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90. výročí založení
Sboru dobrovolných
hasičů Husinec-Řež

Oslava 90. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů
Husinec-Řež se koná v sobotu 30. září 2017 od 10.30
hodin na fotbalovém hřišti v Řeži. Více na straně 28.

zastupitelstvo
Souhrn usnesení k zápisu č. 5/2017
ze zasedání zastupitelstva obce Husinec
konaného dne 26. 6. 2017
usnesení č. 1/5/2017: ZO Husinec schvaluje RO č. 3 a 4/2017 ve znění přílohy č. 1 tohoto
zápisu.
usnesení č. 2/5/2017: ZO Husinec bere na vědomí dílčí zprávu z probíhající kontroly
hospodaření Základní školy a mateřské školy Husinec-Řež, příspěvková organizace, IČO:
70991073, se sídlem Řež č. p. 17, 250 68 Husinec, okres Praha-východ, příspěvkové
organizace zřízené obcí Husinec. Dílčí zpráva je přílohou č. 2 tohoto zápisu.
usnesení č. 3/5/2017: ZO Husinec projednalo výsledek hospodaření a závěrečný účet obce
Husinec za rok 2016 a účetní závěrku obce Husinec sestavenou k 31. 12. 2016
a projednalo Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Husinec za rok 2016, ze
dne 24. 4. 2017, vypracovanou Krajským úřadem Středočeského kraje, odborem kontroly,
s výhradou. Ta spočívá v tom, že ve schváleném rozpočtu na rok 2016 byly tak jako
v předcházejících letech ve zvláštní tabulce uvedeny jednotlivé plánované investiční akce,
které se ve výkazu Fin-2 automaticky zobrazují zahrnuté pod příslušný paragraf. Tím
vznikl nesoulad mezi schváleným rozpočtem a výkazem, i když celková částka na straně
výdajů je v obou případech stejná. Tyto chyby byly ve Zprávě označeny jako nenapravené,
protože v rozpočtu pro rok 2017 byla opět tabulka investičních akcí uvedena zvlášť.
Náprava bude provedena při schvalování rozpočtu na rok 2018, který bude schválen ve
struktuře odpovídající výkazu Fin-2. ZO Husinec schvaluje a) závěrečný účet obce Husinec
za rok 2016 a vyjadřuje s ním souhlas bez výhrad b) účetní závěrku obce Husinec
sestavenou k 31. 12. 2016.
usnesení č. 4/5/2017: ZO Husinec projednalo stížnost pí D. S., dcery manželů M., a pověřuje
starostku obce informováním podatelky o závěrech tohoto projednání.
usnesení č. 5/5/2017: ZO Husinec schvaluje podpisu Smlouvy číslo: Z_S14_12_8120059855
o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie na
pozemku parc. č. 363/28 v k. ú. Husinec u Řeže, obec Husinec se společností ČEZ
Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, jako oprávněným.
usnesení č. 6/5/2017: ZO Husinec schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti a podpis
smlouvy o smlouvě budoucí o služebnosti inženýrské sítě a smlouvy o služebnosti
inženýrské sítě spočívající v umístění, provozování a údržbě kanalizační, vodovodní
a telefonní přípojky na pozemku parc. č. 363/37 v k. ú. Husinec u Řeže, obec Husinec s D.
G. a M. G., jako oprávněným.
usnesení č. 7/5/2017: ZO Husinec schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti a podpis
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a právu provést
stavbu zařízení distribuční soustavy zemního kabelového vedení NN a rozpojovací skříně
SR502 na pozemcích parc. č. 424/3, 424/10, 425/6, 436/2, 476/24, 476/25, 476/26,
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476/28, 667 v k. ú. Husinec u Řeže, obec Husinec se společností ČEZ Distribuce, a. s., se
sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, jako oprávněným.
usnesení č. 8/5/2017: ZO Husinec schvaluje koupi pozemku parc. č. 363/83 (ostatní plochajiná plocha) o výměře 1407 m2 v k. ú. Husinec u Řeže, obec Husinec od prodávající M. K.,
a A. P., za cenu 1 055 250 Kč. Dále schvaluje koupi pozemku parc. č. 363/102 (ostatní
plocha-ostatní komunikace) o výměře 187 m2 v k. ú. Husinec u Řeže, obec Husinec od
prodávající M. K., a A. P., za cenu 140 250 Kč.
usnesení č. 9/5/2017: ZO Husinec bere na vědomí udělení individuální dotace M. U. jako
příspěvku na úplatu za předškolní vzdělávání v obci Husinec na rok 2017, která svojí
kalkulací a zacílením odpovídá podmínkám dotačního programu obce Husinec „Příspěvek
na úplatu předškolního vzdělávání v obci Husinec“. Žádost je přílohou č. 3 tohoto zápisu.

Souhrn usnesení k zápisu č. 6/2017
ze zasedání zastupitelstva obce Husinec
konaného dne 14. 8. 2017
usnesení č. 1/6/2017: ZO Husinec bere na vědomí závěrečnou zprávu z veřejnosprávní
kontroly hospodaření Základní školy a mateřské školy Husinec-Řež, příspěvková
organizace, IČO: 70991073, se sídlem Řež č. p. 17, 250 68 Husinec, okres Praha-východ,
příspěvkové organizace zřízené obcí Husinec, která byla provedena Mgr. Alicí Semiánovou,
DiS., Ing. Janou Jeřábkovou a Helenou Štruplovou. Zpráva je přílohou č. 1 tohoto zápisu.
usnesení č. 2/6/2017: ZO Husinec z důvodu velkého počtu žáků v 1. třídě ve školním roce
2017/2018 souhlasí se zajištěním asistentky učitelky 1. třídy pro školní rok 2017/2018
z rozpočtu obce. Částka bude škole převedena na tento konkrétní účel, bude odpovídat
poměrné části pracovního úvazku asistentky a nepřesáhne 121 000 Kč za měsíce září až
prosinec 2017.
usnesení č. 3/6/2017: ZO Husinec bere na vědomí výsledek výběrového řízení na zhotovitele
stavby pro akci „Relaxační zóna se sportovními prvky v Řeži“ a následné uzavření
smlouvy s vítěznou firmou Gartensta plus, s. r. o., Nepovolená 1320, Praha 10, IČ:
26689472.
usnesení č. 4/6/2017: ZO Husinec bere na vědomí výsledek výběrového řízení na zhotovitele
stavby pro akci „Dětské hřiště a výsadba keřů v relaxační zóně v Řeži“ a následné
uzavření smlouvy s vítěznou firmou Gartensta plus, s. r. o., Nepovolená 1320, Praha 10,
IČ: 26689472.
usnesení č. 5/6/2017: ZO Husinec schvaluje RO č.5/2017 ve znění přílohy č. 2 tohoto zápisu.
usnesení č. 6/6/2017: ZO Husinec schvaluje Smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku OP
12_17 od Nadace ČEZ, Duhová 1531/3, Praha 4 ve výši 85 000 Kč na zřízení osvětleného
přechodu pro chodce v rámci dotačního titulu Oranžový přechod ve znění přílohy č. 3
tohoto zápisu.
Naše vesnice 3/2017
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usnesení č. 7/6/2017: ZO Husinec bere na vědomí zprávu finančního výboru obce o kontrole
hospodaření obce z června 2017 ve znění přílohy č. 4 tohoto zápisu.
usnesení č. 8/6/2017: ZO Husinec schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti a podpis
smlouvy o smlouvě budoucí o služebnosti inženýrské sítě a smlouvy o služebnosti
inženýrské sítě spočívající v umístění, provozování a údržbě kanalizační přípojky na
pozemku parc. č. 323/1 v k. ú. Husinec u Řeže, obec Husinec s J. D., jako oprávněným.
usnesení č. 9/6/2017: ZO Husinec schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti a podpis
smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti zařízení distribuční soustavy podzemní
vedení NN včetně skříně rozpojovací, podzemní vedení VN na pozemcích parc. č. 313/133,
320/2, 320/5, 320/9, 320/10 a 320/15 v k. ú. Husinec u Řeže, obec Husinec se společností
ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, jako oprávněným.
usnesení č. 10/6/2017: ZO Husinec schvaluje podání žádosti o dotaci z fondů Středočeského
kraje a SFDI na zpracování projektové dokumentace pro akci „Výstavba chodníků v obci
Husinec, místní části Řež v ulici Hlavní v úseku od areálu ÚJV ke křižovatce ulice Hlavní
a Husinecká“ a zavazuje se ke spolufinancování akce z rozpočtu obce.
usnesení č. 11/6/2017: ZO Husinec schvaluje Smlouvu o spolupráci a poskytování vzájemné
součinnosti (plánovací smlouvu) mezi obcí Husinec a L. T. a spoluvlastníky ve znění přílohy
č. 5 tohoto zápisu.
usnesení č. 12/6/2017: ZO Husinec ruší své usnesení č. 5/2/2014 ze dne 5. 5. 2014.

Recyklovat rozumně a hezky
Stanoviště tříděného odpadu dělají ostudu, navíc do některých kontejnerů odhazují odpady i lidé, kteří v obci nebydlí a jen sem přijíždějí do práce.
Kontejnery na Hlavní ulici v dolní Řeži máme proto v úmyslu přemístit do dvora
obecního úřadu – budou zde více pod kontrolou a budou méně obtěžovat. Až k tomu
dojde, budeme vás informovat obecním rozhlasem a na webu obce. Se zahradnictvím Flos
připravujeme revitalizaci kontejnerového stání u samoobsluhy.
Na dvoře obecního úřadu bude kompostér, abychom připomněli, že kompostování na
vlastních zahrádkách je rozumná záležitost, a aby se i děti mohly seznámit s tím, co
všechno lze do kompostu dávat a jaký to má výsledek. Takže připravíme tak trochu vzdělávací koutek. Hlídáme také vypsání dotačního titulu, který by umožnil koupit zájemcům
na zahrady kvalitní kompostéry.
Na parkovišti před obecním úřadem a u tříděného odpadu v Husinci jsou trvale přístupné
kontejnery na kovy, ve dvoře úřadu můžete v pracovní době odložit bioodpad ze zahrad
i použitý jedlý olej. V říjnu budeme jako obvykle svážet velkoobjemový a nebezpečný odpad.
Každý odpad má svou popelnici. Na zem nepatří!
-jm-
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Obecní úřad Husinec a FCC Group pořádají mobilní

sběr velkoobjemového odpadu
v sobotu 21. 10. 2017
od 9 do 15 hodin
Kontejnery budou přistaveny na obvyklých stanovištích:
horní Řež – u samoobsluhy
dolní Řež – u stanoviště tříděného odpadu
Husinec – u hasičské zbrojnice
Žádáme všechny občany, aby při ukládání odpadu do kontejneru
šetřili místem. V žádném případě nenechávejte odpad mimo
kontejner. Předmětem sběru není nebezpečný odpad. Děkujeme.

sběr nebezpečného odpadu
v sobotu 28. 10. 2017
Mobilní sběrna bude přistavena:
12.30 – 13.15
horní Řež – u samoobsluhy
13.30 – 13.50
dolní Řež – u stanoviště tříděného odpadu
14.00 – 14.15
Husinec – u hasičské zbrojnice
Žádáme všechny občany, aby odpad odevzdali pouze osobě
obsluhující mobilní sběrnu a nenechávali ho volně u sběrného
místa. Děkujeme.
Předmětem sběru jsou: vyjeté oleje a olejové ﬁltry, včetně obalů, fritovací oleje,
barvy, laky, obaly tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice apod., kyseliny, louhy, rozpouštědla,
čističe a domácí chemie, nádobky od sprejů, izolačních pěn apod., neupotřebená
léčiva, fotochemikálie, elektrozařízení (televize, monitory, ledničky, mrazničky a drobné
elektro, baterie apod.), pneumatiky (osobní do velikosti Avia a bez disků)
Naše vesnice 3/2017
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Produktem recyklace může být i umění. Objekt Gabriely Vrškové z kurzu akademického malíře Dušana Šoltyse vyrobený z recyklovatelného odpadu
můžete vidět na chodbě obecního úřadu.

Novinky letních
měsíců
Bylinky si můžete utrhnout
v truhlících u lávky. Najdete
tu šalvěj, meduňku, dobromysl, yzop, v truhlíku u obecního úřadu mátu. Dobrou
chuť!
Nové schody vylepšily cestičku z Hlavní přes ulici Ke
Skalce do horní serpentiny
v Řeži, opravené jsou i schody zkracující cestu z ulice
Pod Lesem na Hlavní.
Veřejné plakátovací plochy najdete nyní také u lávky ke vlaku
a na Červené Skále. Prosíme, aby majitelé plakáty strhli, když
už nebudou aktuální. U samoobsluhy bude brzy také jedna,
zároveň s novými estetičtějšími nástěnkami.
-jm-

Aukce na energie
a firma Terra Group
V srpnu „vtrhli“ do naší obce prodejci firmy Terra Group, kteří nabízeli občanům účast
v aukci na levnější energie. Ačkoliv bylo jejich vystupování často nevychované a nátlakové, účast v aukci energií je běžná záležitost a lze takto skutečně snížit o významnou
částku náklady na teplo a světlo. V každém případě je důležité zjistit informace o firmě,
která aukce nabízí. O to se obecní úřad snažil, protože působení prodejců zakázat nelze.
Podle našich informací nemusí mít ti, kdo s prodejci dohodu o účasti v aukci podepsali,
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obavu, firma již organizovala účast v aukcích pro občany mnoha obcí či měst a městských
částí. Určitě je ale důležité věnovat pozornost smlouvám a hlídat si konec smluvního období, aby nyní získaná výhodná cena energie výhodná být nepřestala!
Celá prodejní akce byla pouze akcí jedné z mnoha soukromých firem podnikajících
v oboru prodeje energií, obecní úřad se prodeje neúčastnil a především jsme nepovolili
použít znak obce na propagačních materiálech firmy Terra Group, jak se bohužel stalo.
Situaci jsme konzultovali s právní kanceláří a na základě jejího doporučení jsme požadovali omluvu za použití znaku obce, kterou obdrželi obyvatelé do schránek. Prodejci poté
působení v obci ukončili.
Jana Münzbergerová

Relaxační zóna se sportovními prvky
v Řeži – aktivní odpočinek v přírodě
Udělat si s přáteli piknik, zacvičit si ve venkovní posilovně, nechat děti vyřádit a občerstvit se, to všechno bude brzy možné v dolní Řeži u fotbalového hřiště.
Obec ještě letos chystá vytvoření nového odpočinkového místa mezi fotbalovým hřištěm
a hotelem Vltava, v těsné blízkosti „Hospůdky U hřiště“. Relaxační zóna vznikne v blízkosti
červené turistické stezky spojující Prahu, Říp a Roudnici nad Labem a bude tak k dispozici
nejen místním obyvatelům, ale i procházejícím či na kole projíždějícím turistům.
Prvním krokem bude vyčištění stávajícího prostoru a rozebrání zpevněné panelové
plochy, potom přijdou na řadu zemní práce, terénní modelace a vytvoření chodníků a odpočinkových ploch. Pokračovat se bude výsadbou dřevin a zeleně, zhotovením dopadových ploch, hřiště na petangue a nakonec přijde na řadu instalace prvků pro odpočinek,
sport i děti. Chodníky pro pěší a odpočinkové plochy, včetně hřiště na petanque, budou mít
tzv. mlatový povrch (zpevněný, zhutněný štěrk) a budou vetknuty do okolního trávníku
a nově vysázené zeleně. Při okrajích zpevněných ploch budou lavičky, odpadkové koše,
cyklostojany, ale třeba i piknikový stůl s lavicemi. Kromě venkovního posezení v přírodě
bude možné si zacvičit ve venkovní posilovně s workoutovými prvky (např. veslice, běžec,
rotoped, balanční prvek, protažení ramen a loktů a komplexní sestava k posilování) zahrát
si petanque, pro děti zde bude lanová pyramida i hřiště pro nejmenší s pískovištěm.
Vybudování relaxační zóny bylo podpořeno poskytnutím dotace z Národního programu
podpory cestovního ruchu v regionech, jejímž poskytovatelem je Ministerstvo pro místní
rozvoj a její výše by měla dosáhnout částky až 1,6 milionu Kč.
V dalších letech obec chystá v tomto území další oživení, plánuje se výstavba obecní
sokolovny, víceúčelového hřiště a dalších prvků, tentokrát zaměřených na teenagery.
Ivana Zrzavá
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Od školního roku 2017/2018
má škola nového ředitele
Krátká rekapitulace událostí: 21. června
podala Mgr. Chmátalová k datu 14. července rezignaci na funkci ředitelky školy. Od 15. července do jmenování nového ředitele byla vedením školy pověřena
Bc. Pavla Benešová, vedoucí učitelka
mateřské školy. Obec jako zřizovatel školy obratem vypsala konkursní řízení na obsazení uvolněné funkce. Složení konkursní
komise a termíny jednání se řídí vyhláškou
Ministerstva školství a s ohledem na tyto
termíny a dostatečný čas na zveřejnění
konkursu bylo první jednání komise stanoveno na 26. června. Na něm se posuzovaly
materiály zaslané čtyřmi uchazeči. 2. kolo
konkursu – pohovor s uchazečem –
se konalo 17. srpna. Na základě doporučení konkursní komise byl od 1. září
ředitelem jmenován Mgr. Josef Hrubý,
který původně působil jako učitel 1. stupně

na málotřídní škole ve Slivenci, před nástupem do funkce ředitele naší základní a mateřské školy byl zástupcem ředitelky ZŠ
Davle.
Věřím, že s novým ředitelem bude
škola místem s jasnou vzdělávací cestou i místem klidné a věcné diskuse
nad jejím směrem. Přeji naší škole a jejím pedagogům sílu zachovat fungující
postupy i sílu měnit zaběhané pořádky.
Přeji dětem, učitelům i rodičům radost
z času, který ve škole stráví.
Jana Münzbergerová

Zprávu z finanční kontroly, která ve
škole v průběhu června probíhala a našla
zde vážná pochybení, najdete na webu
obce v sekci školství (www.husinec-rez.cz/
obec-727b/skolstvi/zakladni-a-materska-skola).

Čteme společně a čteme rádi
Děti, které navštěvovaly v loňském školním roce první třídu, se v měsíci květnu
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a červnu zúčastnily projektu Čteme společně. Cílem tohoto projektu, vycházejícího
z metod kritického myšlení, je prohlubování čtenářské gramotnosti a vztahu ke knihám začínajících čtenářů formou setkání
se staršími čtenáři nad knihou. Vzhledem
k tomu, že naše škola nemá druhý stupeň,
napadlo nás oslovit profesory kralupského
gymnázia. Paní profesorka češtiny Lulková
a její sextáni, ještě jednou jim tímto děkujeme, spolupráci s potěšením přijali
Naše vesnice 3/2017
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a v květnu se poprvé studenti setkali se
svými malými kamarády při čtení knih. Ve
dvojicích si navzájem předčítali z předem
určené dětské knížky. Nadšení malých
i velkých při čtení bylo opravdu nevídané.
Nikdo se nestyděl, malí školáci četli, jak
nejlépe uměli, studenti je chválili, společně
se nad dějem knih i hlavními hrdiny zamýšleli a sdíleli společně vše, co je napadlo. Na
závěr si zahráli několik her a studenti pak
pozvali malé školáčky k nim do gymnázia
v Kralupech nad Vltavou. To bylo radosti!
Druhé setkání se uskutečnilo v červnu
v kralupském gymnáziu. Naši prvňáci se
moc těšili. Nejprve si prohlédli část školy
a pak si ve třídě a také v knihovně gymnázia se svými studenty četli a četli. Hry si
tentokrát zahráli v krásné tělocvičně plné
zrcadel.

Poslední, třetí setkání se studenty se
proběhlo v následujícím týdnu opět v naší
škole. Děti, které splnily podmínky projektu – dočíst samostatně knihu, kterou četly
s velkým kamarádem, udělat o této knize
zápis do čtenářského deníku a dovyprávět
studentovi, jak to vlastně všechno dopadlo –, měli být pasovány na čtenáře. Všichni
úkoly splnili! Takže všech devatenáct žáčků
první třídy bylo studenty po zásluze pasováno. Studenti připravili pro děti krásné
pamětní listy a prvňáčci jim na oplátku
napsali milý dopis a vyrobili na památku
záložku do knihy. Každý z nás, kdo se pro-

jektu zúčastnil, si odnesl mnoho krásných
vzpomínek. A hlavně nás to všechny – malé, velké i dospělé – přesvědčilo o tom, že
kniha je přítel člověka, čtení je prima, obohacuje nás a pomáhá sbližovat lidi.
Alexandra Švagrová

Lesní školka mění režim provozu
Začíná nám nový školní rok a s ním přicházejí také změny. Školkové děti nám dorostly
ve školáčky a v lesní školce tak zbylo jen pár rodin. Takže tento rok budeme svážet lesáčky na druhý břeh do školky žalovské. Naše řežské místo bude žít dál – pro školku den
v týdnu, dva dny si budeme nadále vodit školáčky do lesní družiny.
Spolupráce se školou a lesními dny bude nadále pokračovat.
Krásný školní rok, Zuzana Sýkorová

Naše vesnice 3/2017
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Slavnost Letního trojúhelníku:
Jak rodiče chystali slavnost pro děti,
rodiče a jejich školu
Nový školní rok zrovna začíná. Na chvíli
se ale vrátíme ke konci toho minulého.
„Měla by to být zahradní slavnost, při
které se sejdou rodiče se svými dětmi
a jejich učitelkami i dalšími přáteli školy,
aby společně zakončili školní rok, třídy
mohly předvést, co si samy připravily,
všichni se rozloučili s páťáky, k tomu dobré
jídlo a pití, nějaké hry, tvůrčí dílny… Ale je
to na vás.“ Tak nějak zněla prosba a zadání směrem k nám, rodičům prvňáčků, ze
strany školy na návrh naší paní třídní učitelky Alexandry Švagrové.
Rádi jsme výzvu přijali. Viděli jsme
v tom skvělou příležitost, jak podpořit život
školy, připravit pro děti něco vlastními silami a taky se víc poznat jako rodiče.
Vše jsme připravovali, jak nám volný
čas a vlastní nápady dovolily. Ne vždy to
bylo jednoduché. Nějakou chvíli trvalo, než
jsme si vůbec ujasnili, co vlastně máme
a chceme uspořádat. Nad každým detailem se vedly dlouhé debaty, aby se pak
v e-mailovém dozvuku zase dohodly jinak.
Pro pružnější komunikaci jsme z 19 rodin
vytvořili užší přípravný tým o 7 lidech
a sdílený dokument s rozsáhlou tabulkou,
kde každý mohl sledovat, co a jak se připravuje a do čeho se může zapojit. Tak
například Nedělovi doma po řadu týdnů
odlévali ze sádry lebky, Hrabětovi vařili
domácí sirup na limonádu a zajišťovali
grilování, Kotkovi sháněli tekutý dusík
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a nakonec ho získali od ÚJV, Strakatí zajistili techniku, všichni sbírali PET lahve, Plecháčkovi vymýšleli a zajišťovali dárky pro
páťáky, Háskovi vyrobili „chlemtáky“, pečicí skupinka ladila, co napéct, Kadlecovi
měli na hrbu fotodokumentaci, tandem
Pospíšil–Mrázová si nacvičil moderování,
Miléřovi sháněli sedáky a tak dále.
Nakonec jsme se všichni skutečně sešli
odpoledne 28. 6. pod lípou na školní zahra-

dě na Slavnosti Letního trojúhelníku. Název
jsme zvolili dle výrazné skupiny hvězd,
která je nejlépe pozorovatelná přímo nad
hlavou právě v létě v době prázdnin.
V programu vystoupily děti ze školky
a jednotlivých tříd s představeními, která
s nimi pomohly připravit jejich paní učitelky. Taneční čísla právem vzbudila velké
vzrušení, ta pěvecká a divadelní zase potěšení. Rozloučení s páťáky dojalo snad každého. Děti mohly průběžně malovat a zdobit sádrové lebky, vyrábět třpytivé nálepky,
odpalovat vlastnoručně vyrobené rakety
Naše vesnice 3/2017
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z PET lahví, ochutnávat zmrzlinu vyrobenou
z tekutého dusíku, hrát florbal a jiné míčové
hry, lovit dřevěné rybky anebo si zaměstnávat hlavu stolní hrou Quarto. Místní ořech
se stal lezeckým minicentrem pro prusíkování a slaňování. Podél školní budovy se
prohýbaly stoly s pestrou nabídkou sladkého a slaného občerstvení z dílny rodičů,
čepovala se domácí malinová limonáda
a nealko pivo, grilovaly kvalitní klobásky
a podával domácí chléb… K poslechu hrála latinskoamerická hudba Ernesta Beltrána a jeho kapely REGATEOS. Jako nesourodý sbor rodičů jsme zazpívali „Vzhůru na
prázdniny, dálky volají…“. Na závěr pak
pod kontrolou zkušeného přírodovědce
proběhly ze zbylého tekutého dusíku řízené
výbuchy, které u dětí vyvolávaly neřízený
řev, paniku a radost.
Jasno jsme měli v tom, že akce bude
nezisková, ale má určité náklady – za vystoupení kapely, materiál na dílny a hry,
občerstvení. Obec poskytla techniku a podpořila propagaci, škola přispěla na trička
pro odcházející páťáky. Veškeré náklady
jsme se snažili pokrýt z prodeje občerstvení za poukázky – tzv. „chlemtáky“ a dobrovolného vstupného. Případný zisk jsme
chtěli předat jako dar škole. Doufali jsme,
že se podaří vybrat alespoň určitou částku.
A to se povedlo! Děkujeme všem, kdo jste
se zúčastnili! Zisk 5 811 Kč předáme novému vedení naší školy jako dar na nákup
vybavení sloužícího pro všechny děti ze
školky a školy.
Podle ohlasů, které se nám dostaly po
akci, máme dojem, že se vydařila. Například moje dcera usínala s tím, že to byl její
Naše vesnice 3/2017

nejskvělejší den a že by chtěla, aby stále
trval. Velké poděkování patří všem, kdo se
zapojili do přípravy a realizace. Každý rodič
v určitou chvíli v různé míře vynaložil úsilí
a přispěl hroudou či špetkou ke zdaru celé
akce. Díky patří také všem, kdo přišli a navodili tu správnou zahradně-slavnostní náladu – tedy dětem a jejich rodinám, vedení
a personálu školy, paní starostce, kapele
a dalším.
Doufáme, že Slavnost Letního trojúhelníku budou další rok připravovat rodiče letošních prvňáčků. Rádi jim předáme naše
zkušenosti a poskytneme morální či jinou
podporu.
A co si z toho odnášíme my rodiče-pořadatelé? Skvělý pocit bezprostředně
po akci a chuť do něčeho dalšího. Domlouváme společný víkend v říjnu a věříme, že
se třeba zrodí nové nápady. Naše děti mají
štěstí, že chodí spolu do třídy a že je to
právě tady ve škole v Řeži. Pro dobrou atmosféru a příjemnější život v obci přeci
můžeme jako rodiče dělat i o trochu více,
než se jen mile zdravit a potkávat na chodbách školy.
Za rodiče prvňáčků… tedy dnes již
druháčků, Jana Miléřová
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Příběh
ateliéru Jarmily Králové
Ateliér Jarmily Králové na Červené Skále je již několik let součástí dění v Řeži.
Jaký je však jeho příběh a které události předcházely jeho vzniku?
Nejprve je třeba začít příběhem Jarmily
Králové. Před vysokou školou vystudovala
výběrovou střední oděvní školu, což později zúročila jako návrhářka oděvů, které jsou
rovněž v ateliéru k zahlédnutí. Tvůrčí
schopnosti Jarmila využívala v práci s textilem. K samotnému malování obrazů se
dostala až později. Asi nejdůležitějším krokem bylo změnit povolání a vykročit na
uměleckou dráhu na plný úvazek. Jakmile
k tomu došlo, byl to raketový nástup, potřeba tvorby již prýštila na povrch a nedala na
sebe čekat. Jarmila začala pilně tvořit
a tvorba naplňuje její život dodnes. Není to
povolání, ale způsob života.

Jejími průvodci na cestě výtvarného
umění byli mimo jiné současní malíři, jako
jsou Boris Jirků a Stanislav Diviš, našli
jsme ji často i ve společnosti Jaroslava
Šerých. Nejvíce času však strávila jako
žačka akademického malíře a grafika, výjimečné renesanční osobnosti Vratislava Ja-
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na Žižky, který přednášel idealistickou estetiku a vizuální komunikaci na VŠUP
v Praze.
Jarmila Králová používá různé výtvarné
techniky, ale nejvíce je jí vlastní pastel,
akvarel a olejové barvy. Za její „majstrštyk“
se považují tzv. Královské barevné čtverce.
Jde o olejová plátna, která slouží jako zářiče a dekorace s velkým důrazem na barvu
a její působení na majitele obrazu a na interiér. Tyto čtverce namalovala Jarmila
Králová ve stovkách variant a jsou ve světě
nejznámější.
Takto jsme nahlédli do příběhu Jarmily
Králové, kterou v Řeži známe jako vyznavačku zdravého moderního životního stylu.
Její aktivity, ať jsou to pravidelné kurzy pro
děti a dospělé, příměstské tábory, sobotní
workshopy a jiné činnosti, vždy odrážejí
určité hodnoty – a tím je úcta k tvorbě
a k životu a radost z něj.
Jsme rádi, že Jarmila Králová nezůstala
u sólového malování vlastních obrazů, otevřela v Řeži ateliér a dává tím impulz k tvoNaše vesnice 3/2017
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ření i dalším lidem i dětem. Také tento
školní rok 2017/2018 budou pokračovat
výtvarné kurzy:

MALÍŘEM OD MALIČKA:
Ve čtvrtek od 16 hodin děti od 3 let, od 17
hodin starší děti. Děti se zde učí malířské
dovednosti: perspektivu, poměry při kreslení obličeje a lidského těla, rozvržení krajiny
a další. To vše v různých výtvarných technikách, jako jsou například vodové barvy,
tempery, tuš, tužka, pastel, voskovky, akrylové barvy. Vedle dvojrozměrných výtvorů
občas dělají děti i 3D výrobky z papíru,
sádry, keramiky, látky a jiných materiálů.
Jarmila Králová také záměrně dětem
ukazuje praktické využití tvorby. Kreativně
pojatý předmět denní potřeby – ozdobená
židle, malovaný hrnek, veřejné osvětlení,
což děti obzvláště bavilo –, rozvíjí fantazii

a činí svět hezčím. Takový pohled se dětem
zapíše na celý život.

KAŽDÝ UMÍ MALOVAT:
Ve středu od 17 hodin dospělí. Tento kurz
je pro všechny, kteří mají chuť tvořit, aniž
by měli předchozí zkušenosti. Kurz lze využít i jako přípravu na přijímací zkoušky.
Gratulujeme Ele a Tereze, které byly po
absolvování kurzu přijaty na výtvarnou školu. Oba kurzy začínají v říjnu 2017.
Na příměstských táborech děti vpluly
do proudu tvoření. Všechny to moc bavilo.
Sěti se naučily, jak dělat mozaiku, obarvily
a malbou ozdobily své originální oděvy,
malovaly obrazy a tvořily z keramické hlíny.
Tábor jim také přinesl zážitky z her na téma
Harry Potter. Všichni se těšíme na pokračování napřesrok.
Markéta Skřípalová

LACO DECZI
& CELULA
CELULA NEW
NEW YORK
YORK

POLEPŠOVNA DUCHA
14. 10. 2017 od 19.30 hod.
Vstupné 240 Kč | www.polepsovnaducha.cz

JAZZOVÁ LEGENDA POPRVÉ V ŘEŽI
Naše vesnice 3/2017
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Vážení sportovní přátelé,
fanoušci místního fotbalu,
léto nám uteklo jako voda, čas prázdnin ra a bude radost je sledovat, jak se neustáa dovolených se chýlí ke konci, což je ne- le zlepšují a mají zápal pro tento sport.
klamné znamení, že co nevidět začne další
V sobotu 19. srpna proběhla avizovaná
ročník našeho fotbalu IV.A třídy okresní valná hromada našeho oddílu, a jelikož
soutěže Praha-východ.
byla volební (jednou za čtyři roky), bylo
Závěr loňského ročníku, o kterém jsem potřeba zvolit nový výbor klubu. Ve většině
dosud nereferoval, se nám vyvedl, když případů došlo ke znovuzvolení stávajících
jsme v posledních dvou zápasech získali 4 členů výboru (viz dále). Došlo k jediné změbody (potěšila obzvlášť vysoká výhra s Ra- ně, a to na postu předsedy klubu. Jak jsem
donicemi 7:0) a sezonu ukončili v širším již předeslal v minulém vydání, z důvodu
středu tabulky.
jiných sportovních aktivit jsem klubu nedáPřes léto byl většinou klid, pouze stará val tolik, kolik by bylo třeba, a z toho důvogarda uspořádala tradiční memoriál Jiřího du jsem se rozhodl dále již nekandidovat
Vaňka, podnikla výjezd na
Konečná tabulka IV.A třídy – okres Praha-východ
turnaj do Albrechtic a průsezona 2016/2017
běžně se připravuje v neděli
Rk. Tým
Záp. + 0
- Skóre Body
dopoledne na hřišti. Áčko
1 Mratín
24 20 3 1 128:31 63
odstartuje sezonu v neděli
27. 8. v 17 h domácím zápa2 Klecany B
24 16 3 5 93:39
51
sem s mužstvem Přišimas.
3 Veleň
24 14 5 5 55:42
47
Další zápasy podzimní části
4 Radonice B
24 15 1 8 99:60
46
dávám zde k nahlédnutí
5 Sluštice
24 12 2 10 66:59
38
a těším se na co největší
6 Lázně Toušeň
24 11 2 11 56:78
35
návštěvy, zejména na domá7
Vodochody
24
10
3
11
43:47
33
cích zápasech.
Od prvního zářijového
8 Veltěž
24
9 2 13 50:64
29
týdne začnou rovněž trénin9 Husinec-Řež
24
7 5 12 63:75
26
ky našich nejmenších pod
10 Přišimasy
24
7 3 14 42:82
24
vedením Václava Srby a jeho
11 Škvorec B
24
6 5 13 43:74
23
asistentů (P. Vaněk, K. Černý
12 Nehvizdy B
24
5 2 17 43:88
17
a tým rodičů). Věřím, že všem
13 Líbeznice B
24
3 6 15 40:82
15
účastníkům vydrží elán z ja-
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k usl p
t uo rr at
na tuto důležitou funkci. Jsem velmi rád, že
se žezla ujal jeden z navrhovaných kandidátů Stanislav Strnad. Standa je dlouhá
léta spjat s klubem, ať už jako trenér dorostu, áčka, člen výboru, hráč staré gardy
a v neposlední řadě jako pomezní rozhodčí
téměř na všech našich zápasech.
Je tedy dostatečnou zárukou, že klub
bude v budoucnu pod jeho vedením jen
a jen vzkvétat. Já osobně přeji jemu i všem
ostatním členům klubu co nejvíce odehraných vítězných zápasů, co nejméně problémů a starostí a ať se daří. Děkuji všem
členům a kolegům za uplynulou osmiletou
spolupráci, já nadále samozřejmě zůstávám řadovým členem oddílu a budu se těšit na další setkání na hřišti.
Závěrem děkuji všem pravidelným i občasným čtenářům tohoto plátku, loučím se

s vámi a všichni se již jistě těšíme na podzimní příspěvek nového předsedy klubu.
Sportu zdar a fotbalu zvláště!
Michal Ráž, bývalý prezident klubu
Složení výboru klubu na další
čtyřleté období 2017–2021

Předseda: Stanislav Strnad
Jednatel: Michal Válek
Pokladník: Jan Vaněk
Trenér A mužstva: Petr Vaněk
Člen výboru: Miloslav Sazma
Další funkce

Správce hřiště: František Kotelenský
Trenér mládeže: Václav Srba
Kustod: Dušan Šmerda
Stará garda: Petr Hezina

Rozpis podzimních zápasů na nadcházející sezonu 2017/2018
Datum zápasu

Čas zahájení

27. 8. 2017

17.00

SK Husinec-Řež – Podlipan Přišimasy

Domácí – Hosté

3. 9. 2017

17.00

Sokol Škvorec B – SK Husinec-Řež

10. 9. 2017

17.00

SK Husinec-Řež – volno

17. 9. 2017

17.00

Spartak Čelákovice – SK Husinec-Řež

24. 9. 2017

16.30

SK Husinec-Řež – Sokol Veleň

1. 10. 2017

16.00

AFK Nehvizdy B – SK Husinec-Řež

8. 10. 2017

16.00

SK Husinec-Řež – Sokol Klecany B

15. 10. 2017

15.30

SK Husinec-Řež – Slavoj Veltěž

22. 10. 2017

15.30

Sokol Větrušice – SK Husinec-Řež

29. 10. 2017

14.30

SK Husinec-Řež – Slavia Radonice

5. 11. 2017

14.00

1. FC Líbeznice B – SK Husinec-Řež

12. 11. 2017

14.00

SK Husinec-Řež – Sokol Vodochody

18. 11. 2017

10.15

Slavoj Lázně Toušeň – SK Husinec-Řež

Naše vesnice 3/2017
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Relaxační zóna se sportovními prvky v Řeži

sportovní areál Husinec – 1. etapa

V souvislosti s výstavbou
Relaxační zóny bude
od 6. září do 30. listopadu
2017 uzavřen průchod mezi
hotelem Vltava
a fotbalovým hřištěm.
Děkujeme za pochopení.
Zde vyroste nová relaxační zóna.

sport

Vrchol kubbové sezóny v Husinci
Tento rok jsme posunuli naše kubbování o krok dál a založili jsme Spolek HUSINEC KUBB.
Na konci minulého článku jsme zvali
všechny příznivce této hry na 2. ročník
HUSINEC KUBB OPEN. Ten se uskutečnil za
krásného počasí na fotbalovém hřišti za
účasti 21 týmů z celé republiky. Mezi zúčastněnými se objevili noví místní hráči
a je jenom dobře, že se tato hra dostává do
povědomí lidí v okolí.
Na tomto turnaji vybojoval náš tým
krásné druhé místo, když prohrál až ve finále se suverény minulé sezóny po těžkém
a vyrovnaném boji 1:2 na zápasy.

V průběhu letošní kubbové turnajové
sezóny se nám daří, což dokazují následující výsledky. Na mistrovství republiky dvo-

jic v Rasoškách nám patřilo 7. a 13. místo
z celkových 29 zúčastněných týmů. Následoval turnaj v Havlíčkově Brodě, a tam náš
letošní nejlepší tým, kterým jsou Bobíci,
vybojoval stříbrné medaile. Po našem turnaji následoval další v rámci CZECH KUBB
OPEN v Dobrušce. Tentokrát medaile necinkla, ale 4. a 5. místo na tomto prestižním turnaji je přesto považováno za úspěch.
V červenci proběhlo mistrovství republiky
jednotlivců v Dolanech u Jaroměře. Tento
turnaj je velmi specifický, obzvlášť náročný
a konkurence je obrovská. Hráčů bylo 40
a na tomto turnaji jsme byli opět vidět.
Naši dva hráči obsadili velmi pěkné dělené
7. místo.
Jménem Spolku HUSINEC KUBB bychom
vás rádi pozvali na 10. mistrovství republiky, které se koná 23. září na místním fotbalovém hřišti. Je pro nás velká
pocta, že jsme dostali důvěru od ostatních
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k usl p
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kubbových družstev uspořádat toto vyvrcholení sezóny.
Všichni jste srdečně zváni, ať už jako
aktivní hráči nebo jako diváci. Bližší informace můžete nalézt na facebookových
stránkách Husinec Kubb, případně nás

můžete kontaktovat na e-mail husineckubb@seznam.cz
Během celého turnaje bude zajištěno
bohaté občerstvení.
za Spolek HUSINEC KUBB
Stanislav Kohoutek

Dopis ze soustředění našich malých
biatlonistů. I my děkujeme.
Vážení starostové, posíláme vám pozdrav z letního soustředění biatlonového
oddílu. Chceme vám poděkovat za podporu, velmi si jí vážíme.

Soustředění se zúčastňují úplně všechny děti. Čtyři trenéry doplňují ještě dvě
maminky. Děti jsou na týden bez telefonů,
fungují jako tým. Máme možnost jim předávat hodnoty kamarádství, vzájemné po-

moci, povinností i her. Samozřejmě zvyšujeme sportovní výkonnost. Ubytováni jsme
ve skromných podmínkách, trénujeme
bruslení na krásné cyklostezce v okolí
kladrubského rehabilitačního ústavu, okolní lesy zpříjemňují dřinu při běhání. Některé děti se tu naučily nejen na bruslích, ale
i na kolečkových lyžích, ve střelbě je zlepšení znát u všech. Průběžné momentky ze
soustředění můžete sledovat na facebookovém oddílovém profilu @biatlonklecany.
Materiální vybavení, nezbytné pro fungování oddílu, nemůžeme pokrýt jen z příspěvků, proto jsme vděční za podporu
obcí Zdiby, Husinec-Řež a města Klecany.
Děkujeme!
za Biatlon Klecany trenéři
(Anna a Jakub Červenkovi), děti i rodiče

Tradiční běh Nefiltrovaná „12“
sobota 21. října 2017
Tradiční podzimní klasika na 12 km, přijďte si dát do těla, pokecat se známými
i neznámými a ochutnat dobré pivo z minipivovaru Moucha.
Start ve 14.00 h z areálu Polepšovny ducha, prezence od 13.00 do 13.50 h.
Limit 2 hodiny, takže můžou přijít i rychlochodci.
Kategorie: ženy, muži
Startovné: 100 Kč (pivo/limo, párek, příspěvek na provoz PD)
Naše vesnice 3/2017
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Myslivost – zase ta prasata
Problematika divokých prasat se v posledních měsících prudce zdramatizovala. Příčinou je výskyt afrického moru
prasat (AMP) ve zlínském okrese, který
potvrdily laboratorní rozbory uhynulých zvířat. AMP je vysoce nakažlivé virové onemocnění divokých i domácích prasat, u něhož dochází k 100% úmrtnosti nakažených
kusů. Dobrou zprávou je, že není pro člověka ani jiné druhy živočichů patogenní.
Byl objeven v Africe u tam žijících druhů
čeledi prasatovitých a rozšířil se na další
kontinenty. V Evropě se poprvé vyskytl
v šedesátých letech ve Španělsku a Portugalsku. Boj s virem tam trval více než třicet
let. V sedmdesátých letech se rozšířil na
Sardinii a je tam dodnes. Současná vlna
má svůj počátek v Gruzii, odkud se rozšířil
přes část Ruska, Běloruska a Ukrajiny do
pobaltských republik a do Polska. Odtud je
pak již jen skok k nám.
Původním přenašečem viru bylo pravděpodobně klíště. Dalšími možnostmi
přenosu je krev sající hmyz, pozření infikovaného materiálu, hlavně však přímý
kontakt mezi zvířaty. Přenos je možný též
člověkem, dopravními prostředky či infikovanými potravinovými zbytky, což byly
asi nejpravděpodobnější způsoby zavlečení nákazy do ČR.
Na krizovou situaci zareagovala Státní
veterinární správa (SVS) ve spolupráci
s Ministerstvem zemědělství, Českomoravskou mysliveckou jednotou, státními veterinárními ústavy, Agrární komorou, Svazem
chovatelů prasat, Komorou veterinárních
lékařů, asanačních podniků a expertů z EU.
Státní veterinární správa vydala nařízení
týkající se mimořádných veterinárních
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opatření k zamezení šíření nákazy AMP na
území ČR. Na základě tohoto nařízení byla
ČR rozdělena do tří oblastí podle stupně
ohrožení. První z nich je zamořená oblast,
což představuje oblast zlínského okresu,

Nástřik pachového ohradníku podél komunikace Klecany – Větrušice

druhou je oblast intenzivního lovu černé
zvěře, ohraničená zhruba dálnicí Brno–Ostrava, hranicí s Polskem, Slovenskem
a dálnicí Lanžhot–Brno, třetí oblastí je pak
zbývající území ČR. Zamořená oblast je
rozdělena na červenou vysoce rizikovou
zónu, kde se nesmí lovit, krmit, sklízet
polní plodiny, platí zákaz vstupu veřejnosti,
uhynulé kusy likviduje speciální asanační
služba a zelenou zónu s nižším rizikem,
kde se může lovit, ale veškerá ulovená
černá zvěř se odevzdává do sběrných míst
k vyšetření a následné asanaci. Lovcům
pak náleží zástřelné a finanční kompenzace za zvěřinu. V obou zbývajících oblastech
se pak nařizuje intenzivní lov černé zvěře,
přičemž se výjimečně povolují zakázané
způsoby lovu podle zákona o myslivosti,
jako je lov pomocí umělého osvětlení, lov
při sklizni plodin, atd. Nařízení SVS je speciální právní úpravou, která má přednost
před právní úpravou danou zákonem
Naše vesnice 3/2017
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vzhledem k tomu, že se jedná o veřejný
zájem v krizové situaci.
Aktuální stav k 15. 8. byl 156 uhynulých
prasat, přičemž 88 bylo pozitivních na AMP,
65 negativních a 3 byly v šetření. Všechny
pozitivně testované kusy byly z červené
zóny zamořené oblasti, což svědčí o tom,
že nákaza zůstává v relativně malém prostoru a zatím se dále nešíří. Pro zamezení
šíření nákazy byly, kromě výše uvedených
opatření, instalovány pachové i elektrické
ohradníky. Zda to bude stačit, je otázkou.
V každém případě se jedná o myslivecky
přijatelné způsoby zvládání nákazy. To se
nedá říci o návrzích některých odborníků
na kladení otrávených návnad nebo povolání vojska. Úkolem všech zainteresovaných bude především zamezit rozšíření, likvidovat ohnisko nákazy, zjistit příčinu
vypuknutí a také důvody úhynu negativně
testovaných kusů.
Naše honitba je v třetí oblasti daleko od
ohniska zamoření, ale není žádná jistota, že
se nákaza nemůže objevit i zde. Znamená
to sledovat případný vyšší úhyn černé zvěře
a organizovat společné
i individuální lovy za
použití možností, jež
nám dává aktuální nařízení SVS. Při této příležitosti považujeme
za nutné se vyjádřit
k pachovým ohradníkům. U nás nemají
účel udržet prasata
v určitém prostoru tak
jako v zamořené oblasti Zlínska, ale zabránit jim v přístupu na
komunikace, kde jednak nebezpečně ohroNaše vesnice 3/2017

žují motoristy a jednak zbytečně hynou pod
koly aut. Ohradníky nejsou samospasitelné
a určitě nezabrání tomu, aby černá zvěř
migrovala ze sklizených polí do svého přirozeného prostředí v lese. Narážíme tím na
případ z července, kdy si paní s dvěma
dětmi vyšla na výlet do klecanského háje
ke kříži na skalní vyhlídce nad Vltavou. Přitom narazila na bachyni se selaty a bála se
jít stejnou cestou po pěšině zpět. Na její
telefonické volání jsme zareagovali a s Mirkem Filingerem ji doprovodili, i když už
jsme žádná prasata v okolí neviděli. Tuto
událost zmiňuji jako příklad toho, že obavy
lidí z divokých prasat nebereme na lehkou
váhu a jsme připraveni vždy pomoci, i když
třeba bezprostřední nebezpečí nehrozí.
Všichni návštěvníci lesa, turisté, houbaři by
si měli uvědomit, že vstupují do přírody, kde
se s divokou zvěří mohou setkat a že je to
naprosto přirozené. Nemohou požadovat
likvidaci například prasat, stejně jako medvědů v Tatrách. Až se se zvěří setkávat nebudou, bude to s naší přírodou špatné.
Lubomír Smetana
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TOM Řež

Táborové ohlédnutí
1. července, dne, kdy nám začal tábor,
jsme se sice jen zdánlivě přesunuli do
Milčic u Blatné, ve skutečnosti jsme se ale
ocitli až na americkém kontinentě – na
Divokém západě. Náš tábor se proměnil na
město Swamp City, které tvořilo pět rančů.
Městu velel šerif se svými věrnými
a „moudrými“ kumpány. Každý ranč měl
svého rančera a jeho zástupce a pod sebou
několik kovbojů.
Cílem každého ranče bylo získat co
nejvíce pomyslných krav, které jeho kovbojové mohli „ulovit“ každý den za nejrůznější soutěže, dovednosti a podobně. A tak
jsme se postupně věnovali těmto činnostem a hrám: hledá se „Big Boss“, sucho na
prérii – hloubení a plnění studny, výroba
vorů, plavení dobytka a štafeta ve vodě,
výroba indiánských talismanů, soutěž dřevorubců, chytání mustangů, značkování
krav, soutěž míření, největší silák ve městě,
zlatá horečka, country bál, orientační
a sportovní soutěže a mnoho dalších…
Přijel nás také navštívit Martin Zadražil
z Řeže, který je na všechny ty věcičky,
které se nám zrovna hodily (biče, lasa,
střílení…), ten správný odborník, takže
nám spoustu věcí ukázal a něco se pokousil i naučit. Večer jsme ho pak pozvali
k ohni, aby nám i s kytarou zahrál a zazpíval. Jedno odpoledne jsme také věnovali
sportovním hrám se spřáteleným skautským táborem z Čekanic, který se na nás
přišel podívat.
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Jelikož jsme si s sebou i letos vezli kola,
tak jsme se někdy z kovbojů proměnili na
„obyčejné“ cyklisty a podnikali výlety po
okolí. Ti zdatnější se během odpoledne
dostali i poměrně daleko, cílem ostatních

Vyrážíme na Otavu.

bývala většinou některá obec v dosahu,
kde jsme si dali zmrzlinu. Několikrát jsme
se také jeli koupat – do lomu v Mačkově
nebo ke Chvalovskému rybníku.
Na programu byly i celodenní výlety na
kolech. První týden jeli mladší do Blatné
a do indiánské pevnosti Fort Hary, kde se
seznámili s tím, jak žili severoameričtí Indiáni. Starší si dali okruh přes Písek, Mirotice
a Blatnou. Druhý týden mladší jeli do Střelských Hoštic a Katovic, kde se vykoupali na
jezech v řece Otavě. Starší měli třídenní
puťák. První den dojeli do Sušice (první
skupina přes Strakonice, Volyni a Kašperské Hory, druhá jela rovnou přes Horažďovice). Cestou se stihli vykoupat na jezu
Naše vesnice 3/2017
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v Dlouhé Vsi. V Sušici se utábořili v kempu
na břehu Otavy, aby mohli ráno rovnou nasednout do kánoí a doplout do Horažďovic.
Tam je opět čekalo přespání ve vodáckém
kempu a třetí den se oklikou přes Strakonice vraceli na kolech opět do tábora.
Počasí nám celých čtrnáct dní přálo.
Občas sice trochu sprchlo, ale nebylo to nic
závažného ani trvalého. Tábor jsme si užívali, jak nejlépe to šlo. Za vydělané dolary
v soutěžích jsme si mohli koupit dobroty
nebo drobnosti v našem „koloniálu“, oddechli jsme si od civilizace a od všech těch
mobilů, počítačů, od školy a od práce. Také
jsme zjistili, že se dá příjemně žít nejen
mezi čtyřmi zdmi a že nejlépe se vstává,
když se ráno sluníčko opírá do stanové
celty.
K dokonalé spokojenosti patří také plný
žaludek, a o ten se nám letos dokonale
staralo osazenstvo kuchyně: Katka Studničková a její pomocníci Zdenka Šilhánková a Petr Münzberger. A na tom, aby na
táboře všechno klapalo a abychom se neNaše vesnice 3/2017

nudili, měli zásluhu všichni vedoucí: Jitka
Kroupová, Petr Hezina, Mirka Zrubecká,
Helena Martináková, Zuzka Vlčková, Jirka
Kroupa, Karel Němec, Milan Bláha a Zuzka
Bartíková. Poděkování patří také Asociaci
TOM, která nás podpořila.
Věřte nebo ne, ale již poslední večer na
táboře, kdy po slavnostním táboráku už
všichni kovbojové spali ve svých stanech,
se začaly rodit plány na tábor příští…
Nyní v září začíná nejen nový školní rok,
ale také rok oddílový, který bude opět plný
pěších i cyklistických výletů, prázdnin na
Knínici a třeba se znovu povedou i schůzky
v Polepšovně… Začínáme v neděli
17. 9. , čeká nás výlet na Říp a do Roudnice nad Labem.
Rádi bychom mezi sebou uvítali i nové
členy, proto neváhejte, vyhledejte si kontakt na našem webu www.tomrez.com
a napište nám!
Těšíme se, co všechno nám nadcházející oddílový rok přinese…
Jitka Kroupová, TOM Řež
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Řež: Tady se psala
jaderná historie
Noc z 24. na 25. září 1957
Vypadala, z pohledu většiny z devíti
a půl miliónu občanů Československa, asi
stejně jako kterákoliv jiná. Pro československý jaderný výzkum však představovala
přelom. Přibližně ve 23:52 totiž do prvního
československého jaderného reaktoru vložili poslední, 26. palivovou kazetu, a tím
bylo dosaženo tzv. kritičnosti, přeloženo do
běžného jazyka, reaktor „začal pracovat“.
Sedm minut po půlnoci pak vedoucí směny
vydal příkaz k odstavení reaktoru. Tato
přibližně patnáctiminutová epizoda zname-

Operátorovna VVR-S v roce 1957.

koslovensko se stalo devátou zemí světa,
která to dokázala.

Výstavba VVR-S v roce 1956.

nala vyvrcholení několikaleté snahy odborníků i techniků různých průmyslových odvětví o rozvoj a mírové využití jaderné
energie. V reaktoru v Řeži se uskutečnila
první řízená řetězová štěpná reakce. Čes-
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Reaktor jede!
Reaktor byl postaven v tehdejším Ústavu jaderné fysiky (od roku 1956 ÚJF ČSAV)
v Řeži u Prahy. Dodnes je fascinující, s jakou rychlostí byla v tehdejší ČSR zaváděna
jaderná věda a technika. Jak vzpomínal
první ředitel ústavu Čestmír Šimáně, v létě
roku 1955 začaly po pozemku jezdit buldozery a připravovat staveniště. O dva roky
později zde stál funkční jaderný reaktor
VVR-S. Měl jmenovitý tepelný výkon 2 000
Naše vesnice 3/2017
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kW. Palivem byl uran obohacený na 10 %
izotopem 235U.
Když staré končí…
Původním zaměřením reaktoru VVR-S měla být výroba radioizotopů a výzkum
v jaderné fyzice, chemii a biologii, čemuž
odpovídalo i tehdejší experimentální vybavení reaktoru. Od začátku provozu se však
ukazovalo, že reaktor VVR-S bude do budoucna používán i v dalších výzkumných
odvětvích, převážně k výzkumu reaktorové
techniky. Proto byla během dalších desetiletí provozu reaktoru VVR-S provedena řada změn a vylepšení včetně rozsáhlé reReaktor LVR-15, současnost.

VVR-S v roce 1957.

konstrukce a modernizace v sedmdesátých
letech dvacátého století. Ale i tak byl postupně pociťován nedostatek v kapacitách
reaktoru. Proto byla koncem roku 1981
vypracována studie přestavby na lehkovodní výzkumný reaktor. Odstavení se
uskutečnilo 28. října 1987. Po více než
třiceti letech od spuštění přestal reaktor
VVR-S existovat.
Naše vesnice 3/2017

…a nové začíná: LVR-15
Přestavba trvala přes dva roky. Zkušební provoz nového reaktoru nesoucího nyní
označení LVR-15 byl oficiálně zahájen
8. srpna 1989 a ukončen 31. května 1995.
Od 1. června 1995 pracuje reaktor v trvalém provozu. Reaktor LVR-15, jak ho známe dnes, je lehkovodní výzkumný reaktor
vlastněný a provozovaný Centrem výzkumu Řež, s. r. o., dceřinou organizací ÚJV
Řež, a. s. Je využíván především pro materiálový výzkum, základní výzkum o hmotě,
aktivační analýzu nebo ozařování vzorků ve
vertikálních kanálech (tímto způsobem
jsou ozařována radiofarmaka, geologické
vzorky, vysoce obohacený uran pro výrobu
Mo99). Je důležitým článkem v řetězu výzkumných úkolů v rámci projektu Udržitelná energetika (SUSEN).
Vladimír Věrčák
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Husinec a Řež
v letech 1929–1938
Bylo to neblahé znamení, když v noci
z 11. na 12. února 1930 vzplanuly nad
Řeží ohnivé plameny. V pondělí večer
okolo desáté hodiny večer začalo hořet
v továrně Silika a nebylo možné oheň
okamžitě uhasit. Před půlnocí se telefonovalo pro hasiče do Prahy, protože požár,
který rychle zachvátil celou továrnu, byl
údajně tak prudký, že na nějaké záchranné
práce nebylo ani pomyšlení a jeho šíření se
podařilo zabránit až ve čtyři hodiny ráno.
Byla to o to tvrdší rána, že se do Československa pozvolna přikrádala nejtěžší hospodářská krize, jakou kdy zažilo.
Spirála světové hospodářské krize se
roztočila již po zhroucení kurzů na burze
v New Yorku ve dnech 24. října a 29. října 1929 a záhy dorazila i do Československa. V průběhu následujících let zkrachovaly mnohé banky, průmyslová výroba
značně poklesla, byl rozvrácen mezinárodní obchod a k tomu se přidružila již dříve
započatá krize v zemědělství. Obyvatelstvo
Československa zažívalo v těchto letech
nesmírně těžké období. Mnoho podniků
a firem bylo s postupující krizí nuceno propouštět, což vedlo k velkému růstu nezaměstnanosti. Největším zaměstnavatelem
v Řeži byla již zmiňovaná Silika, akciová
společnost na výrobu stavebních hmot. Po
požáru se sice dokázala zmátořit a udržet
se na trhu, ale tím, jak se s přibývajícími
léty krize ještě prohlubovala, byla i ona
nucena propouštět a omezovat provoz. Za-
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stavením práce v kamenolomu na podzim
roku 1934 stoupl počet nezaměstnaných
v obci již na 30 osob živitelů rodin, jejich
počet rostl ale i v dalších letech. Nakonec
přerušila výrobu úplně a opuštěný areál
sloužil v pozdějších letech mladým klukům
jako kulisy k různým klukovským hrám.
Obec se snažila pomáhat nezaměstnaným například odprodejem obecního dřeva
k topení, pořádala chlebové akce nebo
rozdávala chudinské příspěvky, ale i tak
byla situace pro některé rodiny těžká. Hospodářská krize také negativně ovlivňovala
zřízení školy. V březnu 1933 obec dokonce
veškeré přípravy na stavbu školy pozastavila. Jako hlavní důvody odložení stavby
zastupitelstvo tehdy uvedlo právě hospodářskou krizi a zhoršenou platební schopnost. Navzdory tomu však rodiče a další
obyvatelé na zřízení školy trvali a snažili se
všemožně pomáhat. Vytvořili například
spolek Svépomoc. Přes mnohé těžkosti se
nakonec podařilo školu dostavit a ta v roce
1936 zahájila vyučování. (Viz Pamětní list
k 80. výročí založení školy a slavnostnímu
otevření nové přístavby 1936–2016.)
Doba ovšem nebyla černobílá a obyvatelstvo Husince a Řeže žilo i jinými problémy a událostmi, než byla krize. Velký nárůst počtu obyvatel během 20. let, roku
1930 čítala obec již 411 obyvatel (Husinec
145, Řež 276), vedl ke zvyšujícím se požadavkům na modernizaci obce. Požadavek
na zřízení školy se podařilo po dlouhých
Naše vesnice 3/2017
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letech splnit. Nárůst obyvatel také vedl
k rozvoji nejrůznějších služeb, vedle dvou
trafik a čtyř hospod se v Řeži zařídil řezník
a v Husinci holič. Tradici mělo zahradnictví,
v roce 1933 zde působila hned dvě, jedno
v Husinci a druhé v Řeži. Kromě toho se
dvě firmy specializovaly na dřevo (školka –
prodej stromků a obchod s dřívím) a František Studnička dokonce provozoval autodrožku (taxi). Začátkem 30. let v obci
fungovaly více jak čtyři obchody, prohlubující se krize však podnikání negativně
ovlivňovala a některé firmy nakonec musely svoji činnost ukončit.
Obec dlouhodobě řešila otázku kalojemů v obci, kanalizační a čisticí stanici
v Řeži, která by ukončovala celý velkopražský kanalizační systém. Větší část obyvatelstva zřízení kalojemů po negativních
zkušenostech se zápachem odmítala.
Pražské čistírny ale některé kalojemy vybudovaly i bez povolení a několik let tak
bylo vyplněno právními spory s obcí.
V roce 1932 proběhly nové volby do
obecního zastupitelstva, místo starosty zaujal opět Rudolf Jaroš, místostarostou se
stal Jan Vosátka a dalšími radními Karel
Bulvas a Václav Srba. Kromě nich byli členy
dvanáctičlenného zastupitelstva Václav Nebeský, Václav Tichý, Karel Urman, Karel Čibera, Otakar Bulvas, Tomáš Studnička,
Václav Šarocha a Jindřich Laštovka. Nejvýraznější osobností byl bezpochyby starosta
Rudolf Jaroš, který pracoval jako ředitel
Okresní nemocenské pojišťovny v Praze
a zároveň byl poslancem v Národním shromáždění republiky Československé. (K jeho osobnosti viz Naše vesnice 3/2007
Naše vesnice 3/2017

a 1/2008.) Po jeho nečekané smrti v roce
1935 ho v čele obce nahradil Václav Nebeský. (K jeho osobnosti viz Naše vesnice
2/2008.)
I když i ve druhé polovině 30. let na
obyvatele nepříjemně doléhaly hospodářské problémy a stále napjatější mezinárodní situace, lidé žili i kulturně. V hostinci
U Listiků se konávaly zábavy a společenský ruch byl živý i v hostinci V Luhu (U Lípy)
a v husinecké hospodě v čp. 2, která bývala častou zastávkou turistů. Sbor dobrovolných hasičů v roce 1937 slavně oslavil 10
let své existence. Na oslavě nechyběla
tombola, (1. cena pečená husa, 2. ¼ piva
a 3. láhev okurek), hasiči předvedli znázornění dopadení pumy a celou akci završil
ohňostroj. Kromě toho hasiči odehráli čtyři
divadelní představení, přičemž se ještě
jedno nekonalo, protože se herci pohádali.
Na konci téhož roku proběhla silvestrovská
slavnost.
Ve 30. letech se také nesměle formoval
místní fotbalový tým. Již v roce 1929 vystupoval pod hlavičkou DTJ (Dělnická tělovýchovná jednota) a v následujícím roce
dokonce získal drobnou dotaci od ministerstva veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy. Hráči zpočátku pouze trénovali, přičemž jen obtížně hledali vhodný prostor
pro hřiště a střídali různé plácky v dolní
části Řeže. Až po několika letech začali
využívat prostor u pískovny v místech, kde
se dnes nachází truhlářství Král (Král Interiér CZ). Právě zde zažil klub první úspěšnou éru, která ale spadá až do 40. let.
Hospodářská krize zasáhla Spojené státy americké i většinu Evropy. V Německu
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umožnila vzestup Adolfa Hitlera, který brzy
začal provádět změny i na mezinárodním
poli. V březnu 1938 bylo k Německé říši
připojeno Rakousko a po mnichovské krizi
se téhož dočkalo i československé pohraničí. Češi žijící v těchto oblastech byli vyhnáni do vnitrozemí a mnozí se usadili
i v našem okolí. Obyvatelé Husince a Řeže
nejnovější události intenzivně sledovali.
Brzy se světové události dotkly i bezprostředně jejich životů, když bylo v březnu

1939 zbylé území československého státu
obsazeno a vznikl Protektorát Čechy a Morava. Nastalo období německé okupace.
Jiří Šoukal
Použité prameny a literatura:
Velký požár v blízkosti Prahy. Národní politika, 12. 2. 1930,
odpolední vydání, s. 4.
Adresář Republiky československé pro průmysl, živnosti,
obchod a zemědělství. Rudolf Mosse, I. Praha 1933, s. 381.
SOkA Praha-východ, fond Archiv obce Husinec, Zápisy obecního zastupitelstva 1929–1938, Zápisy obecní rady 1929–
1938.
SOkA Praha-východ, fond, Sbor dobrovolných hasičů
Husinec, Zápisy ze schůzí 1937–1952.

2VODYDYêURþt]DORåHQt
Sboru dobrovolných
KDVLþĤ+XVLQHF-ěHå

Tímto vás VUGHþQČ]YXQDRVODYX YêURþt]DORåHQt6'++XVLQHF-ěHå.
Oslava se bude konat v VRERWX]iĜt od 10.30 QDIRWEDORYpPKĜLãWL
YěHåL.
7ČãLWVHPĤåHWHmimo jiné na ukázku požárního útoku, prohlídku požární
WHFKQLN\YêVWDYXKLVWRULFNêFKIRWRJUDILtDREþHUVWYHQt]DOLGRYpFHQ\
DiOHSDNQDSRåiUQtVSRUWNWHUêVLPĤåHWHWDNpY\]NRXãHW
=iURYHĖE\FKFKWČOWRXWRFHVWRXYHĜHMQČSRGČNRYDWÒ-9ěHå
a zastupitelstvu obce ]DILQDQþQtSRGSRUXDNFtQDãHKRVERUX
S SĜiWHOVNêPSR]GUDYHP
starosta SDH Husinec-ěHå
David Hrdý
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kultura

Levý bŘeh

16. 9. 2017

OD 14.00 HOD.

BERUŠKA BAND

u přívozu

OD 16.15 HOD.

Roztoky - klecAny

VÌDA S MICHAELEM
LONDESBOROUGH

>> 10.00 ZÁVODY KOL DO VRCHU KLECANSKÉHO,
NOHEJBALOVÝ TURNAJ << 15.00 JU-JUTSU (DRSOÒOVÉ
V BÍLÉM) ~15.30 SESKOK PARAŠUTISTÙ DO VODY
~16.30 ZÁVODY DRAÈÍCH LODÍ ~22.00 SVÌTLA NA VLTAVÌ

OD 18.00 HOD.

JUSTIN LAVASH
FEAT. FRAZER WATSON

>> PRAVÝ HRADEC - VÝTVARNÉ DÍLNY • KEJKLÍØSKÁ
A AKROBATICKÁ DÍLNA • JÍZDY NA KONÍCH • ZAHRADNÍ
ŠACHY • STØEDISKO HAVRAN - DÍLNY HISTORICKÉHO
ŠERMU • HRY PRO DÌTI • SKUPINA SACRAMENTO • KONÌ
<< ÚNÌTICKÉ RYBIÈKY • KOLÁÈE OD LASÍKÙ
• ÚNÌTICKÉ PIVO • DOMÁCÍ POLÉVKA • VENKOVNÍ HRY
• DOLSKÁ MEDOVINA • ZÁBAVA PRO DÌTI A MLÁDEÍ
• DALŠÍ OBÈERSTVENÍ zmìna programu vyhrazena

OD 20.00 HOD.

KAPITÁN DEMO
OD 22.00 HOD.

SCHODIŠTÌ

OD 23.20 HOD.

VASILÙV RUBÁŠ
POØÁDAJÍ MÌSTA:

ROZTOKY

SPONZOR:

KLECANY

www.slavnostibrehu.cz

VE SPOLUPRÁCI S:

PRAHA-SUCHDOL

ÚNÌTICE

OD 14.00 HOD.

PRAVÝ HRADEC
OD 16.00 HOD.

BANDITI DI SPUPS
od 17.00 hod.

HEJ - TY

od 18.00 hod.

LAKOMÉ BARKY & PETR NIKL
od 19.00 hod.

RÁJ HOUBAØÙ
od 21.00 hOD.

STO ZVÍØAT

od 22.05 hOD.

PETR NIKL & ONDØEJ SMEYKAL
hudebnì - vizuální svìtelné kreace Líheò
od 22.50 hOD.

VLADIMIR 518
& DJ MIKE TRAFIK

PARTNEØI MÌSTA ROZTOKY

MÁSLOVICE

PARTNEØI MÌSTA KLECANY

Naše vesnice 3/2017

pravý bŘeh

ZDIBY

+86,1(&½(Í

UHOLIÈKY

S PODPOROU:
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Spolek pro ochranu přírody
a krajiny obce Husinec
nezahálel ani v létě
Protože k létu patří pohoda a odpočinek
na čerstvém vzduchu, instalovali jsme
v obci houpací síť. Ta je k dispozici veřejnosti od července na kraji lesíka za bytovkami Nad Údolím, nedaleko dětského hřiště. Protože se koncept houpací sítě ve
veřejném prostoru osvědčil, chtěli bychom
příští rok umístit další síť v naší obci. Pokud
máte nápad, kde by síť bylo vhodné umístit, pošlete nám jej na e-mail spolek@
spolekprohusinec.cz.
Méně příjemné záležitosti řešíme se
stavebním úřadem v Klecanech, který nám
již od března odmítá zaslat informace
o ukončených i probíhajících řízeních v obci. Na ty máme ze zákona nárok, a proto
podnikáme příslušné kroky, aby ze strany
úřadu došlo k nápravě. Přístup k aktuálním
informacím o plánované výstavbě je předpokladem k tomu, abychom mohli ohlídat,
že ze strany stavebního úřadu opět nedojde k porušení zákona při schvalování nové
výstavby.
Obrátili se na nás občané kvůli probíhající výstavbě rodinných domů v těsné blíz-
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kosti chatové oblasti v Řeži za Červenou
skálou. Tato výstavba je však v souladu
s územním plánem, který v dotčené lokalitě rodinné domy povoluje. Ne vždy ale nová
výstavba respektuje co do vzhledu či proporcí původní okolní zástavbu, a proto je
v takových případech rozčarování sousedů
zcela pochopitelné. V současné chvíli v naší obci neexistují nástroje k regulaci vzhledu u nově vznikajících budov.
Živelná výstavba v obci za posledních
několik let je výsledkem stávajícího územního plánu z roku 2010, a i proto je tedy
velmi důležité do budoucna situaci ohledně
nového územního plánu sledovat a aktivně
se do procesu jeho tvorby zapojit. Nakonec
jsme to my, kteří v obci žijeme, kdo nepřímo rozhoduje o tom, jak bude naše obec
vypadat za dalších 10 či 20 let.
Naši aktivitu můžete sledovat na webu
www.spolekprohusinec.cz.
Přejeme vám příjemné vkročení do barevného podzimu.
za Spolek pro ochranu přírody a krajiny
obce Husinec Tomáš Brandýský
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19.10. Kráska a zvíre
Ve Francii žil krásný mladý princ,
který ale byl pyšný a sobecký. Stará čarodějnice
se ho rozhodla potrestat a proměnila ho
v hrozné zvíře. Dala princi ale ještě
šanci na vysvobození: pokud se
do něj zamiluje nějaká dívka,
od
stane se opět člověkem.

Šmoulové

zapomenutá vesnice

2.11.

Šmoulové se vydávají na vzrušující a napínavou
pouť Zakázaným lesem plným kouzelných stvoření,
aby nalezli tajemnou, dávno ztracenou
vesnici dříve, než se to podaří
zlému kouzelníkovi
hod.
Gargamelovi.

18.15

Kongresový sál
ÚJV Řež

Anděl Petronel stále
Některé děti si přejí
pracuje u Nebeské brány,
zvířátko, a dostanou místo
ale je přesvědčen, že by si
toho mladšího sourozence.
vstupné 60 Kc zasloužil
lepší službu. Jeho věčný
Sedmiletý Tim by na životě, který
pokušitel, čert Uriáš, začne Petronela
vedl, nic neměnil. Měl totiž dva milující
ponoukat. Stačí utrhnout jablíčko ze stromu
rodiče a rozvinutou fantazii, díky níž se vydával
Poznání a bude vědět to, co ví jen Bůh! A cesta
na fantastická dobrodružství. Místo toho dostal
k zaslouženému uznání bude volná.
za brášku batolecího byznysmena.

23.11. Mimi šéf
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Andel páne 2 7.12.
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24. ZÁŘÍ
NEDĚLE
2017
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