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Předvolební diskuse subjektů
kandidujících do zastupitelstva

Společně pro Husinec a Řež
a Žijeme v Husinci a Řeži
v úterý 2. října od 18 hodin
v konferenčním centru újv.
Třetí kandidující strana Nezávislí a čssd
se z vlastního rozhodnutí diskuse nezúčastní
a také nevyužije prostor pro představení
se voličům uvnitř zpravodaje.
Prezentace subjektů kandidujících
do zastupitelstva obce na stranách 38 až 41.

slovo starostky

Milí spoluobčané,
za dva týdny tady máme volby do obecního zastupitelstva a tedy chvíli, kdy všichni
můžeme svým hlasem ovlivnit další vývoj Husince a Řeže. Pro mě tento okamžik navíc
znamená rozloučení. Ve vedení obce jsem byla osm let, nejdříve jako místostarostka, nyní
jako starostka. Osm let je dost na to, abych předala našemu místnímu společenství to, co
dokážu a co považuji za nejlepší. Pracovala jsem s velkým nasazením a se zásadou být
otevřená, rovná a snažit se chápat a spravedlivě posuzovat potřeby všech, kdo tu žijí.
Nadřadit potřeby většiny potřebám jednotlivců, udržet odstup, i když pocitově jsem to
třeba i vnímala jinak. Práce ve vedení obce je radostná a vyčerpávající zároveň, a jestliže
se našla mladá žena, kterou považuji za pracovitou a čestnou a která je v případě úspěchu
našeho sdružení Společně pro Husinec a Řež ochotná v mé práci pokračovat, s důvěrou jí
ji předám.
Vlivu na směřování naší obce se nevzdávám, do zastupitelstva kandiduji, jen už ne na
funkci starostky či místostarostky. Chci dál mít vliv na to, že Husinec a Řež zůstanou tím
místem, v němž se obyvatelé cítí spokojenými sousedy a rádi se vracejí – z práce i ze
světa.
Věřím, že naše obec bude pokračovat současným směrem i po volbách a nové zastupitelstvo bude chránit vyváženost, zeleň a přírodu, nepovolí nepřiměřenou výstavbu a bude budovat infrastrukturu, která přispěje k pohodlí, klidu, bezpečí a spokojenosti. Volby
jsou jednou za čtyři roky příležitost dosavadní cestu potvrdit, nebo změnit. Výhodou těch
komunálních je, že kandidáty většinou známe, víme, jak se projevují ve společenství obce,
víme, jestli je za nimi opravdová práce pro komunitu nebo jenom řeči.
Vážení řežští a husinečtí obyvatelé, děkuji za zpětnou vazbu, kterou jste mi po dobu
mého působení ve funkci starostky poskytovali. Děkuji za podporu, která mi pomohla
setrvat na cestě, již jsem považovala a stále považuji za správnou. Děkuji za otevřeně
vyjádřenou kritiku, protože mi mnohdy pomohla korigovat moje chyby.
Přeji 5. a 6. října šťastnou ruku, a hlavně k volbám přijďte!
Jana Münzbergerová

Volby do obecního zastupitelstva
v pátek 5. října 2018 od 14 hodin do 22 hodin
v sobotu 6. října 2018 od 8 hodin do 14 hodin
Volební místnost je jako obvykle v budově obecního úřadu v Řeži
v zasedací místnosti, ulice U Radnice 64. K volbám si nezapomeňte přinést
doklad totožnosti, jinak vám nebude umožněno volit!
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zastupk
i tuel ltsutrvao
Souhrn usnesení k zápisu č. 3/2018
ze zasedání zastupitelstva obce Husinec
konaného dne 25. 6. 2018
usnesení č. 1/3/2018: ZO Husinec 1. projednalo výsledek hospodaření Základní školy
a mateřské školy Husinec-Řež, příspěvkové organizace, IČO: 70991073, se sídlem Řež
č.p. 17, 250 68 Husinec, zřízené obcí Husinec, za rok 2017 a 2. projednalo a schvaluje
účetní závěrku uvedené organizace sestavenou k 31. 12. 2017.
usnesení č. 2/3/2018: ZO Husinec schvaluje rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření
Základní školy a mateřské školy Husinec-Řež, příspěvkové organizace ve výši 330 265,31
Kč takto: 1. 50 231 Kč do Fondu odměn a za 2. 280 034,31 Kč do Fondu rezervního.
usnesení č. 3/3/2018: ZO Husinec určuje částku 120 000 Kč z Fondu rezervního Základní
školy a mateřské školy Husinec-Řež, příspěvkové organizace na investici do potřeb
informačních technologií v Základní škole a mateřské škole Husinec-Řež.
usnesení č. 4/3/2018: ZO Husinec ruší usnesení 3/2/2018 ze dne 23. 4. 2018. (Usnesení
č. 3/2/2018: ZO Husinec Husinec schvaluje převedení částky 208 230 Kč ze zlepšeného
výsledku hospodaření z roku 2016 Základní školy a mateřské školy Husinec-Řež do fondu
odměn.)
usnesení č. 5/3/2018: ZO Husinec nařizuje Základní škole a mateřské škole Husinec-Řež,
příspěvková organizace, převést částku 208 230 Kč ze zlepšeného výsledku hospodaření
za rok 2016 do rozpočtu obce Husinec.
usnesení č. 6/3/2018: ZO Husinec určuje částku 208 230 Kč ze zlepšeného výsledku
hospodaření za rok 2016 na odměny za činnosti vykonávané na základě dohod o pracích
konaných mimo pracovní poměr pedagogickému i nepedagogickému personálu školy
a za tímto účelem ji obec Husinec poukazuje na účet Základní škole a mateřské škole
Husinec-Řež. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku kontrolou realizace usnesení.
usnesení č. 7/3/2018: ZO Husinec 1. projednalo výsledek hospodaření a závěrečný účet obce
Husinec za rok 2017 a účetní závěrku obce Husinec sestavenou k 31. 12. 2017. 2.
projednalo Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Husinec za rok 2017, ze
dne 9. 5. 2018, vypracovanou Krajským úřadem Středočeského kraje, odborem kontroly,
s výsledkem: nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 3. schvaluje: a) závěrečný účet obce
Husinec za rok 2017 a vyjadřuje s ním souhlas bez výhrad, b) účetní závěrku obce
Husinec sestavenou k 31. 12. 2017.
usnesení č. 8/3/2018: ZO Husinec schvaluje RO č. 3 ve znění přílohy č. 1 tohoto zápisu.
usnesení č. 9/3/2018: ZO Husinec vyjadřuje souhlas s pokračováním dotačního programu
„Příspěvek na úplatu za předškolní vzdělávání v obci Husinec“ za v současnosti platných
podmínek a pověřuje starostku provedením aktualizace stávajícího dotačního programu
pro rok 2018.
usnesení č. 10/3/2018: ZO Husinec 1. schvaluje odkup vybavení klubu Cesta nad údolím za
částku 65 000 Kč. 2. pověřuje starostku jednáním o pronájmu vybavení s novou
provozovatelkou klubu.
Naše vesnice 3/2018
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usnesení č. 11/3/2018: ZO Husinec schvaluje darovací smlouvu mezi obcí Husinec a I. H., V. F.
a B. N. na pozemky č.p. 483/14 a č.p. 483/20, k. ú. Husinec u Řeže, které uvedené osoby
darují obci Husinec za účelem budování chodníku ve znění přílohy č. 2 tohoto zápisu.
usnesení č. 12/3/2018: ZO Husinec schvaluje žádost o poskytnutí dotace města Kralupy nad
Vltavou o úhradu neinvestičních nákladů za žáky navštěvující školská zařízení zřizovaná
městem Kralupy n. Vltavou ve výši 3814,20 Kč ve znění přílohy č. 3 tohoto zápisu.
usnesení č. 13/3/2018: ZO Husinec schvaluje veřejnoprávní smlouvu mezi městem Kralupy
n. Vltavou a obcí Husinec o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Husinec ve výši 3814,20 Kč
ve znění přílohy č. 4 tohoto zápisu.
usnesení č. 14/3/2018: ZO Husinec schvaluje veřejnoprávní smlouvu mezi městem Brandýs
n. Labem-Stará Boleslav a obcí Husinec ve znění přílohy č. 5 tohoto zápisu, podle níž
město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav bude na základě § 63 odst. 1 zákona č.
128/2000 Sb. o obcích, v platném znění prostřednictvím svých orgánů vykonávat namísto
orgánů obce Husinec v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č.
250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich v rozsahu vymezeném § 105.
usnesení č. 15/3/2018: ZO Husinec schvaluje smlouvu o dílo na zpracování územního plánu
Husinec ve znění přílohy č. 6 tohoto zápisu, která bude uzavřena po ukončení výběrového
řízení mezi obcí Husinec a zhotovitelem, jenž předloží nejvýhodnější nabídku.
usnesení č. 16/3/2018: ZO Husinec stanovuje na základě § 67 a § 68 zákona č. 128/200 Sb.
o obcích ve znění pozdějších předpisů pro volební období 2018–2022 počet členů
zastupitelstva obce 9 (devět).
usnesení č. 17/3/2018: ZO Husinec schvaluje přistoupení obce Husinec do Sdružení místních
samospráv ČR na základě § 46 a § 84 odst. 2 písm. e zákona o obcích č. 128/2000 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů a čl. 3 Stanov Sdružení místních samospráv České republiky
a ukládá starostovi obce vyplnění příslušné přihlášky a její zaslání spolu s tímto usnesením
na adresu sídla Sdružení místních samospráv ČR, a to ve lhůtě jednoho týdne od jednání
zastupitelstva obce.
usnesení č. 18/3/2018: ZO Husinec schvaluje připojení obce k memorandu o spolupráci obcí
a spolků při koordinaci aktivit souvisejících s realizací investičních záměrů kolem silnice
II/608 a dálnice D8, které je přílohou č. 7 tohoto zápisu, v pozici pozorovatele a pověřuje
starostku, aby průběžně poskytovala zastupitelstvu informaci o dalším postupu. USNESENÍ
NEBYLO SCHVÁLENO.
usnesení č. 19/3/2018: ZO Husinec schvaluje prodej požárního automobilu Avia 30 RZ 2S1
7651 v majetku obce Sdružení dobrovolných hasičů obce Husinec zastoupenému
starostkou Kateřinou Studničkovou za cenu 275 Kč.
usnesení č. 20/3/2018: ZO Husinec schvaluje zřízení služebnosti vedení inženýrské sítě na
pozemku č. parc. 220/8 v k. ú. Husinec u Řeže pro ČEZ Energo, s. r. o. v rozsahu výkresu,
který je přílohou č. 8 tohoto zápisu.

4

Naše vesnice 3/2018

z p r á v yk u
zlo
t ub rcae

Jak správně volit
do zastupitelstva obce
Nejpozději 3 dny před termínem voleb tedy 5. a 6. října vyndáme ze schránek obálku
s volebním lístkem. Lístek je jen jeden a jsou na něm zapsány všechny volební
strany, které se přihlásily v obci Husinec do voleb.

Pro správné hlasování potřebujeme mít následující informace:

Zastupitelstvo obce Husinec má 9 členů (a každý volič má tedy k dispozici 9 hlasů.
Reálně je to samozřejmě jeden hlas, který se skládá z 9 částí).

V obci Husinec kandidují 3 volební uskupení:

1 – Nezávislí a ČSSD
2 – Společně pro Husinec a Řež (sdružení nezávislých kandidátů)
3 – Žijeme v Husinci a Řeži (sdružení nezávislých kandidátů)

„Své“ členy zastupitelstva obce
můžeme vybírat několika způsoby:
Volím jedno volební uskupení: JaBílí
8 Žlutí
ko volič mohu mít jasno, že chci volit
kandidát č. 1
kandidát č. 1
kandidát č. 2
kandidát č. 2
celé konkrétní volební uskupení, bez
kandidát č. 3
kandidát č. 3
kandidát č. 4
kandidát č. 4
ohledu na to, kdo všechno je na jeho
kandidát č. 5
kandidát č. 5
kandidátním seznamu a v jakém pokandidát č. 6
kandidát č. 6
kandidát č. 7
kandidát č. 7
řadí. Zakřížkujete tedy celé volební
kandidát č. 8
kandidát č. 8
kandidát č. 9
kandidát č. 9
uskupení (do čtverečku v záhlaví vedle názvu uskupení). Tím jste dali
hlas všem kandidátům na lístku v pořadí, v jakém jsou napsáni.
Volím jedno volební uskupení, ale
někdo se mi na jejich kandidátce
nelíbí: Chcete-li dát hlas jednomu
volebnímu uskupení, ale nelíbí se
vám některý kandidát, můžete udělit
preferenční hlasy. Zakřížkujete před
jménem jen ty kandidáty, které chceNaše vesnice 3/2018

Bílí
kandidát č. 1
kandidát č. 2
kandidát č. 3
kandidát č. 4
kandidát č. 5
kandidát č. 6
kandidát č. 7
kandidát č. 8
kandidát č. 9

7
7
7
7
7

Fialoví
kandidát č. 1
kandidát č. 2
kandidát č. 3
kandidát č. 4
kandidát č. 5
kandidát č. 6
kandidát č. 7
kandidát č. 8
kandidát č. 9

Žlutí

Fialoví

kandidát č. 1
kandidát č. 2
kandidát č. 3
kandidát č. 4
kandidát č. 5
kandidát č. 6
kandidát č. 7
kandidát č. 8
kandidát č. 9

kandidát č. 1
kandidát č. 2
kandidát č. 3
kandidát č. 4
kandidát č. 5
kandidát č. 6
kandidát č. 7
kandidát č. 8
kandidát č. 9
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te mít v zastupitelstvu. POZOR, v tomto případě nesmíte zároveň zakřížkovat celou
kandidátku, jinak vaše preferenční hlasy nebudou brány v úvahu a hlasy dostane
celá kandidátka. Je třeba také vědět, že dáte-li méně než 9 hlasů, vaše neudělené hlasy
propadají, a to je škoda.
Volím uskupení, ale chci
Bílí
Žlutí
Fialoví
dát hlas i kandidátovi
kandidát č. 1
kandidát č. 1
7 kandidát č. 1
z jiné strany: Křížek do
kandidát č. 2
kandidát č. 2
kandidát č. 2
kandidát č. 3
kandidát č. 3
kandidát č. 3
čtverečku před název vokandidát č. 4
kandidát č. 4
kandidát č. 4
lebního uskupení a křížek
kandidát č. 5
kandidát č. 5
kandidát č. 5
kandidát č. 6
kandidát č. 6
7 kandidát č. 6
do čtverečku před jméno
kandidát č. 7
kandidát č. 7
kandidát č. 7
kandidáta z jiného uskupekandidát č. 8
kandidát č. 8
kandidát č. 8
kandidát č. 9
kandidát č. 9
7 kandidát č. 9
ní. Zakřížkujete-li kromě
celého uskupení například
tři další jména z jiných stran, znamená to, že volíte 6 kandidátů z preferovaného volebního
uskupení v pořadí, jak jsou uvedeni na kandidátce, a pak tři další.
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Volím zastupitele napříč
Bílí
uskupeními: Na volebním
kandidát č. 1
kandidát č. 2
lístku jednoduše zakřížkukandidát č. 3
jete ty kandidáty, které byskandidát č. 4
te chtěli mít v zastupitel✘ kandidát č. 5
kandidát č. 6
stvu obce (do čtverečku
kandidát č. 7
před jménem „vašeho“
kandidát č. 8
kandidát č. 9
kandidáta), bez ohledu na
volební uskupení. Každý
z nich pak dostane poměrnou část vašeho hlasu.

Žlutí
✘
✘
✘
✘

✗ Bílí
POZOR, křížků nesmí být více než 9,
jinak je váš hlas neplatný!

✘

✘
✘

Fialoví
✘

kandidát č. 1
kandidát č. 2
kandidát č. 3
kandidát č. 4
kandidát č. 5
kandidát č. 6
kandidát č. 7
kandidát č. 8
kandidát č. 9

kandidát č. 1
kandidát č. 2
kandidát č. 3
kandidát č. 4
kandidát č. 5
kandidát č. 6
kandidát č. 7
kandidát č. 8
kandidát č. 9

✘
✘
✘

Žlutí
✘
✘
✘
✘
✘
✘

kandidát č. 1
kandidát č. 2
kandidát č. 3
kandidát č. 4
kandidát č. 5
kandidát č. 6
kandidát č. 7
kandidát č. 8
kandidát č. 9

kandidát č. 1
kandidát č. 2
kandidát č. 3
kandidát č. 4
kandidát č. 5
kandidát č. 6
kandidát č. 7
kandidát č. 8
kandidát č. 9

✗ Fialoví
✘
✘
✘
✘
✘

kandidát č. 1
kandidát č. 2
kandidát č. 3
kandidát č. 4
kandidát č. 5
kandidát č. 6
kandidát č. 7
kandidát č. 8
kandidát č. 9

Volební lístek si můžete přinést z domova již upravený (zakřížkovaný), případně vám
volební komise vydá lístek nový. Na volebním lístku křížkujete, nekroužkujete!
Jana Münzbergerová
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VLTAVSKÁ CYKLOSTEZKA ÚSEK
ÚHOLIČKY–LIBČICE NAD VLTAVOU –
pomalu, ale přeci jen kupředu
Pro cyklisty nepříjemný úsek mezi Úholičkami a Libčicemi v celkové délce 1,8 km by
se měl v budoucnu proměnit v příjemnou cyklostezku. Na tuto část trasy existuje projekt
s vydaným územním rozhodnutím platným do roku 2020. Tento projekt prosazuje „Dobrovolný svazek obcí (DSO) Údolí Vltavy“, jehož členem je i obec Husinec.
Středočeský kraj nechal vloni zpracovat „Koncepci rozvoje cyklistiky ve Středočeském
kraji na období 2017–2023“ https://www.kr-stredocesky.cz/web/regionalni-rozvoj/
koncepce-rozvoje-cyklistiky-2017-2023, která v daném úseku stanovuje dopracovat
projekt pro vydání stavebního povolení a získat stavební povolení na stavbu cyklostezky.
Středočeský kraj zařadil dokončení projektu do priorit roku 2018 a vypsal výběrové řízení
na jeho dopracování. Cyklostezka by měla vzniknout doplněním kamenného násypu při
břehu Vltavy a povede přímo podél vody, tj. pod železnicí. Nahradí tak velmi nebezpečnou
„divokou pěšinu“ nad železniční tratí mezi Řeží a Letkami a také poetickou a přírodně
velmi hodnotnou, ale téměř nesjízdnou část mezi Řeží a Úholičkami. Součástí stavby má
být i nájezdová rampa na lávku v Řeži.
Ivana Zrzavá

Chystaný úsek cyklostezky je na mapě zvýrazněn fialově.
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Oprava lávky v Řeži

KA

V
LÁ

Jak jste si už asi
všimli, probíhají opravy nátěrů na lávce
přes Vltavu. Vybroušení zkorodovaných míst
a aplikace nového nátěru by měla být dokončena nejpozději do
konce září. Opravy jsou
prováděny v režimu reklamací, protože na provedenou opravu lávky
z roku 2012 byla ve výběrovém řízení vysoutěžena dostatečně dlouhá
záruční lhůta v trvání 67
měsíců a zároveň byla
ve smlouvě o dílo stanovena bankovní garance do doby ukončení záruční doby.
Situaci trochu zkomplikoval fakt, že původního zhotovitele (společnost JHP, spol. s r. o.)
„koupila“ společnost STRABAG, na kterou přešla veškerá práva a povinnosti, ale nakonec
se podařilo se STRABAGEM reklamační opravy dohodnout.
A na závěr jedna mezi cyklisty dost diskutovaná zajímavost, PROČ se na lávce
ocitla značka „Cyklisto, veď kolo“? Důvod je prostý, pokud by provoz na lávce dovoloval průjezd cyklistů, muselo by být zvýšeno zábradlí (tj. fakticky by bylo potřeba ho celé
předělat). Měli jsme tedy dvě možnosti, buď osadit značku
za pár set korun, nebo za stovky tisíc předělávat zábradlí.
A tak nám prostě přišlo rozumnější z hlediska financí i bezpečnosti zvolit variantu se značkou.

LAMPA

NOVÝ POVRCH Z PLASTOVÝCH
ZATRAVŇOVACÍCH TVÁRNIC 5,8m2

LÍCOVÁNÍ S HRANOU STÁVAJÍCÍHO SLOUPKU
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Těší nás, že se v naší obci začalo kolo více používat jako
dopravní prostředek. Zejména k vlaku teď jezdí mnohem
více lidí na kole nebo na skútru. Stávající stojany bývají plné,
a tak budeme doplňovat dalších 6 ks.
Ivana Zrzavá
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Stavební úřad 10. září nařídil
okamžité vyklizení ubytoven
Stálé téma je „osídlení“ ubytoven
Nad Údolím, které patří společnosti
PMS, spol. s r. o., a stále více je to
téma nejen naší obce, ale i médií.
Společnost PMS pronajala pozemky
s ubytovnami firmě Betonage, která
zde ubytovává sociálně slabé občany
v zoufalých podmínkách – bez elektřiny, bez fungující kanalizace, nacpané
v malých pokojících, v absolutně nevhodných podmínkách žila spousta malých dětí.
Situaci mohla řešit Krajská hygienická stanice – neřešila, i když konstatovala ohrožení
infekčními chorobami. Stavební úřad nezasáhl, i když závažné stavební nedostatky znal.
Otázka proč je určitě na místě… Nadřízené orgány nereagovaly a nápravu nezajistily. Úřad
práce posílal dávky v hmotné nouzi, odbory sociální péče zůstávaly v klidu. Firma Beto
nage na naše dopisy nereagovala nikdy, i poplatky od nich vymáháme exekučně. Majitel
pozemku PMS reaguje přezíravě, najevo dává nezájem.
Teprve po dopisu přímo předsedovi vlády se do problému vložila Agentura pro sociální
začleňování a zmocněnkyně pro lidská práva a věci se pohnuly kupředu. Úřad práce začal
stěhovat rodiny s dětmi do lepšího bydlení a na podnět agentury svolal krajský úřad
schůzku, která by měla všechny instituce donutit k akci – zejména stavební úřad a hygienu. Na schůzku se dostavili všichni pozvaní, kromě PMS, Betonage a stavebního
úřadu (!).
Řešení vždy měl v rukou především developer PMS, spol. s r. o., jako majitel ubytoven.
Dobře věděl, že na svém majetku umožňuje obchod s chudobou, nepochybně stav „baráků“ zná a jejich naplněnost také. Další postup má několik možných scénářů. PMS buď
pozemky prodá (nyní je nabízí k prodeji za enormní cenu, kterou zájemci ani obec nejsou
ochotni a v případě obce ani schopni zaplatit) a v území proběhne výstavba nového investora, nebo přijde jednat s obcí a bude stavět firma PMS. Možné by také bylo, že se obec
spojí se soukromým investorem a v rámci tzv. PPP projektu (Public Private Partnership)
výstavbu Nad Údolím ovlivní i jako investor. V každém případě má lokalita zpracovanou
územní studii a jejího rámce se jakýkoliv investor musí držet. Úkolem pro nové zastupitelstvo je výstavbu v souladu s územní studií hlídat.
Jana Münzbergerová
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Snaha společnosti PMS zvýšit jednu
z ubytoven o dvě patra je prozatím
zažehnána!
Návrh nevhodného řešení výstavby v lokalitě Nad Údolím, kterým se měla stávající ubytovna zvýšit o dvě patra, nevyšel.
Povolení nástavby, vydané Stavebním úřadem Klecany v březnu letošního roku, bylo
zrušeno jako jednoznačně nezákonné.
Krajský úřad vyslyšel, v zásadě v celém
rozsahu, uplatněnou odvolací argumentaci obce Husinec, sousedů a Spolku pro
ochranu přírody a krajiny obce Husinec,
kteří se tomuto záměru aktivně bránili ve
formě podaných námitek.
Nyní bude stavební úřad pokračovat v řízení s tím, že musí stavbu posuzovat jako nový
bytový dům, k němuž bude nutné získat veškerá stanoviska dotčených orgánů. Z tohoto
hlediska jde o opravdu příznivé rozhodnutí, které nutí stavební úřad zohlednit zaregistrovanou Územní studii a v ní zafixovanou přiměřenou míru zástavby v území.
IZ

Dohledový kamerový systém:
otázky a odpovědi
V minulém čísle jste se mohli seznámit se základními informacemi o budovaném
kamerovém systému naší obce. Nyní vám předkládáme jeho podrobnější popis
v podobě několika otázek, které jsme za poslední období zaznamenali, a odpovědí
na ně.
K čemu má kamerový systém sloužit?
Obec nemá vlastní obecní policii a kamerový systém je jednou z technologických pomůcek,
která umožňuje přítomnost strážníka v ulicích alespoň částečně nahradit. Pokud vám
vykradli přes týden chatu nebo přes noc ukradli automobil, kontaktujte jako obvykle Obecní
policii Zdiby (OP Zdiby) nebo PČR, kteří jako jediní mají k záznamům přístup. Kamerový
systém není všelékem, ale pevně věříme, že přispěje ke větší bezpečnosti v obci.

10
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Kolik kamer a kde bude v obci instalováno?
V obci se budou nacházet 4 kamerová místa s celkem 5 kamerami: Vjezd do obce (ulice
hlavní) – 2 kamery (AXIS P1365-E Mk II+) schopné rozpoznat na vjezdu i výjezdu z obce
(Husinec a Řež) SPZ projíždějících aut. Vjezd do obce (lom) – 1 kamera (AXIS P5635-E
Mk II+), kterou je možné natočit v rozsahu 180 stupňů pro snímání silnice a Vltavy. Kamera disponuje funkcí 30násobného přiblížení. U samoobsluhy – 1 kamera (AXIS P5635-E
Mk II+), kterou je možné natočit v rozsahu 180 stupňů pro snímání ulice Nad Údolím.
Kamera disponuje funkcí 30násobného přiblížení. Lávka – 1 kamera (AXIS P5635-E
Mk II+), kterou je možné natočit v rozsahu 180 stupňů pro snímání prostoru lávky, vlakového nádraží a Vltavy. Kamera disponuje funkcí 30násobného přiblížení.
Jakým způsobem jsou kamerová místa zabezpečena?
Kamery i jejich příslušenství jsou v provedení, které je odolné proti vandalismu. Každé
z kamerových míst je komunikačně propojeno s dohledovým pracovištěm OP Zdiby. Pokud
je se systémem nevhodně manipulováno (násilné otevření krytu, dvířek či přerušení napájení), je policie okamžitě informována. Každé z míst je vybaveno záložní baterií pro
dlouhodobý provoz při odpojení napájení.
V jaké kvalitě je záznam pořizován?
Všechny instalované kamery zaznamenávají obraz ve vysokém rozlišení Full HD (1920 x
1080 obrazových bodů). Přenos dat je realizován pomocí kodeku h.264. Kvalita záznamu
je taková, že kamery jsou schopny rozeznat tváře například i za snížené viditelnosti, osoby
sedící ve vozidle apod.
Budou kamery fungovat i v noci?
Ano, všechny kamery jsou vybaveny systémem pro fungování i za snížené viditelnosti
s minimálním okolním světlem. Kamery pro rozpoznávání SPZ a kamera u lomu jsou
vybaveny systémem infračerveného přísvitu, který umožňuje noční snímání.
Kam se záznamy z kamer ukládají?
Záznam z kamer se ukládá do on-line datového skladu dodavatele kamerového systému,
kde je uložen po dobu 40 dnů, následně je nejstarší záznam přepsán nejnovějším. Pro
zvýšení bezpečnosti je záznam rovněž uložen přímo v kameře, pokud by došlo k výpadku
připojení k datovému skladu.
Proč se záznamy neukládají na obecním úřadě?
Žádný z objektů obecního úřadu nedisponuje technickým zázemím a konektivitou
potřebnou pro příjem a ukládání záznamu z kamer.
Naše vesnice 3/2018
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Jakým způsobem je zabezpečena komunikace mezi datovým skladem
a kamerami?
Pro přenos záznamu je využíván zabezpečený komunikační protokol HTTPS/TLS verze 1.2
se šifrováním AES128-SHA. Stejný způsob zabezpečení se používá také mezi datovým
skladem a dohledovým pracovištěm na OP Zdiby. Stručně řečeno: zabezpečení je na takové úrovni, že nikdo nepovolaný se k záznamům z kamer v principu nedostane.
Kdo může kamery ovládat?
Kamery mohou být ovládány z dohledového pracoviště OP Zdiby nebo z mobilních zařízení
pověřených pracovníků OP Zdiby nebo PČR.
Kdo má k záznamu z kamer přístup?
K záznamu může přistupovat pouze OP Zdiby a PČR, nikdo jiný, tedy ani obec. Z důvodů
technické správy a údržby může mít k záznamu teoreticky přístup ještě společnost provozující datový sklad. Prakticky však budou se záznamem pracovat jen pracovníci OP
Zdiby a PČR v rámci svých zákonem daných kompetencí.
Jakými oprávněními disponuje obec ve vztahu ke kamerovému systému?
Kontrola činnosti kamerového systému v podobě přijímání poplachových zpráv (otevření
krytu, porucha připojení, porucha záznamu atd.). Přístup k živému náhledu na obraz z kamer bez možnosti jeho uložení nebo stažení. Přístup je hlavně z důvodu provádění servisních prací typu čištění objektivu apod. a neumožňuje ukládání, zpětné přehrávání apod.
Jak je provoz kamerového systému ošetřen z hlediska ochrany osobních údajů?
Veškeré záznamy a zpracování osobních údajů jsou prováděny pouze ze strany OP Zdiby
a PČR v rámci jejich zákonem daných kompetencí. To je samo o sobě dostatečné pro
zpracování osobních údajů, souhlas jednotlivých lidí k tomu netřeba. U vjezdů do obce
budou viset informace o tom, že v obci je provozován kamerový systém se záznamem.
Informace o zpracování osobních údajů bude k dispozici na obecním úřadě a na webu
obce. Se společností provozující datový sklad bude uzavřena smlouva upravující problematiku zpracování osobních údajů. Bližší informace jsou k dispozici na obecním úřadě.
Ing. Zbyněk Kocur, Ph.D., IT specialista obce

Vaše názory nám pomáhají rozhodovat se,
nenechávejte si je pro sebe!
12
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Mgr. Lucie Dražilová je od
1. srpna novou ředitelkou školy
Po rezignaci Mgr. Josefa Hrubého, který školu vedl v minulém školním roce, byla na
základě výsledku konkursu do funkce ředitelky jmenována Mgr. Lucie Dražilová.
Své role se ujala 1. srpna a její energický přístup dává naději, že problémy s řízením
školy v posledním roce skončily a nová kapitola života ZŠ a MŠ se právě otevírá.
Přejeme paní ředitelce radost z ředitelování a osazenstvu školy radost ze školního
života!
Jana Münzbergerová

Vážení čtenáři, obyvatelé
obce, rodiče našich dětí,
nacházíme se na počátku nového školního roku 2018/2019. V pondělí 3. září
jsme jej slavnostně zahájili na prostranství před budovou školy. Přivítali jsme
19 prvňáčků, 24 druháků, 19 třeťáků, 18
čtvrťáků a 17 páťáků v základní škole,
v mateřské škole 49 žáčků.
V měsíci srpnu došlo ve škole k mnoha
organizačním a personálním změnám. Nastoupily nové paní učitelky, které se své
práce chopily s plným nasazením, elánem
a úsměvem na tváři. V budově školy proběhlo malování, skupina dobrovolníků rozvedla kabelový systém ke zlepšení IT techniky, byly nakoupeny skříňky do sborovny,
pomůcky pro děti, doplněny učebnice, na
zahradě proběhly výkopové práce a instalace pingpongového stolu.
Stejně jako vy jsem i já v očekávání, co
nám nový školní rok přinese. O dění v naší
Naše vesnice 3/2018

škole vás budeme informovat prostřednictvím webových stránek, elektronickou poštou, třídních a tripartitních schůzek, konzultací. Chceme rozvíjet přátelské a tvůrčí
prostředí, které momentálně na naší škole
panuje. Děti z mateřské i základní školy se
zúčastní mnoha akcí a projektů. Máme
nachystanou širokou nabídku zájmových
kroužků.
Celý tým se velice těší na naši vzájemnou spolupráci. Aktivně budeme pracovat
na tom, aby se děti cítily v naší škole co
možná nejlépe a návštěva školy se pro ně
stala radostí a každodenním potěšením.
Přeji nám všem, aby se nám nadcházející
školní rok vydařil a naše děti byly ve škole
šťastné.
S upřímným pozdravem,
Mgr. Bc. Lucie Dražilová,
ředitelka školy
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Zahradní slavnost
aneb „přijela pouť“
Jako rodiče prvňáků jsme zvedli hozenou rukavici a zhostili se úkolu hodného pravých kočovníků. Nebylo to úplně
jednoduché, neboť první ročník, který
uspořádali rodiče předešlých prvňáků
s paní učitelkou Švagrovou, to byla
pecka!!!
I my jsme zaklekli do startovních bloků
zodpovědně a hlavně včas.
Nakonec ale stačilo vymyslet téma (na
kterém jsme si totálně ujeli) a zvolit přípravný výbor (5 kusů), který se scházel
pravidelně od půlky března, neboť nápadů
a umu ode všech byla taková hromada, že
to prostě musel někdo regulovat .
Podařilo se nám složit kapelu z rodičů
třídy a její ozvučení (fakt s tím měli hroma-

du práce), zajistit zdarma nápoje a hélium,
zamluvit živého medvěda, sponzorské dárky do kola štěstí, to vše díky našim rodičům. Ti šikovnější z nás přiložili ruku k dílu
doslova – vyrobili kolo štěstí, střelnici, pa-
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pírové růže, originální dárky pro páťáky…,
opravdu poctivé „hand made“ nebo spíš
„Czech made“ . Paní učitelky ozdobily
s dětmi perníková srdce, která nakonec
chutnala všem nejvíc (nejdřív se prodala).
Před samotnou akcí jsme už jen dolaďovali
detaily oblečení, domlouvali rozmístění
atrakcí na zahradě, zkoušeli úvodní píseň
a choreografii a pekli (spíše tedy pekly)
dobroty k prodeji.
V den D (ve středu 20. června) jsme se
sešli na zahradě zalité sluncem v počasí
vpravdě tropickém. Chvíli po čtvrté již bylo
zahradní hlediště zaplněné k prasknutí
Naše vesnice 3/2018
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a naše nervozita stoupala snad stejně strmě jako teplota vzduchu. První na programu jsme byli právě my, rodiče prvňáků!
Slavnost jsme odstartovali skladbou Přijela
pouť, převlečení do černočervených barev
a po cikánsku nazdobení krepovými růžemi. S pomocí našeho soukromého Káji
Gotta jsme zpívali a kejklovali a jak ubíhaly
takty písně, naše počáteční nervozita odplouvala a místo ní nás zalévala vlna nadšení. Nebo to byly kapky potu na zádech?
 Jako správný tým jsme měli pojistku
proti výpadku paměti – naši druhou paní
učitelku Kláru Kidd, která nám k písni vyrobila transparent s textem a po celou dobu
ho držela nad hlavou. Prvňáčci dokonce
během písně přivedli živého medvěda.
Posléze následovala vystoupení školkáčků, dětí z kroužků a žáků všech tříd
naší skvělé školy. Tance a muzikály střídaly
Naše vesnice 3/2018

veselé tanečky, písničky a duchaplná vystoupení. Rozzářené dětské oči hledaly
v davu své pyšně se dmoucí rodiče a patrně ukápla i nejedna slza dojetí. Poslední,
ale nejdůležitější bylo rozloučení s páťáky,
kterých bylo letos jedenáct. Dostali od našich prvňáčků památeční dřevěné kroužky,
vyráběné naší maminkou Zdenkou, knížky,
šerpy, placky a papírovou růži. Jejich třídní
paní učitelka Vindušková pak obdržela celý
pugét papírových růží. Doják! Toto vše proběhlo v komorním a důvěrném tónu, kdy si
paní starostka připravila ke každému
osobní proslov a zakončila ho přáním do
jejich zářivé budoucnosti. Svá osobní přání,
přivázaná na balónkách, si nakonec pustili
k nebi. Velký doják na druhou !
A pak už mohla začít ta pravá pouťová
zábava. Kolotoč se roztáčel na plné pecky,

děti pobíhaly po zahradě a utrácely pouťovky, střílely na růže, roztáčely kolo štěstí,
převlékaly se a fotily ve fotokoutku, malovaly v písku a na obličej, mohly si pájet
pájkou na dřevo, kupovaly balónky a cukrovou vatu, a spolu s nimi jsme se i my,
dospělí, vrátili na čas do dětských let. Nad
tím vším se vznášela akrobatka na šále
a především zvuk naši rodičovské kapely-
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ýyýyý, která hrála tak skvěle, že se nikomu
ani nechtělo domů .
Díky všem štědrým účastníkům, kteří
kupovali pouťovky a přispěli dobrovolným
vstupným, se nám podařilo vybrat
28 853 Kč. Původním záměrem bylo věnovat vytěžený příspěvek na nákup knih do
školní knihovny. Jelikož však zisk výrazně
přesáhnul rozpočet na požadované knížky,
s novou paní ředitelkou bylo domluveno, že
by se cca půlka věnovala na zlepšování
prostředí školní zahrady, konkrétně svahu
u vstupu do školy (naučné tabule, úprava
svahu, oprava pergoly…). Možností je
spoustu a bude nás těšit, pokud započneme nějaký projekt, na kterém bude následně pokračovat další jistě skvělý tým letošních rodičů a dětí PRVŇÁKŮ 2018/19 .

Děkovačka
• Všem dětem a jejich rodičům dnes už
loňských prvňáků! Každý, kdo chtěl
a měl chuť, se přenesl přes časovou
vytíženost a finančně akci podpořil. Rodiče darovali, sháněli, připravovali, tvořili, pekli, chystali a aktivně se po celou
dobu pouti starali o všechny hosty. Přípravnému výboru, moderátorům, NESKUTEČNÉ rodičovské kapelééé!
• Naší skvělé paní učitelce Milušce
Volkové, která iniciovala každou schůzku společnou i výborovou. Všech se zúčastnila, a to bychom jí i omluvené 
hodiny odpustili. Dala nám obrovskou
podporu a chuť a také nepustila otěže,
neboť naše duše kočovníků se v určitých chvílích projevily jako autentické!
• Hance A., která vymyslela téma pouť,
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•
•
•
•

po kterém jsme se vlastně jen klouzali
a rozvíjeli ho, a Markétě S., která nám to
krásně ilustrovala. Wau!
Naší štědré obci, která sponzorovala
symbol, který by neměl na žádné pouti
chybět: KOLOTOČ!
Technickým službám, jejichž pracovníci nám postavili celou naši „základnu“.
A pak si ji zase odvezli zpět na úřad .
Spolku rodičů a přátel školy za to, že
daroval finanční prostředky na dárky
a šerpy pro odcházející páťáky.
Nejlepšímu publiku, jaké jsme mohli
mít! Kdo se zúčastnil, podpořil naši
školu a školku. Díky!!!

A co se nejvíc líbilo dětem?
Školkáčci:
• Nejvíc se mi líbilo kolo štěstí, protože jsem
si dvakrát vytočila pohádku s krtečkem.
• Mně se líbilo, jak jsem mamce pomáhala ve stánku prodávat chlebíčky.
• Kolotoč byl nejlepší!
• Já nevím, koláčky.

Prvňáci
• Asi střelnice. Bavilo mě střílet ze
vzduchovky.
• Mně se líbilo všecko! (aha) Jen ty culíky
mně tlačily.

Starší děti
• Mně se líbilo úplně všechno. Nejvíc asi
střelnice, fotokoutek a hlavně balónky,
jak jsme polykali hélium a mluvili změněným hlasem.
Team rodičů prvňáků 2017/2018

Naše vesnice 3/2018

škola a školka

Velká rekonstrukce počítačové
sítě v naší škole a školce
V průběhu prázdnin bylo ve škole a školce nečekaně živo. Kromě hledání nového
učitelského sboru, malování a úprav některých místností byla v celé budově
školy a školky realizována zásadní rekonstrukce počítačové sítě. Vzhledem
k jejímu neutěšenému stavu, který byl důsledkem dříve prováděných stavebních rekonstrukcí a dlouhodobě neřešených problémů, se škola dostala do stavu, kdy
v oblasti zabezpečení IT prakticky nic nefungovalo. I když má škola k dispozici vysokorychlostní internetové připojení (30/30
Mbit/s) nedokázala jej efektivně využít. Internet byl často nedostupný. Na řadě míst
nebyly dostupné zásuvky pro připojení
k počítačové síti. U nově instalované vzduchotechniky nešlo provádět její efektivní
konfiguraci. Aplikace a zařízení (interaktivní
tabule atd.) používané ve výuce nemohly
rozumně využívat internetové připojení.
Díky přebytku v hospodaření školy
umožnilo zastupitelstvo využití části finančních prostředků pro rekonstrukci počítačové sítě a jejího vybavení. Návrh změn
a úprav byl v režii IT technika školy Roberta
Piskáčka a paní hospodářky Heleny Martinákové Švamberkové. Vzhledem k rozsahu
prací byly požádáni rodiče o zapojení se do
rekonstrukce v podobě „tvrdé“ manuální
práce . Nejobtížnější práce probíhaly
mezi 1. 8. a 3. 8., a právě do těchto prací
byli zapojeni tatínci našich žáků. Ti pomáhali s taháním kabelů a opravou stávajících
rozvodů. Samotnou instalaci nové technologie a konfiguraci zajistil IT odborník Robert Piskáček a jeho tým. Díky jejich pomoNaše vesnice 3/2018

Multimediální učebna využívá nové rozvody.

ci se vše stihlo a škola se školkou mohly
3. 9. přivítat děti do plně funkčních prostor.
Za provedené práce a čas, který akci věnovali, patří velký dík zejména Petru Mixovi,
Rudolfu Kresovi, Pavlu Kristovi a pak řadě
dalších, kteří se nemohli zúčastnit, ale
celou akci velmi podporovali.
Dnes máme počítačovou síť plně funkční a všechny klíčové systémy fungují (výdej obědů, vzduchotechnika, internet, aplikace státní správy apod.). Budova je
rovněž připravená pro instalaci nových
školních pomůcek a dalších zařízení, které
vyžadují počítačovou síť, typicky jde o interaktivní tabule, lokální úložiště dat, zabezpečovací systém. Díky nové počítačové
síti se snad v dohledné době povede vyřešit velký problém s dostupností telefonů.
Zbyněk Kocur

Velký dík patří samozřejmě Zbyňku
Kocurovi, který stál na začátku celé iniciativy, vysvětlil zastupitelstvu, co a proč
je třeba udělat, a všech prací se účastnil.
Jana Münzbergerová
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Dětský klub
Cesta nad údolím
režimem, nácvikem soběstačnosti a samostatnosti, prací s pomůckami atd. Snažíme
se o rozvoj kreativity, sociálního cítění, respektování druhých, schopnost mluvit
o svých pocitech, umění spolupracovat
a o schopnost vážit si sám sebe i druhých.
Vzdělávací obsah je uspořádán do integrovaných 4 bloků (4 roční období),
v souvislosti s nimi plánujeme každý měsíc
podrobnější tematický program. Každý den

Od 3. září 2018 je opět v provozu soukromý dětský klub Cesta nad údolím,
který nabízí pravidelné měsíční i jednorázové denní hlídání vašich dětí od 2 do
6 let formou rodinné mini školičky. Děti
mohou klub navštěvovat celoročně
1–5x týdně v 7.30–17.00 hodin podle
potřeby dětí a jejich rodičů. Dětský klub
umožňuje dětem vyrůstat v přátelském
a podnětném prostředí. Klub je soukromým zařízením, které vzniklo na základě živnostenského oprávnění, není zařazeno do sítě MŠMT a nevzniká mu
nárok na státní dotace a jiné příspěvky.
Pro dítě jsme většinou první zkušeností
s životem mimo domov. Snažíme se vést
dítě laskavým, respektujícím způsobem
a provést ho prvními zkušenostmi s kolektivem, interakcí s vrstevníky, školkovým
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trávíme část dne s dětmi na zahradě i na
procházce a plánujeme 2x měsíčně půldenní výlet v blízkém okolí.
Při vstupu do našeho klubu nemáme na
dítě žádné požadavky (nemusí být bez
plen, nemusí se samo najíst, obléci apod.).
Naše vesnice 3/2018

Osvětová přednáška pro veřejnost s diskusí

škola a školka
Během dne je pro děti zajištěna celodenní pestrá strava s pitným režimem. Umíme se přizpůsobit i jakýmkoli dietám.
Veškeré další informace ochotně
sdělíme osobně. Můžete se na nás
přijít po telefonické domluvě kdykoli
podívat s dítětem i bez něj.
Chceme nabídnout prostory klubu i zahrady k pronájmu na pořádání
kroužků pro děti. Pokud máte nápad
a chcete si otevřít sportovní, výtvarný, hudební či taneční kroužek, máte
možnost v pondělí až pátek od 17
hodin nebo o víkendu v průběhu celého dne.
Kateřina Hamouzová,
provozovatelka, Cesta nad údolím,
Ke Staré cestě 117, Řež,
tel. 604 611 646

GENETIKA

KOLEM NÁS
O tom, co má genetika společného
s vařením piva, biologickými zbraněmi,
architekturou, výpočetní technikou,
prvním sexem a vesmírem.

dr. Daniel Vaněk
soudní znalec v oboru Kriminalistika,
specializace Forenzní genetika a biologie

www.DanielVanek.cz

24. října 2018 v 18:15

délka cca 2 hodiny včetně diskuse

Konferenční centrum ÚJV Řež
(přímý vchod od konečné stanice
autobusu č. 371 mimo hlavní vrátnici)
PARTNEREM AKCE JE

Organizuje: munichd@gmail.com ve spolupráci s Obecním úřadem

Lesní školka
Po krásném létě plném koupání a her
nám začíná další školní rok. Doufáme, že
bude tak plodný jako letošní úroda. Přináší
spoustu nového nejen u nás v lese. Po roce
minulém, kdy jsme si řežské děti vozili
každý den do Žalova vláčkem, se vracíme
zpět na naše místo na stepi, kde budou děti
společně s námi opět dotvářet prostor
k obrazu svému, aby se nám tu všem hezky pobývalo. Ten, kdo odrostl ze školky, se
nám vrací na družinová lesní odpoledne,
která budou opět dva dny v týdnu.
Tak jako loni plánujeme společné akce
se školkou státní, spolupráce s nimi je vždy
milá a výsledkem jsou pěkné dny, kdy se
Naše vesnice 3/2018

vzájemně něco přiučíme. To samé s dětmi
školními. Školáčci s námi hledali velikonoční poklad, před Masopustem jsme trénovali písně a baštili pořádně mastné koblihy a v létě k nám do Žalova přijeli předčítat
své oblíbené knížky.
Plánujeme také spolupráci se školičkou
Cesta nad údolím, poněvadž všichni máme
stejný cíl – co nejlépe se starat o tu naši
drobotinu, a při propojování všech skupin,
které se tím zabývají, to bude ta nejsnazší
cesta :-)
Co nejklidnější začátek školního roku
a ať se daří, přeje lesní školka.
Zuzana Sýkorová
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Neptej se, co může udělat
spolek pro Tebe, ptej se,
co můžeš udělat ty pro
spolek 
Vážení a milí rodiče!
JSME TU OPĚT V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019 A POTŘEBUJEME VÁS
Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ v Řeži – je tu pro Vás a Vaše děti
Smyslem spolku je podpora činnosti školy a školky a rozvoje vztahů rodičů, dětí a zaměstnanců školy.
Co pro to spolek dělá:
• Organizuje a podporuje mimoškolní aktivity a neformální vzdělávání dětí i rodičů.
• Nakupuje pomůcky a vybavení pro školu a školku, finančně přispívá na jejich akce aj.
• Podporuje vzájemnou komunikaci mezi školou, rodiči a veřejností.
Co spolek chystá do konce roku 2018:
nákup pomůcek a vybavení dle potřeb školy a školky
exkurze žáků „Poznej různá povolání“ (pokračujeme s exkurzemi – výrobní závod Poděbradky)
• drakiáda s opékáním (říjen 2018) – zábavný podvečer pro rodiče, děti a učitelský sbor
• vytvoř svůj vědecký projekt (zahájení v září 2018) – podpora zájmu dětí o vědu
• kroužek zábavné vědy (zahájení v září 2018) – podílí se spolek a akční rodiče
• diskusní večery o vzdělávání pro rodiče, pedagogy i veřejnost
• sportovní den (říjen 2018)
• sbírku pro charitativní projekt před Vánoci
…a řadu dalších akcí, na kterých se můžete podílet i Vy, rodiče :-)
•
•

Přidejte se ke spolku jako:
•
•

•

Člen spolku – budete mít přímý vliv na činnost a směřování aktivity spolku.
Členskou přihlášku najdete na našem webu.
Podporovatel – díky prostředkům členů a podporovatelů je možné realizovat aktivity,
ze kterých mohou mít užitek všechny děti ve škole a školce.
Jakýkoliv dar je vítaný a ceněný.
Akční rodič – celý rok je příležitost se zapojit do pořádání akcí, obracejte se na výbor spolku
a výbor se bude obracet na Vás s konkrétními nabídkami pomoci a zapojení.

Spolek utváříte především Vy, rodiče. Těšíme se na spolupráci s Vámi, se školou a s dětmi!

Kontakt:
•
•
•

E-mail: spolek@husinecrez.cz
Web: http://www.husinecrez.cz/index.php/about/spolek-pratel-zs-a-ms
Výbor: Jana Miléřová, Lenka Mixová a Tomáš Burian, nebo se obracejte na rodiče ve vaší třídě:
Zbyněk Kocur, Sabina Hniličková a Anna Macková.

kultura

Atelier Jarmily Králové
Kromě touhy malovat a talentu jsem
měla i výborného učitele. Pan profesor
Vratislav Jan Žižka mi občas vlepil i pohlavek, když jsem neviděla, co mi ukazoval, dost rychle. Byl to ale báječný
pedagog a věděl, jakou techniku mi dát
do ruky a co ukázat, abych se stala
malířkou.
Říkal: „Neučím malovat, ale jak na to.“
Neovlivňoval mne tedy příliš svým stylem,
ale ponechal mi v tvorbě svobodu, naučil
mne vidět a radovat se z krásy. Vnukl mi
nový životní styl, který změnil můj život.
A já nyní pokračuji v předávání tohoto umění, jak svými obrazy, tak výukou – ale již
bez rozdávání pohlavků.
Malovat mohou všichni od 1 do 100 let.
Nikdy není pozdě. Těšíme se na vás v atelieru v Řeži.
Za kolektiv ateliéru Mgr. Bc. Petru Ann
Kovaříkovou, Evu Primasovou, Markétu
Skřípalovou, Jarmila Králová

Dětské kurzy „Malířem od malička“
Úterý:
17.00–18.30
děti od 6 let
Čtvrtek:
16.00–17.00
děti od 3 let
Čtvrtek:
17.00–18.30
děti od 6 let
Dospělí „Každý umí malovat“
Středa:
17. 30–21.00 dospělí
Připravujeme:
Den otevřených dveří: listopad, datum bude
upřesněno
Sobotní kurzy:
1. „Malováním k podpoře utváření vztahů
současných i budoucích“
2. „Každý umí malovat“ – dospělí
3. „Naučte se malovat mandalu“
Sobotní kurzy pro dospělé začínáme – najdete aktuálně na www.obrazykralova.cz

Atelier Jarmily Králové, Červená Skála 331, Řež, tel. +420 731 158 787
Naše vesnice 3/2018
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18.10.

1.11.

USA, 2017, 108 min

Nina a Ferdinand jsou největší kamarádi pod
španělským sluncem. To by nebylo až tak
zvláštní, kdyby Nina nebyla malá holčička
a Ferdinand velký býk. A to pořádně
velký býk. Narodil se sice jako malé,
rozpustilé telátko, ale časem
od
vyrostl o pořádný kus.

USA, 2017, 105 min

Miguel se touží stát uznávaným hudebníkem jako
je jeho idol, Ernesto de la Cruz. V touze dokázat
svůj talent se Miguel souhrou neuvěřitelných okolností ocitne v překrásné
a barevné Říši mrtvých, kde se
hod.
vypraví na strhující cestu.

18.30

Kongresový sál
ÚJV Řež

Stalo se jednou,
Rebelský králíček
že se v pekle uklízelo.
Petr žije veselý bezstaČerti se jen hemžili, ale protože
rostný život spolu s ostatními
si k práci neuměli šikovně zajít,
zvířátky na farmě. Nový majitel
vstupné 60 Kc navzájem
si překáželi a klopýtali jeden
statku se však o svůj životní prostor
přes druhého, prostě hotový blázinec.
dělit nemíní – a už vůbec ne se zvířaty.
Toho zmatku využili dva mladí čerti, kteří
A tak začíná válka o teritorium – mezi ním
schválně ještě víc při uklízení překáželi.
a obyvateli zahrady.
USA, 2018, 95 min

15.11.

ČR, 2017, 101 min

6.12.

Kultura

Filmová kultura v Řeži
Letos na konci prázdnin proběhl v Polepšovně ducha již čtvrtý ročník letního
filmového festivalu ŘežFilmFest 2018.
Bohužel tentokrát „letní“ jen podle ročního
období. Po čtyři večery jsme promítali pestrý výběr toho lepšího, co filmová distribuce v ČR za poslední rok nabídla. O víkendu
proběhla před projekcí také podvečerní
BeachParty, kde jste mohli při odpočinku
v plážových lehátkách vychutnávat skvělé
koktejly od Dana Wagnera. Jako kulisu
nám zahradnictví Flos věnovalo krásnou
velkou palmu. Na nedělní odpoledne pozvali Lenka a Petr Mixovi do Polepšovny
ducha největšího českého superhrdinu
„Mrkvomena“. Velká spousta dětí tak měla
možnost vesele se rozloučit s prázdninami.
Za to, že celá tato akce mohla proběhnout,
patří velké poděkování rodině Těthalů za
poskytnutí prostoru a zázemí. Za finanční
podporu děkujeme ÚJV Řež, a. s. a Obecnímu úřadu Husinec. Občerstvení připravila
Markéta Haboňová, za barem vydatně pomáhali Kačka a Marek Holubovi, koktejly
Naše vesnice 3/2018

míchal a za pípu tahal dlouho a dlouho do
noci Dan Wagner. Novinky ze svého sklepa
přivezlo Roudnické zámecké vinařství a pivo dodal pivovar Moucha.
Toto bylo ale teprve zahřívací kolo toho,
co vše je pro vás na zbytek letošního roku
v rámci řežské filmové kultury nachystáno.
12. 10. promítáme v Polepšovně ducha
skvěle hodnocené dánské drama „Tísňové
volání“. Týden nato začíná v Konferenčním
sále ÚJV podzimní přehlídka projekcí pro
děti „Pohádkový podzim“, která čítá opět
čtyři pohádky a program najdete v tomto
čísle Zpravodaje. Koncem listopadu se na
jeden víkend (23.–25. 11.) připojíme k tradiční akci „Severský filmový podzim“
a přineseme vám tři filmy z toho nejlepšího, co tato přehlídka letos nabídne. Program bude ještě upřesněn, a proto sledujte
webovou nebo facebookovou stránku Polepšovny ducha.
Snad vás něco z toho zaujme a budeme
se na vás těšit u stříbrného plátna.
Rudolf Kresa, foto: David Sýkora
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Milí sportovní fanoušci
a fanynky a fanouščata!
Naši malí fotbalisti jsou v plném tréninkovém zatížení. Probíhají pravidelné
středeční tréninky na našem krásném
hřišti a sezona je v plném proudu.
Musím se vrátit k té minulé a k letním
aktivitám našich fotbalistů.

A mužstvo
Po dobrém výkonu proti Větrušicím
jsme zavítali na hřiště Radonic. Místní B
tým nám měl co vracet. Na podzim naše
výhra na domácím hřišti, avšak že nám
tuto prohru vrátí tým Radonic i s úroky,
jsme nečekali. Prohra 10:2 byla krutá, ale
zasloužená. Po tomto výprasku domácí
zápas s líbeznickým Béčkem a utrápená
remíza 0:0. A to nás čekal silný soupeř ve
Vodochodech na zrekonstruovaném trávníku. A překvapení se konalo. Překvapila
výhra našeho týmu 2:3, ale hlavně výborný
výkon našich borců. Vodochodský trenér
nejvíce chválil z naší sestavy hráče s číslem 1 a 11. Všichni víme, o které fotbalisty
jde. Poslední zápas sezony s týmem Toušně a domácí výhra 2:1. Vítězství zasloužené. Oslava posledního mače se také povedla. Jestli můžeme být spokojeni se 4.
místem, si musí každý přebrat sám. Za mě
tam spokojenost není, myslím, že máme
na víc, ale velké výkyvy ve výkonnosti nám
ubírají potřebné body. No snad v sezoně
2018/2019 bude líp.
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Přípravka
Naši nejmenší se začali úspěšně vypořádávat s přátelskými zápasy. Výsledkově
je to jak na houpačce, ale ti malí mají ještě
čas se to naučit, v což pevně doufáme.
Děkujeme trenérům za jejich snahu a trpělivost. Oslava konce sezony se také
povedla.

Stará garda
Přípravné zápasy před sérií turnajů se
nám povedly. S Černošicemi prohra 3:5,
ale výhra nad Mratínem 4:3 byla náznakem pro dobré umístnění.
Mezinárodně obsazený turnaj
v Bratislavě
První zápas s týmem Hľboké a prohra
5:0. Byl to náš první zápas po dlouhé a náročné cestě do Bratislavy. Druhý zápas
s týmem OLD BOYS Cvernovka a remíza
4:4 a poslední zápas s týmem Young Ladies NŠK a zasloužená výhra 4:3. Obsadili
jsme 3. místo a ze zahraničí přivezli medaile. Velký úspěch pro naši starou gardu.
Memoriál J. Vaňka
Pořádali jsme již 10. ročník tohoto turnaje. Děkujeme za příspěvky sponzorů
a příspěvek hejtmanky Středočeského
kraje. Děkujeme všem, kteří turnaj spolupořádali, našim mažoretkám a kapele,
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sport
která nám zpříjemnila svými tóny podvečer. Turnaj byl s mezinárodní účastí a s doprovodným programem. Týmy byly rozděleny do dvou skupin. Zápas s Roztokami
jsme zvládli s přehledem a vítězství 4:0
bylo výsledkem naší kombinační hry. S týmem AFC přišlo drobné zaváhání a prohra
0:1, ale poslední zápas s týmem Bratislavy
podpořené přeběhlíky a remíza 3:3 nám
stačila k postupu do finálové čtyřčlenné
skupiny. Ve finálové skupině remíza s Lipencemi 1:1 a prohra s týmem Mratína
0:1. Byly to těžké zápasy. Slunečné počasí
si vybíralo svoji daň a někteří borci ani
turnaj nedohráli, jak byli unavení.
Konečné pořadí: 1. Mratín, 2. Bratislava,
3. Husinec-Řež.
Poslední letní turnaj staré gardy
v Mratíně
Spousta borců se ještě vypořádávala
s únavou a se zraněními z minulých zápasů, ale sešli jsme se a opět jsme zahráli na
vysoké úrovni. Zápas s domácím Mratínem a prohra 4:3 gólem z poslední minuty
nás mrzela. Borce ze Šumavy, hráče Borové Lady, jsme nešetřili a porazili 6:0. Prohra s Obřístvím 1:5 byla důsledkem únavy
našich vytížených borců, a tak poslední
zápas a prohra se Střížkovem 2:7 byla

spravedlivá. Obsadili jsme 4. místo a byli
jsme rádi za konec sezony. Přes léto si
naše SG odpočine a bude zase předvádět
skvělé výkony a bude krásné se na jejich
výkony koukat.

Nová sezona
A tým se schází každou středu v podvečer na našem hřišti k tréninkům. Trénují
i naši nejmenší.
Pro A tým byl začátek sezony stanoven
na 28. 8. s týmem Klecan B na domácím
hřišti.
Výhra na našem stadionu 6:1 byla obrazem hry obou mužstev po letní přestávce. Neupravená a neurovnaná hra z obou
stran, ale vítězství bylo doma.
Na druhý zápas jsme jeli do Veleně.
Prohra 2:1 byla pro nás milosrdná. Celý
zápas jsme tahali za kratší konec a na
půlku soupeře bylo pro nás těžké se
dostat.
Další zápas nás čeká doma s Nehvizdami B, ale o tom až příště.
V létě byl vyhlášen termín brigád na
našem hřišti. Na tři nedělní brigády se
sešlo celkem 5 lidí. Je to obrázek toho, jak
si kdo váží našeho krásného hřiště. Je to
smutné, ale je to tak.
Prezident klubu Stanislav Strnad

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 10. 9. 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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Myslivost – nákazová

situace v roce 2017
Státní veterinární správa vydala Zprávu
o činnosti v oblasti ochrany zdraví volně
žijících zvířat v roce 2017. V ní se uvádí,
že po mnoha letech, kdy byla Česká republika prosta nebezpečných nákaz, se
objevily hned dvě, a to ptačí chřipka
a africký mor prasat. Obě tyto nákazy
byly široce publikovány jak v odborném
tisku, tak i ve veřejných médiích.
Po deseti letech se na našem území
vyskytla vysoce patogenní ptačí chřipka,
zavlečená k nám migrujícími ptáky. Vyskytla se hlavně u labutí, dále pak u divokých
kachen, volavek a hus. Nákaza se bohužel
rozšířila i do chovů drůbeže, kde bylo vyhlášeno celkem 38 ohnisek nákazy. Následkem byla likvidace těchto napadených
chovů.

V loňském roce se u nás vůbec poprvé
objevil africký mor prasat. Jedná se o vysoce nakažlivé onemocnění domácích i divokých prasat, které se však na člověka ani
na ostatní živočichy nepřenáší. Tato nákaza
si vyžádala koordinaci orgánů státní sprá-
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vy, veterinárních, zemědělských i zájmových organizací. O závažnosti problému
svědčí i to, že byly kolem ohniska nákazy
vybudovány pachové i elektrické ohradníky, i nasazeni odstřelovači z řad Policie ČR.
Důležitou úlohu při likvidaci této nákazy
sehráli myslivci, kteří se snažili radikálním
odstřelem snížit stavy černé zvěře, vyhledávali uhynulé kusy a spolupracovali na
jejich likvidaci. Tato opatření způsobila, že
se nákazu podařilo udržet na relativně
malém území zlínského okresu (asi
70 km2). Do konce roku 2017 bylo zaznamenáno 205 pozitivních nálezů uhynulých
i ulovených kusů černé zvěře. I když se
nákazu podařilo zvládnout, nebezpečí zavlečení trvá, protože na Ukrajině, v Polsku
a v pobaltských republikách se AMP stále
vyskytuje.
Již od roku 2004 má ČR statut státu
prostého vztekliny. Je to zásluhou plošné
Naše vesnice 3/2018
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orální vakcinace z let 1989 až 2009, na
které se podíleli též myslivci kladením návnad s vakcínou v honitbách.
Z ostatních nákaz je třeba se zmínit
o Aujeszkyho chorobě, která se z prasete
může přenést na další volně žijící živočichy
i na domácí zvířata. Na člověka se však
nepřenáší. Nebezpečná může být například
pro loveckého psa, který by se dostal s nakaženým zvířetem do kontaktu.
Svalovčitost je parazitární onemocnění
přenosné na člověka, a proto každý ulovený kus divokého prasete je povinně testován na tuto chorobu. Z 230 998 ulovených
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kusů byl v roce 2017 pozitivní pouze jediný. V poslední době vzbudil pozornost případ onemocnění člověka tasemnicí přenášenou liškou. Nebezpečí spočívá v tom, že
se člověk může nakazit požitím znečištěných lesních plodů, a také v tom, že se
projevy nemoci mohou objevit až po značně dlouhé době.
Lze si jen přát, abychom v roce 2018
a v dalších letech byli ušetřeni nákaz ohrožujících zdraví člověka, zvěře a domácích
zvířat. Myslivci tomu budou maximálně
nápomocni.
Lubomír Smetana
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Kubbová sezóna
v plném proudu
Letní počasí je u konce a náš spolek
rozhodně nezahálel. Stihli jsme několik
turnajů a měli jsme i menší týdenní soustřední v Krkonoších, kde většina členů
spolku trénovala každý den. Koncem
června jsme se již tradičně zúčastnili
Dobruška FESTU, kde naše dva týmy
bojovaly v postupovém pavouku a další
dva v pavouku smrti. Nakonec Pinďové
obsadili 5. místo a Husinec GANG 9.
místo.
Konec června pro spoustu lidí znamená
příchod prázdnin a balení na dovolené, ale
pro některé naše členy byl začátek léta ve
znamení první účasti na zahraničním turnaji, a to rovnou Mistrovství Evropy ve
švýcarském Badenu. Na naší novoroční
schůzi jsme si jako jeden z cílů v roce 2018
vytyčili právě zahraniční turnaj, a kvůli registraci jsme se museli už na jaře rozhodnout, zda opravdu pojedeme. Mistrovství
se konalo 6. – 7. 7. 2018 a jeli jsme ve
složení Venda, Pepíček, Standa, Adam, Jiřina a Kačí. V Badenu se potkalo celkově 20
českých hráčů (Husinec, Vršovka, Fočus
team, Vinnare, Jaroměř) a náš nejmenší
fanoušek Kubbík. S dalším autem, které
jelo z Vršovky, jsme se potkali na první
benzínové pumpě a po deseti hodinách
cesty jsme se všichni potkali u sportovního
areálu, kde se turnaj konal. Organizátoři na
čtvrteční večer připravili trénink v nedalekém parku, ale ten zkomplikoval silný déšť.
Páteční dopoledne bylo ve znamení 1 vs 1,

28

na tuto část turnaje se zaregistrovalo celkem 136 hráčů. Hned ze začátku je důležité říct, že organizačně byl turnaj zvládnutý
perfektně a máme se rozhodně co učit.
Mezi zápasy nebyly žádné časové prostoje,
všechno mělo svůj řád. Od nás se této části
turnaje zúčastnil Venda (konečné 66. místo), Pepíček (69. místo), Standa (78. místo) a Jiřina (131. místo). Nejlepším českým
zástupcem byl na 30. místě Martin z týmu
Fočus team. Během zápasů ani nebyl čas
sledovat naše ostatní hráče a po každém
dalším kole probíhalo rychlé předání informací na naší základně, kterou jsme si
označili vlajícími vlajkami. Hráči nebyli
rozlosováni do skupin, ale svými výkony
buď sestupovali, nebo postupovali celkovou tabulkou. Odpoledne se dohrávalo
o konečné umístění a našich 12 nejlépe
umístěných hráčů sestavilo dva týmy do
hry 6 vs. 6. První tým – Venda, Martin,
Fanda, Košík, Hajásek, Tomík a druhý tým –
Standa, Michal, Karel, Pepíček, Kuba, Radek. Oba týmy první zápasy vyhrály
a v pozdních hodinách je čekalo čtvrtfinále.
Tam jim bohužel cestu překazili domácí
týmy Švýcarska. V podvečer jsme se mohli
podívat na semifinále a finále 1 vs. 1, bylo
se opravdu na co dívat! V sobotní části se
hrál hlavní turnaj 3 vs. 3, celkem přihlášených týmů bylo 57. Z našeho spolku jsme
se rozdělili – Husinec KUBB B – Standa,
Venda, Pepíček (konečné 30. místo) a Husinec KUBB 1 – Kačí, Adam, Jiřina (konečNaše vesnice 3/2018
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Členové Husinec KUBB a další čeští hráči na mistrovství Evropy, v popředí ležící Kubbík.

né 47. místo). Za každé čtvrtfinále, semifinále a finále se udělovaly zemím body do
celkového hodnocení národů, poslední večer jsme si díky 600 bodům mohli užívat
slavení celkového 5. místa. Naši účast
můžeme hodnotit jen kladně. Je před námi
spousta další práce! Viděli jsme neuvěřitelné výkony (mužské i ženské) a můžeme
doufat, že v příštím roce se opět ME zúčastníme a budeme se pohybovat v konečném pořadí výš!
Další velkou kubbovou akcí bylo začátkem srpna Mistrovství světa ve Švédsku,
kde opět nechyběl český tým poskládaný
ze členů ostatních spolků. Celkově hrálo
162 týmů z celého světa a kluci se postarali o fantastický výkon – obsadili nádherné 3. místo a my jim ještě jednou gratulujeme a děkujeme za skvělou propagaci
českého kubbu!
V půlce srpna jsme se všichni znovu
potkali na HUSINECké ŘEŽbě, která byla již
Naše vesnice 3/2018

druhá v pořadí. Umístění týmů zamíchalo
celkovým pořadím, které můžete najít na
našich facebookových stránkách. Zvítězil
opět tým Našrot, který zatím letošní první
porážku poznal až na srpnovém turnaji na
Vršovce. Právě turnaj na Vršovce se konal
poslední prázdninový víkend – Piňdové vybojovali 4. místo a Zelenáči 18. místo!
A co náš ještě čeká do konce roku? Před
námi jsou Mistrovství České republiky
(jednotlivci, tří a vícečlenné týmy).
22. 9. zveme všechny hráče a fanoušky
na poslední turnaj série HUSINECká
ŘEŽba 2018! Určitě sledujte naše facebookové stránky, kde zveřejníme termín DoKubbný a můžete si přečíst naše výsledky
z posledních turnajů roku 2018! V případě
dotazů nás kontaktujte, můžete použít i náš
e-mail husineckubb@seznam.cz a nezapomeňte na naše webové stránky husineckubb.cz, kde najdete zprávy z turnajů.
Za spolek Husinec KUBB Katka Kohoutková
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TOM Řež

Zprávy z horkého léta…
Léto je za námi, tak se nejprve ohlédneme za tím, co jsme všechno zažili…
Prázdniny letos začaly už v sobotu
30. června, takže ta byla zároveň i dnem
odjezdu na letní tábor. Nakládání kol, materiálu, zásob i dětí jsme úspěšně zvládli, a tak
jsme po desáté mohli už jen zamávat z oken
autobusu rodičům a vyrazit směr jižní Čechy. Po příjezdu do tábora u Milčic jsme se
zabydleli ve stanech, v kuchyni se pomalu
začala připravovat večeře a nám tak zbýval
čas na seznámení s celotáborovkou.
Letos jsme vypluli na moře, stali se
z nás piráti a velice nás zajímalo „Tajemství kapitána Snakea“. Rozdělili jsme se do
posádek, vymysleli jim jména a nafasovali

Příprava před hrou.

jsme nezbytnou námořnickou výstroj – lodní deník, tričko a tolik potřebný pytlík na
zlaťáky. Před večeří jsme ještě na chvíli
vytáhli kola a rozdělili jsme se podle vý-
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konnosti do cyklistických skupin. Na celodenní výlety a některá odpoledne totiž ze
sebe shodíme námořnický mundúr, oblékneme cyklistický a budeme se vydávat na
kratší i delší výlety.
První dny jsme se věnovali pirátským
výpravám a pátráním po odkazu kapitána
Snakea, který zcela jistě bude obsahovat,
kde najít ten největší pirátský poklad. Vyráběli jsme si posádkové pirátské vlajky,
otestovali své pirátské dovednosti, změřili
své síly v námořnické olympiádě a zahráli
si spoustu dalších zábavných i sportovních
her, které se na moři a navštívených ostrovech dají hrát.
Za svoji snahu i úspěšnost jsme při večerních nástupech dostávali „výplatu“ ve
zlaťácích a zároveň každá posádka sbírala
pirátské karty. Jejich funkce byla zatím
nejasná. Věděli jsme jen, že nám na konci
tábora zvýší šanci objevit kapitánův tajemný odkaz. Karty a zlaťáky jsme mohli získat
i za další činnosti: v námořní bitvě (obdoba
lodí na čtverečkovaném papíře) a v tzv.
„plástvi“, což bylo velké plátno se čtyřmi
stovkami políček ve tvaru včelí plástve.
Podle hodu kostkou se každá posádka posouvala o daný počet polí, a podle legendy
mohla získat další karty a zlaťáky, ale taky
o ně lehce přijít. Stav pirátských karet se
tak každým dnem měnil, a to nahoru i dolů.
Za vydělané zlaťáky si piráti mohli koupit
drobnosti i něco dobrého na zub v pirátském bufetu. Jeho obsluhy se letos ujali
Naše vesnice 3/2018
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naši tři praktikanti a role úslužných příručích jim padla jako ulitá.
Po třech prvních dnech nás čekal první
celodenní výlet na kolech. Ti nejmladší vyrazili do Sedlic a na koupání do lomu
v Mačkově. Prostřední skupina jela už delší
trasu přes Strakonice a Písek a ti nejstarší
a nejzdatnější se vypravili až k hradu
Zvíkov.
V následujících dnech jsme si vyzkoušeli, co všechno musí piráti zvládnout, pokud
mají místo ruky hák, také jsme se věnovali
kultuře – každá posádka si připravila krátké divadelní představení na pirátské téma.
Jako správní piráti jsme se „tetovali“ hennou a vyšplhali si do větví stromu (vlastně
plachtoví) pro amulet.
V polovině tábora nastal čas na další
celodenní výlet, pro starší deseti let byl
zároveň i prvním dnem puťáku. S nejmladšími jsme vyrazili do Chanovic, kde jsme
navštívili skanzen, vystoupali na rozhlednu
a prohlédli si areál zámku. Všichni starší
Naše vesnice 3/2018

měli ten den shodný cíl – vodácký kemp
v Sušici. Cesta k němu ale rozhodně nebyla
přímá. Jedna skupina to vzala přes hrad
Kašperk a ti největší si zajeli až na šumavskou Kvildu. Druhý den puťáku je už tradičně zasvěcen vodě. Splutí úseku Sušice–
Horažďovice zvládli v pohodě, cestou se
stíhali i vykoupat a vyblbnout… Třetí den
pak přes Strakonice návrat do tábora.
Mezitím zůstal tábor řídce obydlen hrstkou nejmladších pirátů. Takže jsme si tuto
„osamělost“ pořádně užili. Udělali jsme si
pěší průzkum okolních vesniček, koupali
jsme se v nedalekém chvalovském rybníku, v lese stavěli domečky a dokonce jsme
si v kotlíku sami uvařili pořádnou
bramboračku.
Poslední tři táborové dny jsme už zase
strávili všichni pohromadě. Zbývalo nám
toho ještě hodně podniknout, neboť odhalení tajemství kapitána Snakea se zdálo být
stále v nedohlednu. Pro pobavení utrmácených mořských vlků jsme se zastavili na
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Ostrově hazardu. Otevřely se nám nečekané možnosti, jak přijít k bohatství, ale bohužel ho i rychle pozbýt. Místo peněz jsme
jako žetony vyfasovali bílé fazole a roztočili
je v ruletě, kostkách, skořápkách, potrápil
nás i ježek v kleci. Jedno odpoledne jsme
také přivítali návštěvu spřáteleného skautského tábora z Čekanic, zahráli jsme si
s nimi spoustu her a pozvali je také na
svačinu. Jelikož se koncem táborového
pobytu trochu ochladilo a přišly občasné
přeháňky, trávili jsme deštivé chvilky například v jídelně, kde jsme hráli společenské hry.
A najednou tu byl konec tábora a s ním
i rozluštění pirátského tajemství. Skrývalo
se v plechové krabičce uzamčené zámečkem s kódem. Nyní jsme konečně mohli
použít pirátské karty, které jsme celou dobu sbírali. Podle toho, kolik měla která posádka karet, si mohla vybrat lístečky s trojmístným kódem. Ale pouze jeden z nich byl
ten správný, kterým bylo možné odemknout zámek! Posádky se postupně střídaly v zadávání kódu, až se to jedné z nich
konečně povedlo, a tak si všichni mohli
konečně přečíst vzkaz od starého piráta,
který byl kupodivu docela moudrý
a smířlivý.
Na závěr nás čekal slavnostní táborák,
kde jsme si všechno zhodnotili, rozdali
dárečky, zazpívali si a zahráli veselé hry.
V pátek ráno už se jenom balilo, uklízelo,
nakládalo. Pár odvážlivců se vydalo domů
na kolech s přespáním u Dobříše, ale
všichni ostatní si užívali klidné cesty autobusem. V Řeži už čekali nedočkaví rodiče,
takže už jenom všechno vyložit a rychle
domů vyprávět zážitky!
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Že se nám letošní tábor opět povedl, na
tom mají velkou zásluhu všichni vedoucí
a praktikanti: Jitka Kroupová, Petr Hezina,
Helena Martináková, Zuzana Vlčková, Karel
Němec, Jirka Kroupa, Milan Bláha, Filip
Blahuš, Tomáš Martinák, Zuzka Bartíková,
Tonda Bláha a Martin Mencl. A že nám ani
letos nekručelo v žaludku a ještě k tomu

Vyrážíme na puťák.

jsme si vždy pořádně pochutnali, za to patří
velký dík našim kuchařům Katce Studničkové, Zdeňce Šilhánkové a Petru Münzbergerovi. Děkujeme také Asociaci TOM, která
nás podpořila, a našim milým sponzorům.
Tak zase za rok!
Před námi je nyní začátek nového školního roku a čeká nás spousta výletů, výprav na Knínici a dalších akcí.
Rádi také přivítáme nové zájemce
o „turisťák“, jak z řad dětí, tak i dospělých. Přijďte třeba jen na zkoušku, informace o akcích a kontakty na nás
naleznete na webu www.tomrez.com
a také na oddílových nástěnkách (před
samoobsluhou a u schodů k ÚJV).
Jitka Kroupová, TOM Řež
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zájmová činnost

Jak jsem přišel k tomu,
že jsem zase byl na táboře
aneb Slohová práce po 25 letech
Po tom, co jsme s mou drahou obdrželi
shůry prvního potomka v létě 2009,
jsme s ním postupně rozšiřovali pole
působnosti z předzahrádky na naší ulici
na blízké okolí, nu a nakonec bylo jasné
(ač nelehké si přiznat), že zábava plynoucí
od rodičů prostě postačovat nemůže. Věděli jsme, že v Řeži je řada aktivit, mimo jiné
TOM. A já turistiku miluju – tedy pokud ji
chápeme v původním slova významu, tedy
turistiku zaměřenou na přírodu, kamarádství, poznávání svého okolí, souvislostí
a vlastně především sama sebe.
A tak píši své sousedce Jitce Kroupové,
která TOM vede, a dostávám odpověď,
kterou si překládám takto: klíčový „přijímací“ požadavek je, aby bylo dítě samostatné – tedy aby si samo řeklo o základní
potřeby: pít, jíst, zima, odpočívat a bylo
komunikativní. To poslední splňujeme poněkud s přemírou, to ostatní přibližně. Zároveň mi z komunikace vyplývá, že TOM je
tu pro děti, tedy aby ony měly náplň, zábavu a vzdělání. Pro mě jasný signál, že TOM
je veden sebevědomým člověkem, který si
na dětech nepotřebuje nic dokazovat.
A tak jsme to doma probrali: „Jasně
tati,“ jak většina dětí říkává na vše, když se
má dít něco nového. Na první výlet (a na
všechny následné akce) jsme dostali přesný rozpis: kdy kde sraz, kdy kde příjezd, co
s sebou, co je na programu – prima, nemusím se ptát, všechno vím.
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Po návratu vyzvídáme jak u Šimona, tak
u vedoucích: všichni nadšeni, zábava od
nástupu do vlaku až po návrat domů. Hurá.
Od té chvíle se Šimon účastnil většiny akcí
TOMu, ať už to byly výlety pěší, na kole, hry
v Polepšovně ducha, Knínice. Pak přišlo
jaro a přihláška na tábor. Šimon tehdy končil první třídu. Že bychom to zkusili? Přeci
jen dva týdny pod stanem je něco jiného
než tři noci na Knínici. Zjišťujeme, jaká
bude náplň, kdo bude jako vedoucí, prostě
se chceme uklidnit. No a po dvou týdnech
přijel krásně opálený, spokojený, plný zážitků, se spoustou nových kamarádů a vykrmený víc než od babičky. Takové příležitosti kdybych tak měl já, když jsem byl
malý.
Za tři roky, letos v létě, jsem se do dětství vrátil. Má touha pomoci dobré věci byla
natolik silná, že překonala strach z neznámého. Na rozdíl od Šimona, který se vyskytuje na opačné straně stupnice a neznámé
vyhledává, mám tento reflex poměrně silně
vtlučen vlastní povahou i okolnostmi mého
mládí. Zlehka jsem se Jitce Kroupové nabídl, jestli není potřeba s čímkoliv pomoct ve
smyslu zázemí tábora – příprava stanů,
zásob, odvozy čehokoliv kamkoliv. Nu
a shoda okolností vedla k tomu, že jsem
měl tu možnost první týden strávit na táboře jako vedoucí.
Přátelé, to, co jsem zažil, bylo naprosto
úžasné. V první řadě mě naprosto uchvátiNaše vesnice 3/2018

zájmová činnost

Pirátské divadlo.

lo, jakým způsobem se všichni vedoucí bez
výjimky oddaně věnují dětem. Neexistuje
„nemám čas“ nebo „toto je pro dospělé“
(pokud pominu zákaz vstupu do kuchyně).
Od rána do večera veškerý svůj čas tito lidé
věnují dětem. Když se nejde nebo nejede
na výlet, hrají se hry, když se nehrají, připravují se nové, pokud jsou připravené,
dělá se dřevo na oheň, pokud i to je, pomáhá se v kuchyni…
Po cestě autobusem nás všechny čekalo přemístění věcí od autobusu na stanoviště uprostřed lesů. Krásné klidné místo se
vzrostlými stromy, loukami kolem a koupáním v nedalekém rybníce či lomu.
Od prvního dne nás pak celým táborem
provázela námořnická hra, děti byly rozděleny do zhruba stejně „silných“ skupinek.
Bylo hezké pozorovat je, jak ti starší postupně přebírají za ty mladší zodpovědnost,
mají pocit důležitosti a přirozeně jim pomáhají, ti mladší pak zas získávají jistotu ve
starších kamarádech a motivaci pro ně
„bojovat“. Bylo vidět, že pro Šimona je to
obrovská změna oproti škole, kde se většinou setkává jen s vrstevníky. Myslím, že
i díky tomuto přístupu nováčci přestali po
prvním večerním nástupu být nováčky, zapadli do posádky své lodi a jelo se.
Kromě celotáborové hry měl každý táborový den jednoho vedoucího, který ho od
Naše vesnice 3/2018

budíčku do budíčku řídil. Měl tedy připravený plán aktivit na celý den a bez okolků
k jeho uskutečnění využil většinu dospělých a praktikantů. Pobavilo mě, jak v principu v jakékoliv hře děti nalezly „díru“
v pravidlech a bylo třeba řešit, co s ní.
V řadě případů se děti dohodly samy. Namátkou vybírám, co mně se nejvíc líbilo:
výroba vlastní vlajky, obchodní válka, vlajkovaná, divadelní scénky (jako fakt jsem
plakal smíchy, díky děcka), celodenní výlet
na kole do Strakonic a Písku.
Vlastně bych se rád poopravil. Ne
všichni dospělí byli 100% oddaní dětem.
Nemohl jsem si nevšimnout pohybu jednoho individua v táboře – volnočasový
guru Petr Hezina. Ostatní vedoucí mi jistě
odpustí, ten se věnuje dětem na 150 %.
Já si musel do jisté míry svůj den s aktivitami bránit před sprchou činností, které
měl a má Petr v zásobě, nebo je za běhu
vymýšlí.
Nádherně jsem si tento týden užil a za
to děkuji především vám, děcka! Bylo to
super! Díky patří i všem ostatním, především Jitce za organizaci a zajištění celého
tábora, výtečné lehké kuchyni Katky, Zdeňce za veselé mytí nádobí, Petrovi že nám
nedal pokoj, Jirkovi, Zuzce, Helče, Tomášovi, praktikantům a prostě všem.
Se slzou v oku jsem pak opouštěl zázemí námořníků kvůli jiným povinnostem
o týden dříve. Věřím, že příští rok mi okolnosti dovolí strávit s dětmi celé dva týdny.
Do té doby se těším na celou řadu výletů
pěších nebo kolových, na nové děti, které
s TOMem zažijí spoustu dobrodružství.
Filip Blahuš
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Znají nás i za
hranicemi (Řeže)…
Společnosti, které tvoří Skupinu ÚJV,
v současné době představují unikátní
seskupení, které nabízí neobyčejně
širokou škálu výzkumných a vývojových projektů, servisních služeb a vý
roby unikátních zařízení nebo vyvíjení
speciálních programů. A zájem ve světě
roste, možná i proto, že takových firem,
jako je ta naše, moc nenajdete. Pár příkladů ze „života“…
Česká stopa v Atlantě
Tu jsme zanechali letos na konferenci,
kterou zde každoročně organizuje Nuclear

odborníci ze společností Centrum výzkumu
Řež a ÚJV Řež. Český stánek i prezentace
projektu sklidily velký ohlas a řada firem
přímo projevila zájem zapojit se do dalšího
vývoje. Třeba zástupci společnosti X-Energy
podílející se na výrobě paliva TRISO diskutovali o možnostech jeho využití v Energy
Well, o potenciálu spolupráce hovořili představitelé firem z Francie a Švédska.
Naši trenéři v Ghaně
Že jsme už víc jak 15 let jednička v odvozech vysoce obohaceného paliva z výzkumných reaktorů zpět do zemí jejich
původu, je hodně publikovaný fakt. Aktuálně realizujeme kontrakt na odvozy použitého jaderného paliva z Afriky a Asie do Číny
(z reaktorů, jejichž dodavatelem byla Čína).
V letošním roce vedli specialisté z Řeže
trénink manipulací s obalovým souborem
ŠKODA-MNSR nigérijských pracovníků

Český stánek a účastníci konference
v Atlantě.

Energy Insider (člen FCBI Energy Ltd.)
a která patří mezi nejvýznamnější setkání
k problematice malých modulárních jaderných reaktorů na světě. Letošního, už osmého ročníku se účastnilo na tři sta odborníků ze dvou desítek zemí. Z Řeže sem
přijeli s projektem malého modulárního jaderného reaktoru s názvem Energy Well
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Trénink manipulace s přepravním kontejnerem, Ghana.
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mace o reaktorech typu VVER, které zpracovali specialisté z ÚJV Řež.

Ing. Vít Plaček s oceněním EPRI.

z institutu CERT (Centre for Energy Research & Training) v Zarii, v Mezinárodním
MNSR tréninkovém centru v ghanské Akkře. Vše pod hlavičkou OSN a organizováno
americkým Department of Energy. Po
úspěšném zakončení jak teoretické, tak
praktické části byl jednotlivým účastníkům
předán certifikát.
Co vymyslíme, to funguje
Nenápadná zkratka EPRI (Electric Power
Research Institute) je ve světě energetiky
pojem. Jde o nezávislou organizaci pro
výzkum energetiky a životního prostředí.
Společnost ČEZ je členem jaderného sektoru EPRI od roku 2011. ÚJV Řež se, jako
dceřiná společnost ČEZ a člen Skupiny
ČEZ, podílí na těchto aktivitách významnou
měrou. V roce 2017 udělila EPRI Mezinárodní cenu za řízené stárnutí kabelů Vítovi
Plačkovi, vedoucímu oddělení Radiační
chemie a kvalifikace na prostředí divize
Integrita a technický inženýring. V roce
2018 byly do 4. vydání EPRI Material Degradation Matrix, technické zprávy pro
různé typy reaktorů a potřeby řízení životnosti jaderných elektráren, zařazeny inforNaše vesnice 3/2018

Vezeme vodík do Berlína
Výzkum využití vodíku v energetice má
v Řeži své nezanedbatelné místo. Odtud
vyjel první vodíkový autobus v České republice s označením TriHyBus (a možná
i ve střední a východní Evropě), tady testují
projekt přeměny solární energie ve vodík
a zpětně v elektrickou energii. Zdejší vývojáři představili loni přenosnou vodíkovou
„dobíječku“ Power-box 180W. A na začátku září 2018 v Berlíně zorganizovali pod
gescí velvyslanectví České republiky
v SRN, German Hydrogen Association
(DWV) a Skupiny ÚJV společně s Českou
vodíkovou platformou HYTEP diskusní fórum o budoucnosti vodíkových technologií.
Na čtyřicet odborníků z obou zemí diskuto-

Diskusní fórum o vodíkových technologiích,
Berlín.

valo o tom, nakolik je vodík zdrojem energie budoucnosti, kde a jak lze využívat vodíkové technologie a jaké jsou možnosti
vzájemné spolupráce Česka a Německa.
A tak můžete naše specialisty potkat
prakticky na všech kontinentech světa…
nejen v Řeži, Praze, Plzni nebo Brně.
-věr-
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Respektujeme,
navazujeme,
rozvíjíme:

Setkán
s veřejno í
stí:

26. září

od 18 ho
v hospů din
dc
U hřiště. e

✔ Územní plán a výstavbu respektující charakter obce
✔ Etapizaci další rezidenční výstavby s odpovídající
občanskou vybaveností
✔ Moderní vzdělávání a dostatek míst v místní škole a školce
✔ Bezpečí v obci a bezpečnost provozu
✔ Ochranu přírody a životního prostředí
✔ Snížení produkce odpadů a ekologické třídění
✔ Budování chodníků a osvětlení
✔ Opravy silnic
✔ Údržbu veřejného prostoru
✔ Podporu činnosti zájmových spolků a sportu
✔ Příležitosti pro společné setkávání obyvatel
✔ Služby pro seniory a potřebné
✔ Informovanost a spolurozhodování
✔ Transparentní hospodaření

http://spolecne-pro-husinec-a-rez.webnode.cz
spolecne.pro.husinec.rez@seznam.cz
www.facebook.com/spolecneprohusinecarez
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Spolec�ne� pro
HUSINEC a ŘEŽ

SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ

Mgr. Martin Dymáček

Doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D.

Mgr. Adam Pešek

Mgr. Jana Münzbergerová

Bc. Veronika Kristová

Ing. Tomáš Pfeifer

Ing. Lubomír Denk

Bc. Lucie Nováková

Ing. Petr Mixa

Sdružení nezávislých kandidátů: Ivana Zrzavá, David Brož,
Petra Dobášová, Lukáš Pospíšil, Helena Martináková Švamberková,
Pavel Martinásek, Věra Geierová, Jakub Strnad, Halka Králová
Husinec a Řež jsou skvělá místa k životu. Chceme, aby to tak zůstalo i do budoucna
a budeme pracovat na tom, aby to bylo ještě lepší. Jsme transparentní a budeme
vždy jednat férově. Klademe důraz na efektivitu a odbornost. Rozhodli jsme se
kandidovat, protože věříme, že vám i obci máme co nabídnout. Máme zkušenosti
a disponujeme širokým odborným zázemím. Jsme připraveni svojí prací přispět
k tomu, aby Husinec i Řež vzkvétaly. Předkládáme vám zde hlavní zásady našeho
programu. Podrobnosti najdete na našem webu www.zijeme.info.

DOPRAVA A OBSLUŽNOST
Podporujeme hromadnou dopravu a budeme usilovat o posílení spojů ve špičkách.
Zvýšíme bezpečnost chodců budováním chodníků kolem silnic a postaráme se o zklidnění provozu v obci, a to včetně dodržování rychlostních limitů. Budeme udržovat
a rozvíjet síť cest pro pěší, aby celá obec byla bezpečně prostupná. Rozšířením parkovacích míst a zřízením přívozu ve vhodném místě zlepšíme dostupnost vlaku. Zasadíme se, aby plánované dopravní stavby v okolí nezhoršily dopravní dostupnost obce.
Podpoříme budování cyklostezek mimo hlavní obytnou zónu a budeme prosazovat
jejich vedení při břehu řeky.
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č.

STAVEBNÍ ROZVOJ
Usměrňováním nové výstavby zachováme klidný ráz obce a komfort pro stávající obyvatele. Nová výstavba musí jít ruku v ruce s rozvojem infrastruktury. Pomocí nového
územního plánu chceme snížit míru zastavitelnosti rozvojových lokalit, nedopustíme,
aby hustota výstavby překročila únosnou míru. Postaráme se o zachování zeleně. Pro
lokalitu Nad Údolím budeme intenzivně jednat s investory, abychom vytvořili nové
atraktivní centrum obce s návsí, školkou a objekty občanské vybavenosti.

PROSTOR PRO ŽIVOT
Budeme chránit životní prostředí a nedopustíme jeho zhoršování. Při nakládání s odpady a v hospodaření s vodou se budeme chovat ekologicky. Budeme zpříjemňovat
veřejná prostranství budováním laviček, stojanů na kola a vyhlídkových míst, zajistíme
čistotu a pořádek v obci a údržbu všech hřišť a sportovišť.

SPOLEČENSKÝ A SPOLKOVÝ ŽIVOT
Budeme podporovat společenské a spolkové aktivity pravidelné i jednorázové, podpoříme místní spolky. Budeme podporovat služby pro seniory a rozvíjet nabídku zájmové činnosti. Chceme vybudovat víceúčelový areál se společenským domem a venkovními sportovišti v blízkosti fotbalového hřiště.

ŠKOLA A VZDĚLÁVÁNÍ
Považujeme za důležité vybudovat pro školu novou tělocvičnu. Možnost rozšíření kapacity školy i školky vidíme ve výstavbě nové mateřské školy v lokalitě Nad Údolím
a přenechání stávajícího objektu výhradně škole. Zasadíme se, aby všechny děti mohly navštěvovat školku v obci. Budeme podporovat různé formy předškolních zařízení. Školu budeme podporovat tak, aby byla jedním z přirozených center života v obci
a aby vychovávala úspěšné a spokojené občany. Zasadíme se, aby škola měla silné vedení s vizí a vzdělané a nadšené učitele.

KOMUNIKACE S OBČANY A PŘÍSTUP K INFORMACÍM
Chceme, aby v obci panovala důvěra. Občané musí vědět, co vedení obce zamýšlí a co
dělá, obec musí znát názory občanů. Budeme rozvíjet moderní způsoby komunikace.
Chceme web otevřít pro obousměrnou komunikaci s občany, informace musí být snadno dostupné a aktuální. Budeme rozvíjet časopis Naše vesnice a více ho otevřeme
inzerci a informacím o podnikatelských aktivitách v obci. Chceme se zasazovat o kvalitnější pokrytí obce rychlým internetem.

MAJETEK A HOSPODAŘENÍ
Považujeme za důležité udržet i nadále vyrovnaný provozní rozpočet obce, nezadlužovat obec a velké investice financovat převážně z dotačních zdrojů. Tlakovou kanalizaci
ponecháme ve vlastnictví obce s příznivou cenou stočného.

www.zijeme.info
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Aktivita Spolku pro ochranu přírody
a krajiny obce Husinec nejen v průběhu léta
Kauza Fidos

V dubnu t. r. jsme vyhráli soudní spor
o územní rozhodnutí vydané firmě Fidos
Group, s. r. o., která na pozemcích u vjezdu do
obce plánuje realizovat výstavbu 24 rodinných domů. Územní rozhodnutí na umístění
trafostanice a přeložku elektrického vedení
vydal Stavební úřad Klecany již v roce 2015.
Jelikož bylo podle našeho názoru toto rozhodnutí vydáno v rozporu se zákonem (území
se nachází uvnitř významného krajinného
prvku a nadregionálního biocentra, což je
potřeba při rozhodování o těchto pozemcích
reflektovat), podali jsme odvolání ke Krajskému úřadu Středočeského kraje. Krajský úřad
posléze potvrdil platnost vydaného rozhodnutí. S tímto výsledkem jsme nesouhlasili, a tak
bylo naším dalším krokem podání žaloby na
soud. Soudní spor jsme po třech letech v roce
2018 vyhráli. V červenci podal krajský úřad
kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu
soudu. Pevně věříme, že celý spor vyhrajeme
i u Nejvyššího správního soudu.

Sdružení „Koridor D8“

V květnu podepsal náš spolek memorandum o spolupráci obcí a spolků (www.
koridord8.cz) při koordinaci aktivit souvisejících s realizací investičních záměrů podél
dálnice D8 od katastru obce Zdiby po katastr obce Nová Ves. Aktuálně sdružení řeší
více než 10 záměrů výstavby skladových
hal a jiných velkoplošných provozoven
s celkovou zastavěnou plochou přes
500 000 m2, což je pro představu více než
12 Václavských náměstí. Celkově se počítá
s průjezdem cca 6500 vozidel, které budou
na tyto provozovny dále navázány. Naše
obec je od dálnice vzdálena vzdušnou ča-
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rou pouhé 4 kilometry a negativní dopady
v podobě zvýšeného znečištění ovzduší
a zhoršené dopravní obslužnosti se tak týkají i naší obce.

Den dětí

Setkat s námi jste se mohli těsně před
letními prázdninami na Dni dětí, který se
konal 23. 6. na fotbalovém hřišti. Zde jsme
pro děti přichystali různé kvízy a rodiče

měli možnost se blíže seznámit s naší činností a poznat některé členy spolku
osobně.

Záchrana ryb z rybníčku v Řeži

Přes léto jsme pomáhali řešit úhyn ryb
v malém rybníčku V Močidlech, kde z důvodu vytrvalého sucha razantně ubylo vody. Ve spolupráci s paní starostkou a místními hasiči se podařilo rybám z mizejícího
rybníku najít nový domov.

My a výstavba Nad Údolím

Koncem ledna 2018 se náš spolek přihlásil jako účastník do probíhajícího řízení
s firmou PMS, spol. s r. o., která podala žádost o nástavbu dvou pater na jedné ze
současných ubytoven Nad Údolím. Stavební
úřad Klecany prakticky okamžitě odmítl
Naše vesnice 3/2018
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přiznat našemu spolku postavení účastníka
řízení, proti čemuž jsme se odvolali ke Krajskému úřadu Středočeského kraje. Posléze
stavební úřad vydal rozhodnutí povolující
realizaci nástavby ubytovny. Proti tomuto
rozhodnutí jsme taktéž podali odvolání.
Koncem srpna krajský úřad rozhodl, že
spolek je účastníkem dotčeného řízení,
a konstatoval, že Stavební úřad Klecany
vydáním rozhodnutí, ve kterém našemu
spolku nepřiznal účastenství, porušil zákon. Krajský úřad taktéž zrušil rozhodnutí
Stavebního úřadu Klecany o umístění nástavby ubytovny, jelikož stavební úřad vydáním tohoto rozhodnutí opět porušil zákon, a to rovnou ve čtyřech paragrafech.

Firma PMS by nyní měla na stavební úřad
doložit další podklady, na základě kterých
bude úřad žádost o nástavbu ubytovny
nově posuzovat. Jelikož by dle našeho názoru nástavbou došlo kromě jiného k narušení krajinného rázu, věříme, že nadále
zůstaneme účastníky řízení s možností podávat věcné námitky, které musí úřad dle
zákona vypořádat.
Veškerou naši aktivitu můžete sledovat
na stránkách www.spolekprohusinec.
cz. Taktéž je možné zde zaregistrovat
svoji e-mailovou adresu a dostávat tak
upozornění na nové články a aktuality
do e-mailové schránky.
Tomáš Brandýský

Zvony zvoní v Řeži
21. září v rámci Roku evropského
kulturního dědictví si díky evropské
iniciativě „A zvony zvoní“ připomeneme
Mezinárodní den míru. Stane se tak
v době od 18 do 18.15 hodin.
Mnoho z nás miluje zvuk zvonů, hudbu
bez slov, starou řemeslnou tradici. Zvyk
zvonit existuje již více než pět tisíciletí
a tvoří součást naší kultury. Zvony od nepaměti ohlašovaly čas na práci, odpočinek
a modlitbu. Zvony byly a stále jsou neoddělitelnou součástí náboženského a světského života. Zvony kostelních věží, obecních
zvoniček, hřbitovů a pamětních míst představují základní evropskou hodnotu, kterou
je možno vidět i slyšet.
Potěšilo mě, když řežští farníci přišli
před nedávnem s návrhem, aby se opět
z kaple sv. Václava ozývalo zvonění v době
času bohoslužeb, zvonění v poledne a při
dalších příležitostech, jako je například
výše uvedená evropská iniciativa „A zvony
zvoní“. Kaple sice má zvon, ale puklý a neNaše vesnice 3/2018

funkční. Jak dlouho, vlastně nikdo moc
neví. Proto se přistoupilo k momentálnímu,
v dnešní době technickému řešení, a na
věž kaple se instaloval reproduktor, z kterého se bude vyzvánění ozývat.
Jsem si vědom, že tento způsob vyzvánění není u nás tradiční, ale věřím, že může
posloužit k tomu, že jednou se podaří puklý
zvon obnovit. Stejně jako se k obnově přistoupilo ve Zdibech, kam se v květnu příštího roku po 102 letech vrátí dva zvony
zrekvírované za první světové války. Anebo
bude tento způsob vyzvánění vyhovovat
natolik, že se pro Řež stane naprosto
vlastním.
Mým přáním je, ať hlas zvonu z kaple
sv. Václava v Řeži přispívá k míru, který
začíná v srdci a mysli každého z nás a přináší pokoj do našich rodin, společnosti
a uspořádání světa.
P. Kamil Vrzal, duchovní správce kaple
sv. Václava v Řeži
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různé

Kam s odpadem v Husinci a Řeži?
Ano, nesnáším odpadky v přírodě, třídím
a chtěl bych, aby i ostatní lidé třídili, nebo to
aspoň nekazili ostatním. Proto nesnáším,
když v třídicích kontejnerech nacházím jiné
odpadky než ty, co tam patří. Tento týden
jsem jednu takovou rodinku, která pravidelně vyhazovala svůj domácí odpad do kontejneru na plasty, vyhmátl. Každý týden jsem
koukal při vynášení plastů na jejich tašku
s „bordelem“ v kontejneru na plasty naproti
garážím. Vždy hnusný odpad: zbytky, vajgly… Teď konečně tam v tašce zapomněli
obálku od dopisu s jejich adresou. Nelenil
jsem a šel jsem s odpadem k nim domů.
Nezapírali a vzali si odpad zpátky. Navíc
jsem zjistil, že nemají žádnou popelnici!
V obci, kde svoz odpadu je zdarma. Přesto
jim přišlo jednodušší jejich binec pravidelně
házet do tříděného a měli pocit, že to je
v pořádku. Nebyli první, kterým jsem přivezl
odpad zpátky k nim domů. Nebaví mne to,
ale také to nechci tolerovat.
Člověk by si myslel, že v obci, kde
s trvalým bydlištěm máte svoz odpadu
zdarma, nebudeme muset řešit komunální
odpadky vyskytující se na místech, kde by
neměly být. Přesto při každoroční akci Čisté
Česko nasbíráme v naší malé obci desítky
pytlů odpadků, které lidi pohodí jen tak do

veřejného prostoru nebo si dají tu práci, že
svůj odpad odvezou do kontejnerů na tříděný
odpad a tam ho vyhodí do již roztříděného
odpadu, který slušní lidé třídili celý týden.
Druhý nešvar je, že lidé nějak nedokáží
pochopit, že do plastů patří plasty, a hází
tam oblečení, staré elektronické zařízení
atd. Nejméně pochopitelný je pro ně kontejner na kartóny. Tam patří jen krabice od
mléka, džusů, prostě tetrapaky. Ne, není to
kontejner na kartónový papír. Smutné na
tom celém je, že naše obec poskytuje zdarma popelnice, máme několik míst s kontejnery na plasty, sklo, papír, tetrapak
i bioodpad. Každoročně obec dělá svoz
velkého odpadu, elektroniky i nebezpečného odpadu. Proč tedy skupinka obyvatel
nedokáže svůj odpad dát tam, kam patří,
a navíc svým chováním přidělává práci
ostatním a ještě ničí práci těch, kteří se
snaží, aby jejich odpad byl aspoň recyklovaný. Proto bych vás rád poprosil, abyste
věnovali pozornost svému odpadu, třídili
a všímali si lidí, kteří tak nečiní. Jedině
když budou vědět, že jsou vidět, tak to
přestanou dělat. Díky všem, kteří třídíte.
Ostatní prosím, aby to nekazili a svůj odpad
dávali jen do popelnic.
Jiří Kadlec

Svoz velkoobjemového odpadu: 13. 10. 2018
Svoz nebezpečného odpadu: 20. 10. 2018
Svoz proběhne na obvyklých místech.
Podrobné informace najdete na nástěnkách a na webu obce.

Podzimní bleší trh: 13. 10. 2018 od 14 do 18 hodin na parkovišti před
obecním úřadem. Prodejci nechť se hlásí na tel. 606 032 556 (starostka).
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