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Strategický rozvojový
plán obce Husinec

Jak budeme v Husinci žít za 10 let? Vyjádřete se k návrhu
budoucího směřování rozvoje obce a konkrétních záměrů.
Vizi rozvoje Husince do roku 2028 najdete v příloze.

zastupitelstvo
Souhrn usnesení ze zasedání zastupitelstva
obce Husinec konaného dne 18. 12. 2017
usnesení č. 1/10/2017: ZO Husinec schvaluje cenu stočného pro tlakovou kanalizaci ve
vlastnictví obce Husinec na rok 2018 ve výši 33,20 Kč/m3 s platností od 1. 1. 2018.
usnesení č. 2/10/2017: ZO schvaluje přijetí závazných ukazatelů pro ZŠ a MŠ Husinec-Řež
na kalendářní rok 2018, přesné částky jsou uvedeny v příloze č. 1 – dopisu řediteli školy.
usnesení č. 3/10/2017: ZO Husinec schvaluje převedení odpisů nemovitého majetku za rok
2017 do fondu investic ZŠ a MŠ Husinec-Řež. Přesná částka bude vyúčtována v průběhu
ledna 2018 a případný přeplatek bude vrácen na účet obce Husinec jako zřizovatele školy.
usnesení č. 4/10/2017: ZO Husinec vyhrazuje problematiku ulice Zahradní, Řež související
s podáními… k vlastnímu projednávání a rozhodování.

Souhrn usnesení ze zasedání zastupitelstva
obce Husinec konaného dne 29. 1. 2018
usnesení č. 1/1/2018: ZO Husinec bere na vědomí rozpočtové opatření č. 8/2017 ve znění
přílohy č. 1 tohoto zápisu, jímž došlo k úpravě rozpočtu roku 2017 na základě dosažené
skutečnosti.
usnesení č. 2/1/2018: ZO schvaluje OZV č. 1/2018 o stanovení částí společných školských
obvodů základních škol ve znění přílohy č. 2 tohoto zápisu.
usnesení č. 3/1/2018: ZO Husinec schvaluje vizi, cíle a opatření návrhové části Strategického
plánu rozvoje obce Husinec v letech 2018–2028 ve znění přílohy č. 3 tohoto zápisu.

Vaše názory nám pomáhají rozhodovat se,
nenechávejte si je pro sebe!
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Kamerový systém
pro větší bezpečnost v obci
Zastupitelstvo obce schválilo v rozpočtu
na rok 2018 částku na první body kamerového systému v obci. Otázka veřejných
prostranství hlídaných kamerami je choulostivá věc a zastupitelé jsou si toho převážně vědomi. Někteří obyvatelé vnímají kamery jako zásah do soukromí (i já to tak cítím),
byť by měly sledovat samozřejmě pouze
veřejná prostranství.
O kamerách v obci se hodně mluvilo i na
schůzkách pracovní skupiny ke strategickému plánu. Při rozhodování, kam kamery
umístit, se opíráme i o výstup z dotazníku
z podzimu 2016, kde se zhruba polovina
respondentů vyslovila pro jejich instalaci,
druhá část proti.
Budování kamerového systému, který má
sloužit větší bezpečnosti v obci, musí být
proto otázkou veřejné diskuze, zejména pokud budou kamery umisťovány do míst, kde
trávíme nebo můžeme trávit delší čas (dětská hřiště, škola a okolí, ulice a křižovatky,
Vandalismus v obci: Cyklistické prvky
kontejneroviště, autobusové zastávky…).
V první etapě, plánované na rok 2018, by v bikeparku rozježděné čtyřkolkou.
měly být umístěny tři kamery, které budou kontrolovat přístupové cesty do obce na místech, která nejsou vnímána kontroverzně. Cílem je mít možnost zkontrolovat auta přijíždějící do obce a z ní odjíždějící – například pro případ krádeží. Jedna kamera tak bude na
příjezdu do obce na Hlavní silnici u odbočky na Husinec, druhá pak u lomu. Obě budou
schopné rozlišit SPZ auta. Třetí kamera by měla sloužit kromě jiného bezpečí uživatelů
vlaku a sledovat bude vlakovou zastávku, lávku a část prostoru před ÚJV. Zároveň
bude důležitá v případě povodně.
Zásadní je, že nikdo z obce (zastupitelé či zaměstnanci) nebude mít přístup k uloženému záznamu z kamer, ten bude k dispozici pouze obecní policii a Policii České republiky. Pracovníci obce budou moci vidět pouze záběry kamer v aktuálním čase (tj. co se
Naše vesnice 1/2018
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zkpurlát vu yr az o b c e
děje v tom okamžiku, kdy se někdo dívá
na monitor), což je důležité třeba pro
kontrolu, že kamery fungují. Vše vychází
ze zákona na ochranu osobních údajů,
jemuž je celý provoz kamerového systému podřízen.
Do dalších let je tedy třeba mluvit
o tom, zda je rozumné mít kamery kon
trolující přístup do školy a školní hřiště
a mít tedy informaci o každém, kdo do
areálu školy vstoupí. Totéž se týká dětských hřišť, kde jsme v posledních měsících řešili ne bezvýznamný vanda
lismus. Méně kontroverzní bude asi
umís
tě
ní kamer na (průběžně ničené)
autobusové zastávky nebo ke stanovištím kontejnerů, nicméně ke všemu by

Vandalismus v obci: Tráva zničená pneumatikami na Husinecké skále.

měla mít veřejnost možnost se
vyjádřit, třeba prostřednictvím
pracovní/poradní skupiny.
Je třeba vědět, že i když je
naše obec bezpečná, co se týče
pohybu osob, ke krádežím
a vandalismu zde dochází,
a to bohužel ne bezvýznamně.
Pro rozhodování o umísťování
dalších kamer bychom měli
být informováni o přestupcích
a trestných činech řešených
v obci, a v tom nám Obecní
policie Zdiby zůstává zatím
dost dlužna.
Jana Münzbergerová

Vandalismus v obci: Autobusová
zastávka...
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Zprávy ze školy
Po vánočních prázdninách se školní
život rozjel opět naplno, ve škole jsou
slyšet dětský smích a křik, což je známka toho, že je vše tak, jak má být.
V uplynulém období jsme se zúčastnili
mnoha výstav, exkurzí, představení v divadlech a dalších akcí, které nám velmi pomáhají při vzdělávání. Děti jezdí do solné
jeskyně, kterou si velmi oblíbily, pod vedením paní Jaklové pečují o své zoubky
v rámci projektu Dětský úsměv. Ze žáků
školy se stali zdatní plavci, všichni totiž
úspěšně absolvovali plavecký výcvik v bazénu Šutka v Praze. Plavat začnou na konci
února i děti ze školky, kterým držíme palce,
aby vše zvládly stejně úspěšně, jako se to
podařilo jejich starším kamarádům. Dokonce k nám dorazí i mobilní planetárium,

zhlédneme dva pořady – „Se zvířátky
o vesmíru“ a „Jak měsíc putoval ke Slunci
na návštěvu“.
V polovině února jsme uspořádali Masopust, kdy děti a žáci v masopustních maskách vyrazili v průvodu k obecnímu úřadu,
kde si společně se zástupci obce zazpívali
písně. Od paní starostky pak každý dostal
výbornou koblihu, která měla v mrazivém
počasí obzvlášť skvělou chuť.
Rádi vás uvidíme 14. března při příležitosti Dne otevřených dveří, kdy můžete od 8.00 do 14.00 přijít nasát školní
atmosféru přímo do jednotlivých tříd, ve
kterých bude probíhat výuka.
Na setkání se těšíme.
Mgr. Josef Hrubý, ředitel

Volby do školské rady
z řad zákonných zástupců žáků se konají 9. 4. 2018 ve škole.
Kandidáti: p. David Brož, p. Petr Mixa, p. Andrej Plecháček.

Zápisy do ZŠ a MŠ
Zápis do 1. třídy se koná 19. 4. od 13.00 do 18.00 hodin.
Zápis do MŠ se koná 9. 5. a 10. 5. od 13.00 do 18.00 hodin.
Pište do Naší vesnice! Stojíme o vaše příspěvky k jakémukoliv tématu, probíranému nebo ne,
otevřít ho můžeme vždycky. Periodický tisk územního samosprávného celku. NAŠE VESNICE
vydává Obecní úřad Husinec-Řež, uzávěrka 28. 2. 2018, registrováno u OkÚ Praha východ
č. MK ČR 12688. Redakce: tel. 220 940 309,
e-mail: ou@husinec-rez.cz, www.husinec-rez.cz
Zpravodaj je tištěn díky podpoře ÚJV Řež, a.s.; www.ujv.cz
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Atelier Jarmily Králové
I v letošním roce především přinášíme
příležitost zastavit se a tvořit. Malování
a kreslení, to není jen osvojení technik,
ale především rozvinutí naší fantazie,
hravosti a možnost vidět svět z trochu
jiné perspektivy, než jsme zvyklí.
Mezi naše základní a velmi vyhledávané
kurzy patří ty, které jsou zaměřené na děti.
Co je klíčem našich výtvarných kurzů?
Seznamujeme děti a odvážné dospělé
s různými výtvarnými technikami a především koncipujeme výuku tak, aby vedla
k rozvoji tvořivosti, soustředění a ke zvýšení sebevědomí dětí. Hravou formou, která
není primárně zaměřená na výsledek, si
účastníci přirozeně osvojují dovednosti vyučované na vysoké škole.

Poušť Gobi, Mongolsko.

Přestože je zima ještě v plné síle, my už
myslíme na léto. I letos chystáme dva příměstské výtvarné tábory a upřímně řečeno
je to naše srdeční záležitost. Na tábor, který
bude poslední týden v srpnu, již můžete

Chichén Itzá, Mexiko.

své děti přihlásit. Červencový termín bude
ještě upřesněn.
Atelier je zároveň malou galerií a návštěvníci mají možnost prohlédnout si mou
volnou tvorbu. Poskytuji také individuální
konzultace. Způsob, jakým tvořím, odráží
moje celoživotní vzdělávání a osobní rozvoj. Mnozí lidé, když začínají tvořit, hledají
inspiraci a ptají se mne, odkud pochází
náměty mých obrazů. Rozmanité náměty
pochází především z cestování po celém
světě. Stála jsem u pramene Gangy v daleké Indii, strávila jsem čas, stejně jako
Beatles, v Rišikéši. Navštívila jsem Dalajlámu v McLeod Ganj, jeho sídle. Strávila
jsem tajně večer v blízkosti egyptských
pyramid a několikrát vystoupala na horu
Sinaj. Vyšplhala jsem v Mexiku na pyramidy v Palenque, Chichén Itzá, Tulumu
a Monte Albán. Projela jsem Mongolsko až
na samý konec pouště Gobi. Navštívila je-

Kroužky pro děti: středa 16–17 h, čtvrtek 16–17 h a 17–18.30 h
Kroužky pro dospělé: středa 17–21 h
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zero Bajkal s buddhistickým klášterem na
Rusi. Kanada mne okouzlila svou přírodou,
nedozírným otevřeným prostorem a divokými zvířaty, která se vůbec nebála lidí.
Viděla jsem mnoho kultur a navštívila mno-

ho míst. To vše je obsaženo v mých obrazech a to vše dál předávám. Každá cesta
vás promění a otevře nové obzory.
Jarmila Králová

Pár slov k filmové kultuře v obci
Díky podpoře a snaze ÚJV Řež zapojit se
do kulturního dění v naší obci proběhl na
podzim loňského roku v prostorách Konferenčního sálu ÚJV Řež již druhý ročník Pohádkového podzimu. Čtyři projekce opět
tyto prostory naplnily skoro k prasknutí.
Pouze film Kráska a zvíře měl menší návštěvnost. Byl zaměřen spíše na starší děti
a ukázalo se, že nejvěrnějšími diváky jsou
děti ve věku 5–10 let a jejich rodiče. Na
tuto skupinu se tedy budeme snažit zaměřit i příště. Na poslední „mikuláškou” projekci filmu Anděl páně 2 jsme pro děti připravili i dárkový balíček s perníčky čerta
a mikuláše a marcipánové jablíčko (díky za
jejich přípravu Markétě Haboňové a Tasty
Morning). Pro dospělé pak pár litrů svařáku. Návštěvnost byla opět veliká, přestože
film měla následně o Vánocích v programu
i Česká televize. Že by ten svařák? :-)
Na jaře proběhne schůzka s ÚJV Řež
o dalším směřování této pohádkové přehlídky. Snad se nám její formát podaří zachovat a budete se moci letos těšit na tituly
jako Ferdinand, Coco a další.
Začátkem tohoto roku jsme v Konferenčním sále ÚJV Řež promítali nejnovější
film Jana Svěráka Po strništi bos. Termín
jsme měli připravený tři měsíce dopředu,
takže nešlo počítat s tím, že se nám bude
Naše vesnice 1/2018

krýt s poslední televizní prezidentskou debatou. I tak byla návštěvnost velmi slušná.
A závěrečný spontánní potlesk byl tou
nejhezčí odměnou. Děkuji!
V březnu a dubnu letošního roku proběhne v prostorách Polepšovny ducha druhý ročník přehlídky dokumentárních filmů
doŘež 2018. Opět s podporou ÚJV Řež.
Všichni jste srdečně zvání. Program najdete na následující stránce. 16. 3. a 6. 4.
můžete s sebou vzít i děti. Filmy Earth
a Příběh lesa budou v českém znění a pro
děti máme speciální zlevněné vstupné.
V průběhu května bych v Polepšovně
ducha rád promítal na velkém plátně
a venkovním podiu záznam koncertu Hanze Zimmera „Live in Prague“. Termín ještě
upřesníme. Na závěr letních prázdnin opět
připravuji na jeden prodloužený víkend
v Polepšovně ducha již 4. ročník letního
filmového festivalu ŘežFilmFest 2018.
A jedna poznámka k dramaturgii našich
filmových projekcí: bohužel distribuční práva společností a také ochranná práva autorská omezují uvedení filmů v našich
technických podmínkách většinou na 4 až
6 měsíců po premieře v „klasických velkých kinech“ s nejmodernější digitální
technologií.
Rudolf Kresa
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FESTIVAL DOKUMENTÁRNÍCH FILMŮ

POLEPŠOVNA DUCHA

15. 3. – 27. 4. 2018
Polepšovna otevřena hodinu před začátkem každé projekce.
Další informace na www.polepsovnaducha.cz nebo facebook.com/polepsovnaducha

15. 3. Raffaello
19.30 hod.
vstupné 70 Kč

Lord umění

Intenzivní portrét jednoho z nejlepších renesančních umělců,
který měl vliv na rozvoj celého světa umění.

16. 3. Earth

19.30 hod.
vstupné 70 Kč
děti 30 Kč

Itálie, 2017
90 min, s titulky

Velká Británie / Čína, 2017
95 min, v českém znění

Den na zázračné planetě

Během jediného dne putujeme spolu se sluncem od nejvyšších
hor k těm nejvzdálenějším ostrovům, až do labyrintů velkoměst.

5. 4. Nick Cave
19.30 hod.
vstupné 70 Kč

20 000 dní na Zemi

Velká Británie, 2014
96 min, s titulky

Záznam 24 hodin v životě rockové hvězdy přináší zachycení
procesu umělecké tvorby na pozadí kombinace reality a fikce.

6. 4. Příběh lesa

19.30 hod.
vstupné 70 Kč
děti 30 Kč

Díky unikátním metodám natáčení dokážou tvůrci autenticky
převyprávět příběh lesa od doby ledové až po současnost
a zachytit vzrušující koloběh života, který ohromí i dětské diváky.

26. 4. Botticelli
19.30 hod.
vstupné 70 Kč

Francie
2015, 97 min
v českém znění

Inferno

Německo / Itálie, 2016
96 min, s titulky

Inferno je fascinujícím průzkumem ukázující překvapivě temnou
stránku renesančního umělce, proslulým idylickými malbami.

27. 4. Eric Clapton
819.30 hod.
vstupné 70 Kč

Life in 12 Bars

Velká Británie
2017, 135 min
s titulky

Naše
Dokument naskytne možnost nahlédnout do zákulisí Ericových
nejlepších koncertů, domácích videí, dopisů a osobních zápisků.
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Myslivost

Černá zvěř v roce 2017
V loňském roce jsme byli svědky značného rozruchu kolem černé zvěře. Příčinou byl výskyt afrického moru prasat (AMP)
ve zlínském okrese, který však měl dopad
na veterinární opatření v celé republice.
Závažnost této nákazy podtrhuje zapojení
všech odpovědných státních, veterinárních, zemědělských i mysliveckých organizací k potlačení tohoto problému. Zdá se,
že zavedení mimořádných opatření, včetně
nasazení policejních odstřelovačů, mělo
úspěch v tom, že se podařilo udržet nákazu
v relativně malém prostoru. I když pachové
i elektrické ohradníky nezajistily stoprocentní izolaci zvěře ve vymezeném území,
všechny nalezené nakažené kusy se vyskytly v ohnisku nákazy, v tzv. červené zóně. Z výše uvedeného vyplývá, že zavedená
opatření zůstávají nadále v platnosti včetně
mimořádných způsobů lovu.
Ačkoli se mimo území Zlínska AMP jinde
u nás neobjevil, je v zájmu snížení rizika
nákazy celostátní radikální redukce stavů
černé zvěře. Také Myslivecký spolek Zdiby-Klecany se v loňském roce věnoval odlovu
divokých prasat, a to jak individuálním lovem, tak na společných naháňkách. V roce
2017 bylo v naší honitbě odloveno celkem
31 kusů. Těžko říci, zda je to hodně či málo.
Na jedné straně nebylo u nás v loňském
roce zaznamenáno výrazné přemnožení
tohoto druhu zvěře, na straně druhé se
nedá populace v daném území úplně zli
Naše vesnice 1/2018

Ulovený 110kg kňour.

kvidovat. Také se musí počítat s tím, že
dochází k migraci z okolních honiteb či
nehonebních pozemků. Nám proto nezbývá
nic jiného, než pokračovat v odlovu dle
našich možností i v následujících letech.
Stejně tak pokračovat v ochraně lidí i zvěře
pomocí pachových ohradníků.
Proto jsme již zkraje letošního roku
uspořádali první naháňku. Bylo to v sobotu
27. ledna v lokalitách klecanského háje
a Masarykovy (Černé) skály. Obyvatelstvo
bylo na plánovaný lov předem upozorněno.
Navíc bylo dohodnuto, že členové Městské
policie Klecany uzavřou po dobu naháňky
lesní cesty, aby se případní sportovci nebo
turisté nemohli objevit uprostřed leče. Naháňka byla zajištěna po všech stránkách,
je proto škoda, že nebyla korunována úlovkem. Chceme tímto poděkovat vedení
města Klecany i městské policii za příkladnou spolupráci a věříme, že s ní můžeme
počítat i při dalších akcích.
Lubomír Smetana
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Milí sportovní přátelé,
vítám vás u prvního příspěvku v roce
2018. Za SK Husinec-Řež přeji všem
čtenářům v letošním roce hodně zdraví.
Na naší fotbalové scéně se toho zatím
letos moc neudálo, tak budou informace
o sportovním dění v naší obci všeobecné.
Naši malí fotbalisti a fotbalistky budou
mít tréninky opět ve středu od 17 hodin.
Po rozhovoru s šéftrenérem panem Srbou
mám informace o zahájení přípravy na
polovinu dubna. Pan Srba všem zájemcům
o náš mladý fotbal ještě upřesní zahájení
tréninků v závislosti na počasí.
A mužstvo

Naše hlavní mužstvo začne s tréninky
na umělé trávě pod osvětlením v průběhu
února. Bohužel na našem hřišti se trénovat
nedá, neboť schází zmiňované osvětlení.
Od dubna budete moci sledovat reprezentanty naší obce při trénování na našem
trávníku. Zahájení a průběh zápasů je přiložen a bude vyvěšen na našich webových
stránkách, na nových nástěnkách u obchodu a na nástěnce na hřišti. Těšíme se
na diváky, kteří nás přijdou povzbudit,
a my se jim odměníme hezkým fotbalem
a vítězstvím.
Stará garda

SG byla pod vedením pana Fialy, jak už
je to přes zimu zvykem, nejaktivnější. Přihlásili jsme se na turnaj starých gard. Tohoto turnaje na hřišti ČAFC se zúčastňujeme
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již několik sezon. Vždy jsou přihlášeny velice kvalitní týmy. Jak domácí hráči ČAFC,
tak Podolí, Jílové, Dukla a další jsou soupeři
nad naše síly. Bojovnost, vysoké nasazení,
hra nad naše možnosti a zápal pro hru nás
stále tlačí k lepším výsledkům.
SG – Jílové 2:5. Velice těžký zápas se
šťastnějším koncem pro Jílové. V zápase
jsme vedli 2:0. Soupeř dobýval naši branku, nedal nám trochu oddychu a nakonec
byl tím o kousek lepším týmem.
SG – Dukla 2:5. V tomto zápase jsme
od začátku tahali za kratší konec. Prohrávali jsme 3:1. Vzchopili jsme se a dotáhli na
3:2. Nadechovali jsme se ke konečnému
tlaku. Soupeř měl velké problémy s našimi
útočnými výpady. Bohužel naše velká snaha o vyrovnání vedla k oslabení obranné
hry a inkasovali jsme 2 góly.
SG – Podolí 2:9. V tomto zápase jsme
hráli jen poločas, který soupeř vyhrál 3:1.
Po poločase se naše hra rozpadla. Výroky
k druhému poločasu jsou zbytečné. Jen
někteří hráči by měli více hrát a méně
kecat.
Další dva zápasy odehrajeme 6. března
od 19.30 s ČAFC a 15.března od 19.30
proti Kazínu.
V prosinci proběhl tradiční vánoční
turnaj v klecanské tělocvičně. Byl to
krásný fotbalový den, který vyvrcholil finálovým zápasem mezi týmy Krtky a Bylo nás
pět. V úvodu zápasu vedl tým Bylo nás pět
2:0. Krtci zápas otočili, stav byl 5:2 v jejich
Naše vesnice 1/2018
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Rozpis jarních zápasů na sezonu 2017/2018
Datum zápasu

Čas zahájení

24. 3. 2018

15.00

Domácí – Hosté
Podlipan Přišimasy – SK Husinec-Řež

1. 4. 2018

16.30

SK Husinec-Řež – Sokol Škvorec B

8. 4. 2018

16.30

Volný los

15. 4. 2018

17.00

SK Husinec-Řež – Spartak Čelákovice

22. 4. 2018

17.00

Sokol Veleň – SK Husinec-Řež

29. 4. 2018

17.00

SK Husinec-Řež – AFK Nehvizdy B

6. 5. 2018

17.00

Sokol Klecany B – SK Husinec-Řež

13. 5. 2018

17.00

Slavoj Veltěž – SK Husinec-Řež

20. 5. 2018

17.00

SK Husinec-Řež – Sokol Větrušice

27. 5. 2018

17.00

Slavia Radonice – SK Husinec-Řež

3. 6. 2018

17.00

SK Husinec-Řež – 1. FC Líbeznice B

10. 6. 2018

17.00

Sokol Vodochody – SK Husinec-Řež (hřiště Kojetice)

17. 6. 2018

17.00

SK Husinec-Řež – Slavoj Lázně Toušeň

prospěch. Ale tým Bylo nás pět pod vedením Jiřího Charváta mač vyhrál 6:5. K vítězství gratulujeme.
31. 12. 2017 proběhl turnaj v pískovém
hokeji, který měl už svoje 15. pokračování.
Sešli jsme se v Husinci a odehráli v krás-

ném silvestrovském počasí úspěšně a ve
zdraví celý turnaj. Vítězem turnaje byl tým
PVV vedený Radkou Štěpánovou. Děkujeme všem týmům za účast a těšíme se na
další ročník.
Stanislav Strnad, prezident klubu

9. ročník tradičního běžeckého závodu YARDYÁDA se koná
v sobotu 21. 4. 2018 v areálu Polepšovny ducha od 13.00 h
Běh na 10000 a 20000 yardů
13.00
13.45
14.20
15.00
17.30

Dětský běh na 1000 nebo 500 yardů

prezence na 500, 1000, 10000 i 20000 yardů (startovné: děti zdarma, dospělí 120 Kč)
start běhu na 1000 yardů (914 m) a 500 yardů (407 m) pro děti do 14 let
vyhlášení výsledků – pozornost pro každého odvážlivce
start běhu na 10000 a 20000 Yrd – kategorie: muži/ženy
vyhlášení výsledků – odměny + pozornost pro každého

Potom posezení, občerstvení, pokec, pivko z řemeslného pivovaru Moucha, hudba,
tanec... Přijďte si zaběhat nebo jen zafandit!
Odkaz na mapku najdete na www.polepsovnaducha.cz
za pořadatele se těší Jarda Pína a team Polepšovny ducha

Naše vesnice 1/2018
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TOM Řež – na běžkách…
Po mnoha letech, jak jsme od pamětníků poslouchali, kdy byl turisťák přes
zimu každý víkend na chalupě, jsme si
řekli, že to taky dáme! Postavíme děti
a sebe na běžky a využijeme zázemí,
které nám Knínice nabízí.
První plánovaný víkend jsme s velkým
zármutkem na základě nepřízně sněhových podmínek museli zrušit. Ovšem ten
druhý, kdy byly Krušné hory poctěny menší
nadílkou sněhu, se povedl. V pátek
19. 1. 2018 odpoledne jsme auty dorazili
do vymrzlé chalupy a intenzivně jsme začali topit. V sobotu byly na programu základy. Po snídani trocha teorie, co to jsou
běžky, a pak už jsme vyrazili kousek nad
Knínici, kde jsme si projeli 600 metrů dlouhou stopu. Udělali jsme vždy kolečko
s mírným stoupáním, technickým výstupem, mírným sjezdem a ve finále jsme

Ještě společné foto a vzhůru na lyže.
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sjížděli kolem velkého dubu zpět na začátek stopy.
Po obědě a krátkém odpočinku jsme
s sebou na trať vzali i lopatu. Po jednom
kolečku na zahřátí jsme si postavili skokánek a bezmála až do tmy jsme skákali

Dojezd pod skokánkem prověřil všechny.

a padali. Z terénní vlny se postupně stal
opravdový skokánek. Po večeři jsme hráli
na schovku, neboť chalupa je velká…
V neděli v 11 hodin už jsme byli opět ve
stopě. Zkoušeli jsme, jak to jede a jak namazat na závod. Start!!! Jedeme kolečko
na čas. Všichni to dokázali a dojeli do cíle
a pak se začalo blbnout. Skokánek, sjezd
a slalom… U všeho byla velká sranda
a všichni jsme si zajezdili. V jednu hodinu
jsme se vrátili na chalupu, naobědvali se,
zabalili, uklidili a hurá domů. Uvidíme, zda
ještě napadne nějaký sníh, abychom mohli
v březnu ještě vyrazit potrénovat.
Poslední víkend v březnu nás pak ještě
čeká Velikonoční Knínice, v plánu je výlet
do Teplic…
Naše vesnice 1/2018

zájmová činnost

Nazout běžky a vyrazit do stopy.

Rozbíhají se také přípravy na tábor,
jedeme v termínu 30. 6.–13. 7. 2018
opět do Milčic u Blatné. Přihlášky na

tábor přijímáme do konce března! Hezké jaro.
Jitka Kroupová, TOM Řež

Zprávy z lesní družiny
Tyto zimní měsíce nám přinášejí mnoho zážitků. Již jsme sjížděli na lopatách kopečky v Bajkparku, proběhla sněhová bitva,
zkoumali jsme led, jak roztává
i jak vzniká, ochutnávali řeřichu
a rukolu z našeho říjnového výsevu, obdivujeme klíčky cibulovin
a krásné kvítky sněženek a bledulí. Nezapomněli jsme ani na ptáčky, kterým věšíme na keř lojové
koule, směs oříšků a semínek a jablíčka. A samozřejmě fandíme našim sportovcům na OH.
Zkoušíme biatlon i obří slalom na speciálně upravených lyžích a snowboardu. Prostě si
skvěle užíváme.
Magda Frýbortová
Naše vesnice 1/2018
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Je před námi další
kubbová sezóna
S ní přichází několik novinek, o kterých
bychom vás rádi touto cestou informovali. V tuto chvíli jsou založené naše webové stránky www.husineckubb.cz, na kterých postupně najdete termíny turnajů,
zprávy z turnajů, fotogalerii a informace
o hráčích. Budeme rádi za jakékoliv podněty, co vám na stránkách chybí! V občerstvení Na Hřišti najdete i nástěnku s aktuálními informacemi nadcházejících turnajů.
Tento rok pro příznivce a fanoušky chystáme sérii turnajů HUSINECká ŘEŽba
2018. Půjde o tři turnaje, kdy jednotlivé týmy budou sbírat body do celkového hodnocení, a po posledním turnaji budeme znát
celkového vítěze této série. Každý turnaj
oceníme tři nejlepší týmy menšími cenami,
celkový vítěz získá kubbovou sadu a putovní pohár. A teď k tomu nejdůležitějšímu, kdy
se turnaje budou konat? Budou to tyto
soboty: 21. 4. , 18. 8. a 22. 9. Bližší informace o místě konání a pravidlech najdete

na facebookových stránkách Husinec
KUBB. Doufáme, že chuť a nadšení přiláká
co největší počet týmů a vytvoříme tak sérii,
která se bude opakovat i v následujících
kubbových letech!
Ani letos nebude chybět již tradičně
turnaj, který pořádáme na fotbalovém hřišti. Tento rok turnaj nebude patřit pod hlavičku Czech Kubb Open a pro hráče to
znamená, že letos nebudeme sbírat body
do celkového žebříčku. K žádné další změně nedojde, budeme stále hrát o náš putovní pohár, který je již druhým rokem
u týmu z Moravy a letos bychom už měli
zabojovat o jeho získání zpátky domů. Termín tohoto turnaje je stanoven na
26. 5. 2018.
V případě jakýkoliv dotazů či připomínek
nás neváhejte kontaktovat na facebookových stránkách, případně na e-mailu husineckubb@seznam.cz.
za spolek HUSINEC KUBB Katka Kohoutková

Vzpomínka na turisťák – část II.

Zveme vás srdečně na vzpomínkový nostalgický večer do
Polepšovny ducha, který se koná v sobotu 7. dubna.
Vzpomínat budeme na fenomén naší obce – TOM Řež, náš turisťák, Mirka Hodana a skvělá léta našeho a vašeho dětství. Vzpomínky pamětníků
vítány. Máme k dispozici fotky z let 1966–1991 a je jich moc, bude to
dlouhý večer, začneme v 17 hodin. Občerstvení zajištěno, vstup zdarma.
Těší se na vás Michal Pižla Novotný, Mary Těthalová, Ifča Pínová
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Když stavební úřad (ne)funguje
Náš spolek se již několik let snaží
o ochranu přírody v naší obci. K tomu je
důležitým předpokladem vědět předem
o plánovaných zásazích, které by potencionálně mohly narušit hodnotná území.
Právo na informace je garantováno zákonem o svobodném přístupu k informacím
z roku 1999. Je ovšem smutnou skutečností, že existuje státní instituce, která dokáže základní právo každé demokratické
společnosti, jakým jistě právo na informace je, občanům tvrdošíjně odpírat.
Jedná se o Stavební úřad Klecany, který
již v minulosti porušil v několika případech
zákon, jak bylo potvrzeno například v roce
2016 Krajským soudem v kauze nezákonně vydaného územního souhlasu.
Tentokrát se Stavební úřad Klecany
rozhodl o kreativní způsob výkladu zákona
o svobodném přístupu k informacím, když
informace odmítl poskytnout a posléze za
to požadoval úhradu 1776 Kč.
Nutno podotknout, že o informace jsme
žádali již minulý rok v březnu, kdy se dotčený úřad vůbec nenamáhal odpovědět,
přestože i zde platí zákonná lhůta na vyřízení žádosti 15, nejdéle však 25 dnů. Po
druhé urgenci nám paní Ing. Bartáková,
vedoucí stavebního úřadu, sdělila, že tyto
informace její úřad neposkytuje. Po třetím
dopise, ve kterém jsme opětovně upozorňovali na právo ke svobodnému přístupu
k informacím, začal úřad pro změnu vyžadovat úhradu za dohledání a zpracování
požadovaných informací.
Naše vesnice 1/2018

Nejenže úřad neměl na úhradu za zpracování nákladů žádný nárok, ale samotné
oznámení úřadu nesplňovalo ani základní,
zákonem stanovené náležitosti. Tímto se
úřad podle zákona připravil i o úhradu
nákladů, na které by jinak nárok měl (například za pořízení fotokopií). Krajský úřad
Středočeského kraje, kam jsme podali
odvolání, potvrdil naše stanovisko v říjnu
roku 2017 a přikázal Stavebnímu úřadu
Klecany poskytnout požadované informace bezplatně.
Stavební úřad Klecany se však rozhodl
ignorovat i nařízení svého nadřízeného orgánu, a proto jsme v prosinci loňského roku zasílali na krajský úřad žádost o vydání
opatření proti nečinnosti vůči Městskému
úřadu Klecany.
Zde krajský úřad rozhodl ještě koncem
prosince tak, že Stavební úřad Klecany je
povinen poskytnout požadované informace
do 15 dnů.
Do dnešního dne jsme informace, o které jsme žádali v březnu roku 2017, od
stavebního úřadu nedostali.
Skutečnost je tedy taková, že Stavební
úřad Klecany, který je placen z našich daní,
porušuje opakovaně platné zákony a ignoruje závazná rozhodnutí nadřízeného orgánu. My se ve svém volném čase budeme
dále domáhat toho, aby úřad začal respektovat platné zákony, které platí bez rozdílu
pro všechny.
za Spolek pro ochranu přírody a krajiny
Tomáš Brandýský
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Tříkrálová sbírka
Na koledu jsme s naší lesní družinou vyrazili ve složení Terezka Jaklová, Dorotka
Pancová, Anička Dymáčková a Terezka Bohatová. Počasí nám přálo, a tak není divu, že
jsme celé čtyři hodiny procházeli vesnicí
a zpívali a hráli. Měli jsme s sebou chrastítka
a tahací harmoniku. Odpoledne nás náramně
bavilo a naší koledou jsme vybrali necelé
2000 Kč, které jsme odevzdali farní charitě.
Děkuji všem.
Magda Frýbortová

Recyklovat – uklidit – rozdat –
prodat – vyhodit
Snažíme se vyčistit půdy a sklepy tak, abychom co nejmíň
vyhazovali a co nejvíc recyklovali a předávali dále.
	můžete do garáží obecního úřadu předat oděvy a vše, co
může sloužit k charitativním účelům.
budou přistaveny kontejnery na velkoobjemový odpad
24. 3.	
a zároveň vyhlašujeme 1. ročník blešího trhu, kde můžete
za symbolické ceny prodat to, co už nechcete, ale někomu
by to sloužit ještě mohlo.
7. 4.	budou přistaveny kontejnery na nebezpečný odpad a proběhne další ročník akce Ukliďme Česko – my budeme
uklízet Řež a Husinec.
A také připomínáme, že bývalá telefonní budka u pošty se stala biobudkou,
v níž můžete odložit rostlinky, kterých máte nadbytek, a někdo jiný by si je
třeba rád zasadil.
Podrobnosti na letáčcích na nástěnkách. Krásné jarní dny!

19. – 23. 3.

JM
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7. DUBEN
SOBOTA
2018

AKČNÍ nabídka FOTOKNIH
pro občany Husince a Řeže
Fotokniha A4 na výšku v tvrdých
potisknutelných deskách za cenu:

289 Kč - 44 stran
389 Kč - 66 stran
489 Kč - 88 stran
Osobní odběr v Řeži zdarma
Pokud máte o nabídku zájem, postupujte následujícím způsobem:
1) Stáhněte si zdarma aplikaci z našich webových stránek (http://www.efotokniha.cz/ke-stazeni/),
ve které si knihu sami sestavíte.
2) Zvolte produkt - 01_Fotokniha A4 (na výšku), sestavte si knihu a přímo v aplikaci vyplňte objednávku,
která se poté automaticky odešle spolu s daty pro výrobu knihy.
3) Do „komentáře“ ve druhém kroku objednávky je nutné vepsat VARIANTU SLEVY: HUSINEC
5) Po kontrole vaší objednávky vám následně zašleme emailem platební údaje.
Váš tým eFotokniha / www.efotokniha.cz / info@efotokniha.cz
Naše vesnice 1/2018
www.facebook.com/eFotokniha/
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(Za příplatek 70 Kč je možný i formát na šířku)

(Platnost akce do odvolání, počet obj. není omezen)

sousedství

Žijeme spolu
v naší „vesnici“
Pokud soužití obce Husinec (první písemná zmínka z roku 1227) a osady Řež
(první písemný doklad z roku 1088)
srovnáme s partnerstvím se společností
ÚJV Řež (založena roku 1955), jde
o kratší, i když ne nepodstatnou součást jejich, dnes už společné, historie
propojené víc, než mnozí tuší nebo ví.
Neviditelný servis
Obec Husinec neprovozuje vlastní čistírnu odpadních vod, zkráceně ČOV. Splaškové odpadní vody z obce jsou předávány do
areálové kanalizace ÚJV Řež a dále odváděny do zdejší mechanicko-biologické ČOV
s kruhovou nízkozátěžovou aktivací, která
byla dokončena v roce 2007. Vyčištěné
odpadní vody jsou vypouštěny do vodního
recipientu Vltava. Pro odborně orientované
čtenáře jen doplníme, že ČOV plní předepsané limity v ukazatelích: „organické látky“, nerozpuštěné látky a amoniakální dusík. Nedílnou součástí procesu čištění
splaškových odpadních vod je produkce
čistírenských kalů. V roce 2017 byla například produkce odvodněných kalů v množství 95,6 t/rok. Kaly jsou odváženy a likvidovány mimo areál, jak to předepisuje
platná legislativa.
Pro bezpečnost i pohodlí
Vodní zákon ukládá, aby majitelé pečovali o vodní díla. Do této kategorie spadá
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i hráz Vltavy podél areálu ÚJV Řež. Odstraňujeme proto náletové dřeviny, včetně
vzrostlých stromů a průběžně sledujeme

Pohled na budovu ČOV s kalojemem.

stav hráze. Aktuálně na hrázi dochází ke
kácení přibližně dvou třetin těchto stromů.
A to z řady důvodů. Nejdůležitější je samozřejmě zajištění bezpečnosti lidí, kteří se
pohybují po březích. Stromy vypadají většinou zdravě a mohutně, ale zdání často
klame. Podle odborného posudku u některých hrozí nenadálý pád masivních větví
nebo celého vykotlaného stromu, příkladem je topol u přístaviště. Dalším důvodem
je i plánovaná celková rekonstrukce hráze,
kdy chceme rozložením kácení v čase
zmírnit dopad na místní ekosystém.
Když jdete večer nebo brzo ráno, prostě
za tmy, po lávce přes Vltavu či přilehlou
ulicí kolem bývalého hotelu, tak vám na
Naše vesnice 1/2018

sousedství
cestu svítí osvětlení, jehož dráty vedou do
areálu. Elektřinu nevyrábí žádný z reaktorů, samozřejmě, ty jsou výzkumné, ale
bezpečnou cestu zajišťuje proud od vašeho
souseda ÚJV Řež. Řada obyvatel využívá
parkovací místa na parkovišti spravovaném ÚJV Řež a některé domy v „dolní“
Řeži jsou napojené na vodovodní přípojku
studniční vody z areálu. V letošním roce se
ještě chystá rekonstrukce a modernizace
autobusové zastávky na konečné u revitalizovaného parčíku a vybudování zpevněného chodníku, který povede od ulice
K Hotelu k Hlavní ulici a rekonstrukce
chodníku podél budovy jídelny.
Možná nevíte, že se tu i najíte
Možná i vám tady chybí gastronomické
zázemí, především restaurace s denním
provozem. Tento nedostatek odstraňuje
nově zrekonstruovaná jídelna ÚJV Řež.
Každý všední den si lze zajít od 6.00 h ráno

Dřevorubec ve vykotlaném kmeni topolu.

až do 10.30 h (třeba cestou na nádraží) na
snídani nebo od 11.00 h do 14.00 h na
oběd do Restaurace Aramark. Polední meNaše vesnice 1/2018

Pohled do zrenovované jídelny.

nu nabízí dvě polévky, čtyři tzv. hotovky,
z toho jedna bez masa, dále minutkové
jídlo a na své si přijdou i vyznavači zdravé
stravy. Najíst se můžete jak na místě v příjemném, moderním prostředí, tak si odnést
porci, třeba pro celou rodinu, v krabičce
s sebou. A k tomu doplňkový prodej od
minerálek, džusů přes saláty a jogurty až
po pečivo či sladkosti. Navíc čas od času
připravuje provozovatel jídelny speciální
kulinářské akce jako ochutnávku pro nás
exotických jídel.
Jak vidíte, ÚJV Řež, a. s., s vámi žije.
A to jsme ještě nepsali o spolupráci s organizacemi a sdruženími v obci, filmových
projektech v Konferenčním centru a dalších společných aktivitách. Tak třeba
příště.
-věr-
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23. 3. Jarní jarmark; 29. 4. Bajkárna; 30. 4. Pálení čarodějnic;
23. 6. Dětský den a slavnosti na řece; 8. 9. Cross Country;
15. 9. Slavnosti pravého a levého břehu;
2. 12. Rozsvěcení vánočního stromu
Kontejnerový svoz bioodpadu – 3. víkend v měsíci
Svoz biopopelnic – pondělí sudý týden
Sběr oděvů pro Charitu 19. – 23. 3.
Velkoobjemový odpad a Bleší trh 24. 3., 13. 10.
Nebezpečný odpad 7. 4., 20. 10.
Ukliďme Česko 7. 4.
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