Naše vesnice

1/2012

ŘEŽSKÁ HUSA
O no v é m n á zv u a da lším z lepšování obecní ho
časo p i su č t ě t e na st ra ně 7

zastupitelstvo

SOUHRN USNESENÍ zápisu č. 1/2012

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Husinec konaného dne 30. 1. 2012
Usnesení č. 1/1/2012: OZ schvaluje změny v zápisu č. 8/2011 z veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Husinec konaného dne 13. 12. 2011 ve znění přílohy č. 5.
Usnesení č. 2/1/2012: OZ schvaluje úpravu rozpočtu roku 2011 ve znění přílohy č. 1
(Rozpočtové opatření č. 5).
Usnesení č. 3/1/2012: OZ schvaluje přijetí závazných ukazatelů pro ZŠ a MŠ Husinec
na kalendářní rok 2012, přesné částky jsou uvedeny v příloze č. 2 – dopisu
ředitelce školy.
Usnesení č. 4/1/2012: OZ schvaluje přijetí daru ve formě finanční částky ve výši
23 400 Kč od společnosti Centrum výzkumu Řež, s. r. o., na opravu majetku obce
využívaného zaměstnanci společnosti.
Usnesení č. 5/1/2012: OZ schvaluje přijetí daru ve formě finanční částky ve výši
11 000 Kč od společnosti Optaglio, s. r. o., na opravu majetku obce využívaného
zaměstnanci společnosti.
Usnesení č. 6/1/2012: OZ schvaluje cenu za pronájem parkovacího stání na parkovišti
ÚJV u lávky přes Vltavu ve výši 1500 Kč/rok. Kritériem pro výběr uchazečů bude
zejména vzdálenost místa trvalého bydliště uchazeče od veřejné dopravy
a zdravotní omezení uchazeče. Výběr uchazečů provede komise jmenovaná
starostkou obce a doporučí zastupitelstvu pořadí uchazečů.
Usnesení č. 7/1/2012: OZ schvaluje projednat a zažádat o dopravní opatření dle
přílohy č. 3.
Usnesení č. 8/1/2012: OZ neschválilo zažádat o změnu omezení rychlosti v lokalitě
„u Ečerů“ – omezení rychlosti z 50 km/h na 70 km/h.
Usnesení č. 9/1/2012: OZ schvaluje podpis smlouvy o zřízení věcného břemene
spočívajícího v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení včetně jeho
příslušenství „STL přípojka Řež 363/7“ se společností RWE GasNet, s. r. o.,
na pozemku p. č. 363/40 v k. ú. Husinec u Řeže.
Usnesení č. 10/1/2012: OZ schvaluje uzavření smlouvy o připojení odběrného
elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo:
12 SOP 01 4120764130 se společností ČEZ Distribuce, a. s.
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Připravované akce
30. 4. 2012

Pálení čarodějnic
Tradičně ve spolupráci s dobrovolnými hasiči a nově s večerním programem kombinujícím
prvky šermu, silové akrobacie
a ohňové show

2. 6. 2012
Den dětí
a Den na Vltavě
tentokrát na téma
„piráti“

Vloni bylo pálení čarodějnic ve znamení
hasičů a dětí, co nás čeká letos?

jako vždy bude brázdit vody
Vltavy loď Carina, která propojí
obce kolem Vltavy od Roztok až
po Nelahozeves
Aquazorbing – úspěšná
atrakce loňského dne dětí

Vítáme naše nové spoluobčánky:
Davida Martináka, Annu Vinduškovou,
Michala Studničku a Jana Šafránka
Starostka a obecní zastupitelstvo projevují
upřímnou soustrast rodině a pozůstalým
po panu Antonínu
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Oprava lávky v Řeži

15. března začala celková oprava naší spojnice s vlakovou dopravou, lávky pro pěší
přes Vltavu. Opravu provádí firma JHP Mosty, spol. s r. o., cena je 3 524 442 Kč a měla
by být dokončena za 2,5 měsíce, tj. 31. 5. 2012.
Oprava lávky bude zahrnovat kompletní výměnu pochozího krytu lávky, který je
v současné době tvořen dubovými fošnami s epoxidovým nátěrem, fošny jsou uvolněné
a místy se štěpí. Nová dřevěná část mostovky bude provedena z tropického dřeva
odolného danému prostředí, fošny mostovky budou z profilu tloušťky 40 mm s protiskluzovými drážkami. Dále dojde k opravě uložení konstrukce a konzervaci ložisek,
opravě zábradlí, provedení nové protikorozní ochrany ocelových konstrukcí a jejich
nátěru, sanaci spodní stavby, osazení nových zábran omezujících vjezd motorových
vozidel na lávku a opravě stávajících plavebních znaků a chrániček kabelových sítí.
Po celou dobu prací na lávce bude zajištěno bezpečné přecházení lávky,
pouze bude zúžen průchozí profil.
Stavba bude financována dotací z rozpočtu Středočeského kraje a sponzorských
darů firem sídlících v areálu ÚJV – ÚJV, CVŘ, ÚJF, UACH, Optaglio.
Za ztížené podmínky průchodu v průběhu stavebních prací se předem
omlouváme.
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Pořiďte si službu
Informace e-mailem
Jak?
• Zaregistrujte se na našich webových stránkách jednoduchým přihlášením na titulní straně v pravém sloupci –
informace e-mailem (vyplňte pouze svůj e-mail).
• Je to velmi jednoduché a zásadní informace budete mít
až domů.

Poplatky
Připomínáme, že poplatky za odpady pro trvale hlášené osoby (500 Kč/osoba) byly
splatné do konce února, do konce května jsou splatné poplatky vztahující se k nemovitosti (500 Kč/nemovitost), které se týkají především chatařů. Poplatky za psy byly
splatné do konce února. Včas neodvedené poplatky budou podle daňového řádu
vyměřeny platebním výměrem a mohou být navýšeny až na trojnásobek.

Interaktivní mapa
Vážení občané, na našich webových stránkách www.husinec-rez.cz byl spuštěn
portál Interaktivní mapa, který postupně naplňujeme. Jedná se o přehlednou formu
zobrazení turistických lokalit, zajímavostí a také důležitých bodů zájmu (firmy v oblastech prodeje a služeb: ubytování, obchody, podnikatelé, atd.), spolu se zobrazením
názvů ulic, zobrazením cyklostezek, turistických stezek. Mapy umí zobrazovat i katastrální mapu a ortofotomapu a lze v nich
plánovat turistické trasy (pěší, cyklo, autem).
Nabízíme občanům – obyvatelům
Husince a Řeže, kteří mají v katastru obce
provozovnu (restauraci, obchod, výrobnu
atd.) a mají zájem být v této mapě uvedeni,
aby kontaktovali obecní úřad pro smluvení
podmínek.
Za doplnění historických informací do
mapy děkujeme Jiřímu Šoukalovi.
iz
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Zpráva o činnosti obecní policie Zdiby
na území obce Husinec
Na základě Veřejnoprávní smlouvy ze srpna 2008, uzavřené mezi obcemi Husinec
a Zdiby, došlo v letošním roce k rozšíření spolupráce mezi Obecní policií Zdiby a obcí
Husinec. Na základě požadavku zastupitelstva obce od ledna 2012 pro Husinec a Řež
vykonává kombinovanou hlídkovou činnost strážník okrskář, a to v rozsahu ¼ měsíčního fondu pracovní doby (42 h měsíčně). Tento okrskář se bude věnovat problematice
obce Husinec dle požadavku (úkolů) starostky obce, na základě zadání zastupitelstva.
Obec Husinec bude obci Zdiby za tuto službu husineckého okrskáře hradit finančními
prostředky jeho mzdu.
V lednu a únoru 2012 strážníci okrskáři Obecní policie Zdiby zajišťovali nepravidelnou hlídkovou službu a také se zaměřovali na řešení dopravních přestupků. Kontroly byly
zaměřeny na dodržování rychlosti v obci, noční hlídková služba s kontrolou řidičů na přítomnost alkoholu, preventivní kontrola veřejného pořádku – pěší hlídky a autohlídky
v denních i nočních hodinách, ranní kontrola dodržování zákazu vjezdu a bezpečného
parkování u školy, parkování na Červené skále (respektování žluté čáry). V dalším
období se strážníci zaměří zejména na měření rychlosti v různých částech obce.
Kriminalisté Policie ČR – Praha venkov ve spolupráci se strážníky Obecní policie Zdiby
a Obecní policie Líbeznice zadrželi skupinu pachatelů. Tato skupina osob se zaměřovala
na krádeže motorových vozidel a vloupání do motorových vozidel i v obci Husinec.

Chystaná dopravní opatření ke zvýšení
bezpečnosti pohybu chodců v obci Husinec
• umístění značky Zákaz zastavení – B28 v ulici Hlavní (od ÚJV po křižovatku s ulicí
K Hotelu)
• zákaz zastavení v délce cca 10 metrů po pravé straně ulice Hlavní směrem k ÚJV
v místě vyústění stezky pro pěší
• umístění vodorovných výstražných značek Pozor děti pod školou v ulici Husinecká
• umístění přechodu pro chodce v ulici Ke Škole

Odstranění herních prvků u fotbalového hřiště
Na základě zprávy odborné technické kontroly z roku 2011, ve které byly herní
prvky u fotbalového hřiště vyhodnoceny jako zařízení zcela v rozporu s normou ČSN
EN 1176/2009 (Norma bezpečnostní pro zařízení dětských hřišť) pro děti nebezpečné.
V závěrečném protokolu z kontroly je uvedeno, že zařízení je „…nutno ihned odstranit
z herního prostoru…“. Z výše uvedených důvodů byly herní prvky odstraněny.
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Vestavba podkroví ZŠ Husinec-Řež –
VÝBĚR DODAVATELE STAVBY
V lednu 2012 byla zveřejněna výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého
rozsahu na akci „Vestavba podkroví ZŠ Husinec-Řež“. Otevírání obálek s nabídkami
proběhlo 13. 2. 2012. Nabídku podalo 10 uchazečů, hodnotící komise doporučila jako
nejvhodnější nabídku společnosti Xedos, s. r. o. Nabídková cena je stanovena ve výši
1 556 329 Kč (s DPH) a doba realizace je od 2. 7. do 24. 8. 2012. Starostka obce
rozhodnutí komise o výběru zhotovitele potvrdila. V současné době je připravován
podpis smlouvy o dílo. Stavba by měla být financována z obecního rozpočtu, případně
z dotace Středočeského kraje, pokud žádost o dotaci podaná v prosinci loňského roku
bude úspěšná.
Vestavbou podkroví vznikne nová plnohodnotná učebna, místnost pro výtvarné
volnočasové aktivity (dílna s keramickou pecí), úložné prostory a úklidová komora.
Naše základní škola má pět ročníků a v současné době ji navštěvuje 45 žáků. Děti
se učí ve třech učebnách a na škole v současnosti nejsou další prostorové možnosti
pro zkvalitňování výuky vzděláváním dětí v menších skupinách.

Nová tvář časopisu
Vážení spoluobčané, celý minulý rok jsme pracovali
na zdokonalování obecního časopisu, dali jsme mu
novější a snad přehlednější strukturu i grafiku, snažíme se o zajímavý a aktuální obsah, vychází pravidelně jednou za tři měsíce. V minulém čísle jsme vás
vyzvali, abyste navrhli nový název, který by byl originální a méně obecný. Návrhů se sešlo minimálně,
nicméně jeden z nich, navržený Libuší a Petrem Limanovými, byl nápaditý, vtipný a zároveň v sobě nese
název Husince i Řeže. Myslíme si tedy, že počínaje
příštím číslem by se náš časopis mohl jmenovat ŘEŽSKÁ HUSA. (Další dva návrhy zněly U NÁS DOMA,
Dvakrát měř, jednou ŘEŽ a HUSINECký náŘEŽ.)
Změnou názvu samozřejmě zlepšování časopisu nekončí, chystáme se vytvořit
nové pravidelné rubriky, uvádět rozhovory se zajímavými místními lidmi, pamětníky,
zapojit školní děti. Těšíme se a věříme, že naši snahu oceníte.
Naše vesnice 1/2012
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Obecní úřad Husinec a .A.S.A., s. r. o., pořádají

Sobota 14. 4. 2012

Svoz kontejnerů na objemný odpad
Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny
od 7.00 do 14.00 h na stanovištích:
Horní Řež – u samoobsluhy na sídlišti
Dolní Řež – u stanoviště separace
Husinec – u hasičské zbrojnice
Předmětem sběru objemného odpadu není nebezpečný odpad!

Sobota 19. 5. 2012

Sběr nebezpečných odpadů
Mobilní sběrna bude přistavena
• od 8.00 do 8.30 h • Horní Řež – u samoobsluhy na sídlišti
• od 8.45 do 9.15 h • Dolní Řež – u stanoviště separace
• od 10.00 do 10.30 h • Husinec – u hasičské zbrojnice
Občané mohou odevzdat ZDARMA tyto nebezpečné odpady: vyjeté oleje
a použité olejové filtry včetně obalů, použité fritovací oleje, barvy a laky
včetně obalů tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice apod., kyseliny, louhy, rozpouštědla, čističe a další domácí chemie, nádobky od sprejů, neupotřebená
léčiva, fotochemikálie, elektrozařízení (televize, monitory, ledničky, mrazničky a drobné elektro, baterie), pneumatiky (osobní do velikosti Avia a bez
disků). Povinností občana je odevzdat odpad pouze osobě obsluhující
mobilní sběrnu a neponechávat odpad volně u sběrného místa.
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Masopustní diskotéka
a neb d ě ti to pě k ně rozjely
V pátek 17. února se v prostorách
naší ZŠ konala 1. masopustní diskotéka pro děti. Pořadové číslo přidávám, protože akce byla u dětí velmi
úspěšná a všichni doufají v její pravidelné opakování.
Dětem i rodičům zazpívala Tereza
Nálevková, studentka 3. ročníku oboru
populární zpěv na Pražské konzervatoři.
Zazněly písničky z pohádek a dětských
filmů, děti si zazpívaly společně s Terkou

odměn a každý si odnesl alespoň malou
pozornost.
Nikomu se nechtělo skončit, obléknout se a jít domů, ale jak se říká, v nej-

Obecenstvo pozorně poslouchalo...
lepším se má přestat, a tak se Terka
rozloučila s nadšenými dětmi s příslibem
další akce a nám nezbývá nic jiného, než
se těšit na 2. ročník.
Petra Vargová Adámková

Dětem zazpívala Tereza Nálevková
při kytaře a nakonec zazněly různé
populární „pecky“, které nenechaly
nikoho v klidu a děti to na parketu
opravdu rozjely.
Nadšení u všech dětí vzbudily i vyhlášené soutěže, kterých se s chutí zúčastnily a prokázaly velikou šikovnost a notnou dávku sportovního ducha. Tyto
výkony nemohly samozřejmě zůstat bez
Naše vesnice 1/2012
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Co se u nás děje
nového?
Pohlédneme-li z vlaku na nádraží
Roztoky-Žalov přes řeku, upoutá nás
žlutá budova školy v zeleni. Zdá se, že
nic neruší její atmosféru. Stojí tu tichá
již přes sedmdesát let. Ticho a klid je
jen zdánlivý. Uvnitř to zní dětským
smíchem a pracovním úsilím. Děti se
snaží a výsledky jejich práce jistě brzy
přinesou ovoce. Řečeno slovy J. A.
Komenského, „Dětská mysl není
nádoba, která se má naplnit, ale
pochodeň, jež se má roznítit“.
Dne 17. ledna 2012 proběhl zápis
do školy, k němu se dostavilo celkem
21 žáků se svými rodiči a mnohdy i prarodiči. Doufáme, že tento slavnostní den
pro ně bude vždy znamenat milou vzpomínku a významný předěl na jejich cestě
za vzděláním. Určitě všem držíme palce!
Co dalšího přinesly první měsíce
nového roku?
Byl to masopustní průvod obcí zakončený masopustní diskotékou ve škole.
Zavzpomínali jsme tím na dávné tradice
naší země.
Dne 29. 2. proběhl ve škole 1. ročník
recitační soutěže „Pramínek z Řeže“.
Zúčastnilo se celkem 19 žáků základní
školy z 1. až 5. ročníku a 2 děti z mateř-
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ské školy. Výkony všech byly výborné.
Děti překonaly trému a také obecenstvo
při jejich přednesu ani nedýchalo. Komise

Školní kolo recitační soutěže
Pramínek z Řeže
měla velmi obtížnou úlohu, musela vybrat
z každé kategorie dva postupující, kteří
nás reprezentovali v dalším kole soutěže.
Naše vesnice 1/2012

š k o l a a kšukl o
t ul kr a
Oblastní kolo recitační soutěže Dětská
scéna 2012 se konalo 7. 3. v divadle
školy Open Gate v Babicích. Dětem z naší
školy se jejich vystoupení povedlo, soutěž, která byla spíše přehlídkou mladých
recitátorů, si velmi užily. Není totiž důležité zvítězit, ale také zúčastnit se, poznat
nové kamarády a seznámit se s tím, jak
pracují jinde.

Na 4. dubna plánujeme 2. ročník „Noci
s Andersenem v naší škole“. Letos se
ještě více zaměříme na naše pohádkáře,
neboť v tomto roce si připomínáme 150
let od úmrtí Boženy Němcové. Vyvrcholením našeho vzpomínání bude škola v přírodě, pro kterou jsme tentokrát vybrali
kraj B. Němcové, K. Čapka a dalších.
Mgr. Bohunka Vrchotická

V posledních letech se výrazně zvýšil počet dětí v naší obci. Je to dáno nejen
zvýšenou porodností, ale samozřejmě i novou výstavbou, takže přibývá mladých rodin. Rozhodli jsme se proto udělat malou anketu mezi rodiči, abychom
se dozvěděli, jak se jim a jejich dětem v Husinci a v Řeži žije.

Jak se žije
rodičům a dětem
Výhodu bydlení mimo velké město
ocenili všichni. Nejezdí ani neparkuje
nám tady příliš aut, děti jsou oproti svým
pražským vrstevníkům třeba určitě vyježděnější na kolech, není problém pustit je
v určitém věku už samotné ven. Je tu
blízko do přírody, i když na druhou stranu
je často nutné čistit boty od bláta, občas
i od něčeho „voňavějšího“.
V Husinci a v Řeži máme tři dětská
hřiště: v Husinci, v horní Řeži na sídlišti
a třetí hřiště je na Červené skále. Vzdálenost k některému z nich je z některých
částí obce poměrně dost dlouhá a strmá,
takže děti se pak domů vracejí dvojnásob
Naše vesnice 1/2012

unavené. Což je ale výhoda, kterou každý
rodič určitě ocení. Někteří však litují, že
musely být odstraněny průlezky u fotbalového hřiště, kde to díky kiosku bylo
zajímavé i pro starší generaci, takže nyní
v této části obce dětské hřiště chybí.
Rodičům i dětem se velmi líbí Den
dětí, některé se na něj ptají už od Vánoc.
Škoda, že podobných akcí pro děti není
víc, ale jak jeden rodičů uznal, je to také
na nich, rodičích. Litují i toho, že není
výběru mezi organizovaným sportem pro
děti. Mimo kroužků ve škole se tak nabízí
vlastně jenom fotbal. Na víc bohužel
chybí prostory. Maminkám s kočárky
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momentálně trochu znepříjemňují život
schody na chodníku ze sídliště k ÚJV.
S kočárkem se po nich nejezdí moc
dobře a s dalším malým dítětem jsou
všechny ostatní cesty na vlak na poslední
chvíli moc dlouhé. Druhou překážkou
na cestě k vlaku jsou schody podchodu
pod tratí. Sice je možnost objednat si
spuštění nainstalovaného bezbariérového přístupu, to je ale pro mnoho rodičů

Dětské hřiště v Husinci
komplikované, zvlášť když cesty vlakem
nejsou často dopředu plánované. Třeba
by stačilo na schody k vlaku položit plechové kolejnice pro kočárek. Popřípadě
tuto záležitost pořešit v rámci rekonstrukce lávky. Dalším, už závažnějším
problémem je nedokončený chodník
do horní části Řeže u retardéru. O tomto
problému jsme již psali v minulém čísle
Naší vesnice. Situace je prozatím ze
strany obecního úřadu neřešitelná, třeba
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se časem chytí za nos majitelé příslušných pozemků.
V poslední době se vyskytly i protichůdné názory na parkování u příjezdové
cesty ke škole a školce. Někteří rodiče
by rádi parkovali v těchto místech, zazněl
i názor o posunutí značky zákazu vjezdu
o pár metrů a umožnit rodičům krátkodobé stání. Stanovisko obecního úřadu je
však jednoznačné. Bezpečnost dětí by
nám měla být nade vše
a smiřme se tedy s tím,
že musíme udělat pár
kroků navíc z nedalekého
parkoviště, které je skutečně nedaleko.
Poslední zmiňovaný,
a zdá se i největší problém je však vlastně jen
jeden, a to kapacita
mateřské školy. S bydlištěm v Řeži a v Husinci
není šance dítě umístit
jinde. Vzhledem k počtu
loni narozených dětí mají
někteří rodiče obavu, že školka nebude
v budoucnu stačit ani pro všechny předškoláky... Avšak na druhou stranu má
počet dětí v obci jednu velkou výhodu –
není tu těžké narazit na každém rohu
na fajn kamarády!
Na závěr se proto hodí citovat jednoho
z novousedlíků, že přestěhování z Prahy
do Řeže bylo jedno z jejich nejlepších
životních rozhodnutí.
Jitka Kroupová

Naše vesnice 1/2012

kultura

Polepšovna ducha
ožívá po zimním spánku
24. 3. 2012
(organizuje Tomáš Těthal ml.)
Rockový koncert VOTCHI + UFAJR
od 19.00 h
28. 4. 2012
(organizuje Jarda Pína)
3. ročník Yardyády
Malý závod na 1000 yardů pro děti
a velký závod na 10000 yardů pro ostatní
20. 5. 2012
(organizuje Petr Rokůsek)
IVA BITTOVÁ & ČIKORI
Ojedinělé uskupení v čele s výraznou
osobností – Ivou Bittovou
Čikori – V. Václavek, J. Honzák, M. Dvořáček, O. Török
Iva Bittová přesídlila do USA a její spoluhráči z Čikori se plně věnují vlastním
hudebním projektům na jazzové, rockové
i alternativní scéně. Letos v létě se
seskupení výborných hudebníků opět
potká a odehraje s Ivou několik společ-
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Iva Bittová
ných koncertů. Můžeme se radovat, že
jeden z nich bude v Polepšovně!
Jistě to není všechno, během jara přibudou další koncerty a akce. Připravuje se
také přednáška polárníka Petra Horkého
a Miroslava Jakeše (zatím nepotvrzeno). Nechme se překvapit!
I.P.
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kultura

Den otevřených dveří

V

e dnech 23. a 24. března proběhl
v Ateliéru Jarmily Králové na Červené skále Den otevřených dveří spojený
s prodejní výstavou. K vidění byly obrazy
Jarmily Králové a šperky a pletené dečky
místních autorek Jitky Kroupové, Markéty Doležalové, Petry Adámkové, Karly
Horvátové a Renaty Karáskové. Své fotografie vystavovala i Marie Havlová. Dále
si návštěvníci mohli poslechnout přednášku Jarmily Králové na téma barvy
a jejich působení v interiéru a přednášku
Martiny Denkové o používání slov.
Akce se velmi vydařila, povedlo se
vytvořit příjemnou atmosféru s posezením, občerstvením a povídáním. Někteří
návštěvníci si zakoupili vystavená dílka,
jiní si zase zkusili vyrobit vlastní jednodu-

Přednáška Martiny Denkové
o používání slov
chý šperk. Věříme, že se podařilo založit
novou tradici a příště se třeba přidají
i další tvůrci.
Jitka Kroupová

Zvu vás na

KORÁLKOVÝ KURZ

Obšívané kuličky
v úterý 3. dubna 2012 v 16.30 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu Husinec-Řež
Naučíme se obšívat kuličku rokajlem, z hotové kuličky si vyrobíme přívěsek.
Cena 200 Kč (v ceně je veškerý materiál,
tedy i dostatek korálků na výběr, zapůjčení nářadí a podložky)
Prosím o přihlášení na tel. 606 913 935 nebo e-mailem jitka.oltova@seznam.cz.
Kapacita kurzu je 10 osob. Budu se na vás těšit! Jitka Kroupová
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sport

Vážení sportovní přátelé,
zimní období je pryč, což je jasný signál, že nám pomalu odstartovala
i naše okresní fotbalová soutěž.
Naše Áčko přezimovalo na prvním
místě tabulky, tudíž pro jarní boje
nemůže mít jiný úkol, než se pokusit
o postup o soutěž výše. Žel bohu hned
první zápas mistrovské soutěže naši
chlapci nezvládli a na těžkém terénu
v Líbeznicích prohráli po těžkém boji
2:3. Doufejme, že se jednalo o ojedinělé
zakolísání a v dalších zápasech už zase
budeme naplno bodovat, podobně jako
v podzimní části. Přes zimu si kluci
zahráli několik přátelských zápasů,
včetně mělnického turnaje, kde se soupeři z vyšších tříd sehráli většinou vyrovnané partie se střídavými úspěchy…
Béčko, jako již tradičně, okupuje
po podzimu v tabulce poslední místo.
Jelikož ani přes zimu neproběhlo usilovné nahánění fyzičky, dalo se čekat, že
úvod sezony nebude žádná sláva.
A ejhle!!! Kluci hned v prvním zápase
dokázali smáznout tým Radošovic, kde
na podzim vyfasovali potupnou desítku.
Věřme, že se nejednalo o ojedinělý
záblesk a hoši začnou bodovat v častějNaše vesnice 1/2012

ších intervalech než doposud. Hlavně by
to chtělo, aby po poměrně slušných podzimních zápasech na domácím hřišti přivezli i nějaký ten bodík z venku a postupem času postoupili z posledního místa
tabulky výše.
Stará garda si tradičně přes zimu
zahrála turnaj na ČAFC Praha, kde sice
nenapodobila loňský famózní úspěch, ale
i tak si s chutí zahrála na kvalitním hřišti
a předvedla několik velmi povedených
výkonů.
Cíle pro jaro jsou jasně dané:
A – tým: bojovat do posledních kol
o první místo v tabulce a postoupit
do třetí třídy
B – tým: odpoutání se od posledního
místa v tabulce, konsolidace týmu, příprava těch nejlepších mladých hráčů
na postupný přechod do Áčka
Stará garda: bavit fotbalem sebe
i všechny přítomné diváky a utužovat
pohybem svá těla
Každou neděli od 17 h se na našem
hřišti hraje mistrovské utkání
a všichni se těšíme na vaši návštěvu
a povzbuzování našich borců.
Michal Ráž, prezident klubu
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Výskyt černé zvěře

D

ivoká prasata patří bezesporu
k nejinteligentnější a nejobezřetnější zvěři v našem ekosystému.
Zásadně se zdržuje v klidových pásmech
přirozených krytů a houštin,
které jim rozlehlost honebních pozemků, např. Klecanského háje, porostů strání nad
břehy Vltavy atd., zcela umožňuje. Za potravou je opouští většinou ve večerních a nočních
hodinách.
Vzhledem k tomu, že loňský rok
byl semenným rokem buků a dubů,
kdy je půda pod stromy zasypána
plody, upřednostňuje zvěř potravu,
která je pro ni přirozená, a k lidským
obydlím se v podstatě nepřibližuje, pokud
není vyrušena a ze svého území, ať člověkem či volně pobíhajícím psem,
vyhnána.
V tuto dobu, v průběhu měsíce března,
je hlavní období, kdy bachyně metají
selata a tráví při kojení „v loži“ přibližně
14 dní. V případě nutnosti neváhá při
hájení své rodiny zaútočit na vetřelce,
člověka nevyjímaje.
I proto bychom měli dopřát veškeré
zvěři dostatek klidu k realizaci jejich přirozených potřeb, a to nejen v období
vyvádění mláďat (§ 8 až 11 zákona
číslo 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění
pozdějších předpisů).
Myslivecké sdružení Zdiby–Klecany
vynakládá značné úsilí k zabránění škod
působených zvěří jako dobrý ochránce
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zvěře v lokalitě katastru obce HusinecŘež a zároveň ctí práva obyvatel
na ochranu jejich zdraví i majetku.
Z těchto důvodů realizujeme výstavbu
pachových ohradníků v místech
častého střetu mezi motorizovanými a zvěří a budujeme a udržujeme myslivecká zařízení s cílem
uchránit zvěř před strádáním,
a pokud možno, zabránit i jejímu
pohybu po areálu honitby i okolí
(tzv. odváděcí přikrmování).
V průběhu letošní zimy jsme
vynaložili značné náklady na
nákup jádra i „pamlsků“ pro černou zvěř, například dužnatá krmiva
a ovoce včetně krmných aroma, za účelem udržet ji v okolí krmných zařízení.
Vzhledem ke stále pokračujícímu
urbanistickému rozvoji, jakož i rozvoji
nejrůznějších volnočasových aktivit, je
zvěř bohužel velmi často rušena a ztrácí
klidná místa, která pak paradoxně
nachází poblíž lidských obydlí, v sousedství lesa či nepravidelně obydlených,
neudržovaných zahradách atd.
Závěrem bych chtěl ujistit, že ze
strany našeho mysliveckého sdružení
budeme i v budoucnu přistupovat k řešení eventuálních problémů s výskytem
černé zvěře, včetně redukce jejich stavu
dle platných předpisů s cílem udržení
dobrých vztahů se všemi občany města
i obcí, v jejichž katastru se naše honitba
nachází.
JUDr. Václav Holý, MS Zdiby–Klecany
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Myslivecké zvyky a tradice

Patron myslivců
svatý Hubert
S

tejně jako každé řemeslo nebo
povolání, i myslivci mají svého
ochránce mezi svatými. Je jím svatý
Hubert. Tento svatý je však také patronem řezníků, kožešníků a dále optiků,
matematiků a výrobců přesných přístrojů. Z toho je vidět, že svatý Hubert
ochraňuje nejen tradiční historická
řemesla, ale i vcelku moderní výrobce.
Svatý Hubert se narodil někdy mezi
roky 656 a 658 pravděpodobně ve městě
Toulouse (Francie) ve šlechtické rodině.
Jako dvořan franckého krále merovejské
dynastie Theodoricha III. byl náruživým
lovcem a milovníkem bujarých zábav,
i když se o něm traduje, že byl dobrého
srdce a povahy ušlechtilé a lidumilné.
Když mu při porodu syna zemřela manželka, hledal útěchu v lovu. Jak vypráví
legenda, na Velký pátek se v lese setkal
s jelenem, kterému mezi parohy zářil
kříž. Zároveň Hubert uslyšel nadpřirozený hlas, který jej nabádal, aby opustil
zhýralý způsob života a hledal cestu
k Bohu.
Pod dojmem z tohoto zážitku se rozhodl, že se stane knězem a další svůj
život zasvětí službě Bohu a obracení
Naše vesnice 1/2012

pohanů na křesťanství. Proto je též nazýván apoštolem z Arden. V církevní službě
mu po celých deset let pomáhal maastrichtský biskup Lambert. Když byl Lambert v Lutychu zavražděn, stal se Hubert
jeho nástupcem v úřadě. Biskup Lambert
byl prohlášen za svatého a Hubert dal
na jeho počest v Lutychu vybudovat
katedrálu. Zároveň přenesl sídlo biskupa
z Maastrichtu do Lutychu, a tak se z malé
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vesnice stalo výstavní město, které obdivujeme dodnes.
Svatý Hubert zemřel ve městě Fura
v Brabantsku (Belgie) dne 30. května
727. V životním příběhu svatého Huberta
je obsažena jak doložená historická skutečnost, tak křesťanská legenda, která
ovšem není původní. Zjevení jelena se
zářícím křížem mezi parohy se objevuje
již mnohem dříve, a to u svatého Eustacha. Svatý Hubert byl nejen ve středověku velice populárním svatým (je jedním ze čtyř „svatých maršálů“), ale
i v pozdějších dobách, např. v době
baroka, byl inspirací pro vznik rytířských
řádů a mysliveckých spolků.
Kulturní význam myslivosti a myslivců
však nepramení pouze z tradice jejich
patrona, svatého Huberta. Myslivost totiž

v sobě zahrnuje řadu zvyků, rituálů a tradic, které rozhodně patří do nemateriálního kulturního dědictví České republiky.
Luboš Smetana

Letní tábor TOM Řež
Tábor se letos koná ve Skryjích
u říčky Bobrůvky v termínu 14. – 28. 7. 2012.
Stany s podsadou, tee-pee,
vojenský stan, velký srub, lesy
na hry, pitná voda přímo v tábořišti, koupání, sportovní hřiště
na fotbal a vybíjenou, ping-pongové stoly. Krásná krajina
a spousta zřícenin (Košíkov, Víckov,
Mitrov, Rýsov) a hrad Pernštejn.
Členové oddílu brzy dostanou přihlášky a další informace.
I.P.
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Základní organizace
Českého zahrádkářského
svazu Řež
úterý 28. února se v prostorách
školní družiny uskutečnil kurz korálkování se známou návrhářkou a tvůr-

V

V průběhu března se připravuje intenzivní kurz užitné keramiky pro dospělé
a větší děti. Chystáme také vycházku

kyní šperků Darí Fejtkovou, kterou můžete znát z televizních pořadů Pták Loskuták nebo Receptář. Kurzu se zúčastnilo devět začínajících, ale i pokročilejších
korálkářů a každý si tak domů odnesl
vlastnoručně vyrobený šitý náramek.
Všechny vypadaly velice luxusně, posuďte sami.

po zahradách Pražského hradu s odborným výkladem.
Pozvánky na chystané akce ZO ČSZ
Husinec-Řež najdete v nejbližší době
na nástěnkách a webových stránkách
obce.

Naše vesnice 1/2012

Za svaz zahrádkářů
Markéta Doležalová, Jarmila Šućurová

19

ká
z
u jl m
t uorvaá č i n n o s t

Kolektiv mladých hasičů

P

o dvouletém rozmýšlení jsme se
rozhodli pro obnovení Kolektivu
mladých hasičů. Po prázdninách naši
členové navštívili místní základní školu
a po dohodě s paní ředitelkou přiblížili
ve všech třídách činnost v tomto kroužku. Návštěva byla čistě orientační.
Za čtrnáct dnů se přihlásilo 15 zájemců
o kroužek, a tak se 24. 10. 2011 mohlo
uskutečnit první setkání, kterého se
zúčastnilo i několik rodičů. Členové výjezdové jednotky jim předvedli techniku
a vybavení. Všechny děti si vyzkoušely

Povede se dětem navázat na úspěchy starších kolegů?
stříkání vody na soutěžní terč. Setkání
jsme zakončili jízdou v hasičském voze.
Dohodli jsme se na pravidelných
schůzkách každý čtvrtek od 13 do 15 h,
kdy vedoucí Pavel Brtnický a Josef
Klouda vyzvedávají děti ze školy nebo ze
školní družiny a po skončení kroužku je
opět odvedou zpět.
Náplní kroužku je prevence proti
požáru, vázání uzlů, topografické značky,
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rozeznávání a účinné použití ručních
hasicích přístrojů, rozhazování a balení
hadic a jejich spojení a jiné činnosti. Při
praktickém výcviku se děti učí poznávat
hasičské náčiní a jeho použití. Nezapomínáme ani na pořadová cvičení a fyzickou
přípravu. Po dohodě s paní starostkou
cvičíme za nepříznivého počasí na obecním úřadě, protože jiné prostory k dispozici nemáme.
V sobotu 10. 3. 2012 jsme s dětmi jeli
na jejich první soutěž ve vázání uzlů,
která se konala v sokolovně v Mukařově.
Veškeré naše snažení dále směruje
na okresní soutěž Plamen. Hra Plamen je
rozdělena na dvě části, jarní a podzimní.
Po absolvování školení dvou vedoucích
mládeže a získání potřebné dokumentace
sháníme materiál a budujeme překážky.
Nemůžeme opomenout ochranné pomůcky, jako jsou přilby a jednotné oblečení.
Při současném množství dětí nelze kroužek vést v počtu dvou vedoucích, proto
obětavě vypomáhají další členové výjezdové jednotky a obecní úřad, za to jim
patří velký dík.
Všem dětem přejeme, aby jim elán
a chuť vydržely co nejdéle a povedlo se
jim navázat na předchozí úspěchy Kolektivu mladých hasičů.
Další zájemci o kroužek se mohou
hlásit na obecním úřadě u pana Roberta
Hoffmanna.
Za SDH Husinec-Řež Hana Jerieová
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K ur z y v Ateliéru
Ja r mi ly Králov é
V průběhu prvních třech měsíců tohoto roku uspořádala malířka Jarmila Králová ve svém ateliéru na Červené skále několik výtvarných kurzů. Proběhl kurz
akvarelu, zátiší i kresby. Největší oblibu si však získal kurs malby olejem: Královské barevné čtverce.
urz je celodenní, účastníci si nejprve sami připraví rám s plátnem,
potom si vyzkouší malbu barevnými křídami na papír, nakonec dojde i na
samotné plátno a malování vlastního
čtverce olejovými barvami.
Jarmila je malířka, která vás svými
intuitivními obrazy dokáže pohladit nejen
po duši, ale zahojit v ní vaše bolavá
místa. Její mimořádné nadání se projevuje v působení kombinace barev, které
nenápadně, přesto velice přímo projdou
až k vašim nejskrytějším potřebám. Tyto
čtverce promlouvají skrze vás a vyslovují
Příprava plátna: napnout na rám
nahlas to, co je ve vás skryto jako neoba natřít šepsem

K

jevený poklad. Po skončení kurzu si
každý odnáší svůj léčivý obraz, který mu
vždy dodá odvahu nebát se jít vlastní
cestou k přirozenému sebenaplnění.
Děkujeme Jarmile, že nám byla trpělivou
průvodkyní při seznámení se s technikou
olejomalby a těšíme se na další společná
setkávání.
Martina Denková

Každý účastník kurzu si namaluje
olejovými barvami svůj obraz
Naše vesnice 1/2012

Další informace a termíny kurzů
najdete na obecních nástěnkách a na
webu malířky www.obrazykralova.cz.

21

různé

Spotřebitelská poradna
Občanské sdružení spotřebitelů TEST spotřebitelům nabízí v rámci
poradny bezplatně:
Právní poradenství z oblasti spotřebitelského práva (reklamace, nedodání
zboží v termínu, poškození oděvu
v čistírně, předváděcí akce, ubytování
v hotelu nižší kategorie, vysoké vyúčtování za energie, podmínky pojistných, úvěrových a leasingových smluv
a jiné) na telefonní lince. Poradenství
je zdarma, platí se pouze cena běžného hovoru.
• Publikace, např. tištěná informační
brožura o marketingových praktikách
prodejců na předváděcích akcích
určená převážně seniorům.

Životní podmínky
2012
výběrové šetření
v domácnostech
(dotazované domácnosti jsou vybírány
náhodně počítačem, a proto tato informace se může i nemusí týkat i vás)
Český statistický úřad organizuje
v roce 2012 výběrové šetření o životních
podmínkách domácností v ČR. Smyslem
tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě
srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci v celkem 30 evropských
zemích. Dalším cílem je získat data pro
výpočet ukazatelů peněžní a materiální
chudoby.
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• Databázi nebezpečných výrobků volně
zpřístupněnou na webových stránkách www.nebezpecnevyrobky.cz
s možností si zvolit pravidelné zasílání
nových informací k vybrané kategorii
výrobků.
• Vzory, vybrané vzory právních listin
a podání vypracované pro konkrétní
účel (volně ke stažení na webových
stránkách www.dtest.cz).

Telefon: 299 149 009
Provozní doba:
pondělí – pátek 9–17 h
web: www.dtest.cz
Šetření se uskuteční na území celé
České republiky v 10 712 domácnostech,
z nichž se 7112 zúčastnilo šetření již
v předchozích letech. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě
náhodného výběru počítačem.
Vlastní šetření proběhne od 25. 2.
2012 do 13. 5. 2012 prostřednictvím
speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které
mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště.
Pracovníci zapojení do šetření se
budou prokazovat průkazem tazatele
a příslušným pověřením, které je ve spojení s občanským průkazem opravňují
k provedení šetření Životní podmínky
2012 a které jim vydá Krajská správa
ČSÚ, nebo průkazem zaměstnance ČSÚ.
Naše vesnice 1/2012
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Některé pomístní názvy

v

Husinci

a

Řeži

V současnosti upadlo mnoho místních názvů v zapomnění. Zároveň se však
řada z nich v souvislosti s budováním nových sídlišť vrací a stává se trvalou
součástí našeho okolí. Z velkého množství místních názvů a pojmenování jsem
vybral některé, ke kterým se váže nějaký příběh.

Na Kazatelně
O místním názvu Na Kazatelně jsem
se zmiňoval již v minulém čísle Naší vesnice v souvislosti s Janem Husem. Jen
připomenu, že místní název Na Kazatelně v 19. století pojmenovával zhruba
oblast dnešního sídliště v horní Řeži,
v současnosti ale označuje mýtinku
Naše vesnice 1/2012

s posedem a výhledem na Levý Hradec,
která se nachází nad Husincem. Název je
v místní pověsti spojován s osobností
Jana Husa, který zde údajně kázal. Jeho
přítomnost však nelze spolehlivě prokázat, takže se toto místní pojmenování
může vztahovat i k jiné již zapomenuté
události.
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č
Kábovina
Ve skalách pod současnou Kazatelnou je ukryta studánka jménem Kábovina. Kdysi zde tekl i stejnojmenný
potok. Pojmenování Kábovina však
nesla i celá úžlabina mezi skalami, která
byla údajně pojmenována podle klecanského měšťana Adama Káby. Podle
pověsti ze starších časů v Kábovině
hnízdil obrovský had se zlatou korunou
na hlavě, který zde přečkal mnoho set
let. Klecanský farář a známý spisovatel
z 2. poloviny 19. století Václav Beneš
Třebízský (1849 až 1884) do Káboviny
umístil děj krátké povídky V Kábovině.
Sám autor tvrdil, že povídku napsal
na základě zápisků klecanských farářů,
takže by mohla vycházet z reálných
základů. Děj se odehrával v zimě na přelomu let 1741–1742, kdy na českém
území zuřila válka o rakouské dědictví,
jehož součástí byly i české země. Francie, Bavorsko, Sasko a Prusko tehdy
odmítaly uznat nárok Marie Terezie
na trůn a snažily se rozdělit si Habsburskou (Rakouskou) říši mezi sebou. Velká
část Čech byla obsazena francouzskobavorskými vojsky, která ovládla i Prahu.
Česká šlechta zradila Marii Terezii a přijala za nového českého krále Karla VII.
Bavorského. Francouzské a bavorské
jednotky křižovaly zem, drancovali vesnice a odváděly muže do armády. Okolí
Prahy proto velice trpělo. V Třebízského
povídce se lidé z širokého okolí schová-
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vali v Kábovině, kam nebylo odnikud
vidět, a trávili tam celé dny, aby si
zachovali holý život. Jednoho dne však
někdo nepřátelské jednotce vyzradil,
kde se místní obyvatelé schovávají a ti
se pak rozprchli po okolí. Třebízský sledoval osud několika z nich, kteří utekli
přes zamrzlou Vltavu na druhý břeh
k Roztokám a Žalovu. Jejich pronásledovatelé vjeli na koních na tenký led
a propadli se, takže se utečenci zachránili. Za nějaký čas se hlavní postavy
příběhu setkaly na svatbě a klecanský
farář Jinoška odhalil zrádce z Káboviny,
jehož čin byl mezi lidmi veřejně odsouzen. Vyznění povídky vypovídá o době,
kdy ji Třebízský psal, protože pracoval
s obrozeneckou představou, že kdo se
naučí cizí jazyk a přičichne cizím mravům, ten zradí své lidi. Ve zmiňované
válce později došlo k obratu, Marie Terezie se vzdala Slezska a Kladska, čímž
uvolnila síly z bojů proti Prusku, a v roce
1743 vypudila nepřátelská vojska
z Čech. V následných letech ještě došlo
k opětovnému obsazení českých oblastí,
takže si obyvatelstvo příliš nevydechlo
a možná ještě místní mnohokrát využili
úkrytu v Kábovině. Po letech bojů však
nakonec Marie Terezie uhájila české
území a získala si prestiž mezi evropskými panovníky. Nedůvěry k české
šlechtě, která ji zradila, se však již
nezbavila a hleděla na české země s jistou dávkou opovržení.

Naše vesnice 1/2012
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Na Šenkýřově vrchu
V místech, kde stojí křížek u hlavní
silnice (dnes ulice U Křížku), se říkávalo
Na šenkýřově vrchu. Název patrně
pocházel z 18. století. Tehdy se v Husinci
nacházely čtyři a v Řeži dva velké statky.
Ke gruntu Matouše Šarochy v Husinci
náleželo i výsadní právo šenku (právo
výčepu, tedy provozovat hospodu), hospodu zde ale zřejmě nikdo neprovozoval.
Po několika letech hospodaření se
Matouš dostal do obvyklých problémů
všech tehdejších sedláků, protože zdědil
grunt a musel proto vyplatit ostatní sourozence, nebo se o ně postarat jinak.
Obvykle se dědické vyrovnání řešilo tak,
že sedlákovi sourozenci pracovali
na statku jako čeledíni a dostávali
zvláštní plat. Často se také bratr nechal
vyplatit a někam se přestěhoval. V takovém případě mohl vyženit kupříkladu
ve vedlejší vesnici statek (zpravidla pak
převzal příjmení po novém statku), pokud
tam měli jen dcery, případně se stal
na nějakém statku podruhem nebo čeledínem. Někteří bratři dostali od sedláka
peníze, aby se vyučili řemeslu. Sestry,
pokud se neprovdaly již dříve, usilovaly
o věno, nebylo ale výjimkou, že zůstaly
na domácím statku jako děvečky se

zvláštními dědickými právy. Vyplatit sourozence bývalo velmi obtížné, protože se
tím grunt zpravidla zadlužil na mnoho let
dopředu, takže mnoho sedláků hospodařilo s větším či menším dluhem, který se
i dědil. V roce 1736 se s majetkovými
nároky sourozenců musel vypořádat
i zmiňovaný Matouš Šarocha z Husince,
který měl vyplatit svému bratru Janovi
dědický podíl 50 kop. Matouš však využil
práva šenku náležející ke gruntu
a za odpuštění vyplacení dědického
podílu poskytnul Janovi poblíž svého
gruntu místo pro postavení chalupy se
sklepem k šenkování piva. Díky tomu si
Jan zařídil v Husinci hospodu (jednalo se
pravděpodobně o dnešní dům čp. 19
v Husinci), a protože šenkoval panské
pivo, dala mu vrchnost 14 strychů
(1 strych = 0,29 ha) panských polí
na vrchu řežských, za které měl platit
15 krejcarů, jeden dílec panské louky
a k tomu obdržel ještě další práva, povinnosti a polnosti. Nový šenkýř Jan Šarocha tzv. vrchy řežské zvelebil, zvláště
vybral kameny. Později se místu o rozloze zhruba 4 ha, o které se staral husinecký šenkýř, začalo říkat Na Šenkýřově
vrchu.
Jiří Šoukal

Použité prameny a literatura:
III. vojenské mapování – Františsko-josefské. Čechy 1877–1880, Mapový list č. 3953.
Benátská, J.: Seznam pomístních jmen v Husinci a Řeži. Naše vesnice 5/1999, str. 5–7.
Gruntovní kniha vesnic Žalova, Řeže, Husince a Blevic., Husinec rkp. 5434, folio 209, 225. AMP
Třebízský, Václav Beneš: V Kábovině. in: Pobělohorské elegie. (Kapitola Z farních archivů) Praha 1906,
str. 137–152.
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Rozhovor
s pamětníkem
Přinášíme vám rozhovor s panem
Janem Novotným, rodákem a starousedlíkem z Řeže, který se narodil
v roce 1938. Rádi bychom tak zahájili
seriál vzpomínek na doby dávno
i nedávno minulé, o které se s vámi
jistě rádi podělí i další pamětníci
z naší obce.
Jak vzpomínáte na dětství v Řeži?
Kam jste si chodili hrát?
Tenkrát Řež nevypadala tak, jak
vypadá dnes. Volnosti po okolí tady bylo
daleko více, většina toho je tady už

Inscenace ochotnického spolku „Princezna se
hledá“, vlevo je pan Novotný

zastavěná. Naším centrálním bodem byla
řeka. Do řeky jsme se chodili koupat,
hráli jsme si u ní, jezdili jsme na lodích,
většinu volného času jsme prostě trávili
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venku. Televize tenkrát nebyla, rádio nás
moc nezajímalo, takže život tady byl
trošku jiný, než je dnes.
Podnikali jste výlety nebo výpravy
někam dál z Řeže?
Určitě. V Řeži například nebylo kino,
tak jsme chodívali do Klecan anebo přes
vodu do Úholiček, kde se hrávalo divadlo,
i loutkové.
Jaký býval v Řeži a v Husinci společenský život?
V Řeži býval celkem aktivní kulturní
život. Hlavním aktérem kulturního dění
v obci byl pan řídící Alois Biel, který se
angažoval snad ve všech spolcích
a sdruženích. Býval tu ochotnický spolek,
kde jsme od dětství hrávali divadlo.
Zkoušeli jsme v místní restauraci se
sálem, která stála v místě, kde je dnes
Yacht club, vedle školy. Kromě restaurace tam bylo i řeznictví. V onom sále se
odehrávaly veškeré kulturní akce v obci,
ať už to bylo divadlo, různé plesy, taneční
zábavy, divadelní představení, koncerty,
školní vánoční besídky, schůze a podobně, sloužil i jako sokolovna a školní
tělocvična. Jezdívali sem třeba i herci
z Národního divadla. Hospoda byla zruNaše vesnice 1/2012
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Koupaliště v Řeži (asi 1967)

šená koncem padesátých let. V Husinci
byla také hospoda se sálem, ale ta fungovala víceméně jenom jako hospoda,
sál se ke kulturním akcím moc nevyužíval. Pouze v šedesátých a sedmdesátých
letech, kdy byla hospoda v Řeži zrušená,
se tam občas konaly zábavy a jiné akce,
ale bylo to v daleko menší míře než
v hospodě řežské.
Byla zde spousta spolků – ochotnický
divadelní kroužek, již zmiňovaný ředitel
školy Alois Biel (nebo spíše jeho paní)
založil kroužek lidových zpěvů a tanců
„Káčata“, dále zde fungoval Sokol, hasiči,
zahrádkáři a spousta dalších. Později
vznikla i Osvětová beseda. Každý z těchto
spolků pořádal i svůj ples, konalo se jich
i třeba deset za sezonu. Měli jsme tu třeba
i dožínky a jiné další akce. Řež jako osada,
která příslušela pod správu Husince, kde
byl i obecní úřad, měla jen málo obyvatel
Naše vesnice 1/2012

a domů. Všichni se znali a na kulturní akce
chodili ve velkém počtu.
Jak vypadala škola, když byla postavena? Jak byla velká, kolik měla tříd
a učitelů?
Škola byla postavena v roce 1936
za pouhé dva měsíce, první školní rok byl
slavnostně zahájen 27. 9. 1936. Škola
vypadala stejně jako dnes, když si
odmyslíme přístavek mateřské školy.
Na jeho místě byl původně přistavěný
přízemní byt (dva pokoje a kuchyň) pro
řídícího učitele s rodinou. Ve škole byly
dvě třídy, kde učil pan řídící Biel a ještě
jedna učitelka. Později přibyla i družina,
kde pracovala manželka pana řídícího,
potom byla přistavěna kuchyně, kde
kuchařka dělala dětem svačiny. Škola
původně možnost stravování neměla,
děti se chodily najíst domů. Když jsem
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začal v roce 1944 chodit do školy, ještě
jsme psali na břidlicové tabulky. Někdy
začátkem roku 1945 školu obsadili
Němci, vyhnali nás pryč a my jsme se
chodili učit do hospody, kde donedávna
byla thajská restaurace. Dřív se jmenovala V luhu. Před Květnovou revolucí
jsme pak do školy už nechodili vůbec.
V Klecanech bylo vojenské letiště, takže
tady hodně létala letadla a střílelo se.
Nálety byly hodně směřované na železnici. Jedno německé letadlo spadlo
i na dva sousedící domy v Husinci, které
vyhořely. Byla bombardována i současná
ulice Hlavní.
Na zahradě školy stojí lípa, kterou
jsme sázeli my v roce 1947. K jejím kořenům jsme dali pouzdro se slibem, které
je tam dodnes. Kopie slibu pak byla
zasklená a pověšená ve škole, bohužel
se později ztratila.
Jak se dříve cestovalo? Fungovala
zde nějaká hromadná doprava?
Jediné spojení s okolními městy bylo
vlakem. Lávka přes Vltavu byla postavena
na počátku 60. let v souvislosti s budováním areálu ústavu, ale před ní zde fungovaly dva přívozy. Jeden byl na konci cesty,
kde je dnes pošta, naproti železniční
zastávce Úholičky, kde se říká v Podmoráni. A druhý byl naproti Žalovu. Po otevření lávky byl zrušen přívoz v Podmoráni, druhý ještě nějaký čas fungoval.
Autobusy začaly do obce jezdit až mnohem, mnohem později. Do Klecan, kde byl
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druhý stupeň základní školy, musely děti
chodit pěšky. Později mohly navštěvovat
školu v Libčicích, kam jezdili vlakem.
Co se kromě kultury v obci ještě dál
dělo?
V padesátých letech došlo k prvnímu
výraznému zlomu v životě obce. Začal se
stavět ústav jaderného výzkumu a přišla
sem spousta lidí. Rozvíjela se bytová
výstavba, pro lidi z ústavu se nejdřív stavěly
finské domky, potom paneláky na sídlišti,
později přibývaly i rodinné domky, zejména
na pozemcích, kde dřív stávaly chaty. Chatařů tu bylo hodně, neboť Řež bývala vyhlášené výletní místo pro Pražáky.
Na stavbě jaderného ústavu tehdy
pracovali zejména trestanci. V prostoru
za samoobsluhou a pod ní byly dřevěné
německé baráky, ve kterých bydlely dvě
roty vnitřní stráže, která hlídala trestance.
Ti bydleli naproti nynějším panelákům,
tyto dřevěné baráky jsou ještě zachované. Prostor hlídali vojáci, byl oplocený,
se strážními věžemi a od ubikací až dolů
ke stavbě ústavu vedl drátěný koridor,
kterým trestanci chodili na stavbu, aby
se nedostali do kontaktu s okolním světem. S vojáky jsme potom my místní také
založili umělecký soubor.
V jídelně ústavu se později konaly
plesy a další kulturní akce. S rozvojem
televize však začal zájem o tyto akce
pomalu upadat, lidé se i přestali znát.
Dřív se lidé scházeli pravidelně, každý
znal každého a život tu byl takový rodinný.
Naše vesnice 1/2012
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Kroužek lidových zpěvů a tanců „Káčata“, vpředu ve vzorovaných šatech paní Bielová, choť ředitele školy,
vedle ní ve vestičce Jan Novotný

Od roku 1964 tu býval báječný turistický
oddíl, na který navázal TOM Řež. Jeho
zakladatel, Mirek Hodan, spolu se svou
ženou oddílu zasvětil většinu svého času.
V létě i v zimě se hodně jezdívalo na chalupu v Knínici v Krušných horách, která
oddílu patří. Díky tomu každé dítě v Řeži
umělo lyžovat. Na sněhu se pořádaly karnevaly, tábořili jsme ve stanech i v –15 °C.
V létě jsme pak hodně jezdili na výlety
a na tábor u Orlické přehrady. Přímo v obci
se pak pořádaly branné závody.
Byly zde nějaké další podniky kromě
nově postaveného ústavu? Čím se zde
vlastně lidé živili, kde pracovali?
Ano, v místech, kde stojí hotel Vltava
až po dnešní nové parkoviště za lávkou,
či spíše až k památnému dubu, který je
dnes v areálu ústavu, stávala továrna
na cementové zboží a umělé drtě Silika,
Naše vesnice 1/2012

jejímž majitelem byl továrník Lexa. Vyráběly se v ní střešní tašky, dlaždice, bílé
nepálené cihly apod. K továrně patřily
i dvě vily, které nechal Lexa postavit, jsou
to ty dvě poslední před parkovištěm
ústavu. Ve 30. letech však továrnu
postihla hospodářská krize, a tak musela
v roce 1934 zastvait výrobu. Nahoře
na kopci se ve velké pískovně těžil písek,
dolů vedly kolejnice, po nichž se písek
dopravoval do továrny. Druhá pískovna
bývala na místě, kde je dnes fotbalové
hřiště. Z této pískovny vedly zase kolejnice k řece, kde je dodnes pozůstatek
přístavu, říkalo se tam „Na traverzách“.
Po kolejnicích se dopravoval písek
ve vozících až k přístavišti, kde se rovnou
vyklápěl do nákladních lodí. Nyní tam
příležitostně přistávají výletní lodě.
V Řeži bývala i pekárna, pekař rozvážel autem chleba. Což bylo vzácné, neboť
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rozhovor
po válce zde bylo dohromady asi jen pět
aut. Velké statky tu nebyly, pouze menší
hospodářství. Jedno z nich patřilo Bulvasům (Řež, čp. 2), další byl statek Srbův
v Husinci. Jinak tu byli víceméně kovozemědělci*. Bylo tu i zahradnictví.
Bývaly v Řeži povodně a jak velké?
Před tím, než byly postaveny Slapy
a vůbec celá vltavská kaskáda, zde
docházelo k zamrzání řeky, takže jsme
v zimě chodili přes řeku na vlak, když
jsme jezdili do Libčic do školy. Když potom
ledy povolily nebo se upouštěla voda
na jezech, tak se ledy rozlámaly, po hladině plavaly kry, přívoz nejezdil a my tak
k naší velké radosti nemohli do školy.
Povodně tu tedy bývaly pravidelně, ovšem
ne v takovém rozsahu jako v roce 2002.
Přicházely pouze tzv. pětileté nebo desetileté vody, kdy došlo k zatopení cesty
do Husince, to bylo téměř každý rok. Vyšší
voda tu byla v letech 1940 a 1954.
Je naše obec spjata s nějakými
významnými jmény kulturního nebo
politického života?
Přes léto tu bydlel například zakladatel Osvobozeného divadla Jindřich Honzl
(1894–1953), za kterým sem jezdíval
i Jan Werich. Chatu tu měl třeba herec
Vladimír Krška (1924–1999). Dodnes tu
bydlí i operní režisér Národního divadla
Ladislav Štros. Naproti přes řeku,
u nádraží v Žalově, bydlel divadelník
a výtvarník Jiří Srnec. V Řeži bydlel také
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novinář a politik Věnceslav Švihovský
(1875–1957), tajemník a přítel Edvarda
Beneše. Vila, kterou vlastnil, mívala
krásný park s jezírkem. Nyní ji už samozřejmě vlastní někdo jiný, je zanedbaná.
Dále tu bydlel třeba senátor a starosta
Řeže Rudolf Jaroš (1869–1935).
Stýská se vám po něčem, co v naší
obci bývalo, ale už není?
Spíš než stýská, mě mrzí to, že už zde
vymizely vzájemné sousedské vztahy,
jaké tu bývaly. Je to dané tím, že Řež se
rozrostla na tehdejší dobu do poměrně
velkých rozměrů a pracovní vytížení lidí
je daleko jiné než dřív, nyní jdou ráno
do práce a vracejí se až večer, mají více
starostí. Ale myslím si, že i tak by se
určitě našel čas na to, aby se lidé více
poznali. Brání tomu ale současná
„domácí kultura“, tedy televize, počítače
a jiné domácí zábavy, které odrazují lidi
od toho, aby se někde společně sešli.
Bohužel tomu nahrává i fakt, že tu vlastně
není kde se sejít. Ale třeba se v budoucnu
situace ještě změní, kdo ví…
Děkuji vám za rozhovor a paní Novotné
za vydatnou pomoc při vzpomínání.
Jitka Kroupová
* Ve druhé polovině 20. století se na venkově
objevuje nové pojmenování „kovo-zemědělec“
a „stavo-zemědělec“. To byl člověk, kterému pro
rodinu vlastní docela maličké hospodářství nepostačovalo, a proto šel za prací: obvykle do města,
do průmyslu nebo případně jako stavař, tj. zedník,
tesař, pomocný dělník, přidavač u zedníků (maltař)
k některé stavební firmě.
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Vzpomeňme jednoho z našich spisovatelů. Jeho nejvýznamnější dílo je dosud stále čteno novými
a novými generacemi. Hlavní hrdina tohoto literárního klenotu je představitelem upřímnosti, poctivosti a pracovitosti. Stal se životním ideálem mnoha čtenářů, kteří si jej rázem zamilovali. Vaším
úkolem je určit jméno spisovatele. Tajenka křížovky vám napoví jméno hlavního hrdiny jeho příběhů.
VODOROVNĚ: A. Část ženského těla; soulad; touš. – B. Býti v koncích (hovorově); lesní kalamita;
obsazeno. – C. Dávat rady; předložka; citoslovce pípání (u kuřete). – D. Německy „východ“; sídlo
v Nigérii; „orným“ způsobem; písmeno řecké abecedy. – E. TAJENKA. – F. Citoslovce ulehčení;
domácké ženské jméno; tučnolistá rostlina; setiny hektaru (slovensky). – G. Nános písku na říčním
břehu; luštěnina; domácké mužské jméno (Karel). – H. Písmena „L“ (hovorově); dokola polít vodou;
rýžové víno. – I. Rýnský člun; převlékárna; rostlina zběhovec.
SVISLE: 1. Vystavená paroží ulovených zvířat. – 2. Domácí zvíře; Helena. – 3. Klan; mořská ryba. –
4. Písemnost; podle; slovensky „jestliže“. – 5. Zkratka státního podniku; milovník pobytu v přírodě;
zkratka okresního šéfa. – 6. Rychle; švédská hudební skupina. – 7. Olga; papoušek; rumunská
řeka. – 8. Vyhynulý pták; živočich s nedostatkem pigmentu. – 9. Chemická značka americia;
jednobuněčný živočich; ukazovací zájmeno. – 10. Hudební zkratka (potichu); umíněný zápor;
anglicky „lehký“. – 11. Přichycená na povrchu (zastarale); slovensky „jev“. – 12. Vousy pod
nosem; ženské jméno. – 13. Zalité potem.
POMŮCKA: D. Srea. – I. Aak. – 7. Olt.
Správné znění tajenky naleznete v příštím čísle.
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na závěr

Jaro na řežských zahrádkách

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