Zimní vydání

Naše vesnice
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Krásné prožití vánočních svátků a zdraví a štěstí
v roce 2017 jménem zastupitelstva obce přeje

zastupitelstvo
Souhrn usnesení k zápisu č. 7/2016
ze zasedání zastupitelstva obce Husinec
konaného dne 19. 9. 2016
Usnesení č. 1/7/2016: ZO schvaluje RO č. 6 ve znění přílohy č. 1 tohoto zápisu.
Usnesení č. 2/7/2016: ZO schvaluje nařízení odvodu částky 116 646 Kč ze zlepšeného
výsledku hospodaření Základní a mateřské školy Husinec-Řež za rok 2015 do rozpočtu
obce Husinec.
Usnesení č. 3/7/2016: ZO schvaluje převedení částky 100 000 Kč ze zlepšeného výsledku
hospodaření Základní a mateřské školy Husinec-Řež do fondu odměn ZŠ a MŠ Husinec-Řež.
Usnesení č. 4/7/2016: ZO Husinec schvaluje udělení plné moci k zadání roční notifikace
o rozhodnutí obce Husinec uzavřít smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících
ve znění přílohy č. 2 tohoto zápisu.

Souhrn usnesení k zápisu č. 8/2016
ze zasedání zastupitelstva obce Husinec
konaného dne 31. 10. 2016
Usnesení č. 1/8/2016: ZO Husinec schvaluje RO č. 7 ve znění přílohy č. 1 tohoto zápisu.
Usnesení č. 2/8/2016: ZO Husinec, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon),
v souladu s ustanovením § 47 odst. 5 stavebního zákona:
a) schvaluje Zadání územního plánu Husinec ve znění přílohy č. 2 tohoto zápisu;
b) pověřuje pořizovatele územně plánovací dokumentace – Obecní úřad Husinec –
zajištěním výběru zpracovatele a zajištěním zpracování návrhu územního plánu
Husinec.
Usnesení č. 3/8/2016: ZO Husinec schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcemi
Husinec a Zdiby o zajišťování výkonu přenesené působnosti ve věcech přestupků ve znění
přílohy č. 3 tohoto zápisu.
Usnesení č.4/8/2016: ZO schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti vedení inženýrské
sítě týkající se zřízení, umístění, provozování a údržby vodovodní přípojky k chatové osadě
Na Kazatelně na pozemcích č. parc. 59/3, č. parc. 59/1, č. parc. 469, č. parc. 494/7
a č. parc. 494/5 vše v k. ú. Husinec u Řeže, obec Husinec pro Spolek přátel osady Pod
Kazatelnou, se sídlem: č. ev. 126, 250 68 Husinec, jako oprávněného.
Usnesení č.5/8/2016: 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 a provozování zařízení distribuční soustavy – přípojky NN na pozemcích
č. parc. 313/171 a 476/35 v k. ú. Husinec u Řeže, obec Husinec s ČEZ Distribuce, a. s.,
se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, jako oprávněným.
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Souhrn usnesení k zápisu č.9/2016
ze zasedání zastupitelstva obce Husinec
konaného dne 28. 11. 2016
Usnesení č. 1/9/2016: ZO Husinec schvaluje RO č. 9 ve znění přílohy č. 1 tohoto zápisu.
Usnesení č. 2/9/2016: ZO Husinec v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zmocňuje starostku obce
k provádění vybraných rozpočtových opatření – změn v rozpočtu obce Husinec:
a) rozpočtové zapojení příjmů nad rámec schváleného rozpočtu obce na příslušný rok bez
omezení,
b) schválení výdajů do 100 000 Kč v jednotlivém případě, jsou-li vyvolané potřebami změn
(resp. přesunu prostředků) mezi jednotlivými kapitolami rozpočtu a uvnitř jednotlivých
kapitol rozpočtu,
c) schválení výdajů v částkách vyšších než 100 000 Kč pro případné realizace výdajů
účelově poskytnutých prostředků, výdaje k odvrácení škod, prevenci havárií, řešení
havárií a živelních pohrom, výdaje ve stavu nouze, výdaje na vyměřené sankce (pokuty,
penále, apod.), 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 nejbližším zasedání následujícím po provedení rozpočtového
opatření v kompetenci starostky.
Usnesení č. 3/9/2016: ZO schvaluje s platností od 1. 9. 2017 částku 300 Kč denně,
maximálně však 50 % celkové zaplacené částky za školné za měsíc a dítě, jako úhradu
části nákladů na dítě umístěné v nestátním předškolním zařízení v obci Husinec. Podmínkou je podání žádosti s prohlášením o splnění podmínek pro obdržení podpory –
1. trvalé bydliště v obci Husinec, 2. dosažení 3 let věku, 3. docházka do nestátního
předškolního zařízení v obci Husinec (dětské kluby V lese a Cesta nad údolím), 4. nepřijetí
do ZŠ a MŠ Husinec-Řež. Eventuální další kritéria budou upřesněna následně.
Usnesení č. 4/9/2016: ZO Husinec schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne
21. 7. 2015 se zhotovitelem, kterým je spol. POHL cz, a. s., odštěpný závod Roztoky, se
sídlem: Nádražní 25, 252 63 Roztoky, IČO: 25606468, jejímž předmětem je zhotovení
stavby označené názvem „Přístavba ZŠ a MŠ Husinec-Řež“. Tento dodatek nenavyšuje
cenu díla.

Informujte nás…
…pokud nesvítí lampa, někde je nepořádek, jsou kluzké cesty, chybí sáčky na psí exkrementy či o čemkoliv jiném. Dáme to co nejrychleji do pořádku, jen se o tom musíme
➤
dovědět.
Naše vesnice 4/2016
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➤ Informujte obecní nebo státní policii…
…jestliže vidíte podezřele se chovající osoby v obci nebo dokonce na vašem pozemku,
jestliže vám vadí, že někdo porušuje vyhlášku obce nebo jiné předpisy. Pokud tyto záležitosti hlásíte obecnímu úřadu, my je hlásíme stejně policii a obvykle už je na řešení pozdě.

Informujte se…
…o vaší nemovitosti. Zkontrolujte si jednou za čas zápis vaší nemovitosti v katastru nemovitostí a trvale hlášené osoby ve vašem bytě či domě. Vyhnete se tak nepříjemným
překvapením. Službu vám za poplatek poskytnou na obecním úřadě.

Informujeme vás…
…že každý kotel na tuhá paliva napojený na vytápění domu musí projít do konce roku
revizí!
…že od 1. října 2016 už obce nemohou udělit výjimku z doby nočního klidu, jako to bylo
dosud možné (třeba pro hudební produkce). Všechny výjimky musí být nyní uvedeny
ve vyhlášce obce.
…že jsme znovu nechali odbornou firmou zmenšit korunu lípy ve škole, abychom stromu
ulevili. Lípa je napadená dřevokaznou houbou, a protože se bojíme, že si s ní neporadí,
v příštím roce vysadíme na školním pozemku novou.
…že při zimní údržbě cest a silnic dáváme v maximální možné míře přednost štěrku,
solíme zastávky autobusu a svažité chodníky, pokud hrozí, že budou i přes štěrk klouzat.
Na lávku máme ekologický posyp Ekogrit, pokud ale silně namrzá, posolit ji musíme.
-jm-

Nedostatek míst v obecní
školce a co s tím
Rozsáhlá rezidenční výstavba v naší obci v letech 2005–2010 vedla k historicky nebývalému nárůstu počtu obyvatel. Navíc k tomu došlo během velmi krátké doby. Do obce se
přistěhovaly ve velkém rodiny s dětmi nebo lidé, kterým se děti narodily velmi záhy. Bohužel se kdysi při schvalování výstavby pozapomnělo na to, že za pár let pro děti nebude
v obecní škole a školce dost míst. V reakci na zoufalou situaci stále většího počtu rodičů
byl před pár lety spuštěn a letos dokončen projekt přístavby školy. Obec navíc podpořila
vznik soukromých školek a finančně přispívá dětem alespoň na obědy, protože školné
není malé. Ale ani to zdaleka nestačilo problém vyřešit. Situace komplikuje život řadě
rodičů a omezuje přístup místních dětí do kolektivu svých vrstevníků.
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Překážky řešení
Obec a současné zastupitelstvo už nějaký čas intenzivně hledají řešení. Výstavba nové
školky, což se na první pohled jeví jako řešení nejpřirozenější, se ukazuje jako řešení neschůdné. Převis poptávky po místech ve školce je totiž podle demografického výhledu
pouze dočasný a měl by skončit po cca pěti letech. Přechodně by problém mohla vyřešit
rychlá stavba provizorní tzv. kontejnerové školky. Ale i na ni by bylo třeba najít a koupit
pozemek. Jenomže vhodný pozemek, kde se dle územního plánu smí školka postavit, už
není k mání. A proces změny účelu užití pozemku se odhaduje na dva roky. Když vezmeme v potaz i potřebu mnohamilionové investice a problém, co si později s nepotřebnou
provizorní stavbou počít, provizorní školka mezi zastupiteli dostatečnou podporu nenašla.
Změny územního plánu v minulosti otevřely dveře dalším vlnám rozsáhlé rezidenční
výstavby. Věříme, že před výstavbou se již na zajištění míst ve školce a škole nezapomene.
Od investorů a stavitelů by obec měla vyžadovat výraznou spoluúčast na řešení. Jednoho
napadne, proč už teď nepostavit velkou školku, do níž by mohly chodit okamžitě děti
současné a později děti z nově přistěhovaných rodin. Problém je, že to je pro obecní rozpočet bez spoluúčasti investorů příliš velké sousto. Nejde totiž jen o koupi vhodného pozemku, ale především o velké finanční prostředky na stavbu.

Kompromisní řešení
Po zvážení všech omezení se většině zastupitelů jako přijatelná varianta jeví poskytování výrazného finančního příspěvku pro rodiče dětí z obce, které by navštěvovaly soukromé školky působící v katastru obce. To by mělo vést ke zvýšení dostupnosti těchto školek
i pro méně majetné rodiče a v optimálním případě též k navýšení počtu míst v těchto
školkách. I poměrně vysoké dotace totiž obecní rozpočet vyjdou levněji než provizorní
školka, jejíž výstavba by se navíc mohla protáhnout na léta.
Samozřejmě nejde o řešení ideální, jaké by představovala obecní školka. Obec totiž
zdaleka nepokryje rodičům náklady tak, aby se snížily na úroveň školky obecní. Takto
razantní krok nemá mezi zastupiteli většinovou podporu. Na druhou stranu si většina
pracujících rodičů bude moci stále odečíst velkou část dalších výdajů na školku jako přímou slevu na dani z příjmů (pro rok 2015 to bylo 9200 Kč na dítě, od roku 2017 by to
mělo být 11 000 Kč). Obec navíc uvažuje i o tom, že bude poskytovat dodatečnou finanční úlevu v případě prokazatelně ekonomicky slabých rodičů. Opatření by měla vést ke
zlepšení dostupnosti míst ve školce pro děti z obce. Problém sice nebude vyřešen úplně,
ale v současné chvíli jde zřejmě o nejlepší z možných řešení. A navíc zřejmě nejrychlejší.

Diskusně-informační setkání se starostkou a zastupiteli
K uvedené problematice řešení nedostatku míst ve školce pořádá starostka spolu se
zastupiteli schůzku s občany. Schůzka se bude konat 13. prosince od 18 hodin na ➤
Naše vesnice 4/2016
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➤ obecním úřadě. Na setkání budou prezentovány podrobnosti k demografickému výhledu,
výsledky nedávného dotazníkového šetření, ozřejmí se složitosti možných řešení a bude
představeno navrhované řešení. Všichni zájemci jsou tímto srdečně zváni.
Zastupitelé za Společně pro Husinec a Řež, ODS, za ČSSD Dušan Soukup

Jak to bude v Husinci
a v Řeži v příštích letech
O tom, co nás do budoucna čeká, přemýšlí většina z nás. I doma plánujeme, co učiníme
letos, co odložíme na další roky a čeho bychom chtěli do budoucna dosáhnout. Pro někoho je snem pořídit si nový vůz, někdo chce zrekonstruovat bydlení, další by chtěl procestovat celý svět nebo zajistit svým dětem kvalitní vzdělání. Mnoho cílů a mnoho způsobů,
jak jich dosáhnout. S rozvojem obce je to podobné. I obec plánuje, jak se bude dále rozvíjet a co je pro to potřeba udělat. To vše je následně obsaženo v tzv. Strategickém plánu
rozvoje. Z něj se každý dozví, jestli je cílem více podporovat rozvoj rozsáhlou výstavbou,
nebo bude kladen větší důraz na kvalitní životní prostředí či dostupné služby obyvatelům
apod. Strategický plán je důležitý i proto, aby se daly získat různé dotace.
Naše obec má zpracovaný strategický plán z roku 2008, jehož platnost skončí příští
rok. Navíc se se samozřejmě mění celá řada věcí, na které musí obec při svém rozvoji
reagovat. To je jen pár důvodů, proč jsme se rozhodli připravit nový strategický plán.
Naše obec má velký potenciál rozvoje, ať už hovoříme o přírodních krásách, klidném
bydlení či aktivních lidech, kteří se starají o bohatý spolkový život v obci. Je na nás všech,
jak tyto výhody dovedeme využít pro další rozvoj.
Samotná příprava Strategického plánu bude zahájena až v roce 2017. Již nyní ale
chceme do úvah o budoucnosti naší obce zapojit její obyvatele. Vždyť kdo jiný by se měl
k dalšímu rozvoji obce vyjádřit, než ti, kteří zde žijí a chtějí žít i nadále.
V příloze tohoto čísla zpravodaje najdete dotazník, který se snaží zmapovat vaše
názory na budoucnost Husince a Řeže i na každodenní problémy života v obci.
O výsledcích názorového průzkumu budeme pak společně hovořit na veřejném setkání ve čtvrtek 19. ledna 2017 v jídelně ZŠ. Všechny podklady využijeme při přípravě
strategického plánu a budeme se snažit, abyste se do jeho přípravy zapojili i v roce 2017.
Prosíme vás o vyplnění dotazníku a jeho odevzdání na sběrná místa, která jsou sepsána na jeho poslední stránce, do 22. 12. 2016. Děkujeme!
J. Münzbergerová, P. Mička, Agora, o.p.s

Vaše názory nám pomáhají rozhodovat se,
nenechávejte si je pro sebe!
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škola a školka

Hezký čas vánoční
Pokud se chcete vánočně naladit,
přijďte ve středu 21. prosince v 17 hodin
k nám do školy. Zazpíváme si koledy,
v nové školní jídelně bude vánoční trh
a malé občerstvení, které pro vás připraví
naše paní kuchařky a cukrárna Sarnia.
Domů si můžete odnést Betlémské světlo,
které nám jako každý rok přivezou skauti
z Prahy 8.
Na vánočním trhu prodáváme výrobky
chráněných dílen. Peníze získané prodejem
předává škola těmto dílnám, takže zakoupením drobných dárků jim můžete pomoci
i vy.
Paní starostka se prostřednictvím Diakonie spojila s Farní charitou Příbram, která provozuje azylové centrum a nízkoprahový klub. V letošním roce nemají dostatek
finančních prostředků na dárky pro děti. Ve

spolupráci s paní starostkou naše škola
a Spolek přátel školy vyhlásily předvánoční
sbírku dárků. Děkujeme všem dárcům za
krásně zabalené dárky. Doufáme, že obdarovaným dětem udělají radost.
A já sama doufám, že všichni, kteří nějaký dárek přinesli, si jeho přípravu užili
a měli krásný pocit z toho, že můžou nezištně něco udělat pro druhé, potěšit někoho, kdo to potřebuje. Obdarovávání je projev přátelství a lásky k bližnímu a mělo by
být součástí našeho života.
Chtěla bych za celou naši školu popřát
všem hezký čas vánoční a poděkovat těm,
kteří se podílejí na rozvoji školy, pomáhají,
spolupracují a jakýmkoli způsobem sponzorují školu; třeba jen tím, že přinesou do
družiny dětem papíry na kreslení.
J. Chmátalová, ředitelka

Informace o zápisech do ZŠ a MŠ
Poslední novelou školského zákona byl zaveden nový termín zápisů k předškolnímu
vzdělávání a k povinné školní docházce. Zápisy do 1. třídy základní školy pro školní rok
2017/2018 se budou na všech základních školách konat v období od 1. dubna 2017 do
30. dubna 2017. V naší základní škole se zápis do 1. třídy uskuteční ve čtvrtek
20. dubna 2017 a termín náhradního zápisu bude v pondělí 24. dubna 2017.
Bylo také upřesněno období pro konání zápisů k předškolnímu vzdělávání do mateřských
škol. Zápisy mají proběhnout v době od 2. května 2017 do 16. května 2017.
V naší mateřské škole se zápis k předškolnímu vzdělávání uskuteční ve středu
10. května a ve čtvrtek 11. května 2017.
Bližší informace budeme postupně zveřejňovat na stránkách školy www.husinecrez.cz.
V mateřské škole i v základní škole proběhnou v březnu 2017 dny otevřených dveří.
V tyto dny je možné prohlédnout si školu a získat potřebné informace. Přesné termíny
těchto dnů včas zveřejníme.
Jana Chmátalová, ředitelka školy
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Oslava 80. výročí
založení školy a inaugurace
nové přístavby
V sobotu 17. září 2016 proběhla ve škole oslava 80. výročí jejího založení a zároveň slavnostní otevření nové přístavby školy. Při této příležitosti byla odhalena
u vstupu do školy pamětní deska. Významného dne se zúčastnila senátorka Veronika
Vrecionová, rodiny prvních dvou ředitelů
školy pana Biela a paní Čtvrtníčkové
a mnoho bývalých i současných žáků
a obyvatel obce. Hudbu zajistil Hudební
spolek Dalibor z Hořic v Podkrkonoší, vystoupily děti ze školního sboru pod vedením paní učitelky Nálevkové. Občerstvení
připravil Spolek přátel ZŠ a MŠ Husinec-Řež, obecní úřad vydal Upomínkový list,
který připravil Jiří Šoukal, a špendlíky
a magnety s motivem staré a nové školy.
K zakoupení jsou stále na obecním úřadě.
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Fotodokumentaci události zajistili pánové
Jerie a Kroupa. Jestli jste si nestihli školu
prohlédnout v září, fotografie ze slavnosti
a fotografie nové přístavby najdete na
http://www.husinec-rez.cz/obec-727b/
skolstvi/zakladni-a-materska-skola/.
-jm-
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Mateřská škola
v novém
Tak jsme se dočkali! Rok ztížených podmínek je pryč a je tu školka s novým prostředím a novými možnostmi. Pro všechny
změna, tentokrát příjemná.
Nový školní rok jsme zahájili postupným
zabydlováním. Všechny děti se během září
rychle adaptovaly. A snad i jejich rodiče.
Přece jen nové prostory přinesly i nové organizační změny.

Projektový Kuchařský den.

Mateřská škola je pro děti především
hra, a tak si od prvního dne hrajeme, co to
jde! A nejen ve třídách mateřské školy, ale
také na školní zahradě. Po rekonstrukci
máme nové krásné pískoviště a domeček
na venkovní hračky.
Ale stihli jsme také spoustu jiných věcí.
V mateřské škole pravidelně organizujeme
projektové dny. Na podzim jsme měli Hračkový den, Doktorský den, Kuchařský den,
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Halloweenský den a slavili jsme svátek sv.
Martina. Byli jsme na výletě v Praze-Ďáblicích na hvězdárně.
Stalo se již tradicí, že každý měsíc zařazujeme do programu Lesní den. Cílem
těchto dnů je blíže poznávat prostředí obce, ve které děti žijí, a seznamovat je
s okolní přírodou. Je to také příležitost navštívit kamarády v soukromých školkách.
Můžeme vždy využít jejich zázemí. My je
zase zveme k nám do mateřské školy například na divadelní představení. V poslední době to bylo na pohádku O Malence,
kterou nám přijelo zahrát divadlo Krasohled, a na pohádku Žabák Valentýn v podání divadelního spolku Buchty a loutky.
Myslíme i na zdraví našich dětí, a to
především na prevenci. Rodiče měli možnost nechat svým dětem vyšetřit zrak. Přijelo k nám Lví očko, které provádí screeningové vyšetření zraku. Pravidelně nám
toto vyšetření zprostředkovává pan doktor
V. Holý a my mu za to děkujeme. Začal také
pravidelný projekt Dětský úsměv pod vedením dentální hygienistky V. Jaklové, DiS.
Děti se formou hry naučí, jak správně pečovat o své zoubky. V rámci prevence úrazů pracujeme s dětmi podle metodiky doporučené Státním zdravotním ústavem.
Teď si užíváme Advent, těšíme se na
Vánoce a také na to, co nás v mateřské
škole čeká v novém roce.
Pavla Benešová
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SRPŠ se stalo spolkem
Možná jste zaregistrovali, že se v poslední době začalo mnohem víc používat slovo spolek. Je to dané zákonem,
občanská sdružení se musela přejmenovat. V naší škole tak už nemáme
SRPŠ, ale Spolek přátel ZŠ a MŠ Husinec-Řež. Ten má od června nově zvolené
zástupce a nový vítr do plachet s motivací
nebýt jen výběrčím peněz na přilepšenou
škole a školce. Doba mění děti, samozřejmě i rodiče, a tendence mluvit do vzdělávání a dění ve škole i okolo ní je mnohem
silnější než dřív. Spolek je institucí, která
sjednocuje hlas rodičů a na demokratickém principu za ně jedná, sbírá impulsy
a je partnerem školy v jejím rozvoji dobrým
směrem.
V září se spolek zapojil do organizace
oslav výročí školy zprostředkováním občerstvení, „hlídáním“ exponátů na výstavě
nebo organizováním slavnostního běhu ob-

cí, před Vánoci spoluorganizuje sběr dárků pro charitu, ve škole zřídil samoobslužnou knihovnu pro rodiče s odbornými
publikacemi z oblasti výchovy a vzdělávání, v návaznosti na projekt obce pořádá
fotoanketu a přijde s dalšími konkrétními
akcemi. Počítá také s aktivitou svých členů,
kteří mají potřebu pomáhat. Samozřejmě je
závislý na výběru příspěvků, za které může
přilepšit škole a dětem. Děkujeme proto
všem, kteří přispívají a investují tak do
svých dětí a naší školy. Letos například
přibyl za prostředky spolku na školní zahradě venkovní prvek s krásným označením stololavice, takže už mohou děti
venku pohodlněji pracovat nebo jen tak
sedět. Dění lze sledovat i komentovat na
volně přístupném facebooku Spolek přátel Základní školy Husinec Řež.
Výbor spolku: Anna Červenková,
Radka Štěpánová, Martin Kubica

Fotoanketa Palec nahoru, palec dolů
Spolek přátel ZŠ a MŠ Husinec-Řež vyhlašuje fotoanketu Palec nahoru, palec dolů.
Vyzývá své členy, nejlépe celé rodiny, ale i všechny ostatní, aby se rozhlédli po naší obci
a vyfotili krásná místa a místa, která je lepší nevidět. Vyberte dvě nejlepší fotografie, jednu s hezkým pohledem na pěkné místo a jednu, která dokumentuje něco ošklivého. Tuto
dvojici zašlete e-mailem na adresu pratele.skoly.rez@seznam.cz. Spolek ve spolupráci
s obcí zaslané snímky vytiskne, vystaví na setkání 19. ledna a občané v průběhu večera
vyhodnotí nejkontrastnější dvojici a mohou u vybraných snímků hádat, kde byly pořízeny.
Rádi bychom, abyste našli se svými dětmi příležitost projít se po obci, podívat se na ni
obdivnýma i kritickýma očima a jako celá rodina se shodli, které pohledy na konkrétní
místa do fotoankety zašlete. Můžete k tomu využít vánoční čas a procházky, uzávěrka
příspěvků je 8. ledna 2017.
Anna Červenková
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Dětský klub
„Cesta nad údolím“
Klub je v naší obci otevřen již čtvrtým
rokem. Je to zařízení pro předškolní
děti od 3 do 6 let (pro mladší děti po
dohodě) s kapacitou 12 dětí, s možností
celodenního stravování a provozem od
7.30 do 17 hodin.
Nacházíme se na adrese Ke Staré cestě
117, v posledním z řadových domů s přilehlou zahradou, přímo u lesa.
Pracujeme s dětmi podle celoročního
plánu, kde jsou zastoupeny všeobecné
znalosti přírody, základy společenského
chování (kouzelná slovíčka) a také bezpečnostní pravidla v různých situacích.
Děti jsou vedeny k týmové spolupráci,
vzájemné toleranci a ke zdravému sebevyjádření. Naším denním programem se
prolíná získávání těchto všeobecných znalostí a dovedností, kam patří především
grafomotorické a pracovní listy, výtvarná
a pracovní činnost, hudební a pohybové
aktivity, rozvoj slovní zásoby a hlavně příprava na bezproblémový vstup do základní
školy. Tento program přizpůsobujeme akNaše vesnice 4/2016

tuální situaci, ročnímu období, počasí atd.
Upřednostňujeme zážitkovou, interaktivní
formu a především podporu celkového
rozvoje dítěte.
Naším cílem je zdravě rozvíjet a podporovat děti v jejich schopnostech a dovednostech a poskytnout jim zábavné, bezpečné a podnětné prostředí s individuálním
přístupem.
Rádi mezi sebou uvítáme ještě několik
nových kamarádů (dohoda na jednotlivé
dny, krátkodobá individuální docházka
možná.)
V době, kdy se dávají dohromady podklady pro tento zpravodaj, máme před sebou jedno z nekrásnějších období, a to
Vánoce. Veškeré činnosti zaměřujeme na
toto období a jsem bytostně přesvědčená,
že to všichni ve zdraví zvládneme.
Klidné, pohodové, usměvavé a alespoň
trošičku sněhem pocukrované vánoční
svátky přeje dětský klub.
Alena Vávrová, tel.: 777 078 565
www.cestanadudolim.cz
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kultura

Ples E=m.c²
Jak už bylo na plese řečeno, vše je relativní. A to i pojem poslední ples. Ten
loňský byl na 99,99 % poslední. Ale
přišel nápad spojit se s novým majitelem, který vůbec nebyl proti a plesové
prostory zapůjčil. Dokonce se pan Jean-Francois Brych na ples přijel podívat
a moc se mu budoucí sousedé líbili. Touto
cestou mu ještě jednou děkuji.
Letošní ples, který se konal 26. listopadu, byl sudý (již šestý!), a proto bylo před-

tančení. Tentokrát amatérskou skupinu
nahradili profesionálové a profesionálky
z tanečního studia Impuls. A stálo to za to.
Předtančení bylo uskutečněno za podpory
ÚJV, a. s a obce. Tímto i jim velké poděkování. Co se týká samotného průběhu plesu, vše probíhalo v již zajetých kolejích.
I když ty byly zprvu trochu zamrzlé a prachem zaváté. Ještě ve čtvrtek ráno bylo
v celém hotelu necelých 10 stupňů a pusto a prázdno. Ale pan Zdeněk Vlach, který
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si vzal na starost občerstvení, se k tomu
postavil čelem. A tak jste v sobotu večer
dorazili do příjemně vyhřáté restaurace,
kde na vás čekalo velké množství alkoholických i nealkoholických nápojů.
Celý večer se o taneční rytmy staral
Selfband – paní Věra Karasová a pan Kamil
Egida. Tanečních kreací se zúčastnilo přes
100 plesajících.
Jedinou kaňkou na letošní akci byl fakt,
že v prostorách hotelu Vltava je to opravdu

naposledy. Tak nezbývá nic jiného, než
v obci postavit budovu, kde podobné akce
mohou probíhat. Třeba tělocvičnu, která by
měla celoroční využití. Ale to je už na jiný
článek.
Za SOV Petr Syrůček

Naše vesnice 4/2016
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Co se děje v ateliéru
na Červené Skále?
Kromě toho, že zde najdete obrazy
(zářiče, které vyladí příjemně prostor)
do vašeho interiéru, jsou zde i menší
obrazy jako dárky. Také naše sukně
i šatovky se příjemně nosí, jsou praktické a zároveň originální.
Malování pro dospělé je především příjemnou aktivní relaxací. Při čaji či kávě
a hlavně hudbě se vracíme do bezprostřední radosti a hravosti. Je to zastavení a únik
od rutiny běžného dne. Zapojení pravé hemisféry. Odpočinek, koncentrace na barvy,
radost. Nikdo se nemusí bát, vždyť naše

heslo zní „každý umí malovat“. Někdo má
svůj talent více v oblasti použití a míchání
barev, jiný v kresbě. A to je to krásné hledání, experimentování a radost z objevování svého talentu. A jako bonus si všichni
odnášejí krásné vlastní obrazy do svých
domovů. A často nevěří, že to dokázali.
Děti jsou svou bezprostředností a nadšením skvělými parťáky. Uchopí nabízenou
techniku a tvoří. Byli byste překvapeni, jak
mají již svůj vlastní názor a často přesnou
Naše vesnice 4/2016

představu. A je naším úkolem je podpořit.
Nechat je projevit jejich vlastní nápad. Děti
rozvíjejí svou osobnost pomocí malování.
Přijímáme jejich nápady, podporujeme jim
vlastní proud tvořivosti. U malých dětí není
důležitý výsledek podle našich představ,
ale proces, do kterého citlivě zasahujeme
pouze návrhy a doporučením. A tak si nenápadně a přirozeně osvojují malířské zásady a pravidla.

DĚTSKÁ ŠKOLIČKA:
Čtvrtek – mladší děti
16.00 – 17.00
starší děti
17.00 – 18.30
DOSPĚLÍ:
Středa 17.00 – 21.00
Sobotní kurzy najdete aktuálně na webu
www.obrazykralova.cz.
Přihlášky na telefonu 731 158 787 nebo
jarmila@obrazykralova.cz
Ing. Jarmila Králová
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Historie Mysliveckého
spolku Zdiby – Klecany
Jak již z názvu spolku vyplývá, jednalo
se původně o dvě honitby, na kterých
byl výkon práva myslivosti provozován
odděleně až do roku 1978, kdy došlo
k jejich sloučení.
V předválečném období vykonával myslivost vlastník pozemku, který většinou
zaměstnával lovecký personál. Tak tomu
bylo i v Klecanech, kdy nadlesní pan Dřevíkovský zajišťoval mysliveckou činnost na
pozemcích pana Beniese. Po druhé světové válce bylo na základě zákona o myslivosti z roku 1947 právo myslivosti vázáno
i nadále na vlastnictví honebního pozemku, ale kromě vlastních vznikaly i společenstevní honitby vytvořené ze souvislých
pozemků různých vlastníků v rámci katastrálního území obce. Zákon stanovil minimální výměru honitby na 200 hektarů
u vlastních a 150 hektarů u společenstevních. Představitelem společenstevní honitby byl honební výbor, který mohl provozovat myslivost ve vlastní režii nebo honitbu
pronajmout.
Tak tomu bylo i v případě honitby Zdiby,
kdy po Závodním mysliveckém klubu Tatra
Smíchov získala v roce 1953 honitbu do
nájmu Lidová myslivecká společnost Zdiby
při JZD Zdiby. Celková výměra honitby činila 730 hektarů a počet členů společnosti
byl 11. Předsedou byl Jaroslav Brzobohatý
a mysliveckým hospodářem František Trpák. V průběhu let došlo několikrát k úpravě hranic honitby. V roce 1962 byla přičle-

16

něna část honitby Chabry o výměře 69
hektarů a zároveň přijato 5 členů z MS
Chabry a v roce 1973 pak bylo přičleněno
251 hektarů ze zaniklé honitby Státního
statku hlavního města Prahy v Bohnicích
a přijato 5 členů z MS ČKD Troja, který

Nástup před klubovnou.

honitbu do té doby provozoval. Po všech
těchto úpravách, které v honitbě nastaly,
obhospodařovalo Myslivecké sdružení Zdiby 1 050 hektarů a mělo 24 členů.
Slučování se nevyhnulo ani MS Klecany,
kdy v roce 1958 došlo ke sloučení s řežskou honitbou. Sdružení pak obhospodařovalo 628 hektarů honební plochy a mělo 24
členů. Předsedou byl Václav Macal a mysliveckým hospodářem Josef Šubrt.
K největšímu zásahu do mysliveckého
hospodaření došlo v roce 1978, kdy byly
sloučeny honitby Zdiby, Klecany a část
honitby Vodochody. Vznikla tak honitba
Naše vesnice 4/2016

zájmová činnost
o výměře 2 021 hektarů, na které vykonávalo myslivost nové Myslivecké sdružení
Zdiby – Klecany s 50 členy. Předsedou se
stal Václav Macal a mysliveckým hospodářem František Trpák. V takto vytvořené
velké honitbě byly stanoveny normované
kmenové stavy lovné zvěře takto:
Zajíc:

Zdiby
Klecany
Vodochody
celkem

295 kusů
214 kusů
100 kusů
609 kusů

Bažant:

Zdiby
Klecany
Vodochody
celkem

177 kusů
130 kusů
50 kusů
357 kusů

Koroptev: Zdiby
Klecany
Vodochody
celkem

500 kusů
370 kusů
90 kusů
960 kusů

Zdiby
Klecany
Vodochody
celkem

18 kusů
6 kusů
2 kusy
26 kusů

Srnčí:

Pro srovnání, jarní sčítané stavy v roce
1978 činily: zajíc 546 kusů, bažant 601
kusů, koroptev 777 kusů a srnčí 36 kusů.
Dá se říci, že i po započítání koeficientu
přírůstku u jednotlivých druhů zvěře se
začínal projevovat úbytek u zajíce a hlavně
u koroptve, který se v následujících letech
ještě dále prohloubil. Přesto se jednalo
o docela dobře zazvěřenou honitbu. Porovnáme-li tento stav se současností, zjišťujeNaše vesnice 4/2016

me, že skladba zvěře se změnila. Koroptev
z naší honitby takřka vymizela a kvůli nízkým stavům se již několik let nepořádají

Výřad ulovené černé zvěře.

hony na drobnou zvěř. U zajíce a bažanta
se soustřeďujeme alespoň na zachování
této zvěře v honitbě, a to formou hájení,
přikrmování a tlumení škodné, u bažanta
též na vypouštění dospělé zvěře z umělých
chovů. I přes vzrůstající negativní vlivy na
životní prostředí se zatím neprojevuje úbytek u srnčí zvěře, naopak u zvěře černé
došlo k prudkému nárůstu stavů. Důsledkem jsou škody na drobné zvěři, zemědělských plodinách i nehonebních pozemcích.
S ohledem na nový občanský zákoník
došlo v roce 2015 k transformaci Mysliveckého sdružení na Myslivecký spolek Zdiby – Klecany, který v současnosti vykonává
právo myslivosti v pronajaté honitbě o celkové výměře 1 713 hektarů (stav k roku
2000). Spolek měl k datu konání výroční
schůze 25. 2. 2016 celkem 26 členů, ➤
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➤ 7členný výbor a 3člennou kontrolní komisi.
Předsedou je JUDr. Václav Holý a mysliveckým hospodářem Antonín Matějka.
Dá se říci, že historie MS Zdiby – Klecany odráží v průběhu let události celé české
myslivosti. Jak již bylo uvedeno, spolek si
prošel obdobím slučování, kdy zásahem
státních orgánů se vytvářely nové stále
větší honitby z důvodu ubývání honební
plochy, vlivem sídlištní zástavby či budování dálnic a též kvůli stále větším lánům
scelených polí, kdy na velké ploše byla
pěstována monokultura rostlin s dopadem
na stavy lovné zvěře. Za zmínku stojí též
fakt, že po roce 1989 došlo v některých
případech k opětovnému rozdělení honiteb
z důvodu změny majetkových poměrů
u zemědělské půdy. Pozitivním jevem je,

že po období, kdy rozhodující slovo v mysliveckém hospodaření měl uživatel zemědělské půdy, což byla většinou JZD a státní statky, se situace vrátila k přirozenému
stavu, kdy toto slovo má vlastník pozemku.
Bez ohledu na politickou situaci byli
myslivci v Klecanech, Zdibech i okolí vždy
hospodáři se zvěří a ochránci přírody. Aktivně pomáhali v obcích, zemědělských
a lesních organizacích při brigádách, pořádali kulturní akce, jako jsou plesy, výstavy,
publikovali články v časopisech, přispívali
k výchově mládeže v kroužcích mladých
přátel myslivosti a ochrany přírody či v poslední době populárních „Procházkách
s myslivcem“. V těchto činnostech chceme
i nadále pokračovat.
Lubomír Smetana

TOM Řež – podzimní zprávy
V neděli 25. září jsme se vypravili do
Kladna na exkurzi na záchranku. Sešli
jsme se ráno před devátou u lávky, vlakem
dojeli do Kralup, kde jsme přestoupili na
další vlak do Kladna. Tam jsme vystoupili
nedaleko nemocnice, v jejímž areálu se
záchranka nachází. Kdo chtěl a vešel se,
mohl se od hlavního nemocničního vchodu
svézt sanitkou i s houkačkou, ostatní museli k záchrance pěšky. Na místě jsme si
prohlédli vnitřek sanitky, jaké jsou v ní vymoženosti a co se k čemu používá. Potom
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jsme si prohlédli samotnou budovu – garáže, sklad materiálu, dispečink – a dozvěděli se, jak to tam všechno funguje a chodí.
Po zdařilé a zajímavé exkurzi jsme se
přesunuli do centra Kladna, do zámeckého
parku. Tam jsme poobědvali z vlastních
zásob a hlavně jsme se podívali na dva
medvědy, kteří přebývají ve zdejším medvědáriu. Na jednu hodinu jsme měli objednanou prohlídku v zámku, přesněji ve sklepení, kde se nachází maketa hornické
štoly, která však působí jako opravdová.
Naše vesnice 4/2016
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Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí
o dobývání uhlí a vůbec o tom, jak to pod
zemí chodilo. Na závěr nás paní průvodkyně vzala do zámecké kaple. Následoval
nezbytný nákup turistických vizitek a pak
už jsme pospíchali zpět na vlak a vrátili se
stejnou cestou do Řeže.
Letošní podzimní prázdniny jsme opět
strávili na naší chatě v Knínici. Odjížděli
jsme ve středu 26. října dopoledne a kolem
jedné už jsme byli na místě. Chata už byla
příjemně vytopená, tak jsme se rozprchli
po pokojích a vybalili věci. V jídelně jsme si
dojedli jídlo z domova a pak se vydali na
procházku kolem Knínice. Po návratu nastalo velké rozdělování práce – kluci dostali za úkol přemístit hromadu uhlí zvenku
dovnitř a holky si rozdělily služby na celých
pět dní, aby se tak postaraly o mytí a utírání nádobí apod. Po večeři pak byla volná
zábava.
Ve čtvrtek ráno jsme vstávali v půl osmé, čekal nás celodenní výlet. Jeli jsme
autobusem do Ústí a tam přestoupili na
další do Žežic. Tam jsme si našli žlutou
turistickou značku a po ní vyrazili. Cesta
byla pestrá – přes louky, lesy, tábořiště
i vesnici. Před cílem cesty, kterým byla
zřícenina hradu Blansko, nás čekal ostrý
výstup do kopce, ale stálo to za to. Po důkladném prozkoumání zbytků hradu jsme
seběhli pod něj, vybalili jídlo a naobědvali
se. Pak jsme pokračovali dál, napojili se na
zelenou značku, ale žádné další velké kopce už nás nečekaly. Před koncem cesty se
někteří zašli podívat ještě na vyhlídku
a všichni jsme se pak sešli u Labe v Neštědicích. Tam jsme měli naplánováno, že se
Naše vesnice 4/2016

převezeme přívozem na druhou stranu do
Velkého Března. Po několika minutách
marného čekání a po vzkazu převozníka
přes řeku („Nevidíš vlajku?!“) se ukázalo,
že přívoz nejezdí, a tak jsme museli změnit

Exkurze na kladenskou záchranku.

plán cesty. Naštěstí tudy vede i železnice,
tak jsme nasedli na vlak a za chvíli jsme
byli v Ústí. Tam jsme měli ještě čas, tak
jsme se zastavili v informačním centru.
Autobus nás pak dovezl opět do Knínice.
Večer jsme chtěli promítat, ale bohužel
počítač zklamal a z kina nakonec nic nebylo. Ale aspoň jsme nepřišli o popcorn!
Pátek byl volnější den. Vstávali jsme
později a dopoledne jsme se pak vydali na
procházku. Cestou jsme sbírali přírodniny
(šišky, žaludy, šípky, kaštany, větvičky
apod.) na odpolední tvoření, pomocí busoly a zadaných azimutů jsme hledali a i našli poklad a nakonec jsme došli až na Nakléřov. Na oběd jsme se vrátili do chaty
a po něm chvíli odpočívali. Odpoledne
jsme vyráběli podzimní věnečky, na které ➤
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➤ jsme použili nasbírané přírodniny, a lepili
jsme vánoční papírové hvězdičky z čajových sáčků. Po večeři jsme si udělali v jídelně „večírek“ se spoustou her, soutěží
a písniček.
V sobotu jsme opět museli brzo vstávat,
aby nám neujel autobus na další celodenní
výlet. Tentokrát jsme jeli na druhou stranu
do Děčína. V Děčíně jsme nejprve navštívili informační centrum a pak jsme se vydali
po zelené značce směr Dolní Žleb. Po
proudu kousek od nádraží je Pastýřská
stěna a na ní se i v dešti drželo několik
postaviček pevných železných lan. Nejen
v Alpách, ale i tady v Děčíně je via ferrata.
Pak jsme vyšplhali na vyhlídku nad Děčínem, kde jsme se nasvačili, a pokračovali
jsme po staré formanské silnici vysoko nad
řekou do Horního a Prostředního Žlebu.
V Dolním Žlebu jsme na vlakové zastávce
rozbalili zásoby a poobědvali. Došli jsme až
k přívozu kousek od hranic a našli nádraží.
Paní výpravčí nám ukázala nádherné ručně
natahované staniční hodiny a posadila nás
do vlaku na zpáteční cestu. V Děčíně jsme
přesedli na autobus a za chvíli už vystupovali u Knínice. Po večeři jsme se věnovali
očistě těla ve sprchách a pak nastal druhý
pokus o kino. Bohužel ani tentokrát to neZastávka na oběd.

Pozdrav Mirce z Mirkova.

vyšlo, i další počítač stávkoval, takže až
zase příště… Tak jsme snědli popcorn
a před spaním jsme měli ještě volnou zábavu.
V neděli se měnil čas, takže jsme měli
hodinu k dobru a mohli si přispat, kupodivu
toho ale nikdo z dětí nevyužil! Po snídani
nastalo velké balení a uklízení, nikdo nezahálel, a tak bylo rychle hotovo. Po časném
obědě jsme se vydali na autobus do Ústí.
Tam jsme se chvíli prošli po centru a nakonec zakotvili v naší staré známé cukrárně
Barborka. Každý si dal, na co měl chuť,
někdo si nakoupil i zásoby do vlaku. Cesta
do Řeže rychle utekla a před čtvrtou odpoledne už jsme byli doma.
Výprava na Knínici se nám moc vydařila,
podnikli jsme dva zajímavé výlety a počasí
bylo velmi přívětivé.
Přestože máme ještě podzim, pomalu
začínáme spřádat plány na příští rok a již
brzy se také rozeběhnou přípravy na tábor.
První informace se dozvíte už v lednu a nezapomeňte: tak jako vedoucí připravují tábor hodně měsíců dopředu, tak i děti by se
měly účastnit přes rok oddílových akcí, aby
toho co nejvíce poznaly a tábor tak byl pro
ně vyvrcholením a odměnou za činnost po
celý rok! Tak si do toho příštího přejme
hodně výletů, pěkného počasí, spoustu
zážitků a dobrých kamarádů!
Jitka Kroupová, TOM Řež
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Zahrádkáři hlásí...
že je zazimováno a myslí na úrodu roku
2017. Takže je čas na ohlédnutí za druhým pololetím končícího roku.
Neseděli jsme jenom na zahradách, ale
11. června 2016 jsme vyrazili za poznáním
do Litoměřic. Nejdříve jsme si s průvodkyní
prohlédli historické centrum královského města Litoměřice. Prošli jsme
kolem zdejší „Vikárky“, kde žil až do
své smrti romantický básník Karel
Hynek Mácha. Prohlédli jsme si katedrálu sv. Štěpána a její okolí. Po
obědě jsme se přesunuli do Roudnice nad
Labem na tradiční „Roudnický košt“ – přehlídku vín z českých vinařství. Vinař pan
Hrabkovský, jehož rod po několik generací
produkuje víno z oblasti Porta Bohemica,
nás seznámil s historií zdejšího vinařství,
která sahá až do dob Karla IV. i s historií
vinařství v Čechách. Velmi zajímavé bylo
vyprávění o obnově vinařství v okolí Litoměřic a Roudnice nad Labem. Při výkladu
jsme ochutnávali různé druhy vín. Tento
výlet se setkal s velkým ohlasem.
A potom zpátky do zahrad, sezona vrcholila, i když letošní léto se svým proměnlivým počasím nám moc radosti neudělalo.
V lokalitě Husinec-Řež bylo málo srážek,
všechno tak nějak předčasně dozrávalo
a bylo potřeba zalévat. Určitě pozitivní bylo
zvýšení počtu včelařů v Řeži, což, jak každý
ví, znamená dobře opylené stromy. Ovšem
na podzim jsme sklízeli výsledky sucha
v červenci a srpnu: podzimní ovoce jablka
a hrušky jsou malé, slabá je i sklizeň celkově. Tak snad napřesrok.
Naše vesnice 4/2016

Když už nám neudělala radost podzimní
úroda, udělali jsme si radost sami malým
pražským výletem s komentovanou prohlídkou na snad nejnavštěvovanější místo
hlavního města. Téma: Karlův most ze tří
stran. Začali jsme na Malé Straně, pokračovali přes Karlův most do jeho muzea
a nakonec jsme se podívali na Karlův
most z vodnické perspektivy při plavbě lodí přes Vltavu do Čertovky. Po
celou dobu nám specialista na pražské báje a legendy vyprávěl příběhy
vážící se k jednotlivým místům. Některé
báje byly známé, ale některé jsme slyšeli
poprvé a hned tak na ně nezapomeneme
(např. jak Karlův most navštívil Krakonoš).
Na závěr připomeneme, že na konci
listopadu se konala dílna adventních věnců

Výlet do Litoměřic a Roudnice nad Labem.

a že se všichni pilně připravujeme na čas
vánoční a silvestrovský. A to je z činnosti
naší zahrádkářské organizace v kostce
všechno. Takže nezbývá, než popřát si do
roku 2017 vedle zdraví, potřebného nejen
pro zahradničení, i počasí jak má být, málo
škůdců a úrody plné záhony, keře a stromy.
Ladislav Besser, předseda ZO ČSZ
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Činnost Jednotky
sboru dobrovolných
hasičů v roce 2016
Jednotka má 12 členů – velitele jednotky, dva velitele družstev, čtyři strojníky
a pět hasičů. Cílem pro rok 2017 je především získání nových členů do jednotky, a to hlavně na pozici hasič.

Výcvik a školení
Jednotka, stejně jako v minulém roce,
byla proškolena 40 hodinami v rámci povinné odborné přípravy členů JSDHo.
V průběhu roku bylo taktéž téměř dokončeno vstupní odborné školení nových členů. Toto vstupní školení neprobíhalo pouze
teoreticky, ale především prakticky, a to
jak na taktickém cvičení nebo na noční
soutěži v Dolínku, tak při údržbě výstroje
a výzbroje. V březnu se všichni velitelé
a strojníci zúčastnili cyklického školení,
které se konalo na stanici HZS ČR Stará
Boleslav. V roce 2016 jednotka absolvovala
dvě cvičení, jedno taktické a druhé interní.
První cvičení se konalo v areálu ÚJV Řež.
Zde jsme nacvičovali s místní HZS podniku
a s DEKONTOU z Mělníku evakuaci osob
z budovy při rozsáhlém požáru střechy.
Hlavním úkolem naši jednotky bylo provést
útočný proud na střechu budovy v dýchací
technice. Druhé cvičení bylo pouze interní.

Jednotka byla simulovaně vyslána na záchranu osoby z nepřístupného terénu. Zde
jsme si osvědčili nejen teoretické znalosti
při vyhledávání osob, ale také první pomoc
a transport pacienta z nepřístupného terénu. Jednotka se již podruhé přihlásila na
noční soutěž v Dolínku, kde byla soutěž
rozdělena na dva úseky. První odpolední
úsek byl zaměřen pouze na zvláštní štafetu, následoval odpočinek a tmelení kolektivu. V noční části jsme teprve zjistili, že to
opět nebude žádná legrace. Stejně jako
minulý rok bylo několik stanovišť rozmístěných po okolních obcích. Na každém stanovišti jsme dostali instrukce, o jaký typ
zásahu se bude jednat. Šlo např. o výbuch
plynu se zraněnou osobou, útočné dopravní vedení, poskytování první pomoci atd.
Na určitých stanovištích se však prověřovala nejen samotná hasičina, ale i teoretické znalosti a fyzička jednotky, která sice
u některých členů není nejlepší, ale tento
nedostatek byl vynahrazován snahou a týmovou bojovností. Jednotka se neumístila
na posledním místě jako v minulém roce,
ale 11. ze 14. V průběhu celého roku byly
prováděny kondiční jízdy za účelem zdokonalení zručnosti strojníků a prověření
spolehlivosti techniky a z důvodu zmapování našeho hasebního obvodu. Někteří
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členové měli také možnost vyzkoušet si
své schopnosti a možnosti při nácviku používání dýchací techniky. Každý nositel
dýchací techniky musí vydýchat celou tlakovou vzduchovou láhev minimálně jednou
za tři měsíce.
V letošním roce též proběhlo školení
obsluhy motorových řetězových pil a motorových rozbrusů. Jedná se o školení, které
konečně splňuje požadavky HSZ Středočeského kraje.

Technika
Jednotka disponuje hasičským vozidlem DA 12 AVIA 30, CAS 25 Škoda 706
RTHP, CAS K25 Liaz a osobním automobilem Nissan Terrano. Člun Sirius byl
z důvodu letitosti vyřazen z výjezdu.
Prvozásahový vůz CAS K25 Liaz prošel
po koupi opravou, která nebyla moc zdařilá. Proto muselo dojít ještě k o repasi vodního čerpadla, doplnění čerpadla o vývěvu
a další drobnější opravy tak, abychom splňovali podmínky stanovené vyhláškou č.
35/2007 Sb., o technických podmínkách
požární techniky. V lednu bylo provedeno
řádné označení vozidla Nissan Terrano,
které muselo být z důvodu nekvalitního
provedení předěláno. Jako omluva bylo
provedeno taktéž polepení Liazky, a nyní již
zcela splňujeme požadavky dané vyhláškou 247/2001, která upravuje barevné
označení vozidel jednotek PO.
V průběhu roku byla prováděna údržba
a oprava nejen techniky, ale také výstroje
potřebné k zásahu a její evidence.
Naše vesnice 4/2016

Práce pro obec
Jednotka vykonala mnoho práce pro
obec. Není to jen proto, že obec je naším
zřizovatelem, ale také proto, že se snažíme
vyjít obci vstříc, tak jako ona vychází vstříc
nám. Činnost jednotky spočívala především v osobní a technické pomoci ve spolupráci s SDH. Veliký kus práce jsme odvedli při pořádání pálení čarodějnic, kde
jsme nejen pomáhali v přípravách, ale také
v organizaci pod záštitou SDH. V období
sucha jsme také jezdili zalévat obecní zeleň a dodávat vodu tam, kde to bylo potřebné. Jednotka ve spolupráci s SDH se
podílela také na pořádání dětského dne
v Řeži. Ve Větrušicích jsme byli také nápomocni, a to nejen při likvidování mimořádných událostí, ale také při pořádání dětského dne. V uplynulém roce vykonala
jednotka také mimo rámec zásahů několikeré nebezpečné kácení stromů na soukromých a obecních pozemcích. Samozřejmostí je, že provádíme také sanaci
studní a jímek. Jak již je tradicí, jednotka
zajišťovala bezpečnost na pozemních komunikacích při pořádání cyklistického závodu Cross Country. Naštěstí letošní ročník
se obešel bez vážnějších zranění, a tudíž
nemusela jednotka poskytovat první pomoc. Asistovali jsme také při závodech
v Bečkově. Nezapomněli jsme ani na naši
historickou zbrojnici, kde jsme udělali generální úklid a usilujeme o její vnitřní rekonstrukci. Nyní jsme s obecní úřadem
v jednání o novém rozpočtu pro jednotku,
který by měl zaručit dlouhodobou udržitelnost bojeschopnosti.
➤
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Zásahy
Jedntoka v roce 2016 zasahovala oficiálně celkem třináctkrát. Oficiálně
proto, že zejména v letních měsících
zasahovala jednotka mnohokrát při likvidaci obtížného bodavého hmyzu,
ale tato akce je uznána za zásah jedině tehdy, když se v objektu nachází
alergická osoba.
1. zásah
K prvnímu zásahu byla jednotka vyslána
3. března na křižovatku ulic Hlavní a Nad
Údolím, kde se nacházela na vozovce rozlitá nafta z poškozeného vozidla.
2. zásah
Další výjezd byl 7. června, kdy jsme byli
vysláni k likvidaci požáru autolakovny ve
dvoře Zdibsko.
3. zásah
18. června jsme byli povolání v době, kdy
jsme pořádali ve spolupráci s SDH dětský
den v Řeži. Jednotka byla odvolána k odstranění překážky z pozemní komunikace.
Tuto překážku vytvořil zlomený strom.
4. zásah
Třetí zásah v červnu a čtvrtý v roce 2016
dopadl lépe, než zprvu vypadal. Jednotka
byla vyslána dne 29. června k dopravní
nehodě autobusu a osobního automobilu,
při které mělo dojít ke zranění osob, a v povolávacím rozkazu bylo také uvedeno, že
zraněná osoba je zaklíněna. Po příjezdu na
místo byla zraněná osoba již v péči ZZS.
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Jednotka pomohla s transportem pacienta
a řídila dopravu.
5. zásah
O tři dny později, tedy v sobotu 2. července, jednotka likvidovala nebezpečný
stav v ulici Říční, kdy po silném větru
hrozil pád zlomeného stromu na pozemní
komunikaci.
6. zásah
Druhý den v noci z 3. na 4. července byla
jednotka vyslána k požáru rodinného domu v ulici Zahradní. Jednalo se o požár
v kuchyni a kvůli silnému zakouření musela jednotka zasahovat v dýchací technice.
Dvě osoby z domu jsme před příjezdem
HZS předali zdravotnické záchranné službě z důvodu podezření nadýchání škodlivých zplodin hoření. Požár jsme uhasili,
prohledali dům, předali zraněné osoby
a další věci dříve, než dorazily další jednotky, tedy i dříve, než dorazila profesionální jednotka.
7. zásah
15. července jednotka likvidovala vosí
a sršní hnízdo u vchodu rodinného domu,
kde bydlí starší alergická osoba, která musela předešlý den po útoku hmyzu vyhledat
lékařskou pomoc.
8. zásah
8. srpna byla jednotka vyslána k likvidaci
požáru truhlárny v Řeži. Jednalo se o požár
odsavače pilin, který byl lokalizován ještě
před příjezdem naší jednotky. Jednotka
dále zajistila místo mimořádné události. Za
Naše vesnice 4/2016
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tento zásah jsme dostali veřejnou pochvalu
majitelů v místním zpravodaji.
9. zásah
3. září se v obci konal cyklistický závod
známý jako Cross Country, na kterém každoročně zajišťujeme bezpečnost závodníků
na pozemních komunikacích a případně
poskytujeme první pomoc. Ještě před začátkem závodu jsme museli vyjet k nahlášenému požáru lesa. Po příjezdu na místo
ale bylo zjištěno, že se nejedná o požár
lesa, ale o požár obrovských hromad klestí
v bezprostřední blízkosti lesa a požár okolního travního porostu, který jednotka ve
spolupráci s HZS Neratovice zlikvidovala.
10. zásah
Po skončení závodu jsme byly opět povolání k požáru lesního porostu. Původně jsme
si mysleli, že se jedná opět o stejný požár,
který jsme třeba špatně dohasili. Jednalo
se však o planý poplach. Příčinou aktivování jednotky byl obyčejný táborák.
11. zásah
Následující den, tedy 4. září, byla jednotka
vyslána k třetímu zásahu ve dvou dnech.
Povoláni jsme byli k likvidaci vosího hnízda,
které se nacházelo v lesní školce. Jednotka
k likvidaci hnízda musela rozebrat podvozek maringotky, aby mohlo být hnízdo
zlikvidováno. Hnízdo, veliké asi 60 × 40 cm,
bylo po vyndání spáleno.
12. zásah
13. září jsme vyjížděli do obce Větrušice
k požáru odpadu. Nejdříve jsme se nemohNaše vesnice 4/2016

li dostat na pozemek, protože se na pozemku nacházeli psi. Po vytvoření hasebního můstku byl zahájen hasební útok, kdy
jsme zprvu hasili travní porost o rozloze
8 × 8 metrů. Po uhašení ohně a opadnutí
kouře jsme zjistili, že se na pozemku nacházejí ohořelé základy z chaty. Jestli se
jednalo o požár odpadu, který byl pálen
v základech, nebo jestli před příjezdem
jednotek shořela celá chata do základu,
nevíme, protože jsme byli odvoláni před
příjezdem vyšetřovatele zpět na základnu.
13. zásah
31. října jsme byli povoláni k vyproštění
bagru, který zapadl do výkopu. Bagr jsme
nakonec nevyprošťovali vlastní technikou,
ale byl vyproštěn jiným bagrem. Jednotka
během vyprošťování musela uzavřít část
ulice Hlavní a odklánět dopravu do vedlejších ulic.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem aktivním členům jednotky, kteří se podíleli
nejen na řešení mimořádných událostí, ale
také pracovali pro to, abychom tyto mimořádné události zvládli, tedy starali se
o techniku, vybavení, soustavně se vzdělávali a účastnili se akcí, které zvyšují jejich
nejen fyzickou, ale i psychickou kondici
a týmového ducha.
Jakub Strnad, velitel JSDHo Husinec-Řež

K poděkování za dobře odvedenou profesionální práci a ochotu vždycky pomoci tam, kde je to potřeba, se velmi
ráda připojuji.
J. Münzbergerová, starostka
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Vážení přátelé
řežského fotbalu,
zima nám pomalu klepe na dveře a tu- v obraně a nemohoucnost v zakončení nás
díž i naši fotbalisté si zaslouží po dlouhé stály lepší výsledek).
a náročné sezoně trochu toho odpočinku
Pokud jsme s domácí bilancí spokojeni,
a my můžeme v klidu bilancovat, jak probí- rozhodně tak nelze hovořit o venkovních
hal letošní rok na našem hřišti.
zápasech. Bilance 0 – 0 – 6 a skóre 9:28
Po loňské velmi úspěšné podzimní části je všeříkající… Je pravdou, že jsme hráli
jsme se vyhřívali na předních příčkách ta- převážně na hřištích týmů ze špice tabulky,
bulky a čekali, co nám přinese jaro, které nicméně i tak jsou tyto výsledky velmi nemíváme tradičně o něco slabší. To se bohu- milé – hlavně výprasky 1:9 v Mratíně či 1:6
žel potvrdilo i tentokrát, a zatímco na do- v Klecanech byly zbytečně vysoké, naproti
mácím hřišti jsme pilně sbírali bodíky, tomu potěšila demolice Vodochod 6:0 na
zvenku jsme za celou jarní část přivezli našem hřišti, jinak se jednalo vesměs o vyjediné vítězství, a tudíž následoval sešup rovnané zápasy, které končily rozdílem
na páté místo tabulky. Nicméně naše hra jedné či dvou branek.
byla velmi atraktivní, ofenzivně la- IV. A třída Praha-východ – sezona 2016–17
děná, což mělo za následek, že jsme Konečná tabulka podzimní části
jako jediní z celé soutěže dokázali
Poř. Tým
Z + 0 - Skóre Body
překonat hranici sta nastřílených
1 Mratín
12 10 2 0 68:17 32
branek, což je jistě obdivuhodné.
2
Klecany
B
12 8 2 2 46:22 26
Přes léto se udržel kádr přibližně
3 Veleň
12 8 2 2 32:28 26
ve stejném složení (včetně hostová4 Radonice B
12 8 1 3 62:28 25
ní čtyř posil z Klíčan) a netrpělivě
5
Sluštice
12 6 1 5 42:32 19
jsme očekávali podzimní část.
Ta se nakonec nesla v podobném
6 Vodochody
12 4 3 5 23:26 15
duchu jako ta jarní. To znamená, že
7 Škvorec B
12 4 3 5 26:35 15
v domácích zápasech jsme před8 Nehvizdy B
12 5 0 7 27:37 15
váděli slušný fotbal, stříleli branky
9 Lázně Toušeň 12 5 0 7 29:45 15
a tím pádem získávali body – bilan10 Husinec-Řež 12 4 2 6 32:38 14
ce 4 – 2 – 0 při skóre 23:10 je vý11 Přišimasy
12 2 2 8 17:49
8
borná (mrzí snad jen zbytečná remí12 Veltěž
12 2 1 9 23:41
7
za s týmem Líbeznic 3:3, kde jsme
13
Líbeznice
B
12
1
3
8
17:46
6
byli jasně lepším týmem, ale chyby
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Tabulka střelců SK Husinec-Řež
v podzimní části sezony 2016/17
11

Kadlec

7

Černý

4

Brunclík

2

Strach, Krištůfek

1

Hodura, Strach, Vlach, Charvát J.,
Kužílek, vlastní

Tím pádem se držíme v rozvážném středu tabulky a uvidíme, jak si se soupeři
poradíme v jarní části soutěže, která bude
startovat tradičně koncem března 2017.
Přes zimu se příliš trénovat nebude
(i když ani v sezoně to není s tréninky
o moc lepší) a budeme očekávat, co náš
geniální stratég – trenér Petr „Pipek“ Vaněk, který v těchto dnech oslavil kulaté
jubileum – vymyslí za taktiku, abychom
zlepšili hlavně venkovní bilanci. Trenéru

Pipkovi přejeme vše nejlepší, hodně zdraví
a úspěšnou rekonvalescenci z letního zranění a budeme se těšit, jakými výkony nás
jeho svěřenci budou bavit po celé jaro.
Stará garda si odehrála tradičně pár
přáteláčků s různorodými výsledky, zajela
si na víkendový turnaj do Kardašovy Řečice, proběhl memoriál Jiřího Vaňka a přes
zimu se opět zúčastní tradičního turnaje na
ČAFC Praha, kde se sice v posledních letech výsledkově příliš nedařilo, nicméně
soupeři jsou zde velmi kvalitní a jde hlavně
o to se proběhnout, udělat žízeň a hlavně
se nezranit.
Od začátku dubna se opět těšíme na
vaši návštěvu na mistrovských utkáních,
jejichž termíny budou tradičně k dispozici
na nástěnce před krámem a v hospodě na
hřišti.
Sportu zdar a řežskému fotbalu zvlášť!
Michal Ráž, předseda klubu

V Řeži máme další rekord
Jak už jsme zvyklí, v Řeži padají každé léto teplotní rekordy.
A nejen teplotní. Letos 17. září se zasloužila o rekord devítiletá
žákyně 4. třídy, Řežačka Vendula Strakatá.
Myšlenka na zápis do knihy rekordů vznikla po Vánocích
roku 2015, kdy jsme našli pod stromečkem Guinessovu knihu
rekordů. Vendulka jako aktivní sportovec začala prohlížet sportovní rekordy a v hlavě se jí zrodil sen stát se jedním z rekordmanů. Měla plno nápadů, až přišla s tím, že poběží půlmaraton.
Začali jsme pátrat, jak pomoci naší dceři ke splnění jejího
snu. Zjistili jsme, že v Pelhřimově je agentura Dobrý den, která
je správcem českých rekordů a akce ke splnění snu se začala
pomalu rozjíždět. V březnu 2016 jsme začali účelově trénovat
a Vendulka si zaběhla závod na deset kilometrů v pražských
Kbelích v čase 1:02.
➤
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Čas utekl jako voda, Vendulka naběhala 311 km, prošla
nejednou zdravotní prohlídkou
včetně zátěžového testu na
kardiologii a vzápětí stála se
svým tátou jako doprovodem
a nosičem vody na startu Sorex brdského
půlmaratonu v Dobříši.
Ve 14 hodin po výkřiku start nás čekalo
dlouhých 21,8 km a my se vydali do neznámých krajin brdských lesů do obce
Kytín. V Kytíně jsme běželi okolo náměstí
a s úsměvem jsme si užívali atmosféru
přihlížejících fanoušků. Byli jsme v půlce
trati a čekala nás cesta zpět. Nálada byla
skvělá a nohy Vendulky běžely lehce ke své
metě. Aby to nebylo tak jednoduché,

poškádlil nás na 15. kilometru
prudký déšť, který zkoušel naši
psychiku do 19. kilometru. Najednou přestalo pršet a za levotočivou zatáčkou se před námi
objevila cílová brána a naše
tempo se výrazně zrychlilo. V cíli na nás
čekala podpora z rodiny a pan Tomáš Hrábek, komisař agentury Dobrý den.
Rekord nejmladšího půlmaratonce byl
potvrzený a podle GPS bylo zjištěno: vzdálenost 21,8 km, čas 02:34:34, průměrná
rychlost 8,5 km/h, převýšení 398,7 m.
Blíží se Vánoce a naše přání je, abyste si
dokázali splnit svůj sen tak, jako si ho splnila Vendulka.
Markéta a Martin Strakatí

XIII. Cross Country
Husinec-Řež
Po dvanácti letech organizování cyklistického závodu, který se koná vždy na začátku školního roku, se rozhodla parta
z turistického oddílu TOM Řež s organizací
skončit. Bylo by však škoda, kdyby tato
sportovní akce úplně zanikla, a tak organizování tohoto závodu nabídli nám, cyklistickému teamu BSK Racing. A jelikož máme tento závod velice rádi, rozhodli jsme
se v této tradici pokračovat, sestavit tým
organizátorů a připravit celou akci na sobotu 3. 9. 2016.
Dávali jsme si záležet na každém detailu, vždyť i před samotným závodem jsme
pořádali dva veřejné tréninky – jak pro
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děti, tak pro dospělé, aby závodníci a závodnice mohli poznat dobře trať a v den
závodu se mohli soustředit jen na své
výkony.
Novinkou tohoto ročníku bylo rozdělení
dětí do více kategorií a startovala i odrážedla. Děti od věku 6 let jely okruhy z Polepšovny ducha přes náš bikepark, kde na
závodníky čekalo několik technických pasáží. Podle věku se jelo od jednoho do čtyř
okruhů, přičemž jeden okruh měl 2 km. Na
trati bylo po celou dobu několik dobrovolníků, předjezdec a zavírací jezdec, takže
všechny děti byly pod dohledem v případě
pádu nebo defektu.
Naše vesnice 4/2016

Z teamu BSK Racing závod vyšel Vendule Strakaté, která svou kategorii 8–9 let
vyhrála, Evelíně Kuchařové, ta byla ve stejné
kategorii na stupni druhém, a také její sestře Pavlíně, která zvítězila v kategorii 10–11
let, ve které se umístila na třetím místě
i Anna Dingová. Filipovi Cingrošovi se podařilo dojet na třetím místě v kategorii 10–11
let, Jan Kosnar v kategorii 12–14 let dokončil také na třetím místě, zatímco Martin Zoul
obsadil druhé místo v kategorii 8–9 let.
Po vyhlášení dětských kategorií se na
start už připravovali závodníci na tři, dvě
a jedno dospělé kolo, přičemž tohoto velkého 13 km okruhu se zúčastnili i junioři. Start
jezdců na 39 km (tzn. 3 kola) odstartovala
za pomoci moderátora akce Jana Jírů
a motivačního tlukotu srdce starostka obce
Husinec-Řež Jana Münzbergerová. Všem
jezdcům na trati s přehledem kraloval Daniel Mádr ze Ski a Bike centrum Radotín.

Závodníci z pořadatelského teamu BSK
racing se prosadili zejména v kategoriích
M59 (1 okruh), kde dojel v čase 0:38 h
Petr Kdýr a na vyhlášení stál na stupni
nejvyšším. Stejně tak jsme měli nejrychlejší ženu v kategorii Corebikers (3 okruhy)
Janu Drobnou, která cílem projela v čase
2:04 h. V kategorii M39 (2 okruhy) zvítězil
Tomáš Tintěra v čase 1:03 h.
Akce se povedla a my jsme rádi, že záchranná služba neměla co dělat. Především
bychom chtěli poděkovat všem sponzorům
a dobrovolníkům, bez nichž bychom se neobešli, a to zejména Tomáši Bartíkovi, který
byl nezbytnou součástí organizačního týmu.
Budeme rádi, když si v září 2017 přijedete
opět s celou rodinou zazávodit. Mezitím
budeme v dubnu 2017 pořádat již druhý
ročník dětského závodu Bajkárna Řež, tak
se na vás i vaše děti těšíme.
Za BSK Racing Ondřej Basař

Biatlon Klecany z Řeže
Jsme sportovní oddíl fungující třetí sezónu, téměř polovina našich členů je z Řeže.
Představili jsme se vám před rokem v článku Biatlon a tady?, plánovali jsme v něm,
jak budeme v zimě lyžovat a vyjíždět na
jednodenní lyžařské tréninky na Bedřichov.
Jak jsme plánovali, tak jsme splnili, jezdili
Naše vesnice 4/2016

jsme ještě víc a dařilo se. Dvě zimní soustředění, mnoho jednodenních tréninků na
horách, několik běžkařských závodů, v létě
pak perfektní týdenní soustředění v Bakově
nad Jizerou spojené s bruslemi, střelbou
i koupáním a hrami. Na jaře jsme se zapojili do národního poháru v letním biatlonu, ➤
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➤ sportu, který spojuje přespolní běh a střelbu z biatlonové zbraně. Na menších závodech po Čechách jsme sbírali zkušenosti,
ale i umístění, na pražské Parukářce stál na
bedně Petr Beran hned v prvním závodě.
Na dalších závodech už kluci – Petr Beran,
Jirka Červenka i Hynek Červenka – uměli
i vyčistit terče a trefit na deset metrů všech
pět ran. Starší děti se nominovaly k účasti
na mistrovství republiky v kolébce českého
biatlonu v Letohradu. Tam jsme jeli na podzimní soustředění spojené s biatlonovými
závody na bruslích. V konkurenci, na kterou, pokorně uznáváme, nemáme, statečně
bojovali Honza Vaňha a Šimon Macháček.
Sbírali jsme zkušenosti a viděli, z jak profesionálního prostředí vyrostli čeští reprezentanti Ondřej Moravec nebo Michal Schlezinger. Situace, kdy domácí závodníci
nejdou pro medaile, protože v rámci regenerace je důležitější zrovna „brát saunu“,
vypovídá o ambiciózním přístupu asi nejvíc.
Celý oddíl, jen se třemi dětskými omluvenkami, jsme tam startovali v přespolním
běhu, přidali jsme se k nim i my, trenéři
z řad rodičů. A i když jsme tam bez jednotných dresů a umístění na stupních vítězů
nepůsobili moc špičkově, měli jsme z tohoto soustředění hezký pocit. Naše děti byly
jediné, které fandily svým kamarádům po
trati, spali jsme ve škole a mohli hrát ping-pong nebo fotbal v tělocvičně, pomáhali si
(zvlášť dobrou duší oddílu je třeba Tomáš
Srba), jedli lžící svíčkovou z ešusů, jeli společně vlakem, uznávali svoje výkony, i když
byly třeba ve spodní polovině výsledkové
listiny. V tu chvíli se naplňovaly naše cíle,
nadchnout děti pro sport, pro tým, zažít
něco společně a třeba se zastavit s restau-
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rátorem mariánského sloupu na letohradském náměstí nebo jít na nevšední prohlídku kostela s osobností Václavem Vackem.
Parta dětí z Řeže se rozrůstá, samy lákají
své kamarády, takže máme nové střelecky
talentované naděje Danču Vlčkovou a Petra
Kushpila. Nastoupili do jedoucího vlaku,
rychlíku, který nabral tempo a rádi ho budeme dál dodržovat. Ve chvíli, kdy dostáváte tento časopis do schránek, my stojíme
na lyžích v Krušných horách (a jestli není
sníh, tak v nich chodíme po chodbě chalupy). O jarních prázdninách se tam vracíme
na týden a po celou zimu plánujeme tréninky a nově již biatlonové závody na lyžích.
Nečekejte z nich medaile, na horské oddíly
nemáme. Ale taková banda řežských, klecanských a zdibských dětí, která na běžkách nechodí, ale odráží se a klouže, je taky úspěch. Pokud nás chcete vidět, přijďte
na jaře na exhibiční závody do Polepšovny
ducha. Podívejte se občas na facebook
Biatlon Klecany. Jestli se k nám chcete
přidat, i když teď je nás plno, oddíl je určen
dětem od osmi let.
Děkujeme naší obci za finanční podporu.
Zdaleka ne všechny lyže, zbraně, vybavení,
plánované dresy atd. můžeme hradit
z členských příspěvků a kapes rodičů. Naše
činnost je závislá na dotacích a darech,
pokud se vám líbíme, podpořte nás. Stali
jsme se na jaře neziskovým samostatným
spolkem, trenéři se věnují dětem zadarmo,
všechny peníze investujeme do vybavení
oddílu.
Těšíme se na setkání s řežskými běžkaři na horách nebo s vámi jako fanoušky
někde blíž.
Anna a Jakub Červenkovi
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Začátek Adventu
jsme oslavili rozsvícením vánočního stromu na parkovišti u penzionu.
Tradiční setkání má příjemnou sousedskou
atmosféru popovídání u grogu a svařeného
vína a focení u jesliček. Dá se tu koupit pár
dárečků a vánočních dobrot a poslechnout
si koledy v podání dětí ze školy a ze školky.
Letos nám k poslechu nádherně hrálo vokální trio, jehož členkou je paní Nálevková,
učitelka hudební výchovy v naší škole.
Děkujeme našim hasičům za přípravu trhu,
zaměstnancům technické čety obce za
nazdobení stromu a postavení betléma
a všem zúčastněným prodejcům za příspěvek k vánoční atmosféře. Vánoční smrk
vyrostl v Řeži, na zahradě paní Melzerové.
Za jeho poskytnutí tímto majitelce také
velmi děkujeme. Krásný adventní i vánoční čas vám všem!
J. Münzbergerová
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Důležité termíny roku 2017
Termíny veřejných zasedání zastupitelstva:
Vždy v pondělí od 18 hodin
• 30. 1., 13. 3., 10. 4., 22. 5., 26. 6., 14. 8.,
18. 9., 16. 10., 27. 11., 18. 12.

Termíny svozů předplacených biopopelnic:
• 3., 17. dubna, 1., 15., 29. května,
12., 26. června, 10., 24. července, 7., 21. srpna,
4., 18. září, 2., 16., 30. října, 13., 27. listopadu

Biokontejnery:
• Od dubna do listopadu
každý třetí celý víkend v měsíci

Společenské akce:
• 30. 4. Čarodějnice
• 16. 9. Slavnosti pravého a levého břehu
• 3. 12. Rozsvícení vánočního stromu
32
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BETLÉM Z MÁSLA
kultura
v Máslovicích
je vystaven v Malém máslovickém muzeu másla
od 27. listopadu 2016 do 29. ledna 2017.

V muzeu je k zhlédnutí
³±±
expozice i výstava

SVÁTKY
V NEPÁLU
Slaví v Nepálu

Vánoce?
4. díl cyklu
 ³³
À À À ǣ
͚͜ǤǦ͙͛Ǥ͙͚Ǥâ³͙͘Ǧ͙͚͙͛Ǧ͙͞ǡ͙Ǥ͙Ǥâ͙͙͛͞Ǥ
±ǣÀ͛͘«ǡâǡ³͚͘«ǡ͘͠«Ǥ
æÀ ̻ Ǥ ǣ͚͙͙͚͟͜͜͡͞ǡǤ Ǥ 

Přejete si, aby vás
navštívili v roce 2017
Tři králové?
Připojujeme se k celorepublikové Tříkrálové sbírce. Dopoledne v pátek 6. ledna
2017 projdou naší obcí koledníci, žáci
naší základní školy, registrovaní Charitou
Neratovice. Pokud si přejete, aby k vám
zavítali a podepsali se vám na veřeje, nebo
chcete přispět do sbírky prostřednictvím
jejich kasičky, zanechejte své jméno a adresu na obecním úřadě (osobně nebo na
telefonu 220 940 309) nebo pište na cervenkova.anna@seznam.cz.
Anna Červenková
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Den, kdy údolí
patří veřejnosti
Samozřejmě to neplatí doslovně, ale
vždy první víkend v rámci akce Týden
vědy a techniky Akademie věd ČR se
areál ÚJV Řež, a. s., otevře široké veřejnosti. Nejsme v této akci sami, naplno
do toho jdou i Centrum výzkumu Řež
s. r. o. (CVŘ), Ústav jaderné fyziky, v. v. i.
(ÚJF) a Ústav anorganické chemie,
v. v. i. (ÚACH). Oba posledně jmenované
patří Akademii věd.
Ani letos jsme bohužel nemohli uspokojit všechny zájemce, protože to nedovolují
bezpečnostní předpisy ani kapacita pracovišť. Vždyť třeba na mikroskopii se museli
i malé skupiny návštěvníků dělit, jinak by
nic z ukázek neměli. Nakonec jsme se zastavili na čísle 230 šťastlivců, kteří se zaregistrovali včas.

pracoviště ÚJF. Nejdříve zazněla obecná
informace o tom, k čemu urychlovače jsou,
jak funguje a co umí zdejší zařízení. Potom
si mohli návštěvníci zvolit: fundovanější,
vědecké vysvětlení spojené s detailní obhlídkou Tandetronu nebo populárně-naučnou exkurzi do světa pokusů s vakuem.
Obojí mělo velký úspěch (hlavně peří stejně
těžké jako kámen, nebo nafukující se
maršmelouny).
Od Tandetronu je to kousek k laboratořím ÚACH, který pozval zájemce na oddělení mikroskopie. Zde se seznámili s tím,

Co bylo k vidění?
Vezmeme to od nejvzdálenějších míst
v údolí. Tady stojí Tandetron (urychlovač),

jak se zkoumané materiály nejdříve změní
v preparáty vhodné pro elektronickou mikroskopii a potom si postupně prohlédli dvě
pracoviště s mikroskopy. V rámci malého
kvízu si tu návštěvníci vyzkoušeli, že poznat 1000x zvětšené křídlo mouchy nebo
lidský vlas není snadné, ale je to krásné
(hlavně ta moucha).
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sousedství
sloučeniny boru a vodíku, které mají velký
potenciál pro různé využití – například

Další zastávkou byl výzkumný reaktor
LR-0 na CVŘ. S ochrannými oděvy a návleky se skupiny přesouvaly do velína, kde
seznámily s charakteristikou projektů
a experimentů, ke kterým se reaktor používá. Pokračovalo se v reaktorové hale
a přímo nad reaktorem s dalším výkladem
(mj. i o zdravotní neškodnosti takového
pohledu).
Hned vedle je výzkumný reaktor LVR15. Pláště, přilby a návleky, jak jinak, a pak

v laserových technologiích, elektronice
i v lékařství. Tato pasáž asi vzbudila nejvíce
pozornosti, protože se hovořilo o HIV nebo
rakovině.
A jsme na konci. Prakticky u vchodu je
nenápadná stavba – výměníková vodíková stanice, na které specialisté z ÚJV Řež
prezentovali projekt umožňující osamostatnění domácnosti od vnější elektrické
sítě a přeměnu na tzv. energetický ostrov.
Kdo by si takovéto zařízení chtěl koupit, by
zatím neuspěl, i když zájem tu byl, je to
stále jen experiment. Tak třeba příště…
Vladimír Věrčák

rovnou na nový digitalizovaný velín. Kolující
palivovou kazetu lidé prohlíželi s určitou
obavou, ale samozřejmě byla jen předváděcí. Reaktor, přestože odstavený, v hostech budil oprávněný respekt a pohled do
hloubky na Čerenkovovo záření patřil určitě
k nejsilnějším zážitkům z prohlídky.
A jdeme dál. Opět jsme na pracovišti
ÚACH, v laboratoři boranových experimentů. Borany jsou uměle syntetizované
Naše vesnice 4/2016
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Obec Husinec

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 2. 12. 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

