých oblastech a za nimi Československá strana socialistická. Ve většině měst
a obcí se dostali do vedení zcela noví lidé
a tyto změny vedly i k pádu první vlády Karla
Kramáře a jeho všenárodní koalice. V důsledku toho se utvořila tzv. Rudozelená koalice pod vedením nového premiéra, sociálního demokrata Vlastimila Tusara. Ani Husinec
s Řeží nebyly výjimkou, starostou se stal
sociální demokrat Antonín Čibera, který ještě před válkou pracoval jako obecní hlídač.
Ve vesnicích však nedocházelo k tak velkým
změnám jako ve městech. Do vedení se sice
na rozdíl od předchozích let mohl dostat jakýkoli obyvatel obce, klíčovou roli přesto
hráli stejně jako v minulosti místní zemědělci. Ze zápisu obecního zastupitelstva z dubna 1920 vyplývá, že do vedení obce nastoupili spíše mladší zástupci starých místních
rodin. Václav Srba vedl hospodářskou radu,
později byl pokladníkem obce. Rolník z Husince čp. 2 Karel Tichý předsedal finanční
komisi, stavební a bytovou komisi vedl Václav Laštovka z Husince čp. 16. Chlebovou
komisi, která zodpovídala za zásobování
obyvatelstva, řídil Josef Vrba. V zastupitelstvu byl kromě toho i majitel největšího
řežského statku Karel Bulvas.
Naše vesnice 4/2015
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Ze sčítání obyvatelstva v roce 1921 se
dozvídáme, že tehdy žilo v Husinci 115 obyvatel ve 22 domech a v Řeži 97 obyvatel ve
14 domech. Ve stejném roce vznikla Silika,
akciová společnost na výrobu stavebních
hmot. První zmínky o působení Siliky v Řeži
se objevují na začátku 20. let, kdy skupovala
a pronajímala si některé pozemky v Řeži.
Oficiálně byla založena 8. srpna 1921. Sídlo
firmy se nacházelo v Praze v ulici Na Florenci 5, v Řeži sídlila v budově čp. 16, kde si
v roce 1922 jako první v obci nechala zřídit
telefon. Kapitálově byla provázaná s Legiobankou a Agrární bankou. V obci lámala kámen a využívala místní pískovnu, která se
zde nacházela již od začátku století, kdy jí
zbudovala firma Lanna. Silika nabízela mnoho pracovních míst, což vedlo k příchodu
nových obyvatel, kteří si v obci stavěli domky nebo bydleli v dělnických vilkách.
Situace ve státě se pozvolna uklidňovala
a stabilizovala. Lidé opět žili všedními problémy. Děti navštěvovaly obecnou školu
v Klecanech, zemědělci se věnovali své
práci, přistěhovávali se noví zaměstnanci
Siliky. I proto lze v dalších letech sledovat
stavební rozvoj obce. V prvních poválečných
letech zde získali domovské právo senátor
Rudolf Jaroš a novinář Věnceslav Švihovský.
Na podzim 1923 vypsala vláda nové obecní
volby, neprobíhaly však ve všech místech
najednou, v naší obci k nim došlo až v následujícím roce. Vývoj v dalších letech pod
novým zastupitelstvem bude tématem příštího příspěvku.
Jiří Šoukal
Použité prameny a literatura:
SOkA Praha-východ, fond Archiv obce Husinec, schůze
obecního zastupitelstva 1919–1923.
Retrospektivní lexikon obcí Československé republiky
1850–1970, I. Díl, svazek 1. Federální statistický úřad, Praha
1978, s. 160.
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sousedství

Bezpečnost...
vždy na prvním místě!
Konec roku 2015 lidi v naší zemi nezastihl jen ve slavnostní náladě, ale
i s nakrčeným čelem a řadou otázek
spojených s obavami o bezpečnost
vlastní i blízkých. Mediální kauzy a bulvární honba za senzacemi tuto atmosféru nezklidňují, naopak. Ostatně nevyhnulo se to ani areálu ÚJV Řež.

fikační kartu s oprávněním ke vstupu do
daného objektu nebo autorizovaný doprovod. Uvnitř některých budov navíc platí řada dalších omezení pohybu osob. Tím je
nastaven třístupňový režim ochrany. Ani
zvědavý redaktor na chodníku areálu se
nedostane do žádné z chráněných budov
nebo pracovišť.

I ochrana má svá pravidla
Je třeba hned v úvodu říci, že tvrzení, že
volný pohyb cizího člověka uvnitř našeho
oploceného areálu představuje závažné
porušení bezpečnosti, a že došlo, citujeme:
k průniku do přísně střeženého pásma,
konec citátu, je „novinářská kachna“!
Zvláštní režim fyzické ochrany mají v areálu jen definované specifické
budovy a tento režim je pravidelně kontrolován i ze strany
Státního úřadu pro jadernou
bezpečnost, a ten v rámci
svých inspekcí nezaznamenal
v tomto směru nikdy žádné
pochybení.
Na řadě dalších objektů či
pracovišť platí specifické režimy pohybu osob a materiálu, což je dáno charakterem
jejich činnosti. Systém je nastaven tak, že do žádné takové budovy se nedostanete,
pokud nemáte platnou identi-

Realita...
Areál ÚJV Řež je rozsáhlý. Pojme několik
Václavských náměstí a sídlí zde, vedle nás,
na tři desítky firem, společností a výzkumných institucí. Je třeba si uvědomit, když
se hovoří o jeho zabezpečení nebo bezpečnosti, že plot slouží k vymezení pozemku
a k upozornění, kde končí pozemek veřejný

Fotbalové hřiště při nácviku kompletního vyklizení areálu ÚJV.
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ce v okolí (hluk, stavební ruch, apod.). Tuto
akci plánujeme realizovat postupně po
krocích v následujících letech.

Letecký transport nízkoobohaceného jaderného paliva pro výzkumný reaktor LVR-15.

a začíná ten soukromý. Skutečnost je taková, že největším nepřítelem oplocení areálu
je volně žijící zvěř, padající stromy, uvolněné kamení ze skal a v neposlední řadě lidé,
kteří nectí soukromé vlastnictví. To jsou
„pachatelé“ nadzvednutých spodních částí
plotu nebo jiných poškození. Je to sice
stále se opakující situace, ale i tak jsme
v uplynulém období provedli opravu plotu
v celé jeho délce.
... a plány
Výměna několika kilometrů plotu v lese
ve stráni a kolem skal představuje náročný
investiční projekt s nutností celé řady zásahů do lesního porostu, zajištění přístupu
techniky apod. Vyžaduje nejen dlouhou
a kvalitní přípravu včetně jednání s mnoha
úřady, ale i zvýšení nepohodlí obyvatel obNaše vesnice 4/2015
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Bezpečný areál i obec
Tak jako jednou měsíčně zkouší obec sirény, aby měla jistotou, že bude včas varovat občany před nečekanou hrozbou, provádíme i my v areálu celou řadu cvičení.
Například letos jste si mohli všimnout velkého přesunu lidí na fotbalové hřiště při nácviku kompletního vyklizení celého areálu.
Ale řadu z nich ani nezaznamenáte,
i když jsou o nich obec, kraj a příslušné
instituce informovány dle platné legislativy.
A to poslední slovo je zásadní: legislativa.
Například bezpečná přeprava jaderného
paliva podléhá velmi přísným legislativním
pravidlům, mezi která patří například poskytování informací o aktuálních termínech, plánované trase převozu nebo účelu.
Jejich porušení spadá do kategorie trestných činů. A tak, přesně podle předpisů,
v podvečerních hodinách 12. listopadu
2015 přijel do areálu ÚJV Řež transport
s čerstvým jaderným nízkoobohaceným
palivem pro výzkumný reaktor LVR-15. Do
České republiky bylo palivo transportováno
letecky. Dopravu realizovala společnost,
která má s bezpečnou přepravou dvacetileté zkušenosti.
Chceme být a budeme bezpečným sousedem pro obec i v roce 2016. Věřte
nám, že nic nepodceňujeme. I pro nás je
totiž Husinec-Řež domovem, a to už
šedesát let.
ÚJV Řež
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Písnička Husinec-Řež
pro dětský sbor Husínek složila Zuzana Treslerová,
učitelka 2. třídy ZŠ a MŠ Husinec-Řež

Husinec-Řež

Husinec-Řež vánoční

D
A6
Hm
Znám nádhernou vesnici v údolí,
Em
kde skály líbají mraky,
A6 Em6
A7
kde ptáci tancují s oblaky,
D
kde slyšíte, jak houkají vlaky.
D
A6
Hm
Takový malý ráj na zemi,
Em
který kamenný pasáček střeží.
A6
Em6
A7
Do trávy kapky rosy padají,
D
na řece mlha leží.
D A6
Hm
Žijí tam zakleté princezny,
Em
co bílé kabátky nosí.
A6 Em6
A7
Zobáčky travičku zobají,
D
ty princezny jsou totiž husy.

D
A6
Hm
Znám nádhernou vesnici v údolí,
Em
kde vločkami stromy se třpytí.
A6 Em
A7
Kde andělé na střechy sedají,
D
kde slyšíte krásný smích dětí.
D
A6
Hm
Sněhulák na stráni postává,
Em
do dálky zasněně kouká.
A6
Em A7
Se sněhem vítr si pohrává,
D
vlak v dálce přes řeku houká.
D
A6
Hm
Vločky ti na řasy padají,
Em
večer se z komínů kouří.
A6
Em
A7
A přání k nebesům stoupají:
D
Zdraví!; Štěstí!; Ať se daří!.

D
G
D
Ref.: Husinec-Řež, tam já to miluju,
D
A
D
Husinec-Řež, je v srdci mém.
D
G
D
Husinec-Řež, tam já to miluju,
D
Em A
D
Husinec-Řež, je v srdci tvém.

D
G
D
Ref.: Husinec-Řež, tam já to miluju,
D
A
D
Husinec-Řež, je v srdci mém.
D
G
D
Husinec-Řež, Vánoce nádherné
D
Em A7
D
ze srdce vám přejeme všem.

Pište do Naší vesnice! Stojíme o vaše příspěvky k jakémukoliv tématu, probíranému nebo ne,
otevřít ho můžeme vždycky. Periodický tisk územního samosprávného celku. NAŠE VESNICE
vydává Obecní úřad Husinec-Řež, uzávěrka 4. 12. 2015, registrováno u OkÚ Praha východ
č. MK ČR 12688. Redakce: tel. 220 940 309, e-mail: ou@husinec-rez.cz, www.husinec-rez.cz
Zpravodaj je tištěn díky podpoře ÚJV Řež, a.s.; www.ujv.cz
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