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Slavnostní rozsvícení
vánočního stromu
Krásné prožití vánočních svátků a zdraví a štěstí
v roce 2018 jménem zastupitelstva obce přeje

zastupitelstvo
Souhrn usnesení k zápisu č. 7/2017
ze zasedání zastupitelstva obce Husinec
konaného dne 18. 9. 2017
Usnesení č. 1/7/2017: ZO Husinec souhlasí s uhrazením nákladů na mentora řediteli školy pro
školní rok 2017/2018 v částce nepřesahující 5 000 Kč měsíčně. Náklady na mentora
budou po rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření školy za rok 2016 vráceny
zřizovateli do rozpočtu obce.
Usnesení č. 2/7/2017: ZO Husinec souhlasí s uzavřením dohody o vytvoření společného
školského obvodu s městem Kralupy n. Vltavou ve znění přílohy č. 1 tohoto zápisu
a pověřuje starostku projednáním věci s městem Kralupy nad Vltavou a přípravou
příslušné veřejné vyhlášky.
Usnesení č. 3/7/2017: 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 vodovodní přípojky na
pozemku parc. č. 363/42 v k. ú. Husinec u Řeže, obec Husinec s XX, jako oprávněným.
Usnesení č. 4/7/2017: ZO Husinec bere na vědomí záměr „Výstavba domova pro seniory/
domova se zvláštním režimem“ a pověřuje pracovní skupinu „Nad Údolím“ jednáním
o tomto záměru.

Souhrn usnesení k zápisu č. 8/2017
ze zasedání zastupitelstva obce Husinec
konaného dne 16. 10. 2017
Usnesení č. 1/8/2017: Nebylo schváleno.
Usnesení č. 2/8/2017: ZO Husinec schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2017 ve znění přílohy
č. 1 tohoto zápisu.
Usnesení č. 3/8/2017: ZO Husinec schvaluje kupní smlouvu s manželi XX k pozemku parc. č.
10/34 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 41 m2 vyděleného z pozemku parc.
č. 10/9 a pozemku parc. č. 10/37 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 26 m2
vyděleného z pozemku č. p. 10/11, vše v k. ú. Husinec u Řeže, které byly vytvořeny
Geometrickým plánem pro rozdělení pozemků č. 958-018/2014, vyhotoveným Petrem
Syrůčkem, DiS., Lucemburská 5, 130 00 Praha 3, ze dne 11. 3. 2014, za kupní cenu ve
výši 590 Kč/m2, tj. za kupní cenu celkem 39 530 Kč, ve znění přílohy č. 2 tohoto zápisu.

Vaše názory nám pomáhají rozhodovat se,
nenechávejte si je pro sebe!
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Domácí kompostéry
pro občany Husince a Řeže
zdarma
Obec Husinec dlouhodobě usiluje o zavedení kvalitního systému nakládání s komunálním odpadem, který
by zaručoval ekonomickou i ekologickou únosnost jeho likvidace. Jelikož biologicky rozložitelný odpad
tvoří významné procento (až 50 %) z celkového komunálního odpadu, který končí v popelnicích, rozhodli

✃

jsme se maximálně podporovat systém domácího
kompostování.

Rádi bychom každému zájemci poskytli zcela zdarma kvalitní domácí kompostér, který
bude zakoupen z finančních prostředků z EU. K tomuto však potřebujeme zjistit váš zájem
o kompostéry.

Kompostér
Ideální pomocník při kompostování. V kompostéru můžete už během jediné sezóny získat
kvalitní kompost. Bioodpad v něm nepáchne a kompostér působí esteticky.
Suroviny vhodné do kompostu: Tráva, listí, zbytky rostlin, bramborové slupky, rozdrcené
dřevo, kuchyňský odpad (káva, skořápky, slupky, kůstky, zbytky jídel), trus a podestýlka
drobných zvířat (kromě psů a koček), sláma…
Naše vesnice 4/2017
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Vyjádření zájmu majitele domu používat
kompostér na likvidaci biologického odpadu
na území obce Husinec-Řež.
Zaškrtněte křížkem, pokud máte zájem
o kompostér ZDARMA:

Jméno a přímení: ____________________________________________

Ulice: __________________________________ Číslo popisné: ________

Dne:__________________________ Podpis: ______________________

Mám zájem o domácí kompostér o velikosti:

(na každých 100

m2

je třeba 100 l)

❒ 800 l
❒ 1000 l
❒ 1400 l
❒ 2000 l

Vzorový kompostér si můžete prohlédnout na obecním úřadě.
Žádáme o předání vyplněného anketního lístku nejpozději do 15.
ledna 2018 na obecní úřad (osobně nebo do schránky). Pokud bude
dostatečný zájem, obec podá žádost o dotaci příští rok a v dalším roce bude
kompostéry předávat občanům.
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Pro domácí kompostování mám zájem o bezplatné
přidělení plastového kompostéru.

z p r á v y kzu lot bu cr e
a
Poplatky v roce 2018
V novém roce bude opět čas vyzvednout na podatelně OÚ:
• známky na odvoz komunálního odpadu (známku je třeba nalepit na popelnici do konce
února, v březnu už svozová firma popelnice bez nové známky nevyveze),
• zaplatit poplatek za psí mazlíky,
• vyřídit biopopelnici na rok 2018.
Jako každoročně pro vás máme ke známce na popelnici připravený malý dárek.
Za pracovníky obecního úřadu přeji klidné svátky vánoční a těším se na viděnou v roce
2018.
Petra Novotná

Obecní policie Zdiby
malé ohlédnutí za rokem 2017
Strážníci Obecní policie Zdiby se v Husinci a Řeži více zaměřili na špatné parkování, zejména na chodnících, žluté čáře, v zákazech zastavení a na veřejné zeleni.
Protiprávní jednání řidičů bylo řešeno blokovou pokutou až do výše 2000 Kč. V případě nepřítomnosti řidiče byly přestupky řešeny tzv. správním deliktem, který byl
zaveden po zrušení osoby blízké.
V oblasti veřejného pořádku strážníci blokově pokutovali až do výše 5000 Kč majitele,
kteří umožňují volné pobíhání psů na veřejných prostranstvích bez vodítka mimo vyhrazené území a kteří tak porušili obecně závaznou vyhlášku o veřejném pořádku obce Husinec.
Důsledněji bylo kontrolováno dodržování zákazu hlučných činností ve dnech pracovního klidu a jiných činností narušujících veřejný pořádek v obci.
Při silničním dohledu se strážníci zaměřili na kontrolu alkoholu a jiných návykových
látek a také za pomoci připojení do registru řidičů prověřovali, zda řidič nemá uložen zákaz řízení nebo není hledaný Policií ČR.
Celkově bylo na území obce Husinec-Řež zpracováno za období 1–11/2017 33 přestupků v dopravě, 4 řidiči byli pod vlivem alkoholu, 2 zatoulaní psi, 4 vraky vozidel, 6
případů narušeného občanského soužití a 18 případů porušení obecně závazných vyhlášek obce. V průběhu tohoto období navíc OP Zdiby přijala 53 oznámení od občanů na
protiprávní jednání nebo s žádostí o pomoc a radu.
V oblasti veřejného pořádku se podařilo vyřešit problém mladého bezdomovce, který
bydlel na různých místech podél řeky Vltavy a obtěžoval kolemjdoucí. Za peníze si nakupoval alkohol a abnormálně se opíjel v lokalitě Nad Údolím. Psychický stav mladého muže
se nadále zhoršoval, a proto strážníci vyrozuměli Zdravotnickou záchrannou službu Stře- ➤
Naše vesnice 4/2017
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➤ dočeského kraje. Následně autohlídka strážníků převezla mladého muže na Protialkoholní
záchytnou stanici Městské polikliniky Praha. Následující den byl pacient převezen do
Psychiatrické nemocnice Bohnice.
V oblasti narušování občanského soužití strážníci řešili rodinné hádky a sousedské
schválnosti. Ve spolupráci se Státní plavební správou se říční hlídka strážníků zaměřila na
řece Vltavě na kontrolu dodržování pravidel plavebního provozu (např. alkohol, nepovolené
akrobatické jízdy na skútru).
Strážníci se na fotbalovém hřišti zúčastnili i dětského dne, předvedli policejní motocykly a preventivně kontrolovali dodržování zákazu kouření cigaret, včetně elektronických,
zákazu prodeje a podávání alkoholu na této akci pro osoby mladší 18 let.
Není vše ale jen o represi a rozdávání pokut, snažíme se s občany při projednávání
přestupků komunikovat, vysvětlit jim jejich protiprávní jednání a pak teprve pokutujeme.
Bohužel někteří jsou nepoučitelní, nechtějí respektovat v oblasti přestupků zákony
a vyhlášky, pak i nám nezbývá nic jiného než pokutovat.
Chceme mít obec čistou, hezkou a bezpečnou, bohužel nad některým jednáním občanů
zůstává rozum stát a našinec jen těžko pochopí, kde všude je možné zanechat svého
plechového mazlíka. Pak se ale majitel nesmí divit, že dostane předvolání k projednání
přestupku.

Prevence kriminality pomocí kamerového systému
V naší obci se poměrně často potýkáme s drobnou majetkovou trestnou činností a poškozováním veřejně prospěšných zařízení, které jsou v majetku obce. Policie ČR nezvládne být všude a při vyšetřování takovýchto „běžných krádeží“ a jiných protiprávních jednání pak vyvstává klíčový problém – nedostatek důkazů. Přestože se daří většinu těchto
případů řešit, stane se, že se nepodaří pachatele ztotožnit a dopadnout, věc se pak odkládá. Proto je nutné uvažovat, jak zvýšit oblast prevence a případně jak zvýšit pravděpodobnost dohledání pachatele trestného činu.
Jedním ze zásadních a jak se ukázalo v jiných obcích správných kroků je postupné
budování dohledového kamerového systému. Mnohokráte se potvrdilo, že vhodně umístěné kamery pomohou s dohledáním možných pachatelů, a to nejen PČR a orgánům
činným v trestním řízení, které záznamy z dohledového systému hojně využívají. Tam, kde
jsou kamery umístěny, prakticky přestává trestná činnost, jejich osazení má tedy také
preventivní funkci. Od vedení obce Husinec v roce 2018 očekáváme, že se začne postupně budovat obecní kamerový dohlížecí systém a jeho napojení na dohledové pracoviště
zdibských strážníků.
Po dohodě s vedením obce, zatím jen dvakrát do měsíce dle personálních možností OP,
je v úředních hodinách Obecního úřadu Husinec přítomen okrskový strážník, který kromě
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přestupků řeší i osobní podněty občanů. Pro strážníky OP je snazší s občanem záležitosti
veřejného pořádku řešit osobně, rovnou, než dostat podnět formou oznámení třeba přes
obecní úřad se značným zpožděním, pak se již jen málokdy dá něco dělat, protože skutek
nejde prokazatelně dokázat.
Závěrem mi dovolte poděkovat jak vedení obce, tak i občanům za pomoc při dohledu
nad dodržováním veřejného pořádku a vyslovit přání, že se budeme v příštím roce potkávat ve větší míře u úsměvných preventivních událostí a ubude těch nepříjemných represivních.
Bc. Dušan Soukup, okrskový strážník OP Zdiby a zastupitel obce

Rok 2017 v Jednotce sboru
dobrovolných hasičů
JSDH je zřízena a spravována obcí dle zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně,
podle kterého má obec povinnost zajistit požární ochranu formou zřízení Jednotky
nebo sdružením prostředků.
Z právního hlediska tedy jednotka, kterou podle tohoto zákona zřídí obec, není totožná
s občanským sdružením, jímž je Sbor dobrovolných hasičů (SDH), který známe především
z kroužku mladých hasičů, jako organizátora nebo spoluorganizátora Pálení čarodějnic,
Dětského dne, Rozsvěcení vánočního stromu atp. Velitele jednotky po vyjádření hasičského záchranného sboru kraje k jeho způsobilosti vykonávat funkci velitele jmenuje a odvolává starosta obce. Jednotek se týkají tytéž zákony jako profesionálních sborů, členové
jednotky mají právní vztah s obcí.
Naše obec má zřízenou JSDH, která zajišťuje ochranu naší obce a obce Větrušice. Tato
jednotka je zařazena do integrovaného záchranného systému jako Jednotka kategorie ➤
Naše vesnice 4/2017
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➤ JPO III, z čehož plyne řada povinností. Jedná se například o počet členů jednotky, školení
a vybavení technikou, povinnost vyjet k zásahu do 10 minut od vyhlášení poplachu (profesionální sbory HZS vyjíždí do 2 minut).

Co jednotka umí a jakou máme techniku?
Jednotka má k dispozici především zásahové vozidlo CAS. Je to plně vybavený hasičský speciál, který si krom nás lidí s sebou veze 2,5 m3 vody a spoustu vybavení, které
znáte od profesionálních jednotek. Tento celek nám umožňuje jak zásahy proti požáru, tak
tzv. technické zásahy. Technickým zásahem se rozumí od pomoci „sundat kočku ze stromu“, přes likvidaci nebezpečného hmyzu, kácení nebezpečných dřevin, odčerpání vody,
likvidaci úniku nebezpečných látek, pátrání po pohřešovaných osobách, první pomoc
a transport zraněných z nepřístupných míst, až po řešení povodní, dopravních nehod atd.
Naše jednotka má několik zásadních důvodů pro svou existenci a pro tlak na kvalitu.
Je to tzv. dojezdová vzdálenost, kdy nejbližší profesionální jednotka z Neratovic k nám
jede minimálně 22 minut, což znamená, že je na místě zásahu nejméně o 8 minut později než my. Dalším důležitým faktorem je znalost místopisu a místních podmínek.
Členství v jednotce je formou práce pro naši obec, je to forma vyjádření občanského uvědomění a odpovědnosti vůči nám obyvatelům, kteří žijeme v našem krásném údolí i nad ním. Stav jednotky je vyjádřením vedení obce k zajištění bezpečnosti svých občanů.

Jelikož se blíží konec roku, rád bych shrnul v krátkosti rok 2017.
JSDH měla v tomto roce k 17. listopadu celkem 16 výjezdů:
1. 14. 2. k technické pomoci při prasklém vodovodním potrubí v bytovce v Řeži.
2. 20. 3. likvidace padlého stromu na cyklostezce mezi Řeží a Máslovicemi. Zásah byl
náročný, jelikož jsme museli veškeré vybavení a prostředky pro zásah nést v rukou
několik kilometrů.
3. 30. 3. jsme likvidovali únik ropných produktů na pozemní komunikaci v Řeži.
4. 11. 5. zasahovala jednotka u srážky automobilu se srnou.
5. 24. 5. výjezd ke zlomenému stromu hrozícímu pádem na nemovitost. Jelikož byl ke
stromu problematický přístup, muselo na místo postupně přijet celkem 5 jednotek
profesionálních hasičů, a to především s výškovou technikou.
6. 10. 6. nás vyslali k odstranění zlomeného stromu, který byl zavěšen na telefonních
kabelech a hrozilo jejich stržení a následný pád na komunikaci.
7. 26. 6. byl ve spolupráci s lezci z HZS hl. m. Prahy vyprošťován kozel, který spadl do

8

Naše vesnice 4/2017

kultura

8.

9.
10.
11.

12.
13.
14.

15.
16.

zprávy z obce

desetimetrové studně. Ve zdraví jsme ho dostali ven a kozel se nakonec dočkal i mediální pozornosti v hlavních zprávách televizních stanic.
17. 7. byla vyhlášena pátrací akce po pohřešované osobě v obci Větrušice. Celkem
zasahovalo 10 jednotek hasičů a vrtulník s termokamerou. Zásah byl velmi komplikovaný pro nepřístupný skalnatý terén.
20. 7. hasila jednotka pole a kombajn v Klecanech.
30. 7. se odstraňoval strom, který zneprůjezdnil cyklotrasu v Řeži.
4. 8. jsme byli vysláni na požár pole ve Vodochodech. Během zásahu byl vyhlášen
nejvyšší stupeň požárního poplachu. Celkem zasahovalo 15 jednotek hasičů a byl
povolán také vrtulník s bambivakem. Bohužel byl během hašení zraněn jeden ze zasahujících hasičů.
15. 8. byl hašen opět rozsáhlý požár pole s traktorem v obci Větrušice. U požáru zasahovalo 13 jednotek.
31. 8. vyjížděla jednotka k nahlášenému požáru lesa. Jednalo se však o planý poplach.
29. 10. přešla přes naši republiku vichřice, kvůli které jsme zasahovali nejen u padlých stromů, ale také jsme museli spravovat střechy, rozebírat konstrukce stavení
hrozících pádem či zřícením, a to nejen v naší obci, ale také v obci Větrušice.
29. 10. jsme byli po dlouhém zásahu vysláni ještě večer do obce Větrušice k zajištění odlétávající střešní krytiny.
6. 11. šlo o zásah, při němž byl hlášen zával osoby ve výkopu.

Jak jsem již zmínil výše, nároky na odbornost členů naší jednotky jsou veliké, a proto
bych rád uvedl ta nejdůležitější školení, které jsme museli letos absolvovat. Ze zákona
mám jako velitel jednotky povinnost proškolit všechny členy jednotky 40 hodinami pravidelné odborné přípravy. Dále probíhalo zaškolování nových členů, které je také velmi
rozsáhlé. V druhé polovině roku se všichni naši strojníci (řidiči) zúčastnili výcviku řidičů
hasičských vozidel na polygonu v Mostě. Jako každý rok proběhlo mnoho interních cvičení a také externí cvičení v areálu ÚJV Řež. Dále jsme absolvovali cvičení a školení v poskytování první pomoci, což nám několikrát pomohlo nejen u zásahu. Museli jsme si také
prohlubovat a prodlužovat odbornost nositelů dýchací techniky. V neposlední řadě jsme po
celý rok prováděli kondiční jízdy s naší technikou.
Všem nám přeji, aby naše jednotka měla co možná nejméně výjezdů, protože každý
výjezd znamená mimořádnou událost a ohrožení lidí, zvířat nebo majetku. Velmi rádi také
uvítáme nové členy pro zajištění bezpečnosti nás všech.
Tento článek je i poděkováním občanům, vedení a zastupitelstvu obce za podporu naší
jednotky.
Bc. Jakub Strnad, velitel JSDH Husinec
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Připraveno na jaro
Relaxační zóna se sportovními prvky v Řeži
Venkovní posilovny se stávají hitem,
a tak nás těší, že i u nás v obci jedna
vyrostla. Její spojení s parkovou úpravou, zónou pro nejmenší i větší děti,
hřištěm pro pétanque a přilehlým občerstvením dává šanci vzniknout vyhledávanému místu, kde se budou lidé
scházet, pracovat na sobě, bavit se
a odpočívat.
Stavbu realizovala firma Gartensta Plus,
s. r. o., která se specializuje na výstavbu
a údržbu obdobných veřejných prostranství
a zeleně. Dokončit výstavbu se podařilo
v termínu, počasí však pro dokončovací
práce již nebylo ideální (není se co divit, na
konci listopadu), a tak některé práce bude
potřeba s jarem zrevidovat. Jedná se zejména o dokonalé zhutnění mlatových po-

vrchů cest, které se pro přílišnou vlhkost
v posledních dnech nepodařilo ideálně
zpevnit. Také vzklíčení trávy bude nutno na
jaře zkontrolovat a případná holá místa
znovu osít. Při jarní revizi necháme i více
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zapustit dřevěný obrubník kolem hřiště na
pétanque, aby nebránil volnému pohybu
uvnitř zóny.
V nově vzniklé Relaxační zóně je položeno vedení pro napojení veřejného osvětlení
(VO) a chráničky pro přeložku nízkého napětí elektrické energie (NN), které obec
dokončí po projednání přeložky se Středočeským krajem, do jehož pozemků je nutno
vedení jak VO, tak NN uložit (překop ulice
Hlavní ve vlastnictví Středočeského kraje).
Naše vesnice 4/2017

kultura

V rámci tohoto projektu byla osazena
i informační tabule u lávky, pod níž bude na
jaře položena zámková dlažba. Možná vás
překvapilo její umístění a kladli jste si otázku, zda ji nemáme chybně osazenou? Nemáme, tabule bude totiž oboustranná,
z jedné strany bude místní mapa a infor-

zprávy z obce

mace o obci Husinec, z druhé strany bude
mapa širšího okolí.
Na jaře uspořádáme slavnostní otevření,
tak si tužte svaly a nebojte se vánočního
cukroví, přebytečná kila snadno shodíte
v posilovně na čerstvém vzduchu.
IZ

S ohledem na výše uvedené bychom vás rádi požádali
o trpělivost, vydržte to, prosím, do jara, ať si nově vybudované
místo nepoškodíme dříve, než se udělá vhodné počasí na
dotažení detailů. Nevstupujte na plochy zasypané ornicí, po
cestách choďte s opatrností. Dětské hřiště prozatím
nepoužívejte. Naopak lezeckou pyramidu je možno už bez
omezení vyzkoušet. Děkujeme za pochopení.
Naše vesnice 4/2017
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Vážení rodiče, vážení
obyvatelé Husince a Řeže,
od září letošního školního roku jsem byl
jmenován do funkce ředitele Základní školy a mateřské školy Husinec-Řež. Jsem
opravdu velmi rád, že mohu profesně působit – a nyní už vlastně i bydlet a žít –
právě v tomto krásném místě, které má
díky své poloze blízko Vltavy tak jedinečnou atmosféru.
V předchozích třech letech jsem působil
jako zástupce ředitelky na základní škole
v Davli, předtím v roli učitele na prvním
stupni v pražském Slivenci. Za tu dobu jsem
si o potřebách dětí, žáků, učitelů, rodičů
a o hlavním smyslu školy udělal jasnou
představu, kterou jsem prezentoval nejen
u konkurzu, ale i při setkáních s vámi, která
proběhla 16. října na zasedání zastupitelstva a 13. listopadu ve školní jídelně.
Chceme, aby naše škola byla pro naše
děti především bezpečným místem se
vstřícným a respektujícím přístupem, kde
mají všichni rovné příležitosti ke vzdělávání. Dbáme na rozvoj všech osobnostních
vlastností a sledujeme individuální pokroky
každého dítěte a žáka tak, aby odpovídaly
očekávaným výsledkům podle Rámcového
vzdělávacího programu. Zaměříme se na
rozvoj čtenářské gramotnosti (Kritické myšlení), která je v současné době v ČR na
velmi špatné úrovni, možnosti výuky Hej-

ného metody matematiky, na výuku pomocí širokého spektra výchovně-vzdělávacích
strategií. Kmenové učebny vybavíme interaktivními tabulemi, které budou později
propojeny s tablety. Byla zakoupena licence na Windows 10 EDU a Office 365, tedy
cloudové prostředí s možností připojení
z jakéhokoli zařízení, kde bude mít každý
žák svůj vlastní přístup. Velkou proměnou
projdou v blízké době webové stránky školy, které bohužel nejsou v současnosti příliš
navštěvovány.
Toho všeho lze samozřejmě dosáhnout
pouze s pedagogy, kteří budou mít dobré
podmínky pro své poslání a bude se co
nejvíce dbát o jejich další odborný rozvoj.
Jsou to totiž především oni, kdo tvoří školu.
Každému z nich byl pro zjednodušení práce pořízen vlastní notebook.
Moc rádi bychom také pokračovali ve
spolupráci se stávajícími partnery a navázali kontakty s partnery novými.
A co ve škole od začátku školního roku
proběhlo? Přibyli nám noví žáčci, naši prvňáčci, kteří pod vedením třídní učitelky
Volkové dělají k naší radosti obrovské pokroky. Paní učitelky jezdí se svými třídami
na exkurze, výstavy, představení do divadel
a další vzdělávací akce. Báli jsme se při
Halloweenu, učíme se v rámci programu

Srdečně zveme na Vánoční jarmark, který se koná
ve středu 13. prosince od 17 hodin ve škole.
12
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kultura
Dětský úsměv s paní Vendulou Jaklovou,
jak správně pečovat o zoubky, viděli jsme
přijet na bílém koni sv. Martina při lampionovém průvodu, od listopadu jezdíme plavat do Prahy na Šutku. Každou první středu
v měsíci se se zástupci jednotlivých tříd
scházím v ředitelně u jednoho stolu při
Školním parlamentu.
Připravujeme renovaci školní zahrady
v rámci projektu „Biozahrada“, jejímž cílem je umožnit pedagogům vést výuku
venku po celý rok a využívat všech podnětů, které okolní prostředí nabízí.

škola a školka
Při této příležitosti bych vás rád pozval
ve středu 13. prosince na Vánoční jarmark, kde budete mít možnost zakoupit si
výrobky dětí. Všichni jste srdečně zváni,
těšíme se na setkání.
Závěrem mi dovolte, abych vám s blížícími se svátky popřál krásné a klidné Vánoce strávené v příjemné atmosféře rodinného kruhu a v blízkosti vašich blízkých
a přátel. Do nového roku vám přeji pevné
zdraví, mnoho radosti a úsměvů v pracovním i osobním životě.
Josef Hrubý

Školka plná dětí
A zas je tu to dlouhé čekání na Štědrý
den. Podzimní radovánky v našem krásném vltavském údolí, které nám leckterá
návštěva doslova závidí, pomalu nahrazují
činnosti tvořivé v prostředí jednotlivých
tříd. Zpestřujeme si tak čas čekání, jak jen
to jde. Samozřejmostí je, že vycházíme
Naše vesnice 4/2017

z našeho vzdělávacího programu s motivačním názvem „Poznáváme barevný svět
kolem nás“ pod vedením našeho nového
pana ředitele Mgr. Josefa Hrubého.
Pan ředitel respektuje naše tradice,
a tak se uskutečnil i lampionový průvod
s čekáním na sv. Martina. Opět jsme se ➤
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➤ dočkali. Sv. Martin přijel a rozdal svá perníková srdíčka. Jedno srdce do rodiny. Děti si
tak opět zažily, že dělit se nemusí být jednoduché, když to tak krásně voní. Akce
proběhla ve spolupráci se základní školou,
školní jídelnou, obecním úřadem, obecní
policií a sv. Martinem. Všem moc děkuji za
vydařenou tradici.

kultura
Když je příležitost, spolupracujeme
s Dětským klubem a Lesní školkou z naší
obce. Je už takřka samozřejmostí, že se
vzájemně setkáváme a sdílíme společně
čas. Školka pak praská ve švech, je doslova „plná dětí“, a to je moc pěkné. Naposledy jsme společně sdíleli kouzelnické představení. Navštívil nás kouzelník Navaro,
který nám předvedl nejen kouzla klasická,
ale také kouzlení s bublinkami. A to jsme
v naší školce ještě neměli. Vidět kamaráda
v obří bublině, to bylo něco. Po představení
si děti mohly „zabublat“ ze svých bublifuků. Bylo to moc pěkné. Děkuji všem učitelkám ze všech školek za vzájemnou spolupráci a těším se na další.
Adventní čas, koledy, dárečky, tradice,
ale také krmení ptáčků je teď náš hlavní
program. Za všechny děti i paní učitelky
z naší školky přeji krásné Vánoce plné klidu
a radostné pohody.
Bc. Pavla Benešová, vedoucí učitelka MŠ

Život
v lesní nejen školce
Blíží se nám konec roku a s ním i zúčtování, co nám přinesl, dal i vzal. Našemu
místu pro lesní školku dal nový život. Dvě
odpoledne v týdnu se tu scházejí děti ze
školy, a je hezký pocit vidět mrňátka, která
člověk opečovával od tří let, jak rostou
v chytré a všemi mastmi mazané školáky.
Poněvadž jsou velkou motivací i pro předškoláčky, vozíme si každou středu ze žalovského břehu deset dětí, které už s napě-
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tím očekávají, co se bude odpoledne dít.
Pro rodiče školkáčků také dal dochvilnost
v příchodech, poněvadž si děti svážíme
vlakem na druhý břeh. Děti jsou z cestování nadšené. Tohle vše by ale nebylo možné
bez flexibility rodičů, učitelů, dětí i obce.
Děkuji tedy všem, kdo je v tomto běhu
s nám, i za spolupráci a přeji stejný elán
i v roce dalším.
Zuzana Sýkorová

Naše vesnice 4/2017
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Zprávy z lesní družiny
a tříkrálová koleda
Kluci a holky z lesní družiny zažívají
spoustu dobrodružství – na motokárách
v Klecanech, na výletech v Husinci, při pozorování a čištění okolí studánky nad školou,
na výstavě v Roztokách… Všude tam děti
„ožijí“ a nechají volně proudit svoji fantazii.
V tomto sychravém období jsme výletování omezili na okolí maringotek, abychom
měli blízko k teplému čaji, který se vždy
hřeje na kamínkách. Zde sázíme, sklízíme,
ochutnáváme, poznáváme, pozorujeme,
obdivujme a zkoušíme různé věci. Například za jak dlouho a za jakých podmínek se
otevřená šiška znovu zavře. Většinu času
zde tráví kluci na stromech nebo v bunkrech v roští, staví si lodě nebo dráhy pro

autíčka. Holky zase rády vysedávají před
kamny, zpívají a tvoří díla.
Byli jsme osloveni, abychom se podíleli na Tříkrálové sbírce jako koledníci
a děti nadšeně souhlasily. Tak tedy vyrazíme… Počítejte, že nás můžete potkat
v pátek 5. ledna. Začneme kolem poledního
u školy, projdeme kolem OÚ a pošty Roklí
k obchodu, dále zamíříme směr lesní školka. Kdo by chtěl, abychom zazpívali i u jeho
dveří, prosím, napište na magda-f@seznam.cz, nebo se přihlašte na obecním
úřadě.
Lesní družina pro tento rok funguje
v pondělí a ve středu.
Příjemné dny přeje družinářka Magda.

kultura

Ateliér Jarmily Králové
Prosinec je doba rozjímání, doba, kdy se
vše ztiší, temné dlouhé večery, doba
zvláštního tajemna. Doba čekání na
slunovrat. A není nad večer strávený mezi
vůní barev, zvláštní magií, kdy se ponoříme
do jiných světů, osvobodíme se od stresu
a dovolíme si svobodně tvořit. Ano, právě
takový zážitek vám nabízí náš ateliér, přijďte zapomenout na všední den, objevit tajemství barev, hru tvarů a linií. Není větší
radosti než radosti nad namalovaným obrazem, který udělá radost vám nebo vašim
blízkým.
Naše vesnice 4/2017
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➤

Během našich lekcí si nejen zamalujete
a probudíte svou tvořivost a hravost, ale
také vás zasvětíme do tajů barev a kombinací barevných tónů. Samozřejmě se dozvíte něco o psychologii barev a o jejich
působení na zdraví a psychiku a sami to
procítíte. Dozvíte se, že třeba taková modrá
barva je barvou klidu, harmonie, napojuje
nás na nekonečno. Zklidňuje a zároveň
nám pomáhá zvýšit koncentraci. Tóny
modré posilují životní sílu, přinášejí klid
a navozují pocit míru. Modrá barva je vhodná při léčení alergií, zejména astmatu. Také
však její působení tiši bolest a zklidňuje
rozbouřenou mysl. Víte, jaké máte kolem
sebe barvy? Jakou barvu rádi nosíte?
Chcete více proniknout do tajemství barev?
Jak třeba působí červená, zelená či žlutá?
Přijďte do našich kurzů.
Pokud hledáte zajímavý dárek pro vaše
blízké, proč se také nezastavit u nás? Krá-

Opět připravujeme letní tvořivé
tábory pro děti. Termíny
upřesníme na jaře.
Malování s dětmi probíhá
ve středu a čtvrtek. Na dospěláky
se těšíme ve středu.
Připravujeme kurzy mozaiky.
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kultura
lovské čtverce, ale i další obrazy jsou ideálním vánočním netradičním dárkem. Nejenom zharmonizují a rozzáří obytný či
pracovní prostor, ale také příznivě působí
na vaši psychiku a svými vibracemi pozitivně ovlivní váš život.
Obohatí a inspiruje vás i příjemná atmosféra ateliéru. Těšíme se na vás. Tvorba
nás může provést radostně životem.
Jarmila Králová

hravý kroužek pro děti

Hudebníček
písničky, pohyb, hry,
tvoření, poslouchání
s dětmi si užijeme
kouzelného světa hudby
čtvrtek od 16 hodin děti od 3 do 6 let
čtvrtek od 17 hodin děti od 1 do 3 let
s doprovodem
cena 100 Kč za jednotlivou lekci

v prostorách Dětského klubu
Cesta Nad Údolím
Ke Staré cestě 117, Řež
informace na telefonu 603 180 832
těší se na vás Anička Červenková

Naše vesnice 4/2017
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Uplynulý rok očima
našich hasičů
Blíží se čas Vánoc a konec roku,
a tak se přímo nabízí na chvíli se zastavit a zamyslet se, co jsme během uplynulého roku zažili. A zamysleli jsme se
i my, členové Sboru dobrovolných hasičů v Husinci a Řeži.
Kromě již tradičních, zaběhnutých akcí – pálení čarodějnic, Dětského dne, Memoriálu Bédy Černého – hasičského klání
v Dolínku, rozsvícení vánočního stromu
a dalších kulturních akcí, cvičení a mnoha
zásahů naší výjezdové jednotky, jsme v letošním roce zaznamenali další dvě události, které si zaslouží více pozornosti.
Automobilovou stříkačku Škoda 706
RTHP „Trambus“, využívanou naší výjezdovou jednotkou již jen okrajově (vzhledem
k zařazení mladší cisternové automobilové
stříkačky Liaz 101), se podařilo prodat.
Obdivovatele historické techniky může těšit to, že našeho Trambusu se ujal nadšenec bydlící v Klecanech a že jej tedy možná
budeme i nadále vídat na kulturně-historických akcích v okolí.
Největší událostí ale byla oslava 90. výročí založení sboru dobrovolných hasičů
v Husinci-Řeži. Oslava proběhla 30. září na
fotbalovém hřišti. Počasí vyšlo skvěle a během dne se zde sešla velká spousta diváků, což nás velmi potěšilo. K vidění byla
ukázka požárního zásahu, prohlídka hasičské techniky, expozice shrnující historii
našeho sboru a různé disciplíny požárního
Naše vesnice 4/2017

sportu, ve kterých se utkali naši hasiči
s místními fotbalisty a dokonce i s dalšími
diváky. O zábavu našich nejmenších bylo
postaráno velkým množstvím dětských her
s hasičskou tématikou a zlatým hřebem
dne pro ně byla projížďka na rychlých motorových člunech, na kterých je svezli profesionální hasiči ze Slaného a z Jihlavy.
Volná zábava pak pokračovala až do večerních hodin.
Byl jsem velice potěšen množstvím
dobrovolníků, kteří nám s pořádáním oslavy pomohli, a rád bych jim touto cestou
znovu poděkoval. Někteří z nich se dokonce rozhodli rozšířit řady našeho sboru. Obrovský dík samozřejmě patří také našim
sponzorům: Obecnímu úřadu Husinec, ÚJV
Řež, a. s., a Zdeňku Vlachovi. Dále bych rád
veřejně poděkoval také brigádnímu generálovi Mgr. Slavomíru Bellovi za pomoc
s ukázkami hasičské techniky.
Za SDH Husinec-Řež David Hrdý
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zájmová činnost

Myslivost
procházka se sokolníky
Vzhledem k oblibě tradiční procházky
s myslivci jsme se rozhodli uspořádat větší
akci zaměřenou na lovecké dravce. V neděli 17. září od 15 hodin proběhlo za velkého zájmu veřejnosti setkání ve větrušických zahradách, na které se nám podařilo
zajistit účast profesionálních sokolníků.
Protože jsou tyto akce zaměřeny především na děti a mládež, oslovili jsme především okolní školy, obecní úřady i větrušický
Klubíček, aby pomohly s propagací. Přiznáváme, že účast dětí i dospělých nás mile
překvapila. Na sraz u větrušického fotbalového hřiště přišlo asi 60 dětí, od těch nejmenších až po školáky, za doprovodu
zhruba 60 maminek i tatínků. Bylo vidět, že
někteří to pojali jako rodinný výlet, k čemuž jistě dopomohlo pěkné teplé počasí.

Na úvod přivítal všechny přítomné myslivecký hospodář pan Matějka a pak se již
programu ujali sokolníci se svými svěřenci.
Nejdříve seznámili účastníky s historií sokolnictví od starověku, přes rozkvět ve
středověku, útlum související s vývojem
palných zbraní až po obnovu oboru v současnosti, kdy opět vznikají zásluhou nadšenců sokolnické spolky, které provozují

Nedělní výlet.

Malí diváci nespouštěli oči z dravců.

18

jak předváděcí, tak sportovně-lovecké sokolnictví.
Následovalo seznámení se zoologií jednotlivých druhů dravců a sov a též se zásadami sokolnictví, cvičebními pomůckami
apod. Dalším bodem programu byly ukázky
kondičního létání například na větve okolních stromů či přelety mezi sokolníky
s přistáním na sokolnickou rukavici. Vrcholem pak byla ukázka lovu králíka, kdy vypuštěný dravec zaútočil na kořist, kterou
byl právě králík, ale pouze plyšový, aby se
Naše vesnice 4/2017
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Antonín Matějka všechny na akci přivítal.

děti nevylekaly. Určitě nejatraktivnější byl
přímý kontakt s předváděnými dravci, kdy
si děti mohly pohladit sovy pálené, puštíka

Eliška přistává pro potravu.
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či jestřába a také si vyzkoušet, jaké to je,
když jim na rukavici přistane dravec či
sova.
Při statických i letových ukázkách byly
k vidění jak u nás běžné druhy ptáků, tak
druhy cizokrajné. Byl to puštík obecný Oskar, výr velký Robert, sovy pálené Eliška
a Richard, jestřáb lesní Zara, sokol stěhovavý, který se jmenuje Konrád, ačkoli je to
samice, dále pak káně lesní Ruda, káňata
Harrisova Rita a Harry, orel mořský Gerda
a nakonec orel bělohlavý Siki. K jednotlivým druhům dravců se vrátíme podrobněji
v některém z příštích vydání Zpravodaje.
Na závěr musíme ocenit moderátorský
výkon sokolníka, který dokázal upoutat
pozornost dětí a zapojit je do aktivní účasti
při předvádění. Bylo to příjemné odpoledne, které přispělo nejen k propagaci sokolnictví a myslivosti, ale i ke zpestření kulturního života okolních obcí.
Lubomír Smetana
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TOM Řež

Na podzim jsme nezaháleli
Náš první výlet v tomto školním roce
se uskutečnil v neděli 17. září. Původně
jsme sice měli v plánu vyrazit na Říp
a do Roudnice nad Labem, předpověď
počasí však nezněla pěkně, proto jsme
se pro jistotu vypravili do Prahy. Nejprve
jsme navštívili Muzeum MHD ve střešovické vozovně. Po důkladné prohlídce starých
tramvají, autobusů, trolejbusů i různých
technických zařízení a po spořádání oběda
jsme tramvají dojeli na Výtoň, kde jsme se
šli podívat do bývalé Podskalské celnice na
expozici zaniklého Podskalí a života na Vltavě. Nejvíc nás zaujal vorový trenažér, na
němž jsme si vyzkoušeli, jaké to bývalo řídit dlouhý vor ve vltavských meandrech.
Na náš druhý podzimní výlet jsme
vyrazili v sobotu 7. října , a to do Úholiček. Prošli jsme naučnou stezku „Rozhlédni se, člověče“ a hned u startu nás čekalo
stoupání na Podmoráňskou vyhlídku. Na
vrcholku se nám pak rozvinul krásný výhled
na meandry Vltavy a Řež. Našli jsme také
první kešku a snědli svačiny. Pokračovali
jsme k přírodnímu divadlu Na Krakově, kde
jsme si u obřích houpaček rozdělali oheň
a opekli si buřty. Po obědě nás čekal sestup
do Úholiček a přes višňový sad jsme došli
do Švestkovny na lanové hřiště. Nakonec
jsme si ještě vyšlápli kopec na Stříbrník
a cestou jsme objevili druhou kešku. Finální
sestup dolů k Vltavě byl hodně strmý a náročný, ale zvládli jsme ho a pěšky jsme se
pak podél řeky vrátili do Řeže.

20

K podzimním prázdninám už tradičně
patří výprava na naši chalupu v severočeské Knínici. Vyrazili jsme ve čtvrtek
26. 10. dopoledne, cesta nám rychle utekla a před půl druhou už jsme byli na místě.
Odpočinuli jsme si, vybalili a pak jsme se
vydali na procházku do lesa, cestou jsme si
zahráli několik her. Po návratu jsme si dělali papírové draky. V pátek dopoledne jsme
se věnovali předvánočnímu tvoření. Vyráběli jsme rybičky a sněhové vločky z roliček od toaletního papíru. Po obědě jsme se
vydali na Nakléřov, cestou jsme hledali
poklad a také pouštěli čerstvě vyrobené
draky. Foukalo pořádně, jeden drak dokon-

Výlet do terezínského podzemí.

ce odletěl až do Německa… Večer jsme
měli kino, promítali jsme si dva filmy
a u toho chroupali popcorn. V sobotu jsme
vyrazili autobusem na celodenní výlet do
Úštěku. Celé město bylo „vzhůru nohama“,
Naše vesnice 4/2017

zájmová činnost

Pouštění draků na Knínici.

protože se právě konal velký řemeslný
jarmark. Nejprve jsme se zašli podívat na
vyhlášené Ptačí domky, do synagogy, navštívili jsme expozici Vodní svět se spoustou živých, sladkovodních ryb v akváriích
a také jsme byli v Úštěcké šatlavě, kde
jsme se na chvíli ocitli ve středověku. Pak
jsme se v rámci rozchodu okoukli jarmareční stánky na náměstí, koupili si něco
dobrého na zub či něco na památku z tohoto pěkného města. Odpoledne jsme se
vrátili zpět a večer jsme v jídelně srazili
stoly a sešli jsme se v kruhu plném písniček, her, soutěží… V neděli už se jenom
balilo a uklízelo. Vše jsme zvládli na jedničku, takže jsme po včasném obědě mohli
vyrazit na autobus. V Ústí nás přepadl silný
déšť, tak jsme honem pospíchali do teplého zázemí cukrárny Barborka. Každý si
mohl dát, na co měl chuť, a tak jsme příjemně strávili čekání na vlak. Výprava na
Knínici se jako vždy podařila a máme tak
zase o pár zážitků víc!
Naše vesnice 4/2017

V sobotu 11. listopadu jsme si udělali výlet pro změnu do Terezína. Vlakem
jsme dojeli do Bohušovic nad Ohří a odtamtud jsme pěšky příjemnou cestou došli
až do Terezína, kde na nás už čekal náš
průvodce. Nejprve jsme navštívili vnitřní
expozici, kde jsme se dozvěděli spoustu
zajímavých věcí o Terezíně jakožto pevnostním městě, zhlédli jsme i krátký film.
Potom jsme vyběhli nahoru na val, odkud
jsme měli velkou část opevnění jako na
dlani, a pak už jsme se vrhli do jeho útrob.
Prolezli jsme několik chodeb v různých
výškových úrovních, kde bylo šero, ale dostali jsme se ale i do takových chodeb, kde
byla úplná tma, a na řadu tedy přišly baterky. Dozvěděli jsme se podrobnosti, jak to
v podzemí fungovalo, jaké byly funkce
chodeb a také něco o tom, jaké má město
plány s obnovou historického opevnění
a budov. Zpáteční cesta byla rychlá, neboť
jsme do Kralup jeli rychlíkem a už za tmy
➤
jsme vystupovali z osobáku v Řeži.
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zájmová činnost
➤

V prosinci máme v plánu vánoční
schůzku v Polepšovně ducha, moc děkujeme za zapůjčení! Schůzka se bude
konat v neděli 17. prosince po obědě.
Tím se nám tento kalendářní rok uzavře
a v novém roce 2018 se těšíme, že se zase
budeme potkávat na výletech – jak pěšky,

tak i na kolech –, o Velikonocích zase na
Knínici a v létě kde jinde než na táboře.
Děkujeme všem rodičům, přátelům
i obci Husinec za celoroční podporu
a v příštím roce na shledanou!
Jitka Kroupová, TOM Řež

Zahrádkáři ZO Řež v roce 2017
I když naší největší radostí jsou rozkvetlé záhony a keře nebo stromy obsypané plody, bilancujeme v době, kdy
zahrada spí a počasí spíše zahání člověka do tepla. Tak se do toho dejme
a začněme konstatováním, že co se týče
počasí, byl to rok jako na houpačce. Začalo
to lednem, který byl hodnocen jako
nejstudenější za posledních jedenáct
let. Bylo chladno, ale nebyl skoro
žádný sníh, a o moc vlhčí nebyl ani
únor. Aby tepelných šoků neměla
příroda málo, tak naopak březen byl
hodnocen jako nejteplejší za dobu místního
měření (průměrná denní teplota byla 9,2
C), ale zase žádná tak důležitá vláha,
kterou naše zahrady potřebují v tomto období. Tak aspoň jedna pozitivní zpráva
z této doby: zahájila činnost naše osada
Pod Řivnáčem.
Koncem března (25. 3. ) jsme se sešli na
Výroční členské schůzi a mimo jiných bodů
jsme dali členům možnost navrhnout, do
kterých míst by se rádi se zahrádkáři podívali. Jedno z těchto přání se nám podařilo
na podzim zrealizovat, ale o tom dále…
Náš první společný výlet mířil na Levý
Hradec, který se rozkládá na protějším
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břehu Vltavy a který skrývá i pro rodilé
Řežáky mnohé zajímavosti. Prohlédli jsme
si kostel sv. Klimenta s odborným průvodcem, který velmi zajímavě vykládal o historii Přemyslovců na tomto místě. Kdyby se
kníže Bořivoj a jeho žena Ludmila nepřestěhovali do Prahy, mohlo být právě tady
sídlo dnešního prezidenta… (s trochou nadsázky). V kostele byl do funkce biskupa uveden Vojtěch, asi jediný
přeživší Slavníkovec, později prohlášený za svatého. V odpoledních hodinách jsme si dle zájmu poslechli koncert smíšeného sboru AVE, který je složen
i ze zrakově postižených zpěváků.
Když už jsme se těšili, že květen bude
pro naše zahrady pohlazením, přišla nejstudenější noc za posledních padesát let

Výlet do Budyšína.
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kultura

Tradiční adventní dílna.

a o pár dní později naopak nejteplejší den
v republice, kdy bylo naměřeno 28,6 °C.
Tento ráz počasí moc neprospěl našim zahrádkám, zvláště když chyběl tak potřebný
májový deštík a vláha vůbec. A jako by toho
nebylo málo, červen se taky nevyvedl podle zahradníkových představ: opět jsme
měli v Řeži republikový teplotní rekord.
Výsledkem byla neúroda ovoce na našich
stromech. Trochu to zlepšily prázdniny, kdy
se mohli mnozí z nás pochlubit povedenou
zeleninou, především okurkami, cuketami,
rajskými jablíčky a dýněmi.
A jsme u již zmíněného plnění přání: na
konci září (23. 9.) jsme autobusem vyrazili
do Horní Lužice v Německu (bývalé NDR).
Z Řeže jsme vyjeli v časných ranních hodinách a ještě dopoledne jsme měli první
zastávku, lázeňské městečko Oybin, nad
kterým se tyčí monumentální zříceniny
hradu. Patřil českým králům, později zde
vznikl klášter. Prohlídka hradu se všem
moc líbila a ukázalo se, že plánované dvě
hodiny na prohlídku byly opravdu málo.
Následovala cesta do centra Horní LužiNaše vesnice 4/2017

z á j m o v á čk iunl nt u
o rs at
ce, historického města Budyšína (Bautzenu), správního střediska Horní Lužice, kudy
vedla významná obchodní cesta spojující
Rusko se západem, takže místní měšťané
bohatli z obchodu a daní, což se projevilo
na výstavnosti zdejších domů a paláců.
Z těch dob se zde dochovaly středověké
hradby, které město chránily proti cizím
vpádům. Někdy je také označováno jako
město věží a hořčice. Tento gastronomický
„poklad“ Budyšína se zde vyrábí v šíři nejrůznějších druhů a je proslavený po celém
Německu. Vedle tradiční příchutě česneku,
piva či vína nabízí i takové speciality, jako
je třeba pomerančová hořčice s kusy pomerančové kůry.
V Budyšíně je i muzeum hořčice, kde
nám poodhalili některá tajemství výrobních
postupů a ochutnali jsme řadu hořčic. A samozřejmě jsme neodolali a domů si snad
každý přivezl skleničku hořčice. Při naší
návštěvě jsme narazili na přehlídku dechových hudeb, které se zúčastnili i zástupci
z Čech, např. z Turnova nebo Ústí nad Labem. Do Řeže jsme se vrátili v nočních hodinách, unaveni, ale s novými zážitky.
Podzim, to je sice klid, zahrada se chystá na zimu (listí nepálíme a pečlivě kompostujeme), ale ruce jsme do klína nesložili.
Konec listopadu je tradičně ve znamení
příprav adventních věnců, a tak jsme uspořádali opět Adventní dílnu, aby nám vlastnoručně vyrobené věnce připomínaly, že týden
co týden jsme blíž a blíž onomu kouzelnému času vánočnímu. Přejeme všem obyvatelům Husince a Řeže pěkné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok 2018.
Ladislav Besser, předseda ZO ČSZ
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Milí fotbaloví fanoušci,
podzimní sezóna je v plném proudu a je
třeba vás seznámit s dosaženými výsledky našeho oddílu a s chodem klubu.
Nejdůležitější je informace o našich fotbalových nadějích: Naší minipřípravce se
i nadále věnuje V. Srba, P. Vaněk a K. Černý.
Pod vedením těchto tří mladíků jsou na
dětech vidět pokroky v jejich fotbalovém
umu. Díky těmto třem mušketýrům se děti
scházely ve středu od 17 hodin na hřišti
a pilně trénovaly. Posunem času se muselo
s tréninky skončit. Těšíme se na naše malé
fotbalisty a fotbalistky opět na jaře.
Naše A mužstvo: Po letní přestávce se
rozběhly souboje v naší 4. A třídě.
Vstup do sezony nám vyšel dle našich
přání. Doma jsme přivítali tým z Přišimas.
Naší klidnou rozehrávkou jsme soupeře
doslova rozebrali a vítězství 6:0 bylo odměnou za předvedený výkon.
S vyhlídkami dobrého výsledku jsme
jeli do Škvorce. Bohužel, neproměněná
šance a dva rychlé góly soupeře po našich
hrubých chybách nás natolik rozložily, že
jsme prohráli 4:1. Další kolo měli naši borci volno, neboť je v tabulce lichý počet týmů. Nezaháleli, potrénovali a výsledek se
dostavil.
Nováček soutěže Čelákovice – velká
neznámá pro nás. Velice hezký kombinační, rychlý zápas a vítězství našich borců
6:2. Veleň, kvalitní soupeř, slušný fotbal
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a vítězství 3:1. Zájezd do Nehvizd skončil
naším šťastným vítězstvím 3:2. Soupeř si
vsítil 2 a my 1 vlastní gól, ale 3 body byly
doma.
První derby. Klecany B – vítězství 3:2 jsme
urvali v posledních minutách tvrdého, ale
férového mače. Druhé derby. Veltěž a prohra 5:2. Po tomto zápase zůstalo na marodce 5 dlouhodobě zraněných hráčů. Dle
rozhodčího to fauly na naše borce nebyly,
ale s takovýmto rozhodováním se musíme
v této soutěži vyrovnat. Třetí derby. Větrušice – zatím jasně nejlepší soupeř, naše
prohra 5:0 byla milosrdná. Neúplná sestava neměla na dobře hrajícího soupeře nárok. V oslabené sestavě jsme přivítali vedoucí mužstvo soutěže Radonice. Proto
výhra 3:2 nad tímto soupeřem velice mile
překvapila. Ale co nepřekvapilo? Fanoušci!
Až na těch 5 skalních nepřišel nikdo.
Přijďte se podívat na celkem slušný
fotbal, zatleskat našim borcům, dát si
klobásku a pivo! V Líbeznicích prohra 4:2,
doma s Vodochody prohra 2:4. Stále v neúplné sestavě s doplněným týmem o pár
starších hráčů jsme jeli do Toušně k poslednímu zápasu. Výhrou 5:2 jsme se udrželi v kontaktu s čelem tabulky a na jaře
budeme bojovat o špici v naší 4. třídě.
Stará garda: Zájezd do Albrechtic se neuskutečnil. Po deštivém období měli v Albrechticích hřiště pod vodou, tak se výlet
nekonal. Přátelské zápasy v Mratíně, proNaše vesnice 4/2017

k usl p
t uo rr at
hra 5:2, a v Libčicích, prohra 3:2. Zúčastnili jsme se turnaje ÚJV. Velice dobré výsledky a kvalitní hra na pokraji sebeobětování
nám vynesla krásné 5. místo. Ve vyřazovací části naše SG vypadla po nervydrásajícím penaltovém rozstřelu, jinak by hrála
o stupně vítězů. Nesmím zapomenout na
náš letní fotbalový výlet do zahraničí.
V Bratislavě jsme reprezentovali naši vesnici jako jediní zástupci českého fotbalu na
silně obsazeném turnaji v malé kopané.
A reprezentovali jsme úspěšně. Krásné
4. místo, těsně pod bednou, nás inspiruje
k dalším fotbalovým výkonům. Při oslavě
90. výročí založení Sboru dobrovolných

hasičů se konalo přátelské utkání mezi
SDH a SG Husinec-Řež. SDH postavil velice kvalitní a fotbalově vyspělý tým. Remíza
4:4 byla spravedlivá. Penaltová loterie byla
ukončena za stavu 4:4, tak obě mužstva
odešla na oslavy SDH spokojená.
Tolik shrnutí podzimní sezony. Těšíme
se na jarní, která zahájí začátkem března.
Děkuji všem, kteří se podílejí na chodu
klubu a doufám v podporu fanoušků
a sponzorů.
Za fotbalisty hezké prožití vánočních
svátků, úspěšný nový rok 2018, hodně
zdraví a štěstí.
Michal Ráž, předseda klubu

Řežské úspěchy
Klubu biatlonu Klecany
První tři měsíce tohoto roku jsme strávili, co to šlo, na běžkách. O víkendech jsme
trénovali a v únoru se týden technicky
zlepšovali a dvakrát denně lyžovali v Krušných horách na zimním soustředění. Od
dubna začal letní pohár, po zakonzervování
lyží na léto se párkrát potrénovalo v lese
a už se běhaly závody se střelbou. Téměř
každý víkend jsme bojovali o umístění
v přípravkové kategorii, nejen Hynek Červenka, ale i mnoho dalších dětí pro nás
sesbíralo hodně sad medailí. Vlastně jsme
byli natolik úspěšní, že jsme přivezli medailové pozice z každého závodu, kterého
jsme se zúčastnili. Od června jsme začali
bruslit a in-linům a kolečkovým lyžím jsme
věnovali velký díl letního týdenního sou- ➤
Naše vesnice 4/2017
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sport
➤ středění. Ukryli jsme se do Tehova u Vlašimi, kde je ideální cyklostezka. Na soukromé zahradě jsme si postavili střelnici
a v okolních lesích běhali. Kolečkové lyže
jsou další metou a cílem nového vybavení
oddílu. Potřebujeme jich hodně, pro každého člena jeden pár. Proto na ně budeme
usilovně shánět dotace a sponzory.
Před odjezdem na letní soustředění
jsem rozdělovala ubytování dvaceti osmi
dětí do čtyř pokojů. Osm holek pohromadě
bylo dané. Na menší pokoj nejstarší čtyřčlennou smečku bylo rozumné, ale jak
rozdělit na dvě skupiny zbytek? Kluci měli
jasno, řežský spolu v jednom pokoji, zdibský spolu v druhém a klecanští s ostatními
se rozdělí mezi ně. Vlastně tím ukázali, jak
oddíl, kde dbáme na přátelské vztahy, drží
pohromadě tato dvě jádra. Honzu Vaňhu
nakonec přetáhli starší na svůj pokoj,
s převahou vyhrává hru na drahouše, které
rozumí jen tito kluci, a tak nějak tušíme, že
tím neúprosnou logikou dospívajících
označují oblíbené a sympatické tvory.
A jakkoliv potřebují vymezit vlastní názor
proti mladším i dospělým, na tomhle se
shoduje celý oddíl, Honza je dobré srdce
týmu. Jirka, Hynek, Péťa, Pítr, Šimon jsou
dost divoká skupinka, rozumní trenéři by je
možná někdy dělili, ale nám se líbí, že
řežští drží při sobě. Máme ještě řežského
živého maskota. Dvouletá Anežka Červenková pobíhající po závodech v šatičkách
z dresového trička přitahuje pozornost, umí
výborně fandit na trase a při vyhlašování
stojí vždy v první řadě a hlasitě jásá nad
každým oddílovým úspěchem. Zjemňuje
nám i drsné kluky, ona se naopak zoceluje,
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velké ohledy se na ni neberou. Při tréninku
se motá okolo, občas to schytá při srážce
nebo medicimbálem.
Od září jsme prodloužili středeční tréninky, je více času na střelbu, sobotní
dobrovolné tréninky jsou pravidelnější, přirozeně tak už vlastně trénujeme dvakrát
týdně – ve středu a v sobotu. V říjnu jsme
zopakovali vloni úspěšné soustředění v kolébce biatlonu v Letohradu a okukovali, co
všechno lze dělat a kudy se ubírat. Jakkoliv
takovému oddílu nemůžeme konkurovat,
přesto jsme se ve střeleckých soutěžích
dostávali velmi vysoko s odměnou souhlasných a přátelsky obdivných pochval od
trenérů velkých biatlonových středisek.
S prvním sněhem to zase začne, snaha
nepromarnit jediný víkend na lyžích, prodloužený víkend v půlce prosince, nově už
i zimní závody v „klasickém“ biatlonu na
lyžích. Náš oddíl je rozjetý rychlík, nelze
vystoupit a nezbývá než makat. Pro sportující děti i nás organizující a trénující rodiče.
Vývoj oddílu je neúprosný, od ledna
přibude další tréninkový všední den.
A s ním mnohými z vás vyhlížená další
místa. Otevíráme biatlonovou školičku
pro děti starší šesti let, přijímáme děti
chodící již do školy. Od ledna v pondělí
15.30–17.00 hodin v kasárnách v Klecanech si budeme připravovat biatlonový
potěr při pohybových trénincích, střílet
budou minimálně. Z nich si budeme podle
věku a šikovnosti vybírat děti pro přestup
do řádného oddílu. Pro informace se podívejte na facebook Biatlon Klecany
nebo volejte Anně Červenkové na tele➤
fon: 603 180 832.
Naše vesnice 4/2017
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Děkujeme řežskému zastupitelstvu za
podporu, hrdě nosíme na dresech znak
obce. Držte nám palce, podpořte nás, abychom mohli růst adekvátně sportovním

výsledkům a materiálovým nárokům,
a přijďte někdy fandit místním dětem, rostou z nich poctiví sportovci tělem i duší.
Anna Červenková

KUBB – bilance roku 2017
ly, ale v obrovské konkurenci jsme dosáhli
nejvýše na páté místo.
Mistrovství jsme pořádali poprvé a podle názoru zúčastněných hráčů jsme vše
zvládli na výbornou. Poděkování patří
všem, kteří se přičinili, aby tato akce proběhla bezproblémově: Obecnímu úřadu
Husinec, fotbalistům za pronájem hřiště,

Kubbová sezóna pro náš Spolek HUSINEC KUBB dopadla poměrně slušně.
V rámci turnajů CZECH KUBB OPEN jsme
získali dvě druhá a jedno třetí místo.
Letošní mistrovství ČR proběhlo za

krásného počasí na našem fotbalovém
hřišti. Z celé republiky se k nám sjelo 28
týmů a z vítězství se radoval tým z Blanska. Naše týmy bojovaly, seč jim síly stačiNaše vesnice 4/2017

hasičům za půjčení lavic a stolů a v neposlední řadě majiteli občerstvení Na hřišti za
naprosto dokonalý servis.
Kalendář turnajů na příští rok ještě
v této době není znám, ale pravděpodobný termín 3. ročníku HUSINEC KUBB
OPEN bude 26. 5. 2018.
Jménem celého našeho Spolku přeji
všem do nového roku hodně zdraví, lásky
a pohody.
Za HUSINEC KUBB Stanislav Kohoutek
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Kdo oskeruši jí a pije…
V neděli 19. listopadu proběhla výsadba
ovocných stromků na veřejném prostranství na okraji sídliště Červená skála. I v nepříznivém počasí se povedlo
zdolat tvrdé podloží a stromky vysadit.
Nemalou měrou k tomu přispělo tekuté
občerstvení podávané z rukou zástupce
obce Jany Münzbergerové, respektive jejího manžela.
Vysazeno bylo sedm ovocných stromů
v podobě čtyř třešní, jedné višně a dvou
oskeruší. Zatímco třešně a višně zná každé
malé dítě, oskeruše je dnes velice vzácné
a málo známé ovoce. Proč si o něm tedy
něco nenapsat? Oskeruše nebo také Sorbus domestica je teplomilný ovocný strom,
který svým přirozeným výskytem dosáhl až
do Malých Karpat. Tam se také v současnosti nacházejí stromy, které se řadí k nejstarším svého druhu. Nedaleko Tvarožné
Lhoty (kde se nachází i muzeum oskeruše)

Vzrostlý strom oskeruše.

u vrchu Žerotín můžete najít Adamcovu
oskeruši, jejíž stáří je odhadováno přibližně
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na 450 let. Přes svůj úctyhodný věk stále
plodí i několik set kilogramů ovoce. Pro
představu: takto starý strom má výčetní

Čerstvě vysazené stromky.

obvod kmene přes 4,5 metru, výšku okolo
12 metrů a šířku koruny zhruba 15 metrů.
V Čechách byly oskeruše uměle vysazeny v Českém středohoří v okolí Litoměřic.
I tam je dnes možné najít krásné plodné
exempláře staré více než 100 let. A v čem
je vlastně oskeruše tak zajímavá? Kromě
toho, že se jedná o nejplodnější ovocný
strom, je to i strom s pravděpodobně nejtěžším dřevem v Evropě, které se v minulosti využívalo například k výrobě šroubů
pro vinařské lisy nebo například ozubených
kol pro větrné mlýny. Plody oskeruše jsou
poměrně malé, obvykle dosahují váhy okolo patnácti gramů. Tvarově i barevně jsou
různé a připomínají malé jablíčko nebo
hrušku. Plody mají blahodárné účinky na
zažívací systém a tyto až zázračné účinky
se připisují i pálence, oskerušovici, která je
z plodů v semenném roce s oblibou vyráběna. O oskeruši je možno dohledat spoustu přísloví a lidových mouder, která jsou
Naše vesnice 4/2017

různé
většinou spojována s její velice trpkou
chutí před dozráním, s jejími blahodárnými
účinky nebo s pozdním nástupem plodnosti. Mezi má nejoblíbenější patří například:
„Kdo oskeruši jí a pije, hnačku nemá, dobře žije,“ nebo „Kdo oskeruši sází a kořalky
z ní pije, dlouhého věku se dožívá.“
Závěrem je potřeba poděkovat organizátorům celé akce: rodině Kocurových
a technickým službám obce za zajištění

Rozvrh tělocvičny
od 1. 9. 2017
Adresa: Lenka Srbová,
K Žalovu 224, 250 68 Řež
Po 19.00 – 20.00

Bodystyling, kruhový
trénink.

St 17.50 – 18.50
19.00 – 20.00

Cvičení na velkých míčích
Trampolíny

Čt 19.00 – 20.00

Pilobox

Pá 10.00 – 11.00

Cvičení na velkých míčích

Ne 18.00 – 19.00

Trampolíny

CENÍK: 1 vstup: 90 Kč, 10 vstupů: 850 Kč
(permanentka), 20 vstupů: 1600 Kč
(permanentka), individuální trénink: 350 Kč/h,
senioři: 80 Kč

Plody oskeruše.

nástrojů a dovozu kompostu, díky němuž
se snad brzy občané Řeže a Husince dočkají plodů naší práce.
Za výsadbový tým Otakar
a Magda Frýbortovi

Na všechny lekce je nutné se předem objednat osobně
nebo na telefonním čísle 737 119 803 (stačí formou
SMS). V případě, že se lekce nemůžete z jakéhokoliv
důvodu zúčastnit, rezervaci PROSÍM ZRUŠTE VČAS!
V případě nezrušení minimálně 2 hodiny před
začátkem vám bude tato lekce naúčtována!
Lenka Srbová, zodpovědný vedoucí

Divadlo
I letošní zimu se můžete těšit na divadelní pohádky na OÚ. Už od prosince se budou
v prostorách knihovny střídat kočovná divadla. Mezi prvními nás navštíví divadélko PELMEL, které nám představí pohádku o Matyldě. Přijďte, všichni jste srdečně zváni. Podrobné informace se včas dozvíte na webu obce a na nástěnkách.
Magda Frýbortová

Paní Marie Lipsová děkuje pracovníkům technické čety obce
za vstřícnost a ochotu v případě potřeby pomoci.
Naše vesnice 4/2017
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Řež 2017
místo v centru dění
Každoročně se uskuteční v areálu ÚJV
Řež, a. s., desítky konferencí s mezinárodní účastí, workshopů a seminářů.
Přijíždějí sem zahraniční delegace, zástupci politické reprezentace, exkurze
z odborných škol, technických univerzit
nebo partnerských firem. Zapojujeme
se tradičně do Týdne vědy a techniky AV
ČR, akcí, jako jsou Srdcerváči nebo
Podnikatel a Živnostník roku.

především pro plánovaný materiálový a jaderný výzkum v evropském měřítku. Proto
jsme na zahájení přivítali i Ericha Unterwurzachera, ředitele Generálního ředitelství pro Regionální a městskou politiku
Evropské komise, a Jakuba Uchytila, ředitele odboru Administrace projektů výzkumu a vývoje MŠMT ČR.
Tou druhou událostí, doprovázenou nebývalým zájmem médií (s novináři se netrhla vrátnice), bylo šedesáté výročí první
jaderné reakce v Řeži. A pochlubme se,
v září roku 1957 jsme byli teprve devátou
zemí na světě, která to dokázala! Umožnil
to výzkumný jaderný reaktor, tehdy s označením VVR-S. Za ty roky prošel řadou mo-

Minimálně dvě z akcí letos vybočily
z běžného chodu. Byla to návštěva premiéra ČR Bohuslava Sobotky při příležitosti
zahájení provozu projektu Udržitelná energetika (Sustainable Energy, SUSEN). SUSEN si pozornost zasloužil nejen pro finanční náročnost (ze zdrojů EU a rozpočtu
ČR bylo investováno do Řeže a pracovišť
v Plzni celkem 2,7 miliardy korun), ale
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sousedství
dernizací, používá se v něm z bezpečnostních důvodů nízkoobohacené palivo,
spravuje jej společnost Centrum výzkumu
Řež a nese dnes označení LVR-15. Historické i aktuální záběry odvysílala Česká
televize, internetové televize a psali o tom
všude, i v Naší vesnici…
K nejrozsáhlejším mezinárodním akcím
roku 2017 co do počtu účastníků i významu patřilo setkání více než devadesáti odborníků, tzv. kabelářů, na semináři „Kvalifikace – ověření způsobilosti – zařízení pro
jaderné elektrárny“. V přednáškových blo-

cích z mezivládních ujednání tzv. závěrů
Melkského procesu. Na organizaci akce se
vedle ÚJV Řež a Centra výzkumu Řež podílel i ČEZ a Státní úřad pro jadernou bezpečnost. Rakouskou delegaci vedl Andrea Molina, ředitel odboru koordinace jaderných
záležitostí Spolkového ministerstva zemědělství, lesnictví, životního prostředí a vodního hospodářství. Za vynikající reprezentaci českého přístupu k jaderné bezpečnosti
vyslovila organizátorům z Řeže uznání sama Dana Drábová, předsedkyně SÚJB.
A ještě tečka na závěr: I letos dorazilo
na Den otevřených dveří v areálu ÚJV Řež
a na pracoviště Centra výzkumu Řež, Ústavu jaderné fyziky AV ČR a Ústavu anorganické chemie AV ČR ve dvou dnech (jeden
patří školám) na čtyři sta zájemců. Přišlo
by i víc, ale laboratoře ani reaktory nejsou
„nafukovací“. Trvalý zájem o jadernou
energetiku, výzkum a moderní technologie,
které k ÚJV Řež neodmyslitelně patří, nás
nejen těší, ale i zavazuje.
Vladimír Věrčák, ÚJV Řež, a. s.

cích si vyměňovali informace o nejnovějších poznatcích oboru, národní legislativě
a opatřeních k posilování bezpečnosti
energetických zařízení, především jaderných elektráren.
Důležitým úspěchem skončilo expertní
česko-rakouské jednání o svědečném programu a hodnocení integrity tlakové nádoby Jaderné elektrárny Temelín. Uskutečnilo
se v rámci naplňování závazků vyplývajíNaše vesnice 4/2017
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FESTIVAL DOKUMENTÁRNÍCH FILMŮ
POLEPŠOVNA DUCHA

2018

Polepšovna ducha připravuje na březen a duben příštího roku
2. ROČNÍK FESTIVALU DOKUMENTÁRNÍCH FILMŮ doŘEŽ 2018.
Projekce budou probíhat vždy ve čtvrtek a pátek. Nabídnou ﬁlmy o přírodě
a životním prostředí, umění a hudbě. Tituly na které se můžete těšit jsou např.:
Earth: Den na zázračné planetě • Příběh lesa • Raﬀaello: Lord umění
Botticelli: Inferno • Nick Cave: 20 000 dní na Zemi ...a další
Pro přesná data a program sledujte začátkem roku 2018
webové a facebookové stránky Polepšovny ducha:
www.polepsovnaducha.cz | facebook.com/polepsovnaducha

JAN SVĚRÁK & ZDENĚK SVĚRÁK

SVĚRÁK & ZDENĚK SVĚRÁK
POJANSTRNIŠTI
BOS

PO
STRNIŠTI
Konferenční
sál ÚJVBOS
Řež

čtvrtek
25. 1. 2018
od 18.30
Konferenční
sál ÚJV
Řež h

čtvrtek 25. 1. 2018 od 18.30 h
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