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nase vesnice 1_16 cs4_fin.indd 1

4.3.16 11:58

zastupitelstvo
Souhrn usnesení k zápisu č. 9/2015 ze
zasedání zastupitelstva obce Husinec
konaného dne 14. 12. 2015
usnesení č. 1/9/2015: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2015 ve znění přílohy č. 1 tohoto
zápisu.
usnesení č. 2/9/2015: ZO pověřuje starostku k provedení rozpočtového opatření č. 10
k rozpočtu za rok 2015 pro operace, které vzniknou za období od 15. 12. 2015 do 31. 12.
2015 bez určení konkrétní výše v Kč. Jde o tyto rozpočtové změny:
• Přijetí a případné realizace výdajů účelově poskytnutých transferů.
• Výdaje k odvrácení škod, prevenci havárií, řešení havárií a živelních pohrom, výdaje
ve stavu nouze, výdaje na vyměřené pokuty, výdaje dle pravomocného rozhodnutí
soudu a další výdaje, kde může dojít ke škodám z důvodu časového prodlení.
• Změny rozpočtu v důsledku upřesnění členění dle plné rozpočtové skladby
v případech přesunů příjmů a výdajů.
Provedené rozpočtové změny v uvedených případech budou předloženy v konkrétních
částkách zastupitelstvu na prvním zasedání roku 2016.
usnesení č. 3.1/9/2015: ZO schvaluje rozpočet obce na rok 2016 ve znění přílohy č. 2 se
změnami oproti návrhu vyvěšenému na úřední desce, který je přílohou č. 3.
usnesení č. 3.2/9/2015: ZO schvaluje výhled na rok 2017 a 2018 ve znění přílohy č. 4.
usnesení č. 4/9/2015: ZO schvaluje cenu stočného pro tlakovou kanalizaci ve vlastnictví obce
Husinec na rok 2016 ve výši 28,70 Kč/m3 s platností od 1. 1. 2016.
usnesení č. 5/9/2015: ZO schvaluje přijetí závazných ukazatelů pro ZŠ a MŠ Husinec-Řež na
kalendářní rok 2016, přesné částky jsou uvedeny v příloze č. 5 – dopisu ředitelce školy.
usnesení č. 6/9/2015: ZO schvaluje rozpočet Dobrovolného svazku obcí Údolí Vltavy ve znění
přílohy č. 6.
usnesení č. 7/9/2015: ZO schvaluje aktualizaci strategického plánu ve znění Dodatku č. 1 ke
Strategickému rozvojovému plánu obce Husinec 2008–2018 ve znění přílohy č. 7.
usnesení č. 8/9/2015: ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na Rekonstrukci povrchu v ulici
Zahrádky ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst na rok 2016 a zavazuje se ke
spolufinancování akce z rozpočtu obce.
usnesení č. 9/9/2015: ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na Rekonstrukci povrchu v ulici
Zahrádky z MMR, výzvy Podpora obnovy a rozvoje venkova na rok 2016 a zavazuje se ke
spolufinancování akce z rozpočtu obce.
usnesení č. 10/9/2015: ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na Zpracování územního plánu
obce Husinec z MMR, programu Podpora územně plánovacích činností obcí a zavazuje se
ke spolufinancování akce z rozpočtu obce.
usnesení č. 11/9/2015: ZO schvaluje paní Marii Srbovou za členku kontrolního výboru.
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Souhrn usnesení k zápisu č. 1/2016 ze
zasedání zastupitelstva obce Husinec
konaného dne 25. 1. 2016
usnesení č. 1/1/2016: ZO Husinec bere na vědomí rozpočtové opatření č. 10/2015 ve znění
přílohy č. 1 tohoto zápisu.
usnesení č. 2/1/2016: ZO Husinec souhlasí s umístěním sídla pobočného spolku Asociace
TOM ČR, TOM Řež 5101, IČ: 72028777, na adrese 250 68 Řež, U Radnice 64, v nemovité
věci ve výlučném vlastnictví Obce Husinec, na pozemku parc. č. 98 o výměře 318 m2,
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č. p. 64, zapsáno na LV 10001, k. ú.
Husinec u Řeže.
usnesení č. 3/1/2016: ZO Husinec schvaluje záměr prodeje nemovitosti, pozemku parc.
č. 438/4 (zahrada) o výměře 57 m2, ve vlastnictví obce Husinec (vedeno na LV 10001).
usnesení č. 4/1/2016: 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 přípojky na pozemku parc. č. 468/1
v k. ú. Husinec u Řeže, obec Husinec s panem S. V. jako oprávněným.
usnesení č. 5/1/2016: ZO Husinec bere na vědomí, že proběhlo jednací řízení bez uveřejnění,
na základě kterého bude s dodavatelem stavby s názvem „Přístavba MŠ a ZŠ HusinecŘež“, kterým je spol. POHL cz, a. s., se sídlem Nádražní 25, 252 63 Roztoky, IČO:
25606468, uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo. Tento dodatek má za následek
navýšení objemu stavebních prací a rovněž navýšení ceny díla z původních 15.819.442,92 Kč
bez DPH na 16.019.033,26 Kč bez DPH.
usnesení č. 6/1/2016: ZO Husinec schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na
základě JŘBU s dodavatelem stavby s názvem „Přístavba MŠ a ZŠ Husinec-Řež“, kterým
je spol. POHL cz, a. s., se sídlem Nádražní 25, 252 63 Roztoky, IČO: 25606468. Tento
dodatek má za následek navýšení objemu stavebních prací a rovněž navýšení ceny díla
z původních 15.819.442,92 Kč bez DPH na 16.019.033,26 Kč bez DPH.

Parkování u školy
Velmi žádáme rodiče, kteří vozí děti do školy ze školy autem, aby zastavovali na parkovišti u Penzionu Hudec. Zelené plochy u Husinecké ulice jsou auty rozježděné a poničené,
s jarem by proto měly dostat šanci na revitalizaci. Děkujeme za pochopení.

Pozor na padající kameny u Husinecké skály
Naléhavě upozorňujeme na kameny padající ze skály u Husinecké ulice (naproti místu,
kde se pálí čarodějnice). Skála je silně zvětralá a je nebezpečné pohybovat se v její blízkosti. Na místě jsou umístěny nápisy upozorňující na ohrožení.
Naše vesnice 1/2016
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Zimní údržba obce
Letos zima trochu vystrčila drápky. Po dvou letech bez sněhu bylo třeba hrabat, zametat a sypat ulice a chodníky. Podle toho, co nám počasí připraví, vstávají zaměstnanci
technických služeb i ve 4 hodiny ráno, aby stihli zajistit bezpečný pohyb po obci, případně
k údržbě vyjíždějí o víkendu.
Na údržbu máme jednu radlici, jeden smeták a jednu posypovou nástavbu na auto.
A ruce. Všechny komunikace, které obec udržuje, sype pouze štěrkem, husineckou serpentinu zejména kvůli popelářům také solí (Hlavní ulici sype Krajská správa silnic, většinou solí). Solí se cesta ze sídliště k vlaku a autobusové zastávky. Chodníky někdy stačí
promést rotačním kartáčem, někdy posypat štěrkem, někdy je třeba je solit. Stejně v Rokli – přednostně zamést a štěrk, v nouzi sůl. Na lávku sypeme ekologickou sůl Ekogrit.
Kromě bezpečnosti myslíme i na životní prostředí a před solí upřednostňujeme štěrk
JM
vždycky, když je to možné.

Tenisové kurty v Řeži
Od letošního roku převezme obec provozování tenisových kurtů u hotelu Vltava do své
režie. Obec je bude mít v pronájmu od budoucího vlastníka hotelu Vltava za symbolické
nájemné. Správcem kurtů zůstane i nadále pan Šír, pro rezervaci kurtů zajistíme speciální rezervační systém, který umožňuje rezervaci kurtu přes internet, klíče od kurtů by se
měly půjčovat v občerstvení na hřišti. Sezóna by měla začít jako obvykle v dubnu.
Aktuální informace najdete na obvyklých místech – nástěnkách a webu obce.
Ivana Zrzavá

Zamýšlená zástavba v lokalitě Nad Údolím je jednou z věcí, které se opakovaně řeší na zasedáních zastupitelstva i mezi lidmi. Další vývoj není
úplně zřetelný. Z tohoto důvodu je rozumné, aby se ke svému pohledu na
věc přihlásili zastupitelé: občané mají vědět, jak „jejich“ zastupitel přemýšlí a jak se rozhoduje.

Co dál Nad Údolím
Současnost: Bydlení s nedořešenou občanskou vybaveností
Lokalita Nad Údolím je již dnes místem s jednou z největších koncentrací obyvatel
v obci. Už nyní se zde citelně nedostává odpovídající občanské vybavenosti. Chybí místa
k parkování, chodníky a prostor pro bezpečný průchod pro pěší. Velkému počtu mladých
rodin slouží jediné dětské hřiště, na kterém si hrají i děti z dolní Řeže. Již dnes intenzivní
autodoprava činí docházku na autobus nebo do školy málo bezpečnou. Cesta dolů na vlak
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je na hranici technické životnosti. Chybí prostor pro klidné společné posezení a odpočinek
seniorů, kterých v „panelácích“ žije mnoho. Na hraně je ve všední dny kapacita parkoviště dole u hotelu Vltava. Zoufale nedostatečná je v minulosti přehlížená kapacita obecní
školky. I bez další výstavby má toto místo silný demografický potenciál v pokračujícím
nárůstu počtu dětí a starších lidí.

Naše vize: Chceme rozvoj obce a ne noclehárny
Další hromadná výstavba Nad Údolím bez rozvoje občanské vybavenosti je neúnosná
a byla by nezodpovědná. Pro lokalitu si obec nechala zpracovat tzv. kapacitní studii. Ta
v souladu s odůvodněním aktuálního územního plánu jasně říká, že únosné dodatečné
zatížení této části obce je dalších 30 rodinných domů (to odpovídá zhruba 45 bytům). To
je výrazně méně než cca 90 a více bytů, se kterými počítal původní developerský záměr.
Počet bytů ale není vše. Je třeba najít přirozený přechod mezi pětipatrovými činžáky na
straně jedné a přízemními rodinnými domky v sousedství na straně druhé. Musí se sladit
výstavba se sousední přírodou (lesem). Výstavbu musí doprovázet rozvoj občanské vybavenosti. Obyvatelé včetně dětí se musí dostat bezpečně na autobus, musí mít kde se
venku v klidu setkávat, kde si sednout, kde si hrát. Lidé musí mít možnost bezpečně
přijet domů autem a mít kde parkovat. To vše vyžaduje promyšlenou síť chodníků, parkovišť, osvětlení, prostranství, prolézaček, laviček, stínu stromů, dostatek zeleně a obecní
školku a školu dostupnou pro všechny místní děti. Uvedené se týká nejen lokality Nad
Údolím, ale celé obce.

Přístup k jednání: Hledáme průsečík soukromých a veřejných zájmů
Od voleb v roce 2014 jsme iniciovali nebo podpořili řadu pokusů o hledání kompromisu s majiteli pozemků. Občané ostatně mohou vše sledovat na webové stránce obce
http://www.husinec-rez.cz/vystavba-v-obci/vystavba-nad-udolim/. Jednou z posledních iniciativ byl dotaz na majitele pozemků ohledně možnosti odkupu části území. Na
něm by mohlo vzniknout veřejné prostranství s veřejně prospěšnou stavbou, parková
úprava apod. Vše je vedeno snahou v této lokalitě udržet stávající kvalitu života a případně ji postupně rozvíjet jako centrum rozvíjející se obce.
V souladu s již zmíněnou kapacitní studií považujeme za rozumnou a přijatelnou výstavbu maximálně 45 dodatečných bytových jednotek. Protože v místě již dnes vidíme
necitlivé skloubení rázu krajiny se zástavbou, podporujeme vypracování tzv. územní studie. Nechť v ní nezávislí odborníci posoudí a navrhnou vhodné urbanistické řešení prostoru. Studie sice nebude závazná, ale všem včetně občanů a investorů poskytne jasnější
představu o tom, jak může dobré řešení vypadat. Chceme ho hledat v dialogu nejen s investory, ale i s obyvateli lokality i celé obce. Rozumíme soukromým zájmům vlastníků
rozvojových pozemků. Zároveň však silně vnímáme oprávněné zájmy veřejné, které jsou
jiné a dlouhodobé. A tyto zájmy chceme jako zastupitelé sledovat a hájit. Zákon nám to
jako zastupitelům ostatně ukládá. Hledáme životaschopné a dlouhodobě udržitelné řešení,
v němž jde mimo jiné i o rozvoj prostředí podporujícího dobré mezilidské vztahy v obci
Naše vesnice 1/2016
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a rozvoj svobodné a občanské společnosti. Cítíme zodpovědnost za dosažení co nejlepších
podmínek pro všechny ty, kteří tady žijí a žít budou.
Martin Dymáček, Daniel Münich, Jana Münzbergerová, Tomáš Pfeifer

Jakým způsobem by měl a bude
probíhat rozvoj lokality Nad Údolím
Obec by se měla aktivně podílet na budoucím vzhledu a využití svého území. Lokalita
Nad Údolím se vlivem rozvoje a rozšiřování obce v posledních letech stala logickým centrem obce, jak z hlediska polohy, tak zalidněnosti místa. Má velký potenciál, a proto se zde
jako vhodné jeví umístění veřejného prostranství s parkovou úpravou a velmi rozumné by
bylo i umístění občanské vybavenosti typu mateřské školy či dalšího nebytového prostoru
vhodného pro setkávání lidí. Pozemky a stavby v této lokalitě však nepatří obci, jsou vlastnictvím soukromých majitelů.
Povinností obce je zajistit pro své občany dostatečnou infrastrukturu jak veřejnou tak
dopravní a technickou. Nová výstavba tak musí jít ruku v ruce s jejím budováním, aby byl
pro stávající i nově příchozí obyvatele dostatek míst ve školce i škole, dostatek parkovacích míst v lokalitě nové výstavby i v místech napojení na veřejnou dopravu (např. parkoviště u lávky) a aby byl zajištěn bezpečný pohyb chodců (např. nové chodníky). Dalším
důležitým úkolem obce je dohlédnout na zachování komunikačních, zejména pěších propojení nových a stávajících lokalit a také ohlídat, aby v nové lokalitě vzniklo i dostatek
rekreačních a zelených ploch. Na investicích do infrastruktury vyvolaných novou výstavbou by se měli podílet i developeři. Podmínky, kvalita a výše příspěvků by měly být stanoveny v plánovací smlouvě.
V současné době je podle nás lokalita „vybydlená“, stavby v ní jsou fyzicky i morálně
zastaralé a toto území si zaslouží nové pojetí. Starousedlíci pamatují v tomto místě ubytovny pro hlídače vězňů, kteří v padesátých letech minulého století stavěli ÚJV.
Naším názorem je, že v lokalitě Nad Údolím je náhrada dnešních objektů přiměřenou
a rozumnou novou výstavbou lepší než stagnace a udržování současného neutěšeného
stavu. Toho je možné dosáhnout jedině aktivním jednáním s majiteli dotčených pozemků,
případně odkoupením části pozemku pro veřejné prostranství a snahou o dohodu na
rozvoji této lokality, kdy nová výstavba bude kvalitně navržená, nebude předimenzovaná
a pozvedne atmosféru a komfort místa i pro nás, kteří v obci již dnes žijeme.
Není třeba se bát dalšího rozvoje naší obce. Ten dosavadní se u nás v posledních letech
daří lépe než v řadě obcí okolních, včetně integrace nových spoluobčanů do života obce.
Ivana Zrzavá, Marie Těthalová, David Krása

Vaše názory nám pomáhají rozhodovat se,
nenechávejte si je pro sebe!
6
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Čtenářské dílny
Na základě žádosti o podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost byla škole poskytnuta dotace na realizaci projektu
„Čtenářské dílny jako prostředek ke
zkvalitnění čtenářství a čtenářské
gramotnosti“.
Škola vytvořila tematické plány Čtenářských dílen pro 2.–5. ročník základní školy
a z poskytnuté dotace nakoupila 228 nových knih k realizaci těchto dílen. Knihy
jsme vybírali podle věku a zájmů našich
žáků. Máme knihy pro začínající čtenáře,
detektivky, komiksy, pohádky, bajky, báje
a pověsti, sci-fi, fantasy, knihy s tematikou
koní a jiných zvířat, knihy pro dívky a knihy
v anglickém jazyce. Knihy jsou rozděleny
do tříd a po ukončení projektu je zařadíme
do naší školní knihovny.
Prvních šest Čtenářských dílen proběhlo
v období říjen – prosinec 2015, zbylé dílny
budou probíhat do konce školního roku.
Obsahem prvních dílen bylo například zjišťování čtenářských postojů a zájmů žáků,
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Popisujeme hlavní postavu.
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Vystavujeme svoje práce.

charakteristika hlavního hrdiny, kladný
a záporný hrdina, vztahy mezi postavami,
co bych dělal/a na místě hlavního hrdiny,
se kterou postavou z knihy bych chtěl/a
kamarádit a proč.
Žáky Čtenářské dílny velmi bavily. V závěru každé dílny jsme se setkávali s jejich
přáním pokračovat v četbě nebo v práci
nad zadaným úkolem, vždy se na dílnu těšili. Proto jsme se rozhodli v realizaci Čtenářských dílen pokračovat v naší škole i po
ukončení projektu. Nadále budeme podporovat čtenářství a čtenářskou gramotnost.
Máme radost, že někteří žáci začali více
číst, došlo u nich k zlepšení vyjadřovacích
schopností, diskutují o přečtených knihách.
Naučili se nad knihami přemýšlet, hledat
a vidět věci, kterých by si dříve nevšimli
nebo by nad nimi nepřemýšleli.

Podpora logopedické
prevence
Ředitelka školy ve spolupráci s vedoucí
učitelkou mateřské školy vypracovaly projekt a podaly žádost na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, které vypsalo
rozvojový program „Podpora logopedické
prevence v předškolním vzdělávání v roce
2016“.
Náš projekt byl schválen a škole byla
poskytnuta dotace ve výši 15 000 Kč na
nákup pomůcek, které přispějí ke zvýšení
kvality předškolního vzdělávání zaměřeného na rozvoj řečových dovedností dětí
předškolního věku. Škola zakoupí z poskytNaše vesnice 1/2016
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nuté dotace Klokanův kufr. Je to komplexní
pomůcka pro předškolní věk, která byla
vytvořena na základě uznávané publikace
Diagnostika dítěte předškolního věku (autoři Mgr. J. Bednářová a PhDr. V. Šmardová),
je její přímou aplikací a rozšířením. Dává
možnost sledovat dítě podle věkově – kompetenčního systému a spolupracovat na
konkrétních úkolech. Handicapovaným
umožní systematickou práci, nadané děti
zvládnou úkoly s věkovým předstihem
a mohou posilovat své silné stránky.
Jana Chmátalová, ředitelka
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škola a školka

Koulování na školní zahradě

Zimní čas plný radovánek
v naší mateřské škole
K zimním radovánkám je potřeba sníh.
I když ho letos zatím bylo málo, snažíme se
si sníh co nejvíce užít. Na školní zahradě
pořádáme koulovačky, sjíždíme „kopce“ na
sněžných lopatách, děláme andělíčky, stopy. Když kvalita sněhu dovolí, stavíme
sněhuláky. Jestliže to venku vypadá spíše
jako na jaře, opět využíváme školní zahradu, tentokráte její průlezky a klouzačky,
nebo vyrážíme na procházky.
Ve druhém pololetí školního roku jsme
zahájili plavecký výcvik v Neratovicích.
Plavání se účastní nejen předškoláci ze
třídy Motýlků, ale i mladší děti ze třídy
Broučků. Děti byly rozděleny do družstev
podle plavecké zdatnosti. Nejzkušenější
družstvo plave ve velkém bazénu. Všem
dětem se plavání moc líbí.

10
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Od února jsme ve spolupráci se základní školou rozšířili předškolní vzdělávání
našich předškoláků o pravidelnou přípravu

Plavecký výcvik v Neratovicích.

do školy. Náš projekt Předškolák by měl
dětem napomoci usnadnit nejen nástup do
Naše vesnice 1/2016
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š k o l a a š kkoul lkt au r a
1. třídy, ale i její následný průběh školního
vzdělávání. Každé pondělí si předškoláci
hrají na školu s plyšákem Maxíkem. Při
těchto hrách jsou využívány prvky programu Maxík, což je akreditovaný program
MŠMT ČR pro předškolní děti a děti s odloženou školní docházkou. Každý čtvrtek
v době odpočinku máme s dětmi „čtení
s porozuměním“, děti na svých polštářcích

Polikarpova stavebnice.

poslouchají příběh, který jim čteme, aktivně se zapojují a doplňují příběh podle své
vlastní fantazie. V rámci projektu se děti
seznamují i se školní třídou, kde máme

Projekt předškolák.

k dispozici i interaktivní tabuli. Školní třídu
navštěvujeme každý pátek dopoledne. Děti
sedí v lavicích a vypracovávají různé pracovní listy zaměřené např. na motoriku,
prostorovou orientaci, předmatematické
dovednosti, vizomotorickou koordinaci,
zrakové a sluchové vnímaní. Děti si tak
mohou hravou formou zvykat na školní
prostředí. Celý projekt Předškolák vychází
z RVP PV a je v souladu s naším školním
vzdělávacím programem.
A co nás ještě ve druhém pololetí čeká?
Například tradiční výlety do blízkého okolí,
návštěva ZOO v Ústí nad Labem a škola
v přírodě, kam vyrazíme společně s první
třídou základní školy. Pojedeme do Kytlice
v Lužických horách. Je opravdu na co se
těšit.

Radost z vánoční nadílky
Letošní vánoční nadílka byla bohatá, potěšila všechny děti i paní učitelky. Děti dostaly
různé hračky, hry a dřevěnou Polikarpovu stavebnici. Stavebnice děti zaujala asi nejvíce.
Práce s ní vede k rozvoji fantazie, konstruktivní tvořivosti a vzájemné spolupráci mezi
dětmi. Věci byly zakoupeny z příspěvků rodičů MŠ na účet Spolku rodičů a přátel školy, na
část přispěla škola ze svého rozpočtu. Děkujeme. Dárek dostaly také paní učitelky v mateřské škole. Mají nový počítač a tiskárnu, a to díky sponzorskému daru ÚJV. Děkujeme
za užitečný dar, který v práci využíváme každý den.
Pavla Benešová

Naše vesnice 1/2016
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Zápis do základní
a mateřské školy

Dne 20. 1. 2016 se uskutečnil v základní škole zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2016/2017. K zápisu přišlo se svými rodiči celkem 29 dětí.
Někteří zákonní zástupci zvažují odklad
školní docházky pro své dítě. Na toto rozhodnutí mají čas do 31. 5. 2016.
Zápis do mateřské školy proběhne ve
dnech 5. a 6. 4. 2016 od 14.00 do 18.00
hodin v ředitelně školy.
Bližší informace najdete na stránkách
školy nebo se můžete přijít podívat do naší
mateřské školy v den otevřených dveří,
který se bude konat ve středu 9. 3. 2016
dopoledne od 7.30 do 10.00 hodin a odpoledne od 15.00 do 17.00 hodin. V tento den
bude možné si mateřskou školu prohlédnout, vyzvednout si dokumenty potřebné
k zápisu a zeptat se na vše, co by vás
ohledně mateřské školy zajímalo.

Základní a mateřská škola Husinec-Řež
Vás srdečně zve na

tvořivé
velikonoční dílny
v den konání

Velikonočního jarmarku
v pátek 18. března
od 15 do 18 hodin
v budově školy

Přijďte se pokusit si něco drobného vyrobit, ozdobit,
či jen načerpat velikonoční atmosféru…

Jana Chmátalová, ředitelka
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Per aspera ad astra
Předvánoční čas některým z nás zkomplikovala krize ve škole, kterou spustil odchod učitelky druhé třídy. Vyvolala hodně
emocí a několik otázek. Ta nejdůležitější
zní: Jaká má škola pro husinecké a řežské děti být?
Především nám tu musí vydržet. Jinak nás
blízkost Prahy brzy zbaví všech dalších společenských pojítek, která jsou bez přítomnosti školy slabá. Vydrží tu taková škola, která
naplní očekávání co nejširšího spektra těch,
kteří do ní posílají své děti. Naplnit očekávání
všech, jak se ukázalo, může škola při veškeré snaze velmi těžko. Chci se tu proto zmínit
o úkolech naší školy, které vidím jako důležité z hlediska zřizovatele neúplné školy (tj.
mající pouze 1. stupeň), z hlediska učitelky,
která 17 let učila na několika typech škol
a má zkušenost s žáky přicházejícími ze škol
různé úrovně či různých přístupů, a z pohledu matky, jejíž děti různými typy škol prošly
(i v zahraničí).
Bez ohledu na očekávání musí naše učitelky zajistit, aby dítě nemělo problémy v jiné
škole, pokud se například přestěhuje. Konkrétně to třeba znamená, že musí číst v době,
kdy čte většina jeho vrstevníků, stejné je to
s násobilkou či shodou podmětu s přísudkem. Základní věci musí znát a umět v očekávanou chvíli. Dále, že musí mít návyky,
které mu osvojování znalostí a dovedností
umožní. Schopnost soustředěně pracovat
a spolupracovat, naslouchat a ptát se. Metody, které k tomu vedou – od té Igora Hnízda
po „učím se, co mě zrovna baví“ – , jsou inspirované různými teoriemi a zkušenostmi.
Vlastně je jedno (s nadsázkou řečeno), jakou
metodu učitel zvolí, musí se ale ptát, zda jeho
přístup každému jednomu dítěti vyhovuje
a zda u něj vede k cíli. Proto studoval vysokou školu, vývojovou psychologii, pedagogiku, didaktiku jednotlivých předmětů. A při
hledání toho nejsprávnějšího přístupu je důNaše vesnice 1/2016
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ležitá spolupráce s rodiči a jistě i intuice.
Další, s čím musí učitelé pracovat, je motivace k učení. Vnitřní motivace – chci to, protože
mě to z nějakého důvodu uspokojuje – je
velmi efektivní a dobří učitelé s ní pracují
především. Ta vnější – známky, hodnocení,
úkoly – je efektivní méně. V životě jsou přítomné obě, a jestliže má škola připravit dítě
pro život (a ta naše hned na 2. stupeň na jiné
škole), musí ho také připravit na to, že něco
se prostě musí a že zodpovědnost není
vždycky zábava.
Od učitelek naší školy tedy čekám, že
budou podporovat vnitřní motivaci svých žáků a jejich radost z objevování a ukáží jim
zároveň, že povinnost je v životě stále přítomná. Pomohou svým žákům osvojit si takové znalosti a dovednosti, které jim umožní
bez větších potíží pokračovat ve vzdělávací
dráze. Budou dítě respektovat a budou ho
učit respektovat ostatní, pootevřou mu dveře
k poznávání různých oblastí a připraví ho na
hledání vlastní pozice ve světě. Budou ho
učit, co je v souladu s naší kulturou správné.
Čekám, že přistupují k dětem bez předsudků
a v jejich nejlepším zájmu. Tak jsem ke svým
žákům přistupovala jako učitelka a jako rodič
jsem se snažila najít pro své děti takové učitele, jimž jsem mohla dát důvěru. Jak jsem
učitelky a ředitelku naší školy poznala, v tomto moji důvěru mají.
Aby škola naplňovala očekávání obecná
i konkrétní, musí spolupracovat s rodinou
a působení na děti musí být v souladu. Obě
strany si musí být vědomy, že neexistují jednoduchá řešení. Že na cestě k tomu nejlepšímu musíme hodně pracovat, hodně spolu
mluvit, důvěřovat si a hledat průsečíky.
A snažit se, aby děti pochopily, že právě to
má smysl, neboť per aspera ad astra – ke
hvězdám vede cesta přes překážky.
Jana Münzbergerová
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Živá škola pro všechny
Škola je živý objekt, který tvoří děti a jejich rodiče. Chceme školu jako otevřené
místo, kterému důvěřujeme, kde nám
naslouchají a kde můžeme vyjadřovat
svoje názory bez pocitu viny a následné
kritiky. Místo, kde o nás i o naše děti
stojí a jsme jeho součástí.
Škola by měla být taková, jaké chceme,
aby byly naše děti. Víme s jistotou, že
chceme děti, které umí naslouchat, komunikovat a respektují názor druhých a vytváří si svůj vlastní. Naše děti vyrůstají do
otevřeného světa, budou cestovat a setkávat se s novými vzdělávacími metodami.
Nezavírejme tedy v naší škole před novými
postupy dveře, ale zároveň respektujme,
že když je nějaký přístup vhodný pro jednoho, nemusí být přijatelný pro druhého.
Podstatné pro nás je, aby děti škola bavila
a aby se jim nevytratila touha po vzdělávání. To může učitel podpořit partnerským
přístupem k dětem, podporovat jedinečnost dítěte a pracovat na jeho silných
stránkách. Asi nikdo z nás netouží po
„stejných“ dětech. Není důvod si myslet,
že je to pouze alternativa, kterou nám nabídnou v soukromých školách. Naše „rodinná“ škola s malým počtem žáků ve třídách má předpoklady k tomu, přistupovat
k dětem individuálně.
Aby se dítě umělo rozhodovat (při výběru další školy, vzdělávání, budoucího povolání atd.) a uspělo v dnešním světě, musíme ho to naučit. Chybami se člověk učí
a velký potencionál vidíme právě v přístupu
školy, která jim rozhodování umožní.
Bolavé místo vidíme v oblasti společné
komunikace a v nedostatku snahy otevřít
prostor pro rodiče, kteří si přejí pro své
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děti přístup k novým moderním vyučovacím metodám. Jsme rodiče, kteří se o vzdělávání zajímají, a přejeme si se k němu
vyjadřovat. Vždyť jsme to my, rodiče, kdo
nesou za děti primární zodpovědnost, nikoliv škola.
V současnosti je u nás v obci organizována spousta zajímavých přednášek
a workshopů na téma vzdělávání ať už ve
škole, v knihovně či v jiných zařízeních. Pro
obec i pro školu je tato osvěta přirozenou
součástí a tuto činnost vnímáme jako veřejně prospěšnou.
Ve škole by mělo jít o vzdělávání našich
dětí, nikoli o osobní spory. Doufáme, že
článek přispěje k vysvětlení a objasnění
našich postojů a přání.
A jakou školu a vzdělávací metody si
přejete vy?
Zuzana Šindelářová a Ivana Zrzavá

Naše vesnice 1/2016
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Výtvarný atelier JKArt
Ve druhém pololetí zveme děti do čtvrtečního kroužku „Malířem odmalička“
Cílem kroužku je hravou formou a s radostí v dětech rozvíjet jejich tvořivost
a seznámit je s širokou škálou technik.
Důraz klademe na to, aby děti vymýšlely
vlastní postupy a náměty.
S radostí oznamujeme, že i v letošním roce
budeme pořádat oblíbený příměstský výtvarný tábor v termínech 18. 7. – 22. 7.
a 22. 8. – 26. 8. 2016. Budeme tvořit,
pracovat s keramikou, malovat, vyrazíme
na výlet a užijme si krásného okolí atelieru.
Hlaste se, počet míst je omezen!
Pro dospělé zájemce ve středu od 17 do
21 h probíhá kurz kreslení a malování. Pro
radost, relaxaci, ale i k osvojení si malířských technik.
Pravidelné sobotní kurzy 1. Uzdravující
malování, 2. „Každý umí malovat“
Uzdravující malování (v sobotu 9. dubna 2016) vzniklo propojením kurzu
„Každý umí malovat“ s metodikou Healing Touch Tantra Mistra Edgara Tantry.
Naučíte se, jak správně používat vaše tělo.
Pochopením souvislostí a soustředěním se
na ně docílíme většího zásobení těla a jeho
tělesných struktur energií a celkového
ozdravení. Dochází tak i k integraci všech
našich energií do vědomého celku, rozpuš-

tění zablokované energie a uzdravení
emočních a fyzických traumat. Zbavit se
křivd, bolestí, zátěží, nevhodných schémat

myšlenkových i emočních touží každý. Takto získaná energie nám dopomůže i k novým nápadům, novým řešením v životě
i tvorbě. Starověký duchovní a léčebný
systém Tantra (v překladu do češtiny
nekonečný vývoj) více než 6 000 let učí
uvolněný, otevřený, tvořivý přístup k životu
a nikdy nekončící možnost vývoje. Unikátnost této metody vidíme na množství vyléčených lidí a lidí, používajících metodu ve
své praxi i životě. Přijďte tvořit a pečovat
o sebe s námi.
Za kolektiv atelieru JKArt: Jarmila Králová, Eva Primasová, Marcela Benešová,
Tereza Weinlichová, Lucie Punčochářová, Mgr. et Bc. Petra Ann Kovařčíková,
Atelier JKArt, Červená skála 331, www.
obrazykralova.cz, mob.: 731 158 787

Oděvy v atelieru JKArt
Stejně jako obrazy i oděvy mají svou linii, barvu a styl. Musí s vámi souznít. Důležitá je
barva ve které se cítíte dobře. S Alenou Hýzlerovou, absolventkou specální oděvní školy,
pro vás tvořím sukně a šaty, které podporují ženskost. Malujeme je a barvíme, využíváme
úžasnou škálu barev a jejich kombinace. Použití některých ornamentů dává oděvům unikátnost. Již je všeobecně známo, že umělá vlákna nejsou příliš příznivá pro zdraví. A tak
pracujeme převážně s přírodními materiály. Nebojte se být originální. Nová značka Jsem
svá.cz je tu pro vaši radost!
Jarmila Králová
Naše vesnice 1/2016
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FESTIVAL DOKUMENTÁRNÍCH FILMŮ
POLEPŠOVNA DUCHA

11. 3. - 6. 5. 2016
Většina projekcí ZDARMA. Ochutnávky piv z menších českých pivovarů.
Polepšovna otevřena hodinu před začátkem každé projekce.
Další informace na www.polepsovnaducha.cz a facebooku.

11. 3. AMY
20:00 hod.
vstupné 70 Kč

2015, 128 min

Kým ve skutečnosti byla dívka, která stojí za slavným jménem
Amy Winehouse? Co tato hudební ikona skrývala před okolním
světem a proč zemřela v pouhých 27 letech?

24. 3. H2Omx

2014, 80 min

20:00 hod.
ZDARMA

Filmová esej o problémech s vodou v megapoli Mexico City
obývané 22 miliony lidí, které leží na místě někdejšího jezera.
Kde se voda přirozeně shromažďovala, je jí dnes alarmující nedostatek.

8. 4.

Zázračné dítě internetu

20:00 hod.
ZDARMA

2014, 105 min
Snímek o životě zázračného dítěte internetu otevírá otázku internetové
bezpečnosti a vztahu technologií a občanských práv v současném světě.

Příběh Aarona Swartze

22. 4. ThuleTuvalu
20:00 hod.
ZDARMA

2014, 96 min

Co spojuje grónské městečko Thule, nejseverněji obývané místo na Zemi
a Tuvalu, polynéský ostrovní stát? Místa od sebe vzdálená více než
jedenác tisíc kilometrů jsou dnes osudově propojena.

6. 5. Trabantem
Dominiky Gawliczkové

do posledního dechu

19:00 hod. - přednáška

aneb Dominika na cestě se žlutými Trabanty

od 19:00 hod.
vstupné 150 Kč
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20:30 - 21:15 hod. - pauza na občerstvení
21:15 hod. - projekce nového ﬁlmu o nových dobrodružstvích
party kolem žlutých Trabantů Dana Přibáně
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Karneval
V sobotu 20. února se v hotelu Vltava
konal již 5. ročník našeho karnevalu, na
který si přišlo zařádit přes 70 dětí.
Děti ani letos nezanedbaly přípravu
a přišly v nádherných a nápaditých maskách. Rodiče i porotci tak měli těžkou práci
s vyhodnocením těch nejlepších. Pravdou
však zůstává, že důležitější než vyhrát bylo
karneval si pořádně užít. Všem nám zpívala
a s dětmi na kytaru hrála Terka Nálevková,
která si děti jako vždy ihned získala.
Všechny děti se nadšeně účastnily pořádaných soutěží, tančily při písničkách, zpívaly
s kytarou a každý si odnesl alespoň malou
sladkost či dáreček. Největší radost jsme
měli, když při odchodu domů zaznívalo od

dětí „to bylo super“ nebo „já bych chtěl
karneval každý den…“. To opravdu potěší,
a proto má smysl takové akce pořádat.
Závěrem bychom chtěli poděkovat
všem, kteří pomohli s organizací karnevalu,
a hlavně všem rodičům a dětem za skvělou
atmosféru.
Petra Vargová Adámková

Knihovna nejsou jen knížky
V poslední době jsme se v knihovně viděli i při jiných příležitostech
než jen při pravidelném čtvrtečním půjčování knih.
Na podzim jsme se sešli při besedě V únoru měla v knihovně besedu na tés Vlastimilem Vondruškou, autorem his- ma „Děti s láskou vychované“ Iva Horotorických románů. Přišla spousta jeho ob- vá, lektorka předškolních a školních aktivit
divovatelů, sotva se do knihovny vešli. Pan z Klíčku v Klecanech. Přišla jen jedna maVondruška je spisovatel, který si svých minka s dětmi. Její povídání o lásce a hračtenářů váží a umí k nim a s nimi mluvit. nicích je přitom tak aktuální a důležité…
Beseda byla báječná, zajímavá a živá, mlu- V březnu vystavovaly své neuvěřitelné
výrobky dámy z Patchwork klubu Nelavilo se o ní ještě dlouho.
V prosinci si přišly povídat děti ze škol- hozeves. Příjemné odpoledne a umělecký
ky, z družiny a páťáci. Mluvili jsme zážitek, při němž jenom žasneme, co ruce
o tom, jak spisovatel píše knížky, co musí dokážou.
udělat, aby byly zajímavé, četli jsme si, Bude-li něco nového, dozvíte se včas
školáci psali příběh, kterému nesměla z nástěnek nebo v knihovně. Těším se na
chybět zápletka. Bylo to příjemné a nebylo viděnou!
Jana Münzbergerová
to naposledy.
Naše vesnice 1/2016
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kultura

Myslivecká zima
Již v průběhu léta a podzimu zajistil
Myslivecký spolek Zdiby – Klecany dostatečné zásoby krmení pro zvěř a tak se
mohli naši členové v zimním období věnovat pravidelnému přikrmování, a to i přes
vcelku mírné povětrnostní podmínky této
zimy. Přikrmování se provádí, i když nejsou
kruté mrazy, vysoká sněhová pokrývka
a zvěř určitě nestrádá. Důvodem je sou-

tomboly na našem tradičním mysliveckém
plesu. Odlov divokých prasat probíhal též
individuálně na čekané. Celkem bylo v minulé lovecké sezóně uloveno třicet jedna

kusů černé zvěře a třináct kusů zvěře myslivosti škodící.
V zimním období připravujeme též materiál pro opravy a osazení nových pachových ohradníků podél silnic. Jakmile to

střeďování zvěře do míst s krmnými zařízeními, kde má lepší podmínky k životu a kde
si zvykne pobývat po celý rok. Dále je to
zlepšování tělesné kondice zvěře a u srnčího též omezení zažívacích potíží po požití nevhodné stravy, jakou je například řepka
olejka. K tomu slouží podávání granulovaného medicinálního krmiva, kvalitního sena
a kusové soli k lízání.
Vzhledem k nízkým stavům drobné zvěře se žádné hony v této lovecké sezóně
nekonaly. Bylo však uspořádáno několik
naháněk na černou zvěř. Lze říci, že štěstí
nám přálo a na výřadu se objevili čtyři divočáci. Ty jsme pak vložili jako ceny do

20
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počasí dovolí, přistoupíme k obnově stávajících a chceme přidat i další úseky při
komunikacích protínajících honitbu našeho spolku. Začátkem března bude probíhat
centrálně stanovené sčítání zvěře, které
Naše vesnice 1/2016
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zájmová činnost
nám dá představu o tom, jak zvěř přečkala zimní období a v jaké je kondici. Jarní
sčítané kmenové stavy zvěře jsou tak
hlavním podkladem pro myslivecké výkaznictví a celoroční plánování hospodaření
se zvěří.
Rádi bychom též koncem měsíce března opakovali úspěšnou Procházku s myslivci, tentokráte i s ukázkou práce s loveckým dravcem.
Lubomír Smetana

Myslivecká bilance uplynulého roku
Když se ohlédneme za uplynulým rokem, můžeme s uspokojením konstatovat, že
vzájemné vztahy mezi zástupci okolních obcí a naším mysliveckým spolkem se již
tradičně udržují na velmi dobré úrovni.
Proto chceme touto cestou poděkovat za podporu, které se nám dostává jak formou
finančních příspěvků, tak možností prezentace článků s mysliveckou tematikou v místních
časopisech, případně na webových stránkách obcí.
Finanční příspěvky jdou výhradně na akce spojené s rozvojem myslivosti, ochrany přírody a zlepšení životního prostředí. Mezi ně patří nákup dospělé bažantí zvěře pro oživení
krve a zazvěření honitby, nákup krmení, minerálních a medicinálních přípravků pro zvěř
a materiálu pro budování pachových ohradníků kolem silnic, sloužících k omezení počtu
střetů zvěře s motorovými vozidly, i pro údržbu a obnovu krmných zařízení v honitbě.
Tyto činnosti vykonáváme i přes pokračující snižování výměry honební plochy vlivem
další výstavby skladových areálů i rodinných domů i přes intenzivní chemizaci velkoplošného zemědělského hospodaření. Jsme přesvědčeni, že akce zaměřené na zachování
původních druhů zvěře v ekosystému od nepaměti žijících mají smysl i v naší příměstské
honitbě, a jsme rozhodnuti v nich pokračovat.
V článcích pravidelně zasílaných do Zpravodaje se zaměřujeme na mysliveckou historii,
zoologii zvěře, přírodní zajímavosti i na aktuální dění v našem Mysliveckém spolku Zdiby –
Klecany. I v uplynulém roce jsme informovali o brigádách, akcích pro veřejnost sloužících
ke zpopularizování myslivosti jako součásti národní tradice, o cvičných střelbách našich
členů i o tradičním mysliveckém bále.
Jsme velmi rádi, že můžeme seznamovat spoluobčany s naší činností a jsme vděčni za
každý jejich ohlas. Všem čtenářům přejeme v roce 2016 hodně štěstí, zdraví a úspěchů.
Lubomír Smetana

Naše vesnice 1/2016
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TOM Řež – zimní novinky
Naším prvním letošním výletem byla
návštěva pražského planetária. Sešli
jsme se v sobotu 23. ledna po půl desáté
u lávky. Vlakem jsme dojeli do Prahy Holešovic a odtud došli pěšky do Stromovky. Je
důležité říct, že v noci napadla obrovská
spousta sněhu, bylo ho hodně i v Praze
a během dnes občas a pravidelně ještě
sněžilo!
Ve Stromovce jsme se před planetáriem
řádně oklepali od sněhu a vevnitř už nás
čekala astronomická interaktivní výstava.
Prohlédli jsme si a vyzkoušeli úplně všechno, největší úspěch slavily trenažery, na
které se stály fronty. Před dvanáctou jsme
se v jídelním koutku naobědvali z vlastních
zásob a po poledni jsme vyrazili zase ven.

22
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Cesta zasněženou Stromovkou byla
nádherná, cesty byly plné sněhu, takže se
hůř šlo, ale zase nám to dávalo jiné možnosti, například koulování. Zastavili jsme
se na hřišti, které se kupodivu dalo využít
i ve sněhu, a potom ještě na zamrzlém
rybníku, kde jsme se klouzali.
Pak už jsme se vydali směrem Dejvice
na nádraží v Podbabě. Pospíchali jsme, aby
nám neujel vlak, takže tempo bylo lehce
závodní. Stihli jsme to i s malou rezervou
na odpočinek a ve dvě hodiny nás vlak
zasněženou krajinou zavezl opět do Řeže.
Krásný zážitek!
V sobotu 13. února 2016 jsme se po
obědě sešli v Polepšovně ducha na naší
první schůzce na tomto místě. Po přivítání

Naše vesnice 1/2016
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zájmová činnost
jsme si pověděli, co všechno nás čeká nejen
dnes, ale vlastně i celé jaro. Hned po velikonoční Knínici začneme s cyklistickou přípravou na tábor, vyzkoušíme si i jednodenní
stanování a ti starší se vydají na lodě.
Pak jsme vyrazili ven, v areálu Polepšovny jsme se rozdělili na čtyři týmy a trochu se pocvičili v přetahování lanem. Pak
jsme se vypravili na Červenou skálu, seběhli jsme (někteří sešoupali) a zase vystoupali rokli pod skalami, rozhlédli se
z nejvyššího vrcholu a zašli jsme se podívat
i na vyhlídku k větrušickým skalám. V sadu

Lezecký trénink na Husinecké skále.

jsme si pak vyzkoušeli šplhat po stromech.
Který tým měl jako první ve větvích všechny své členy jako první, vyhrál. Po týmech
jsme se pak vrátili do Polepšovny (každý
tým si šel svou cestou).
V Polepšovně jsme posvačili, potom
jsme se pocvičili v morseovce, uzlování
a taky jsme si zahráli bingo. Následovala
schovka před Polepšovnou, a kdo chtěl,
mohl se nechat zavěsit na lano.
Na poslední půlhodinku jsme se ještě
vrátili do tepla, zazpívali jsme si pár písniček, zahráli jednu hru a pak už byl čas se
rozloučit.
Naše vesnice 1/2016
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Oddílová schůzka v útulném prostředí
Polepšovny ducha.

Na konci února za čtrnáct dní jsme se
v Polepšovně sešli podruhé. Opět jsme
cvičili uzly, morseovku jsme tentokrát
zkoušeli v zašifrované podobě. Také jsme
se učili zorientovat mapu podle busoly
a pověděli si, jak se v přírodě určuje sever.
A samozřejmě zbyl čas i na hry.
Venku nás potom čekala bojovka. Rozdělili jsme se na šest týmů a po fáborkách
jsme po okolí hledali poklad a plnili úkoly.
Pak jsme se šli ještě projít k řece, kde si
někteří vyzkoušeli lezení na husinecké
skále, ostatní došli až do Husince na hřiště.
V závěru odpoledne jsme se vrátili do tepla
Polepšovny, vyhodnotili bojovku a na závěr
schůzky jsme si zase zazpívali s kytarou.
V březnu nás čeká tradiční velikonoční
výprava na naši chalupu na Knínici, jedeme
v termínu 24. – 27. 3. Potom na jaře podnikneme stejně jako loni několik cyklovýletů a pro starší deseti let bude připraven
trénink na kánoích na veltruském kanále.
A také už začínáme připravovat letošní
tábor. Opět vyrazíme do Milčic u Blatné,
a to první dva týdny v červenci 1. – 15.
7. Nezapomeňte, že uzávěrka přihlášek
na tábor je poslední březnový den.
Hezké blížící se jaro!
Jitka Kroupová, TOM Řež
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Kousek z historie
Sboru dobrovolných hasičů Husinec-Řež
Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán. O tom
se přesvědčili starousedlíci v Husinci
hned při několika požárech v průběhu
dvacátých a třicátých let minulého století. Se společným cílem – zkrotit jeden
z nejmocnějších živlů přírody – dali
dohromady své síly a roku 1927 založili
Sbor dobrovolných hasičů v Husinci-Řeži.
Každý přispěl, čím mohl. Někdo darováním pozemku, jiný zas finančním příspěvkem. Dokonce i o povinnost poskytnout
koně pro přípřež k motorové stříkačce,
pořízené za společné peníze, se místní
sedláci střídali. V tomto stylu se dalo dohromady zhruba 30 členů. Prvním starostou sboru byl Karel Tichý. Dalšími členy pak
František Rosenkranz, Karel Zemanec, Jindřich Vrba, Josef Vrba, František Brzybohatý, Antonín Kvasnička, Václav Paneš a další.
Na darovaných pozemcích společným úsilím zbudovali dosud stojící hasičské skladiště v Husinci.
Členové pomáhali občanům v nesnázích
při povodních, požárech a jiných kalamitách. Mimo to také při strhávání komína
v továrně na stavební hmoty a při výbuchu
ve výrobně dynamitu v Podhoří-Bohnicích.
V padesátých letech byla organizace
přejmenována na Svaz požární ochrany
a hasičská zbrojnice i s technikou (již zmíněná motorová stříkačka Ebert a automobil
Maybach) byla znárodněna.
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V šedesátých letech do organizace
vstoupili noví členové. Byli jimi například
František Klícha, Jan Benátský, Jindřiška
Benátská, Oldřich Münzberger, Ladislav
Slavíček, Oldřich Kotelenský, Václav Paneš
a Jaroslav Štok. Přestože členská základna
sestávala z více než 70 členů, mohli místní
hasiči při požárech pro nedostatečnou
techniku jen vypomáhat profesionálům.
Roku 1974 se naší obcí přehnala velmi
silná větrná smršť, která za sebou zanechala značné škody. S likvidací následků
pomáhali také členové 1. hasičského žákovského družstva naší obce, které bylo
založeno v témže roce. Vedoucím družstva
byl Josef Sedláček, velitelem Michal Benátský a dalšími členy pak Jan Benátský,
Petr Münzberger, Václav Doležal, Zdeněk
Přinosil, Jiří Šoukal, Luboš Šoukal, František Havlík a Petr Rusňák.
Naše vesnice 1/2016
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zájmová činnost
Po těchto chlapcích se nám dodnes
dochovala kronika jejich družstva, ze které
můžeme vyčíst několik zajímavých událostí. Například záznam o pořízení Tatry 111
a jejím prvním ostrém:
Duben 1976: Duben byl pro naši organizaci významný tím, že náš požární sbor
dostal cisternu Tatra 111. Byli jsme zvědavi, jak bude pracovat, a proto většina z nás
se zúčastnila zkoušky. Nečekal nikdo z nás,
že jí bude brzy potřeba. Devět dní od příjezdu vypukl požár při vypalování trávy. Začalo hořet a z větší části byla zničena i přes
okamžitý zásah. Zásluhu na brzké likvidaci
měli i naši členové, a to: Malaník, Benátský
Jan. Martin rychle uvědomil velitele VPS
s. Slavíčka a Honza zatelefonoval svému
otci, který je řidič cisterny. Potom jsme
všichni z bezpečné vzdálenosti sledovali
hasební práce.
Zmíněná Tatra 111 velkou měrou zvýšila schopnost našich dobrovolných hasičů
efektivně bojovat s požáry nejen na území
naší obce. Později se sboru podařilo získat
ještě Tatry 138 a 805, čímž se výjezdová
jednotka dostala na tehdejší dobu na velmi
slušnou technickou úroveň.
Roku 1977 byla dokončena stavba hasičských garáží v objektu dnes známém
1. hasičské žákovské družstvo, 1975.

Snímek ze začátku osmdesátých let.

jako „Sarnia“. V rekonstrukci byla opravena střecha, stropy a veškerá instalace. Na
stavbě pracovali členové sboru v akci Z.
Budovu slavnostně dokončili k 50. výročí
založení sboru. Tím bylo postaráno o dostatečné zázemí vozového parku i členů
samotných. Budova totiž sloužila zároveň
jako klubovna.
V září roku 1979 bylo založeno další
žákovské družstvo. Jeho vedoucím byl Josef Klouda. Velitelem byl Petr Křikava
a dalšími členy pak René Koupil, Martin
Malaník, Pavel Šinágl, Ondřej Vojtěch, Bohouš Závěta, Karel Němec.
V tomto období se členové sboru začali
také pravidelně účastnit soutěží v požárním sportu. Družstvo dorostu se v roce
1979–1980 dostalo až do krajského kola.
Z řad našich dobrovolných hasičů bylo doplňováno i soutěžní družstvo Ústavu jaderného výzkumu. Za zmínku stojí určitě i jeden z úspěchů člena SDH Husinec-Řež
Josefa Kloudy. Jím trénované soutěžní
družstvo SDH Lysolaje skončilo v roce 1982
na mistrovství republiky v požárním sportu
v Hradci Králové na krásném 5. místě.
Až do roku 1990 se se členové Sboru
dobrovolných hasičů Husinec-Řež v požárním sportu pravidelně umisťovali na předních místech okresu, jak v soutěžích družNaše vesnice 1/2016
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stev, tak v soutěžích jednotlivců. Mnoho ze
získaných diplomů je v současnosti v držení nově vznikajícího archivu SDH Husinec-Řež.
Přelom let 1989/1990 přinesl velké
změny v životech většiny z nás. Velkých
změn se dočkal i Sbor dobrovolných hasičů. Nové zastupitelstvo obce nebylo sboru
příliš nakloněno. Velkou roli patrně sehrály
i osobní antipatie některých členů obecního
zastupitelstva se členy sboru s komunistickou minulostí. Bylo rozhodnuto o prodeji
hasičských garáží v dnešní „Sarnii“. Technika byla vyvezena na volné prostranství
a budova ponechána nezajištěna. Do doby,
než byli s touto skutečností seznámeni
členové sboru, se z klubovny ztratilo mnoho
pohárů, ocenění a hasičského materiálu.
Technika včetně vozového parku byla postupně rozprodána. Výjezdová jednotka v té
době prakticky přestala fungovat.
K jejímu opětovnému oživení došlo roku
1995 po dlouhých jednáních mezi hasiči
(jak dobrovolnými, tak profesionálními)
a představiteli obce. Výsledkem bylo nové
jmenování velitele výjezdové jednotky. Byl
jím jmenován Dušan Soukup. Obnovená
výjezdová jednotka v té době disponovala
jen zbylou technikou – vozem Avia 30
a čerpadlem PS12.
Mezi lety 1998–2000 byl sbor posílen
o nové členy. Byli jimi například Petr Závěta, Roman Kotelenský, Luboš Studnička,
Petr Škaryd, Tomáš Houra a Kateřina Novotná. Sboru se podařilo získat cisternovou
automobilovou stříkačku CAS 25 Škoda
706 RTHP – takzvaného Trambuse – a další vybavení. Díky těmto skutečnostem se
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sbor mohl opět aktivně zapojit do soutěží
v požárním sportu.
Kromě hasičské zbrojnice v Husinci sbor
využíval i nově vzniklou klubovnu zřízenou
v domku bývalého přívozu nedaleko školy.
V roce 2002 se výjezdová jednotka ze
všech sil zapojila do boje s pětisetletou
vodou, která se přihnala do naší obce,
společně s ostatními sbory z nepostižených oblastí. Velký kus práce její členové
odvedli nejen při záchraně osob a majetku
spoluobčanů, ale také při následném odklízení škod.
Roku 2006 byla technika výjezdové
jednotky umístěna do obecních garáží
v areálu obecního úřadu, odkud dodnes
vyjíždí k zásahům.
O trochu společenského rozruchu se
roku 2008 zasloužil Tomáš Vyšín. Napadlo
ho trochu oživit klasickou soutěž v požárním sportu tím, že nabídl místnímu dorosteneckému fotbalovému týmu sud piva,
když dokážou porazit soutěžní družstvo
místních hasičů. Pro mladé fotbalisty to
byla opravdu silná motivace a nad družstvem místních hasičů skutečně zvítězili.
Hasičský sport některé fotbalisty oslovil
natolik, že rozhodli nadále účastnit. A tak
řady našeho SDH rozšířil i Jakub Strnad
a David Hrdý.
V říjnu roku 2012 bylo po dlouhé pauze
založeno další družstvo mladých hasičů.
Role vedoucích se chopili Pavel Brtnický
a Josef Klouda a později je doplnil i Petr
Hezina. Kolektiv mladých hasičů se rozšiřuje i ubývá s tím, jak se mění zájmy našich
dětí. Namátkou můžeme zmínit některé
členy, a to jak členy zakládající, ze kterých
Naše vesnice 1/2016

4.3.16 11:59

z á j m o v á čk iunl nt u
o rs at
je dnes již mnoho neaktivních, tak členy
později příchozí a dodnes činné. Jsou jimi
například: Matěj Hezina, Atid a Tawan Pluskalovi, Matěj Šmiták, Matěj Kroupa, Václav
Doležal, Štěpán Šenfluk, Kateřina Fliegerová, Alena Denková, Barbora Mrzenová, Jan
Šabatka, Kateřina Brzáková, Natalie Urba-

Naše budoucnost.

nová, Jan Kosnar, Šimon Macháček, Chinh
Pham Quoc, Šimon, Matouš a Filip Zilvarovi, Filip Cingroš, Dominik Pohořal, Josefína
Šilhánková, Jakub Studnička, Jan Vaňha,
Tomáš Neubert, Jakub a Filip Martinákovi,
Kornel Paučo, Lukáš Krejcar a další.
Díky obětavé práci jejich vedoucích
a dětmi vynaloženému úsilí se mohli účastnit velké spousty soutěží a dalších akcí
a v některých letech i celostátně oblíbené
soutěže Plamen. Kolektiv je i nadále otevřen všem zájemcům a nově příchozí členové budou vždy vítáni.
Soutěží v požárním sportu mužských
týmů se náš sbor účastnil pravidelně až do
roku 2013, kdy bylo jejich konání přerušeno dalšími povodněmi.
Během povodní členové výjezdové jednotky opět nasadili veškeré své úsilí. A to
nejen při záchraně osob a snaze co nejvíce
Naše vesnice 1/2016
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minimalizovat škody na majetku občanů,
ale také při následné likvidaci škod – čerpání vody ze sklepů, odbahňování a později také čištění studní.
V září roku 2015 byla jednotka vybavena cisternovou automobilovou stříkačkou
CAS K25 Liaz nahrazující dosluhujícího
Trambuse. Slavnostní předání vozu výjezdové jednotce se uskutečnilo 5. září při
příležitosti dne otevřených dveří hasičské
zbrojnice v Řeži.
Výjezdová jednotka se v současnosti
skládá z těchto členů: Jakub Strnad – velitel jednotky, Pavel Škaryd – velitel družstva, Petr Hezina – velitel družstva, Robert
Hoffmann – strojník a technik jednotky,
Pavel Brtnický – strojník a technik jednotky
a vedoucí mládeže, Luboš Studnička –
strojník, Tomáš Neubert – strojník, Petr
Škaryd – starší hasič, David Hrdý – hasič
a starosta sboru, Tomáš Houra – hasič,
Kateřina Studničková – hasička, Jaroslav
Vodák – hasič.
Z historie jsme plynule přešli až do současnosti. Doufám, že vás tyto kusé záznamy z historie našeho sboru zaujaly, a věřím, že se nám i nadále bude dařit držet
oheň mimo střechy vašich domů a současně plnit srdce radostí. Ať už se jedná o srdce vašich dětí účastnících se aktivit našeho
mladého kolektivu, srdce ostatních členů,
pro které je největší odměnou uznání spoluobčanů a jejich vděčnost za poskytnutou
pomoc, nebo o srdce vás všech ostatních,
která se nám pravidelně daří rozveselit na
akcích, jako je pálení čarodějnic a rozsvěcení vánočního stromku.
David Hrdý, starosta SDH Husinec-Řež
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zájmová činnost

Moniliová spála
Moniliová spála je nejvážnější houbovitá choroba peckovin, která zasahuje
hlavně meruňky, višně a další druhy
peckovin.
Může též zasáhnout některé druhy jablek, hrušek a okrasných rostlin. Poprvé
jsem se s moniliovou spálou setkal v naší
obci na jaře 2014, tehdy zasáhla hlavně
meruňky a višně. Ten zásah na meruňkách byl tak silný, že na třech
stromech jsme sklidili pět plodů. U některých zahrádkářů se vyskytl názor,
že nám květy meruněk a višní zničil
mráz, který zasahuje jen květy, ale
letorosty zůstávají živé. Jak se ukázalo,
tentokrát to nebyl mráz, ale moniliová spála, která neničí jen květy, ale celé kvetoucí
letorosty, kde se převážně vyskytuje klejotok. Poškozené části větviček neopadávají,
zůstávají na stromě, takže je nutné všechny ostříhat a spálit. Vedle moniliové spály
se vyskytuje i moniliová hniloba plodů,
která se v poměrně krátké době rozšíří na
povrch celého plodu. Tyto plody zasychají
a pevně drží na větvích. V každém případě
je nutné všechny zaschlé plody odstranit,
a tak zamezit nákaze v příštím roce. Pokud
budete vysazovat peckoviny, je potřeba
před výsadbou zajistit kvalitní přípravu

půdy a její vyrovnanou výživu – nepřehnojovat dusíkem. Zajistit pravidelný přístup
vláhy bez nebezpečí popraskání plodů.
V žádném případě nedávat do vyhloubené
jámy čerstvý hnůj. Kupovat jen méně náchylné odrůdy k moniliové spále. U višní
jsou to odrůdy Morellenfeuer, Favorit a Korošská. U meruněk jsou to odrůdy Harlayne, Harcot a další. Napadení stromů
nastává při teplotách nad 10 °C. Při
teplotě 12 °C, vysoké vzdušné vlhkosti (nad 85 %) a souvislém ovIhčeni listů nastane infekce již během 15
hodin. Doporučuje se 1–2 preventivní
ošetření, přibližně 7–14 dní po předcházejícím v době kvetení i krátce po odkvětu
proti infekci letorostů. Při dozrávání plodů
vosy a sršni poškozuji plody a tím vytvoří
vstupní prostor pro infekci. Termín ošetření
proti moniliové hnilobě plodů je vždy určen
ochrannou lhůtou přípravku, 2–4 týdny
před sklizní. Přípravky proti moniliové spále jsou: Horizon 250 EW, Sporgon 50 WP,
Baycor 25 WP, Rovral Flo. Ochranná lhůta
je Horizonu 7 dní, u Rovralu 14 dní, a Baycoru 35 dní.
Podrobnější vysvětlení těchto chorob
najdete na internetu.
Josef Klíma, člen MO ČZS

Vítání občánků
V prvním pololetí letošního roku chystáme vítání nových občánků Husince a Řeže. Máte-li zájem se s vaším miminkem zúčastnit, kontaktujte na obecním
úřadě Petru Novotnou – novotna@husinec-rez.cz. Těšíme se na vás!

28
nase vesnice 1_16 cs4_fin.indd 28

Naše vesnice 1/2016

4.3.16 11:59

různé
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2016
Charita Česká republika v prvních lednových dnech pořádala 16.
ročník celostátní akce Tříkrálová sbírka. Koledníci obcházeli městy
a vesnicemi po celé ČR.
Farní charita Neratovice je zapojena do tohoto projektu již od začátku, a to od roku 2001. Sbírka je určena, stejně jako v jiných lokalitách
na území České republiky, na pomoc lidem v nouzi u nás i v zahraničí.
Farní charita Neratovice tímto děkuje všem, kdo vlídně přijali koledníky a přispěli do jejich pokladniček. Stejné díky patří i samotným koledníkům, kteří věnují nezištně svůj čas ve prospěch pomoci druhým.
V Husinci a Řeži prvně koledovala skupinka místních dětí pod vedením
paní Anny Červenkové z Husince. Velké poděkování patří obci Husinec
a jejím představitelům za pomoc a podporu při konání Tříkrálové sbírky,
stejně jako vedoucí skupinky za čas, který Tříkrálové sbírce věnovala.
V Husinci a Řeži se podařilo získat 4043 Kč z celkové částky 112 821 Kč.
Každému, kdo k celkové sumě nasbírané pro charitu jakkoli přispěl,
ještě jednou srdečně děkujeme.
Hana Jarská, Koordinátorka Tříkrálové sbírky ve Farní charitě Neratovice
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Hřebenovka
Jan Werich: „Televize není nepřítel, … (dokončení v tajence hřebenovky).“
1. Kabela. 2. Domácí užitkové zvíře. 3. Milostný cit. 4. Předložka (dle). 5. Brána. 6. Značka limonády hnědé
barvy. 7. Jméno herečky Adamovské. 8. Kachyňův válečný ﬁlm s Vladimírem Menšíkem. 9. Malé cedníky.
10. Jenom. 11. Divadelní žánr. 12. Čínský medvídek. 13. Malá vesnice. 14. Dveřní závěsy. 15. Okovy. 16.
Tvar chleba. 17. Strom s chvějícími se listy. 18. Pohybuju se ve vodě. 19. Duševní otřes.
VYLUŠTĚNÍ Z MINULÉHO ČÍSLA: … dlouho mrznout.
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Jitka Kroupová
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Zástupci americké NNSA a ruských organizací v čele s Rosatomem.

ÚJV Řež
vyhledávaný partner
To není vychloubání, jen konstatování
opřené o fakta. V roce 2015 navštívili
společnosti ÚJV Řež, a. s., a Centrum
výzkumu Řež, s. r. o., zástupci řady
významných firem a organizací spojených s energetikou z mnoha zemí.
S naší prací seznamujeme i širší veřejnost. Již tradičně se účastníme Jaderných
dnů v plzeňském science center Techmania. Prezentovali jsme se na veletrhu FOR
Energo v Praze a v rámci Dne otevřených
dveří v Týdnu vědy a techniky Akademie
věd ČR přišlo do Řeže na 350 návštěvníků.
Celoročních exkurzí využily další stovky
zájemců ze středních a vysokých škol.
Zpět ale k návštěvám. O pokrok ve výzkumu bezpečných reaktorů IV. generace
a modernizaci systému ochrany a řízení
výzkumného jaderného reaktoru LVR-15 se
zajímali Pavel Šolc a Lenka Kovačovská
z Ministerstva průmyslu a obchodu. Navá-
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zala návštěva specialistů z britské National
Nuclear Laboratory (NNL) v ÚJV Řež, která
otevřela nové možnosti spolupráce těchto
dvou významných zástupců oboru.

O vodíkové technologie se zajímali hosté
z Nizozemí.
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sousedství
Podpisu Rámcové smlouvy mezi společností Fennovoima a ÚJV Řež předcházela
podrobná jednání přímo na jednotlivých
odborných pracovištích. Zástupce společnosti Fennovoima Jaakko Pullinenem, Engineering Director, při této příležitosti vyso-

Zástupce společnosti Fennovoima Jakko
Pullinem.

ce ocenil přístup a znalosti expertů, kteří
připravili podklady pro jednání a představili šíři kompetencí ÚJV Řež.
Do Řeže zavítala třicetičlenná delegace
čínských manažerů, kteří se v Evropě seznamovali se strukturou a vybavením technologických parků. Čínská delegace byla
v ČR na pozvání Hospodářské komory, se
kterou naše společnost trvale spolupracuje.
V rámci podpory spolupráce s Ukrajinou
se v Řeži uskutečnil odborný seminář
o bezpečnosti jaderných reaktorů pro ukrajinskou společnost SSTC NRS (Státní vědeckotechnické centrum pro jadernou
a radiační bezpečnost). Jako takové milé
pohlazení působila návštěva „jaderných
veteránů“ z Ruska. Hosté se seznámili
s unikátním výzkumným projektem udržení
taveniny v tlakové nádobě, navštívili poloNaše vesnice 1/2016
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horké komory v metalografické lince i výzkumný reaktor LVR-15. V diskusi vzpomínali na jaderné začátky v SSSR a neubránili
se srovnání s dneškem.
Předmětem rusko-amerických jednání
na vysoké úrovni v Řeži bylo zhodnocení
odvozů vysokoobohaceného paliva z různých zemí do Ruské federace k přepracování a příprava na budoucí odvozy. Zástupci americké NNSA a ruských organizací
v čele s Rosatomem svou návštěvou ocenili význam úlohy ÚJV Řež v programu
RRRFR (Russian Research Reactor Fuel
Return).
Poprvé k nám zavítali v únoru letošního
roku Nizozemci. Zástupce Ministerstva pro
infrastrukturu a životní prostředí vedl Chris
Kuijipers, vrchní ředitel klimatické sekce.
Nizozemce zajímaly vodíkové technologie
vyvíjené v Řeži: vodíkový autobus TriHybus
a projekt pilotního provozu akumulace

Seminář pro ukrajinskou SSTC NRS.

energie do vodíku. Oba zapadají do projektů smart city, tj. chytrého města, soběstačného v energetické spotřebě.
Vladimír Věrčák
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jak nám roste škola

Ukliďme Česko
Naše obec se i letos zapojí do celorepublikové akce „Ukliďme Česko“.
Cílem, stejně jako loni, bude vyčištění přírody od odpadků. Jarní úklid v naší obci proběhne v sobotu 23. dubna od 9 hodin, sraz jako vloni u obecního úřadu a za pekárnou Sarnia, a zapojit se může úplně každý. Minulý rok dorazilo přes 60 dobrovolníků.
Snad se nás letos sejde
nejméně stejný počet. Podrobnější informace buvčas zveřejněny na
aneb Šlapeme do Máslovic dou
obecních nástěnkách,
stloukat máslo v rozhlase a taktéž na internetových stránkách
sobota 16. dubna 2016
obce. Na všechny pomoc2 . o n k tu istick o poc odu s kultu n m p o amem
níky se budeme těšit!

Máslovická šlápota

Trasy:
22 km (z Prahy 8), 12 km (z Líbeznic), 10 km (z Klecan), 9 km (z Kralup n. Vlt.),
NP ]2GROHQ\9RG\ NP ]ĜHæH NPDNPRNROt0iVORYLF
3RSLVWUDVQDMHGQRWOLYëFKVWDUWHFK6WDUWRYQpDRGPčQ\YFtOL
3URJUDPQDQiYVL KRGLQ 
VWORXNiQtPiVODWYRĝLYpGtOQ\VRXWčæHGLYDGORSURGčWLKXGHEQtY\VWRXSHQt
9PX]HXNURPčVWiOpH[SR]LFHRYëUREčPiVODLQRYiYëVWDYD.ĜÌ'/$027ê/Ì
%OLæätLQIRUPDFHZZZPDVORYLFHF]HPDLORX#PDVORYLFHF]

Za komisi životního
prostředí a Spolek pro
ochranu přírody a krajiny
obce Husinec Adam Pešek
a Tomáš Brandýský

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 29. 2. 2016, 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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