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O STAT N Í

Milí spoluobčané,
letošní rok přinesl změny ve vedení naší obce. Velmi si vážím toho, že jsem
se do jejího čela mohla postavit já spolu s lidmi, kteří mají zápal a chuť se na
jejím dění a rozvoji podílet. Je to výzva i velká zodpovědnost, kterou na sebe
beru s respektem a úctou ke všem, kteří pro naši obec již velký kus práce
udělali.
Těším se na spolupráci s vámi všemi. Dveře úřadu jsou a budou otevřeny pro
každého, kdo přijde s nápadem, podnětem, kritikou či stížností, že je něco
špatně. Všechno je pro dobré fungovaní obce důležité. Těším se na každé
setkání s vámi na úřadě nebo v každodenním životě.
Novinkou je vedle vedení obce též nový design našeho zpravodaje a nová
redakce. Věřím, že se bude líbit a každý si v novém zpravodaji najde to své.
Vedle tradičních rubrik přinášíme například novou rubriku pro děti a těšíme
se na nové příspěvky a podněty od vás občanů.
Ráda bych vám všem popřála klidný adventní čas, krásné prožití vánočních
svátků a naší obci do nového roku prosperitu a přátelského ducha. Přeji nám,
aby naše obec byla plná radosti a spokojeného života.
Bc. Veronika Kristová - starostka

A K T UA L I TA

ÚVODNÍ SLOVO
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BLÍZKOST VÁNOC

zleva: Mgr. Jana Münzbergerová, Bc. Veronika Kristová
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ZASTUPITELSTVO

„Stalo se v oněch dnech, že vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby byl po celém světě proveden soupis lidu. Tento první majetkový
soupis se konal, když Sýrii spravoval Quirinius. Všichni se šli dát zapsat, každý do svého města. Také Josef se vydal z Galileje, z města
Nazareta, do Judska, do města Davidova, které se nazývá Betlém, poněvadž byl z domu a rodu Davidova, aby se dal zapsat s Marií,
která mu byla zasnoubena a čekala dítě. Když tam byli, naplnily se dny a přišla její hodina. I porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí, protože se pro ně nenašlo místo pod střechou. A v té krajině byli pastýři pod širým nebem a v noci se
střídali v hlídkách u svého stáda. Náhle při nich stál anděl Páně a sláva Páně se rozzářila kolem nich. Zmocnila se jich veliká bázeň. Anděl jim řekl: „Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě
Davidově. Toto vám bude znamením: Naleznete děťátko v plenkách, položené do jeslí.“ (Evangelium podle Lukáše, kapitola 2,1–12)
O Vánocích máme příležitost k užitečnému zamyšlení. Každoročně bývám jako
kněz zván na různá setkání s lidmi, nejen křesťany, a při nich vyslechnu mnohé
příběhy, které lidé vyprávějí. Často mluví
o rodině, vždyť vánoční příběh narození
dítěte Ježíše i nám dospělým připomíná
náš vlastní příchod na svět. O Štědré noci
a v následujících svátečních dnech se
doma scházíme, navštěvujeme své rodiče.
A pokud již zemřeli, zapalujeme svíčku,
abychom vyjádřili, že jsme spojeni. Při vánočním setkání si předáváme dárky a zaznívá mnoho přání. Naše slova jsou mnohdy inspirována Božím Slovem, do kterého
se zvláště o Vánocích zaposloucháváme
a nad kterým se zamýšlíme: Komu a pro
koho se Betlémské dítě narodilo? Komu
a pro koho jsme se narodili my?
V uvedeném úryvku z Písma svatého
je zmíněn císař Augustus. Svatý Lukáš
tak chtěl upřesnit, kdy se Ježíš Kristus
narodil a že tedy není postavou z říše

bajek a pohádek. Narodil se v pojmenovaném městě a v konkrétním čase našich
dějin a je jejich součástí.
A přece jde evangelistovi při zmínce
o císaři o něco víc než o pouhé označení
data. Augustus, aniž by to tušil, je součástí
Božího plánu a slouží jeho záměrům. On,
nejmocnější muž a pán tehdejšího světa,
ve skutečnosti slouží dítěti, položenému
v jeslích. Právě díky sčítání lidu, které císař nařídil, se všichni obyvatelé římské
říše museli odebrat do města, z kterého
pocházeli, aby se dali zapsat. A tak se stalo,
že Ježíš, z rodu krále Davida, se narodil ve
městě králů Judska, v Betlémě.
Ježíš, o kterém zpíváme „Nám, nám, narodil se“ přišel na svět, aby nás zachránil od
hříchu. Tím největším hříchem je neláska,
vzdálení od sebe, od druhých a tím i od
Boha. O Vánocích je nám Ježíš (neboli po
dětském způsobu Ježíšek) nablízku, abychom lépe chápali jeho postoj: žít pro druhé. Díky němu máme k sobě blíž také my.

I my máme ve vánočním příběhu svoje
místo, podobně jako císař Augustus, pastýři, tři mágové/králové z východu a mnozí další. Vánoce jsou symbolem blízkosti.
A nemůžeme slavit klidné Vánoce, jestliže
nás vnitřně užírá neodpuštění v rodině
nebo vážné rozepře se sousedem či v práci. Nemůžeme slavit Vánoce, aniž bychom
nemysleli na ty, kteří hladoví a mrznou,
trpí a jsou nemocní, strádají na cestách
a zoufají si nad svým životem.
Císař slouží chudému a bezbrannému
dítěti. A ono se stává viditelným. Nikoli poblíž nejsilnější vojenské legie, ba ani
v místech, kde byl vybudován největší
byrokratický aparát. Přebývá tam, kde je
Duch a láska.
Přeji nám do nadcházejících vánočních svátků, abychom byli služebníky
Slova, které rodí blízkost a lásku mezi
námi lidmi.
P. Kamil Vrzal
farnost Odolena Voda
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SOUHRN USNESENÍ K ZÁPISU Č . 4/2018
ZE ZASEDÁNÍ ZO HUSINEC KONANÉHO
D N E 2 4 . 9. 2 0 1 8
Usnesení č. 1/4/2018:
ZO Husinec schvaluje RO č. 4 ve znění
přílohy č. 1 tohoto zápisu.

a parc. č. 320/8 o výměře 379 m2 a pozemek parc. č. st. 561 o výměře 51m2
to vše zapsané na LV č. 729 vedeném
Katastrálním úřadem pro Středočeský
kraj, katastrální pracoviště Praha-východ pro katastrální území Husinec
u Řeže, obec Husinec, za cenu 5.874.340,Kč. Znění je přílohou č. 4 tohoto zápisu.

320/19, k.ú. Husinec u Řeže; GP je přílohou č. 5 tohoto zápisu.

Usnesení č. 3/4/2018:
ZO Husinec schvaluje Plán rozvoje
sportu obce Husinec na období 2018 –
2030 ve znění přílohy č. 3 tohoto zápisu.

II. pověřuje starostku obce Husinec
jménem obce k uzavření této smlouvy
a podání návrhu na vklad vlastnického
práva podle této smlouvy příslušnému
katastrálnímu úřadu.

Usnesení č. 4/4/2018:
ZO Husinec
I. schvaluje kupní smlouvy mezi obcí
Husinec a XXXXXXXX jejichž předmětem je koupě pozemků parc. č. 313/130
o výměře 1105 m2, parc. č. 313/172
o výměře 42 m2, parc. č. 313/173 o výměře 25 m2, parc. č. 320/6 o výměře
224 m2 parc. č. 320/7 o výměře 531 m2

Usnesení č. 5/4/2018:
ZO Husinec schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 320/2,
k.ú. Husinec u Řeže, o výměře 101 m2,
která je vymezena geometrickým plánem č. 1117-132/2018, ověřeným Ing.
Petrem Falátkem, úředně oprávněným
zeměměřičským inženýrem, a která je
nově označena jako pozemek parc. č.

Usnesení č. 7/4/2018:
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.

Usnesení č. 2/4/2018:
ZO Husinec schvaluje implementační
část a zásobník aktivit Strategického plánu
rozvoje obce Husinec v letech 2018 – 2028
ve znění přílohy č. 2 tohoto zápisu.
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Usnesení č. 6/4/2018:
ZO Husinec schvaluje darovací smlouvu mezi obcí Husinec a ÚJV Řež, a.s.
na tělesa veřejného osvětlení ve znění
přílohy č. 6 tohoto zápisu.

Usnesení č. 8/4/2018:
ZO Husinec schvaluje kupní smlouvu
mezi obcí Husinec a p. XXXXXXXX,
jejímž předmětem je prodej MULTICAR M2501, RZ PHA 92-05 v majetku obce Husinec za cenu 35 000,- Kč
ve znění přílohy č.8 tohoto zápisu.

Usnesení č. 1/5/2018:
Zastupitelstvo obce volí ověřovateli zápisu z dnešního zasedání pány Kamila
Plavce a Jakuba Strnada.

Usnesení č. 3/5/2018:
Zastupitelstvo obce schvaluje, že v obci
Husinec budou voleni dva místostarostové.

Usnesení č. 2/5/2018:
Zastupitelstvo obce schvaluje následující program dnešního zasedání zastupitelstva obce:

Usnesení č. 4/5/2018:
Zastupitelstvo obce v souladu s ust.
§ 84 odst. 2) písm. k) zákona o obcích
určuje, že pro výkon funkce starosty
obce bude člen zastupitelstva obce
dlouhodobě uvolněn.

Program jednání:
1. Zahájení
2. Složení slibu členy zastupitelstva obce
3.	Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu
4. Schválení programu
5. Volba starosty a místostarosty
a) určení počtu místostarostů
b)	určení funkcí, které budou členové zastupitelstva vykonávat jako
dlouhodobě uvolnění
c)	
určení způsobu volby starosty
obce a místostarosty
d) volba starosty obce
e) volba místostarosty
6.	Zřízení finančního výboru a kon
trolního výboru
a)	zřízení finančního výboru a kontrolního výboru a určení počtu
jejich členů
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
7. Rozpočtové opatření č. 5
8. Diskuse
9. Závěr

Usnesení č. 5/5/2018:
Zastupitelstvo obce v souladu s ust.
§ 84 odst. 2) písm. k) zákona o obcích
určuje, že pro výkon funkcí místostarostů obce nebudou členové zastupitelstva obce dlouhodobě uvolněni.
Usnesení č. 6/5/2018:
Zastupitelstvo obce schvaluje volbu
starosty obce a místostarosty veřejným
hlasováním (zvednutím ruky).
Usnesení č. 7/5/2018:
Zastupitelstvo obce v souladu s ust.
§ 84 odst. 2) písm. m) zákona o obcích
volí starostkou obce Husinec paní Bc.
Veroniku Kristovou.
Usnesení č. 8/5/2018:
Zastupitelstvo obce v souladu s ust. § 84
odst. 2) písm. m) zákona o obcích volí
místostarostou a statutárním zástupcem starostky obce Husinec pana Ing.

Tomáše Pfeifera a určuje mu měsíční
odměnu 25 000 Kč.
Usnesení č. 9/5/2018:
Zastupitelstvo obce v souladu s ust. § 84
odst. 2) písm. m) zákona o obcích volí
místostarostou obce Husinec pana Mgr.
Martina Dymáčka a určuje mu měsíční
odměnu 20 000 Kč.

ZASTUPITELSTVO

ZASTUPITELSTVO

S O U H R N U S N E S E N Í Z U S TAV U J Í C Í H O
ZASEDÁNÍ ZO HUSINEC KONANÉHO
DNE 1. 11. 2018

Usnesení č. 10/5/2018:
Zastupitelstvo obce zřizuje finanční
výbor, který je pětičlenný.
Usnesení č. 11/5/2018:
Zastupitelstvo obce zřizuje kontrolní
výbor, který je tříčlenný.
Usnesení č. 12/5/2018:
Zastupitelstvo obce volí předsedkyní
finančního výboru paní MUDr. Věru
Geierovou.
Usnesení č. 13/5/2018:
Zastupitelstvo obce volí předsedkyní
kontrolního výboru paní Ing. Ivanu
Zrzavou.
Usnesení č. 14/5/2018:
ZO Husinec schvaluje RO č. 5 ve znění
přílohy č. 3 tohoto zápisu.
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PA R T I C I PAT I V N Í R OZ P O Č E T
PRO HUSINEC A ŘEŽ
K posílení zapojení občanů do úvah, diskusí a rozhodování o rozvoji obce.
Participativní rozpočet (PR) je moderní nástroj rozvoje obcí, městských částí
a měst. Postupně se rozmáhá hlavně ve
vyspělých zemích a Česko není výjimkou. Podstatou PR je, že skupiny občanů
samy navrhují, propagují a před ostatními obhajují obecní rozvojové projekty,
z nichž se ve finále hlasováním občanů
jeden projekt vybere k realizaci. Obec
samozřejmě musí předem na PR vyčlenit
část obecního rozpočtu, celou věc propagovat, zorganizovat a logisticky podpořit.
Cílem PR však zdaleka není jen realizace vybraného projektu, jak se může zdát.
Důležitý je proces PR od začátku do konce podle hesla „cesta je cíl“. PR je velmi
funkční nástroj, jak formou přirozeného
zájmu posílit zapojení občanů do úvah,
diskusí a rozhodování o rozvoji obce.
Vzájemná komunikace občanů o reálných potřebách a prioritách obce pak
přispívá k lepšímu porozumění, posiluje
obecní pospolitost a pocit sounáležitosti.
Proto chceme PR vyzkoušet v roce
2019 i u nás v Husinci a Řeži. Určitě už
v Česku nebudeme první, ale stále budeme mezi průkopníky. Protože s PR zatím
nemáme praktické zkušenosti, plánujeme
alokovat na vybraný projekt v obecním

rozpočtu na rok 2019 pouze 100 000 Kč.
To představuje zhruba půl procenta celkových obecních ročních výdajů. Když se
ale PR osvědčí a bude se nám zamlouvat,
může být do budoucna běžnou součástí
každoročního rozpočtování rozvoje naší
obce a částku můžeme navýšit.

NA CO SE TEDY V ROCE
2019 PŘIPRAVIT?

Pro koordinaci agendy PR v naší
obci vznikne speciální web stránka, kde
budou zveřejňovány důležité informace
o termínech, navrhovaných projektech,
instrukce k registraci atd. O dalším vývoji realizace participativního rozpočtu
se dozvíte na nástěnkách v obci, a kdo
máte registrovaný e-mail či číslo mobilního telefonu na obecním úřadu, tak
také e-mailem nebo SMS.

Leden - Veřejné informační setkání občanů, kde bude vše kolem PR podrobně vysvětleno a bude velký prostor pro
dotazy.
Únor/březen - Skupiny občanů budou předkládat rámcové návrhy svých
projektů, z nichž budou vybrány ty realistické s ohledem na náklady, právní
a další případná omezení.
Květen - Veřejné prezentace a obhajoba projektů navrhovateli v realizačním
detailu.
Červen - Registrace a hlasování občanů
obce o navržených projektech.
Červenec/prosinec - Realizace zvoleného projektu.

Odkazy na příklady realizaci participativního rozpočtu odjinud:

Uvedený harmonogram je zatím předběžný.

Daniel Münich

https://news.d21.me/cs/ruzne/planujeterozpocet-na-rok-2019-nezapomente-naparticipaci/
PR v Říčanech https://news.d21.me/cs/
mesta/v-ricanech-se-hlasovalo-oinvesticich/
PR v New Yorku https://council.nyc.gov/
pb/
https://www.participatorybudgeting.org/
participatory-budgeting-in-nyc/
PR v Mníšku pod Brdy https://vote.
d21.me/cs/info/napadpromnisek

Jedním z hlavních cílů tohoto volebního období je v naší obci bezesporu příprava nového územního plánu. I když
jeho zadání bylo schváleno zastupitelstvem již v roce 2016, rozjely se práce naplno až v posledních měsících.
Na základě schváleného zadání územního plánu a podnětů od občanů, které
nám v průběhu posledních týdnů zaslali, nyní zpracovatel připravuje návrh
nového územního plánu. Cílem nového
územního plánu je nastavit pravidla další výstavby v obci tak, aby umožňovala

přiměřený rozvoj s ohledem na potřeby
stávajících i budoucích obyvatel.
Zjednodušeně řečeno má nový územní plán více dbát na to, aby nová výstavba
byla doprovázena i potřebnou občanskou
vybaveností. Chceme předcházet skokovému stavebnímu boomu bez zajištění
odpovídající infrastruktury tak, jako se
stalo cca před deseti lety. Stejně tak by
měl nový územní plán odstranit některé
problematické jevy, které ten stávající řešit neumí. Zároveň chceme do územního
plánu ve vhodných lokalitách přímo za-

pracovat některé prvky regulace tak, aby
nová zástavba měla v jednotlivých plochách jednotný nebo obdobný charakter.
Lze očekávat, že v průběhu jara příštího roku bude připraven první návrh nového územního plánu. Následovat bude
projednání s dotčenými orgány státní
správy a vyvěšení na úřední desce obce
k připomínkám občanů s následným veřejným projednáním.
O celém procesu vás budeme dále informovat.

ZASTUPITELSTVO

ZASTUPITELSTVO
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PŘÍPRAVA NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU
V PLNÉM PROUDU

Martin Dymáček

NAŠE OBEC
JE VIZITKA
NÁS VŠECH
Chtěli bychom poprosit všechny
občany, aby nezapomínali, že vzhled
obce záleží na každém z nás. Stále se
objevuje nešvar skládek a netřídění
odpadků. Naopak děkujeme všem,
kteří poctivě třídí a neodkládají odpad u popelnic ani jinam, kam nepatří. Děkujeme též všem pejskařům,
kteří po svých čtyřnohých přátelích
poctivě uklízí zanechanou stopu
a venčí je v obci bezpečně na vodítku. Budeme se snažit vyjít vstříc
i těmto čtyřnohým psím obyvatelům
a v nejbližší době zrealizovat projekt
psí louky, kde se budou moci družit
a scházet a mít prostor pro volný
a bezpečný výběh.
Veronika Kristová

KONTROLA LÁVKY PRO PĚŠÍ
PŘES VLTAVU V ŘEŽI
Na konci srpna letošního roku byla
z návrhu obce provedena mimořádná
prohlídka lávky pro pěší přes Vltavu
v Řeži. A to jak ze člunu, tak přímo
z lávky společností PONTEX.
Ze závěrů této zprávy vyplývá, že lávka je v dobrém stavu, ale je nutné o ni
periodicky pečovat. Nahradit poškozená osvětlovací tělesa či vyzvat provozovatele plynovodu k řádné údržbě jeho

zařízení. Dále pak sledovat protikorozní ochranu ocelových částí lávky a vyčistit pilíře od vegetace.
Následně na podzim letošního roku
byla provedena reklamační oprava lávky společností STRABAG, v rámci které byla provedena oprava protikorozní
ochrany ocelových částí lávky a řádně
upevněn dřevěný kryt lávky.
Tomáš Pfeifer
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VÝBORY
Výbory zřizuje zastupitelstvo obce jako
své iniciativní a kontrolní orgány, které
mu předkládají svá stanoviska a návrhy;
na základě zákona o obcích povinně zřizuje výbor kontrolní a finanční. Na ustavujícím zasedání zastupitelstvo schválilo
Věru Geierovou předsedkyní finančního výboru a Ivanu Zrzavou předsedkyní
kontrolního výboru. Práci a další členy
výborů představíme v některém z dalších čísel zpravodaje.

Stavební komise
Řeší stavební otázky a problematiku
obce, dává podněty k územnímu plánu,
účastní se výběrových řízení na zhotovitele projektových dokumentací a staveb,
vyjadřuje se ke stavebním a terénním
úpravám v obci apod. (Petr Mixa, Petr
Panec, Petr Syrůček).
Komise pro územní plán
Zabývá se agendou nového územního
plánu včetně všech procesů s tím souvisejících. Zpracovává podněty a návrhy
občanů, stavební komise a komise pro ŽP
na změnu ÚP. Navrhuje kroky a opatření

v rámci změny územního plánu (Martin
Dymáček – pověřený zastupitel pro Územní plán, Ivana Zrzavá, Petr Panec, Petr
Syrůček).
IT
Dává podněty a návrhy na úpravu /
nákup / výběr IT technologií. Podává
podněty na modernizaci IT systému
obce i obecního úřadu. Poskytuje konzultace a podporu v oblasti moderních
IT technologií, které jsou pro chod
úřadu a obce nezbytné (Tomáš Brandýský, Luboš Denk, Dana Korčáková).
Komise životního prostředí a odpa
dového hospodářství
Věnuje se oblasti ochrany životního prostředí v naší obci, péči o přírodu a zeleň v obci a odpadovému hospodářství
(Adam Pešek, Tomáš Brandýský, Michal
Horák).
Komise sociální a kulturní
Právě komisi sociální a kulturní vám
rádi představíme v tomto čísle blíže
(Jana Münzbergerová, Hana Krommerová, Sabina Hniličková, Mirka Zrubecká).
Poděkování za práci a nasazení pro naši
obec patří bývalým členů komisí a výborům: Lída Klvaňová, Dana Krásová, Marie
Těthalová, Mirka Zrubecká, Vlaďka Fetterová, David Krása, Martin Vénos, Tomáš
Bartík, Olga Lusková, Daniela Mrázová,
Drahuše Pličková a všem, kteří se na fungování naší obce podílejí a podíleli.

KOMISE SOCIÁLNÍ
A KULTURNÍ
Mezi činnosti této komise patří: řešení
konkrétní problematiky v oblasti sociální
a kulturní, iniciativa v rámci jednotlivých
oblastí směrem ke starostce, spolupracuje
na krocích obce v realizaci iniciativ:
Mapovat potřeby ohrožených skupin
obyvatel obce (samoživitelé, senioři,
nemocní, sociálně slabí).
Podporovat aktivní trávení volného
času obyvatel ohrožených sociální izolací (matky na RD, senioři):
- podpořit vznik „klubu matek s dětmi“
- rozvíjet nabídku programů pro seniory
Hledat možnosti realizace pro věkovou skupinu starších školních dětí
a dospívajících (zejména 2.st. ZŠ).
Mapovat a iniciovat prohlubování
spolupráce obce s charitativními organizacemi poskytujícími služby obyvatelům obce, posuzování žádostí charitativních organizací o finanční podporu.
Ve spolupráci s obecním úřadem
evidovat a zajišťovat přání jubilantům:
- přání seniorům k narozeninám, vítání
občánků.
Podporovat aktivity jednotlivců či
skupin v oblasti kulturní a sociální
(pomoc s realizací nápadů na činnosti
pro obyvatele obce, charitu,…).
Spolupracovat na rozvoji komunitních sociálních služeb s okolními
obcemi, DSO a MAS.
Další aktivity podle požadavků
starostky a časových možností členek.

Kaple sv. Václava v Řeži

ŽIVOT V OBCI

ZASTUPITELSTVO

Ráda bych vám po letošních volbách a změnách ve vedení obce představila
další orgány, které se podílí na spolupráci a kontrole vedení obce.

KOMISE
Postupně budeme ve zpravodaji také
představovat práci jednotlivých komisí,
které jsou poradním a iniciativním orgánem starostky, pomáhají jí v rozhodování, shromažďují podněty a přinášejí
návrhy na řešení situací, které jsou v její
gesci. Starostka zřídila tyto komise:
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BOHOSLUŽBY
O VÁNOCÍCH

VÝBORY A KOMISE OBCE

úterý 25.12. 2018
Slavnost Narození Páně
od 11:30 hod.

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO
STROMU
Advent, období čtyř neděl před vánočními svátky, doba radostného očekávání nejhezčích svátků v roce. Společně
jsme do této doby vstoupili rozsvícením
vánočního stromu na tradičním místě
v naší vsi. Děti i dospělí si z plných plic
zazpívali a zahráli koledy, nechyběl svařák na zahřátí, pro děti čaj, spousta dobrot
a krásné rukodělné výrobky. Ani nepřízeň počasí neubrala nic na pohodě a chuti strávit společně nedělní odpoledne,
potkat sousedy a přátele, které často nevídáme, nebo naopak poznat přátele nové.
Celou adventně-deštivou atmosféru
podtrhl a zakončil zpěv paní Nálevkové a jejího tria. Velké díky patří
všem, kteří se na organizaci akce podíleli, i těm, kteří i v dešti přišli pobýt.
Nahlédnutí do tradic adventu
Slovo advent je odvozeno od latinského slova adventus – příchod. Doba

adventní je pak doba očekávání, očekávání Vánoc, ale také doba jakéhosi
vnitřního duchovního usebrání. Dříve byla doba adventní zároveň dobou
postní. Byly zakázány zábavy, svatby
a hodování.
V západní tradici je advent dobou
zklidnění. Odpovídal tomu životní
styl našich předků. Od jara do podzimu bylo nutné zvládnout veškeré zemědělské práce, zima pak byla dobou
odpočinku, kdy se vykonávaly domácí
práce jako draní peří, šití, pletení, předení, tkaní, apod. Práce i odpočinek
šly spolu ruku v ruce. Neznámějším
symbolem adventu je adventní věnec
se čtyřmi svícemi. Tato tradice zapalování svíček na věncích vychází ze
židovské tradice zapalování osmi svící
o svátcích zvaných Chanuka.
Redakce zpravodaje, foto: J. Kroupa

neděle 30.12.2018
Svátek Svaté rodiny
11:30 hod.
s obnovou manželského slibu
úterý 1.1.2019
Slavnost Matky Boží, Panny Marie
11:30 hod.
neděle 6.1.2019
Slavnost Zjevení Páně
8:30 hod.
s žehnáním vody, křídy,
kadidla a zlatých předmětů
neděle 13.1.2019
Slavnost Křtu Páně
8:30 hod.
končí vánoční doba
Římskokatolická farnost
Odolena Voda
U Fary 15
250 70 Odolena Voda
e-mail: farnostodolenavoda@gmail.com
www.farnostodolenavoda.cz
P. Kamil Vrzal, farář
mobil: 728 775 536
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Píše se rok 2018 a naše republika se
prokousala několikerými „osmičkovými“ výročími své dramatické minulosti. Naše obec se nakonec přidala k řadě
dalších míst napříč republikou při oslavách toho historicky prvního, tedy roku
1918. Organizace se spontánně ujal
Spolek přátel ZŠ a MŠ Husinec–Řež,
který sdružuje rodiče a přátele školy
a školky. Na přípravy byly necelé dva
měsíce. Vše stálo na nápadech a dobrovolném zapojení rodičů dětí a dalších
zájemců a dobrovolníků. Velkou měrou
rovněž přispěl Obecní úřad, a to jak
finančně, tak technicky – za což patří
velký dík. Nejužší organizační tým byl
ve složení Lenka Mixová, Sabina Hniličková a Anna Macková.
Jako podtitul oslav jsme vybrali
Mosty. Mosty mají převádět přes překážky a propojovat dva protilehlé body.

Mosty lze vnímat i jako překlenutí minulosti do současnosti. V naší obci mohou mosty pro leckoho nabývat i další
významy. Ten skutečný most (ač malý)
spojuje náš pravý břeh s levým a každý
den se díky němu řada z nás přibližuje k jiným místům a lidem v republice.
Most – ten pomyslný – také spojuje
Husinec a Řež do jedné vsi. Mosty bychom rádi budovali mezi sebou navzájem, mezi starousedlíky a nově příchozími, mezi dolní a horní Řeží, staršími
a mladšími, blízkými sousedy a těmi, co
bydlí až na druhém konci obce, místními a přespolními. Snad se vždy podaří
najít nějaký most, který spojí i ty, kdo
mezi sebou mají jiný pohled na věci
i svět kolem sebe.
Během toho třetího listopadového
odpoledne měli zúčastnění možnost
dobře se bavit, seznamovat se, vzpomí-

nat a snad trochu i budovat ony mosty.
Moderátorem oslav byl pan Petr Syrůček, oblečený v obleku s cylindrem
z dvacátých let. Rodiče dětí ze školy
a školky připravili výstavu velkoformátových plakátů mapujících témata od
průmyslu, vědy, módy, ochrany krajiny
až po sport, film, architekturu či Česko
ve světě. Bylo na rodičích, aby si zvolili námět, ke kterému mají blízko, našli
a sestavili různé informace a fotky. Výstava neměla jednotnou linku, každý
plakát zračil individuální přístup a vnímání svého autora či autorky. Jednotlivé
plakáty byly v předchozím týdnu umí
stěny ve třídách školy. Výstavu doplnily
děti svými plakáty vytvořenými ve škole
v rámci projektového dne věnovaného
stu let výročí republiky. Paní Novotná
laskavě poskytla originální kroj a záznamy o pěveckém souboru Káčata.

ŽIVOT V OBCI

ŽIVOT V OBCI

JAK NAŠE OBEC SLAVILA 100 LET
VZNIKU ČESKOSLOVENSKA

Děti se staly centrem oslav a programu. Při zahajovacím průvodu přinesly
vlajku ČR i obce, zpívaly hymnu, vystoupily s divadelním a tanečním představením pod vedením svých učitelek.
Daly do toho nadšení, vášeň, týmového
ducha, humor. A sklidily zasloužený
potlesk. Děti i dospělí až do setmění
probíhali bojovkou TOMu Řež, vyráběli odznáčky s českou vlajkou, zdobili
perníčky aj. Největší zájem zaslouženě
vzbudil desetiboj. Nechyběly balónky,
cukrová vata, medaile. Divadélko PelMel
připravilo kus „Jak pejsek s kočičkou
slavili 28. říjen a založili se“. Zájemci
se mohli nechat fotografovat v humorných převlecích ve fotokoutku. K tomu
všemu hrály kapely Free Co Band
a Bluesbusters.
Při symbolickém sázení lípy svobody se sešli všichni starostové a starostky
zvolení po roce 1989 a pronesli každý
za sebe přání republice, vzpomínku či
poděkování. Jejich slova se týkala svobody, demokracie i toho, co místní
mají navzájem společného. Páter Pavel
Kuneš z Klecan po svém lidsky upřímném proslovu k lípě a přání republi-

ce zahrál na dudy „Ach synku, synku“
a další písničky. A konečně před soumrakem se podařilo seskupit všechny přítomné zájemce na hřišti a vytvořit z jejich
postav a papírů, které drželi nad hlavami,
českou vlajku. Pan Brandýský fotograficky zachytil zdařilý pokus díky řízenému
dronu. Výsledek můžete posoudit na titulní stránce tohoto zpravodaje.
A teď poděkování. Za finanční i další
pomoc patří kromě Obecnímu úřadu
díky také Ústavu jaderné fyziky Akademie věd ČR v. v. i., Ústavu jaderného výzkumu Řež a. s., firmám Zahradnictví flos
s. r. o., IQ Structures s. r. o., Samyčka s. r. o.
a manželům Kadlecovým. Za technickou
pomoc pak technickým službám obce,
Sboru dobrovolných hasičů a SK Husinec-Řež. Poděkování patří také paní ředitelce Lucii Dražilové a paním učitelkám a dětem z naší školy a školky. Díky
si zaslouží všichni rodiče za jejich čas
a práci na přípravě výstavy, Jiří Kroupa,
Daniela Mrázová a Markéta Doležalová za podíl na jejím zhotovení. Bohaté
a lahodné občerstvení obstarali Vlachovi
a hospůdka Na hřišti, paní Cingrošová,
paní Doležalová, paní Vargová, penzion

Egida a cukrovou vatu motal pan David.
Profesionální fotografie z akce pořídila
Tereza Píchová (www.teepeephoto.cz).
Velké díky vyjadřujeme všem, kdo
přišli. Jinak by oslava nemohla být
oslavou. Navíc se na dobrovolném
vstupném vybralo celkem 7 517 Kč.
Prostředky budou použity pro potřeby školy a školky. Pořídí se za ně edukativní polepy na schody a dveře tříd.
Vyjmenovaná slova či násobilka budou
doslova na každém kroku.
Při přípravě i průběhu oslav bylo
milé, jak se lidé dokážou spojit pro
jednu věc, vykřesat tolik rozličných
nápadů a umu, podpořit akci anebo
jen přijít, ač třeba nejsou v lehké životní situaci. Mosty mezi lidmi navzájem
samozřejmě nestačí budovat jednou za
čas, je na nich potřeba pracovat neustále. Bude to o mnoho snazší, když se
lidé budou o trochu více respektovat
a vnímat navzájem. Budeme se těšit na
všechny, kdo se budou chtít zapojit do
přípravy i účasti na příštích setkáních.
Jana Miléřová, předsedkyně Spolku
rodičů a přátel ZŠ a MŠ Husinec-Řež
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Uznávaný thriller CIT SLEČNY SMILLY PRO SNÍH dánského autora Petera
Hoega, při jehož čtení sledujeme nejen
snahu objasnit smrt malého hrdinčina kamaráda, ale dozvíme se mnoho
o dánské a grónské společnosti.

KAVÁRNIČKY
NA OBECNÍM ÚŘADĚ

12

Již dlouho na obecním úřadě
v knihovně probíhá každý poslední
čtvrtek v měsíci od 14 do 16 hodin
Kavárnička pro seniory. Paní Petra
Novotná připraví vodu na čaj či kávu,
návštěvníci (návštěvnice, v tomto případě) si přinesou něco dobrého na
zub a u prostřeného stolu si mohou
dvě hodinky popovídat. Schází se zde
kolem sedmi seniorek a je samozřejmě
zván každý, kdo by si chtěl popovídat.
První z realizovaných aktivit nové
sociální a kulturní komise je pokračováním „kavárničkového“ setkávání.
Každou druhou středu v měsíci od
10 do 12 hodin otevíráme v knihovně
obecního úřadu Kavárničku pro maminky s dětmi. Jejím cílem je umožnit
maminkám, které jsou s dětmi na rodičovské dovolené, sejít se, popovídat
si a třeba i najít nové kontakty a nová
přátelství. Aby měly maminky čas skutečně pro sebe, na dvě hodiny bude
v kavárně chůva, která se dětem bude
věnovat.

Pravidla pro návštěvníky Kavárničky
pro maminky s dětmi:
- Knížky z knihovních regálů nejsou
k dispozici, takže se nevytahují. Chcete-li knížku, knihovna je otevřená ve
čtvrtek od 16 do 18 hodin.
- Číst se můžou pouze ty knížky, které
jsou v bílém regálu knihovního pultu.
- U knížek se nejí a nepije.
- Všichni se do Kavárničky přezouvají.
- Děti i maminky po sobě uklidí a utřou
ušpiněné stoly.
- Přinést si vlastní hračky je prima, protože v knihovně jich zatím moc není.
- V prvním patře se úřaduje, proto se
neběhá po schodech.
První „mateřská kavárnička“ proběhla ve středu 12. prosince.
Vánoční zpívání školních dětí se seniory se uskutečnilo ve škole 14. prosince. Program se školáky připravila
paní učitelka Martina Vomáčková.
Za sociální a kulturní komisi
Jana Münzbergerová

Oceněný román Marka Šindelky
ÚNAVA MATERIÁLU, v němž zpracovává aktuální téma migrace a čtenáři
předkládá osud mladého nelegálního
imigranta uprostřed Evropy.
BRNOX – netradičního, graficky a obsahově zajímavého průvodce po brněnském Bronxu – tedy čtvrti Cejl, autorky
Kateřiny Šedé.
Samozřejmě všechny čtyři díly románu
Eleny Ferrante GENIÁLNÍ PŘÍTELKYNĚ, v němž popisuje peripetie přátelství a životů Eleny a Lily, které vyrů
staly v 50. letech 20. století v chudinské
čtvrti Neapole.
Poslední detektivku Larse Keplera
LAZAR.
Tajemný historický román z Kanady
19.století ALIAS GRACE Margaret
Atwoodové. Od téže autorky i román
SLUŽEBNICE.
Pochopení, nadhled a jemný humor
v románech nedávno zesnulé Marty Davouze DŮM V BRETANI, LOĎ
V BRETANI ze života ve Francii
a CELEJ FRANZ – román o nelehkém
životě Věry Saudkové, neteře Franze
Kafky a manželky shakespearovského
překladatele E.A.Saudka.
Jana Münzbergerová

BEZPEČNOST CHODCŮ V OBCI
ÚJV Řež vybudoval nový chodník
a optickou psychologickou brzdu pro řidiče
Stavební úpravy, které probíhaly od
října na příjezdu k areálu ÚJV Řež asi
nebylo možné přehlédnout. Na konci
listopadu je konečně hotovo a chodci
začali využívat nový chodník, položený
od ulice K Hotelu k ulici Hlavní. Kromě
chodníku, posunu komunikace a nové
lampy bylo doplněno i speciální vodorovné značení, které působí jako optická
psychologická brzda – přijíždějící řidiče
upozorňuje na zvýšený pohyb osob a nutí
ke snížení rychlosti. Pod chodníkem jsou

nově pro potřeby obce naistalovány také
inženýrské prvky pro budoucí slaboproudé rozvody (kamery, internet aj.). ÚJV
Řež, který do této investiční akce vložil
více než 300 tisíc korun, takto podporuje
bezpečnost chodců v poměrně exponovaném místě. Koneckonců, jen na podzimní rodinná promítání do Konferen
čního centra ÚJV Řež dorazí každoročně
téměř 500 dětí a rodičů z celého okolí.

ŽIVOT V OBCI

ŽIVOT V OBCI

CO NABÍZÍ PRO SYCHRAVÉ
VEČERY OBECNÍ KNIHOVNA:

Alena Rosáková, ÚJV Řež a.s.

VÝSLEDKY FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE
O NEJHEZČÍ ZAHRADU NAŠÍ OBCE
V letním vydání Naší vesnice redakce zpravodaje vyhlásila fotografickou
soutěž o nejhezčí zahradu naší obce.
Ukázalo se, že obyvatelé naší obce nejsou příliš soutěživí, protože do soutěže
zaslali fotografie pouze dva soutěžící,
přestože mnoho zahrad by se jistě mělo
čím pochlubit.
My si odvahy soutěžících ceníme
a odměníme je zaslouženou výhrou
- poukazem ve výši 500 Kč na nákup
v zahradnictví. Výherci si mohou vyzvednout svou výhru na obecním úřadě.
Soutěžní fotografie uveřejňujeme.
Redakce zpravodaje
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O NOVÉ MÍSTOPISNÉ MAPĚ
OBCE HUSINEC, ŘEŽ
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Kdo chodíte na vlak, jistě jste si
všimli v létě instalovaného mapového
stojanu vedle odpočívadla na předmostí lávky. Z jedné strany je mapa turistická, z druhé strany mapa místopisná.
Místopisná mapa připomíná nejen návštěvníkům, ale i mnoha místním ale
spoň střípky z dlouhé a zajímavé historie naší obce a zajímavá místa, která se
k historii váží.
Všude kolem nás se odehrály tisíce
lidských příběhů, šťastných či méně
šťastných, lidí, kteří už z naší obce odešli jinam, nebo odešli na pravdu boží.
Dodnes tu ale zůstávají jejich domy,
které s nadšením nebo peripetiemi
kdysi stavěli, zahrady, které vymýšleli
a zakládali, místa, která vytvářeli společnými silami a kde se scházeli, radovali i trpěli. Mezi našimi předky v obci
najdeme i řadu významných, úctyhodných a statečných lidí. Zůstávají tu
také více či méně skryté stopy indu
striálních, zemědělských, výzkumných
a vojensky-strážních činností, které
jsou s minulostí nerozlučně spojené.

Víte například, která vila vznikla v Řeži
jako první stavba, jejíž využívání odpovídalo letnímu sídlu ze známých letovisek,
která po 1. světové válce vznikala například v Roztokách, Černošicích nebo v Senohrabech? Že si vilu nechal postavit Alois
Srdce, významný český knihkupec a nakladatel, jehož Knihkupectví a nakladatelství
Alois Srdce sídlilo v Praze ve Spálené ulici?
Že budova byla po roce 1948 znárodněna
a sloužila jako místní školka a v devadesátých letech byla v restituci vrácena? A co je
s ní dnes?
Každá z historických nitek vede skrze
lidské osudy, domy, krajinné prvky a památná místa až do naší všední každodenní
současnosti. Lepší znalost naší malé obecní historie nám umožňuje lépe pochopit
i naši současnost a více si vážit věcí a míst,
která jsme vědomě či nevědomě zdědili,
která nás obklopují a která občas sami dále
měníme. A konec konců nám to připomíná, že jednou se staneme historií i my
a vše, co na tomto světě děláme a zanecháme. Za pár desítek let by na dnešní dění

Víte, že řežská kaplička byla postavena po
konci II. světové války rozšířením zahradního altánu a k jejímu vysvěcení došlo po
skončení 2. světové války na přání bývalého starosty Václava Nebeského, který
zahynul v koncentračním táboře Sachsenhausen? Kapličku vysvětil po svém návratu jeho spoluvězeň kněz František Štverák,
který V. Nebeskému slíbil, že mu v ní oddá
dcery. Oddal však jen tu první. Druhou už
nestihl, protože ho tehdejší režim poslal do
uranových dolů.
Mnohé z místních pamětníků možná
napadnou další zajímavosti, které se váží
k jednotlivým místům. V takovém případě nám o nich neváhejte napsat. Díky
tomu můžeme do budoucna obohatit nejen stávající místopisnou mapu, ale i pospojovat těch historických nitek více.
Kdo nechodíte kolem mapy na vlak,
nemusíte smutnit. Místopisná mapa je
v lehce interaktivní podobě umístěna i na
obecní webové stránce. Plánujeme dokonce i anglickou verzi mapy, aby nepřišli
zkrátka cizinci přicházející do naší obce
jako turisté nebo odborníci do ústavů.
A na jaře 2019 se podobného mapového
stojanu dočkají i v Husinci.
V náročné přípravě místopisné mapy
mi byla velmi nápomocná řada lidí. Ze
všech bych chtěl jmenovitě poděkovat
Pavlíně Nebeské a Jiřímu Šoukalovi (kronikář obce), kteří toho o historii naší obce
dali dohromady a vědí mnohem více než
já. Dále tandemu Jany Münzbergerové
a Ivany Zrzavé z vedení obce v minulém
volebním období za velkou podporu celé
věci vedoucí až ke konečné realizaci.
Daniel Münich

ŠKOLA A ŠKOLKA

ŽIVOT V OBCI

bez kroniky a místopisné mapy budoucí
generace postupně zapomněly.

PROJEKT „100 LET
NAŠÍ REPUBLIKY“
NAPŘÍČ ŠKOLOU
Rok 2018, takzvaný osmičkový rok,
znamenal pro Českou republiku mnoho příležitostí k oslavným a vzpomínkovým akcím. Události v letech 1918,
1938, 1948 či 1968 patří neodmyslitelně k významným milníkům naší historie. Od vzniku republiky tomu bylo
v říjnu 2018 přesně 100 let! Základní
a mateřská škola Husinec - Řež přišla
s projektem na oslavu tohoto republikového jubilea.
Projekt „100 let naší republiky“ napříč školou nabídl 23. 10. 2018 speciální projektovou akci. V jednotlivých
třídách se pracovalo na projektech zaměřených na určitá období a témata.
V rámci kooperace školy a školky došlo ke vzájemnému sdílení informací
i zkušeností s průběhem projektu.
Celá akce byla završena Pochodem
české státnosti.

LOGO ŠKOLY

V pátek 16. listopadu jsme se sešli
na zahradě naší školy a školky, abychom slavnostně zasadili jeden ze
symbolů naší státnosti – lípu repu
bliky. Všichni společně jsme zazpívali
státní hymnu, vyslechli příběh stromu,
ujali se lopat a svorně naši lípu vysadili. Děkujeme Spolku rodičů ZŠ a MŠ za
věnování lípy.
Lucie Dražilová

Předmětem této akce bylo navrhnout
logo pro naši školu. Logo mělo být jednoduché, minimalistické, srozumitelné a vystihující. Škola bude logo užívat
pro běžné tiskoviny v rámci úředního
styku, klasickou reklamu (TV, tisk,
plakáty), reklamní tiskoviny, internet
a internetové prezentace, výstavy. Bylo
třeba mít na paměti čitelnost značky
v celé škále použití jak při zmenšení,
tak i při zvětšení, snadnou reprodukovatelnost a jednoduchou aplikaci
včetně široké použitelnosti (plakáty,
hlavičkový papír, vizitky, potisk textilu,
hlubotisk, vypalování laserem apod.).
Vítězný návrh loga vytvořila žákyně
Jitka ze 3. třídy.
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Děti, představujeme vám nové kamarády, kteří se s vámi budou toulat naší vesnicí, kteří se budou spolu s vámi učit poznávat
nové věci, a zažijete s nimi spoustu legrace. Řežek a Husinka jsou kamarádi, se kterými je každá nepohoda úplně na pohodu
a kteří už se na vás strašně moc těší!
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Mini přípravka
Naši nejmenší stále pilně trénují. Kdo
navštívil některý z tréninků, musí mi dát
za pravdu, že se přípravka stále zlepšuje.
Na většině je vidět, jak mají fotbal rádi
a jejich zápal pro hru je veliký. A to je
dobře. Příští sezonu bude mini přípravka
hrát turnaje. Počítáme s velkou podporou
od fanoušků. Poděkování patří trenérům
za jejich trpělivost.
A mužstvo
V minulém zpravodaji jsme se loučili
před domácím zápasem s Nehvizdami
B. Byl to velice vyrovnaný zápas, který
skončil šťastně pro nás. Domácí výhra
3-2 byla ok. Venkovní zápas v Nové
Vsi. Velice úzké hřiště, na které se těžko zvyká, avšak naše konečná výhra 3-1
byla zasloužená. Náš dům, náš hrad.
Potvrzení tohoto rčení byla výhra 3-0
nad silným týmem Vodochod. Hezký
kombinační fotbal z obou stran.
Spartak Čelákovice - SK Husinec Řež
5-2. Nejvíc vidět na hřišti byl podnapilý rozhodčí. Výsledek byl asi spravedlivý. Domácí fanoušci byli s výsledkem
spokojeni, ale na rozhodčího nadávali
také. V dalším domácím zápase bylo

nutno potvrdit domácí 100%. Klíčany
B, tým bývalých dorostenců, nás uběhal a prohra 1-4 odpovídala hře. Druhý
domácí zápas v řadě. Sluštice pro nás
nebyly soupeřem. Zlepšená hra, kombinace, střelba, to nás zdobilo celý zápas
a tři body za výsledek 7-2 zůstaly doma.
Čekal nás jeden z nepříjemných soupeřů, tým Toušně. Na jejich hřišti se nám
nedaří. O to bylo překvapivější naše
vítězství 1-5. Soupeř hrál dobře, ale my
jsme byli produktivnější.
Rozjetá mašina se těžko zastavuje.
Na to přišel náš další soupeř Panthers
Čelákovice. Soustředěný výkon, pohyb
po celém hřišti. Tři body za výhru 5-0 do
nabité tabulky potěšily. V Líbeznicích se
nám nikdy moc nedařilo. S Líbeznicemi B jsme chtěli toto tvrzení vyvrátit.
Bohužel se nám to nepovedlo. Dostali
jsme bůra a jeli domů se sklopenou hlavou. Zápas s Vyšehořovicemi byl jako
na houpačce. Ve třetí minutě vedl soupeř
0-1. Poločas skončil naším vedením 4-1,
za pár minut však byl stav pro nás již jen
4-3. Kopaná pro naše věrné fanoušky,
se kterými jsme se rozloučili vítězstvím
8-3. Ukončení sezony na hřišti Radonic,
se kterými naši fotbalisté v minulé sezoně prohráli 10-2. Geniální tahy našeho
trenéra vedly k zaslouženému vítězství
našeho týmu 0-1. Sezonu máme rozehranou celkem dobře. 4. místo v tabulce
s minimálním bodovým odstupem na
soupeře před námi. Jen tak dál.

Stará Garda SK Husinec-Řež
Po náročném letním turnajovém kolotoči nás čekal turnaj ÚJV. Zúčastnilo se ho
10 týmů. Dařilo se nám střídavě. S konečným 5. místem jsme absolutně spokojeni.
Přátelské utkání s Libčicemi a těsná prohra
3-2. Venkovní zápas celkem slušné úrovně.
Další přátelské utkání s hráči Vodochod
a domácí prohra 4-5 mrzela, neboť jsme
byli celý zápas lepším týmem. Naše SG
se opět přihlásila na silně obsazený zimní
turnaj, který pořádá tým ČAFC. Doufejme, že prolomíme prokletí posledních
míst z těchto kvalitních turnajů.
Co se bude dít v zimě?
Každou neděli od 9.30 ranní fotbálek.
Hřiště je uzavřeno, aby si tráva odpočinula. Naši ranní fotbalisté si dohodli hraní
v Máslovicích. Zimní turnaj v klecanské
tělocvičně je již týmově obsazen. Silvestrovský turnaj je opět od 10 hodin na pí
skovém hřišti v Husinci. Dobrou náladu
s sebou.
Děkuji celému realizačnímu týmu, našim hráčům a všem, kteří se kolem fotbalu v Husinci pohybují. Poděkování sponzorům OÚ Husinec, firmě Digi-Tronic,
hejtmanovi Středočeského kraje a ÚJV.
Hezké svátky vánoční, krásný
a úspěšný nový rok 2019 a na našem
stadionu ve zdraví na shledanou.
Prezident klubu SK Husinec-Řež
Stanislav Strnad
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Vítám sportovní fanoušky,
a předem musím poděkovat všem,
kteří pravidelně chodí na naše domácí
zápasy. Jak je plný stadion, hned to našim
fotbalistům jde lépe.

15. ROČNÍK CROSS COUNTRY
Několik desítek dospělých i dětských
závodníků a závodnic se sešlo v sobotu
8. září 2018 v Řeži na startu již 15. ročníku Cross Country závodů horských kol.
Pořádající tým BSK racing opět připravil
trať nabízející náročnější technické úseky,
prudké výjezdy i rychlé rovinaté pasáže.
Od brzkého rána se v místě startu
a cíle v bikeparku Bajkárna začaly scházet děti s rodiči. Nejprve své závody absolvovaly děti na odrážedlech a malých
kolech, které čekala trať bez technických
překážek. Kategorie od 6 let výše už
musely absolvovat jednou až čtyřikrát
okruh v bikeparku, avšak i tam bylo
možné zvolit objížďku náročnějších úseků, pokud si na ně děti netroufaly. Bylo
znát, že většina dětí na trati pilně trénovala, a tak se tratí nedaly zaskočit. Přestože výsledkově nejúspěšnějším týmem
mezi dětmi byl ADASTRA Sokol Veltěž,
domácím z BSK racing juniors a BSK
Cyklo-Market juniors se také podařilo
získat několik cenných kovů.

Po krátké pauze vyplněné vyhlašováním dětských kategorií se už na start
začaly řadit jednotlivé vlny závodníků do
hlavního závodu, jehož trať doznala od
předchozího roku minimálních změn.
Po odstartování každé vlny nejprve závodníky čekal atraktivní průjezd bikeparkem a poté už následoval sjezd z Řeže
k fotbalovému hřišti, odkud se závodníci vydali pár stovek metrů podél břehu
Vltavy, než začali opět prudce stoupat
lesní zkratkou ve smyčce Hlavní silnice. Následně se závodníci propletli mezi
domky v horní části Řeže a po krátkém
asfaltovém přejezdu byl opět sjezd do
Husince, na který navázal dlouhý rovinatý přejezd až do Klecánek. Tam se profil
trati začal opět zvedat a závodníci měli
před sebou nejdelší kopec celého závodu
vedoucí na vyhlídku nad kamenolomem,
kterým po minutí občerstvovací stanice
skutečně projížděli. Po závěrečném úseku
na poli se už závodníci blížili zpátky do
Řeže, kde je po projetí mezi rodinnými

domky už čekala jen levotočivá zatáčka
do dalšího kola či cílové rovinky.
Absolutní vítězství mezi muži napříč
všemi kategoriemi si z tří-okruhového závodu odvezl Jiří Chyba (Nutrend
Specialized) před Lukášem Hofmanem
(Ski a Bike Centrum Radotín) a Lubošem Kluchem (Kellys Bike Ranch Team).
V ženách zvítězila Pavla Chmelíková,
která po vyhlášení absolvovala ještě jeden
závod s Jiřím Chybou - cílem bylo ujet
na kole co nejpřesněji 10 metrů a vítěz si
mohl vybrat jeden z poukazů na zapůjčení automobilu Hyundai na víkend od
sponzora závodu Autosalonu Domanský
Zdiby. Závod skončil remízou, avšak muž
projevil gesto gentlemana a vzdal se práva
volby ve prospěch ženy. To byla již definitivní tečka za celým závodním dnem.
Poděkování patří všem sponzorům, dobrovolníkům a dalším, kteří se letos na přípravě závodu podíleli a zveme vás opět na
další ročník v září 2019.
text: BSK racing team, foto: Jiří Valtera
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Biatlonisté z Řeže děkují zastupitelstvu,
ale také všem fanouškům a sympatizantům za podporu v letošním úspěšném
roce. Těší nás zájem, se kterým se setkáváme, když se nás ptáte, jak se oddílu daří.
A odpovídáme: je to fičák, řítíme se rychle
a nedá se to zastavit. Biatlon Klecany měl
letos vynikající letní sezónu, jezdili jsme
po mnoha regionálních kvalifikačních závodech po celé republice a na český pohár
se nominovalo úžasných 14 dětí. Ze 43
oddílů v republice jsme v žebříčku skončili
dvanáctí!!! V krátké historii našeho oddílu jsme z tohoto srovnání se zkušenými
týmy nadšení. Sbírali jsme medaile, řežský
Petr Beran zvítězil v Boleticích, husinecký
Hynek Červenka vyhrál v Praze, Jablonci, Mikulášovicích, Jilemnici, byl dvakrát
druhý v Boleslavi a třetí v Roškopově a Liberci. Škoda, že na český pohár a mistrovství smějí až děti o rok starší, bez jeho účasti máme vždy ze závodů o medaili méně.
Nejmladším účastníkům mistrovství
republiky je deset let a naši kluci v této

kategorii korunovali úspěšnou sezónu titulem mistrů republiky ve štafetě. Desetiletí
závodníci to natřeli mnohem zkušenějším
oddílům a ve štafetách své kategorie získali
v září na Mistrovství ČR v letním biatlonu
naše dvě družstva 1. a 4. místo. Oddílu se
vyplácí, že věnuje velkou péči mladším dětem, do přípravky nám letos přibyly další
dvě řežské holky, Viki Brožová a Anička
Patzáková. V Řeži tak máme nadějnou líheň. Ve starší kategorii uspěli na mistrovství
republiky Řežáci/Husinečáci: Petr Beran,
Jirka Červenka a klecanský Vojta Kalivoda, v obrovské konkurenci vybojovali šesté
místo. Petr je vynikající střelec, štafetový
závod rozbíhal jako jistota týmu. Střílel
jednou bezchybně a podruhé s dvěma
chybami, předával na šestém místě. Jirka
ve vypjaté atmosféře udržel nervy na uzdě
a při výborném běhu střílel dvakrát čistě.
Do posledního úseku posílal Vojtu z pátého
místa. Ten drobným zaváháním na druhé střelbě klesl zpět na beztak krásné šesté
místo. Ve stejné kategorii závodil i Řežák

Petr Kushpil. Šimon Macháček z Červené
skály si vyběhal účast na českém poháru
i mistrovství, vzhledem ke srovnání s o rok
starší mládeží trénující často ve vrcholových střediscích to považujeme za úspěch.
Husinecký Honza Vaňha tolik štěstí neměl.
Na závěrečném superkvalifikačním závodě
mu postup unikl o jediné místo.
Honza ale maká na kolečkových lyžích
i mimo naše tréninky. Vyhlížíme už zimní
sezónu, někteří z vás nás možná potkali na
bruslařských trénincích v Klecánkách. Tři
desítky dětí na cyklostezce, většina s holemi, polovina na kolečkových lyžích, nevíme, jestli potkat nás je štěstí… Rozumní
sportovci nám fandí i v této situaci, vždyť
tady u Vltavy se připravují lyžaři, kteří mají
v zimě odvahu se postavit na start vedle
horalů. Aktuální zprávy, jak se nám daří,
můžete sledovat na našich facebookových
stránkách. Skol, lyžařský pozdrav, posíláme
všem, kdo nám budou i v zimě držet palce.
husinečtí Anna a Jakub Červenkovi
trenéři Biatlonu Klecany

Blíží se konec roku, a tak nezbývá než
zhodnotit, jaký pro náš kubbový spolek rok 2018 byl. Velké pozitivum je, že
cíle, které jsme si určili na naší výroční
schůzi, jsme také naplnili. Uskutečnění
série HUSINECká řežba 2018, účast na
zahraničním Mistrovství Evropy a v neposlední řadě rozšíření našeho spolkového oblečení o vesty, které jsme všichni
během roku několikrát využili. Během
kubbové sezóny jsme se zúčastnili zhruba 10 turnajů, které byly po celé České
republice. Z toho jsme 4 turnaje organizovali u nás v Husinci a dva byly Mistrovství České republiky.
Začátkem září Pinďové a Bobíci vyrazili do Blanska na Mistroství ČR v trojicích. Po slibném startu na turnaji jsme
v postupovém pavouku rychle skončili
v levé části - Bobíkům patřilo 9. místo,
Pinďům místo 13. Po všech letošních
výsledcích jsme měli na lepší umístění.
Vrcholem letošního roku bylo Mistrovství ČR v jednotlivcích. Nutno říct, že
je to disciplína naprosto odlišná. Hráč
hraje sám za sebe, musí ovládat všechny
úkony – od nahazování přes shazování

kubbu, ale také krále. Nemůže se spolehnout na další hráče v týmu, musí věřit
sám sobě. Na druhou stranu je to také
disciplína, která ukáže, kdo je opravdovým hráčem a všechny tyto atributy
ovládá. Turnaje se zúčastnilo 64 hráčů
- z našeho spolku jelo celkem 11 hráčů,
5 z nich se probojovalo do postupového
pavouka a postupně si tak zajistili krásné
umístění. Nejkrásnější místo vybojoval
Venda, který obsadil
2. místo a stal se tak vícemistrem ČR!
Také je nutno dodat, že naše Jiřinka se
dostala jako jediná žena do postupového
pavouka a postupně vyřadila hráče, kteří
měli ambice na ta nejvyšší místa! Nakonec se umístila na 13. místě. Je to pro nás
obrovský úspěch. Pokud by někoho zajímaly podrobnější zprávy z našich cest,
podívejte se na naše webové stránky.
Konečné umístění našich hráčů:
2. místo Venda, 9. místo Standa, 13. místo Kněžna, 17. místo Pepíček a 25. místo
Martin.
Na podzim jsme také ukončili sérii
HUSINECká ŘEŽba, která se skládala
celkem ze tří turnajů a na každém z nich

Za spolek Husinec KUBB
Katka Kohoutková

S P O R T A K U LT U R A

S P O R T A K U LT U R A

KUBB - BILANCOVÁNÍ
SEZÓNY 2018

hráči sbírali body do celkového žebříčku, podle konečného umístění na jednotlivém turnaji. Doufali jsme, že díky
této sérii nalákáme ke kubbu další hráče
z naší obce, ale bohužel se tak úplně nestalo. Konečné umístění: 1. místo Guču
43 bodů (Našrot), 2. místo Hajásek 39
bodů (Našrot), 3. místo Standa a Jiřina 27 bodů (Husinec KUBB). V půlce
listopadu jsme sezónu uzavřeli naší DoKubbnou, na které se sešlo 18 hráčů,
a vytvořili jsme dvoučlenné týmy. Hrála se jedna skupina, všichni proti všem
a turnaj jsme končili až za tmy. Letošními vítězi jsou Venda s Klárou.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat obci za podporu v roce 2018. Jsme
rádi, že můžeme pravidelně přispívat do
Zpravodaje a informovat vás o tom, jak
se nám na turnajích daří. Za letošní sezónu patří velký dík Hospůdce U Hřiště,
kde nám manželé Vlachovi poskytují
skvělé zázemí pro naše turnaje! A nesmíme zapomenout na všechny, kteří nás
podporují přes naše sociální sítě, kam se
nezapomeňte přidat i vy! Na Facebooku
už za chvíli budeme mít 200 fanoušků.
Za propagaci českého kubbu děkujeme
našemu členovi Patrikovi. Článek si můžete najít na webových stránkách Ego!,
magazínu Hospodářských novin - odkaz
můžete najít na našem Facebooku.
Co nás čeká v roce 2019? Určitě se
můžete těšit na turnaje, které budeme
opět organizovat. Doufáme, že nebudeme chybět na Mistrovství Evropy, které
se bude konat tentokrát v Belgii, a o dalších plánech budeme všechny informovat v příštím čísle Zpravodaje.
Přejeme všem krásné Vánoce a kubb-ový rok 2019!
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V Polepšovně proběhly skvělé koncerty:
21. července - Laco Deczi opět v Polep
šovně! Už podruhé!
Legendární trumpetista a jeho kapela Celula New York se místnímu publiku ukázali v plné síle. Laco nebyl handicapován operací úst a hrál jak o život.
Koncert nabitý energií a hlavně skvělou
muzikou zařídil Marek Galo.

8. září – Xavier Baumaxa
Výborný a zábavný zážitek. Xavier,
jehož projev je založen na slovních hříčkách a parodiích, byl ve skvělé formě
a pozitivní náladě. Exkluzivní hraní pro
publikum, které ho bavilo. Děti pařily v kotli, dospělí v ostatním prostoru.
Báječná atmosféra, nikomu se nechtělo
domů. Pozval ho Tomáš Těthal ml.

Na podzim se také sportovalo:
20. října – 7. ročník nefiltrované dva
náctky. Tradiční běžecký závod, kde jediným klíčem k účasti je překonání dvanáctikilometrové trati do 2 hodin. Běželi
muži, ženy i děti, sem tam pes nebo kočárek. 59 účastníků, krásné počasí, pohoda,
fanoušci přišli fandit a na pivo, moc jsme
si to užili. Organizoval Jarda Pína.
Polepšovna ducha je otevřená pro
všechny, těšíme se na setkání na dalších
akcích.
Za team PD Ifča Pínová, foto: D. Sýkora

V Polepšovně ducha jsme nejprve
promítali aktuálně jeden z nejlépe hodnocených severských thrillerů „Tísňové
volání”. Minimalistické drama, kde neopustíme kanceláře tísňové linky a sledujeme hlavního hrdinu, jak řeší zapeklitý
případ pouze pomocí telefonu, se setkalo i u nás s velkým ohlasem.
Slovenský „Tlumočník” s Jiřím Menzelem v hlavní roli, promítaný na začátku
listopadu, je tragikomickou road movie
o dvou svérázných mužích, které svedla
dohromady absurdní situace, díky níž či možná jí navzdory - se vydají hledat
pravdu o vlastní minulosti.
Na konci listopadu jsme se pak díky
iniciativě Daniely Mrázové, členky
Severského filmového klubu a překlada

telky některých filmů, připojili k festivalu Severský filmový podzim, který tento
klub pravidelně pořádá. Po tři večery za
sebou jsme měli možnost vidět filmy,
které se v běžné distribuci příliš často
nevyskytují. Např. švédské „Povídky ze
Stockholmu”, norský historický film natočený na základě skutečných událostí
„Vzpoura v Kautokeinu”, ale také životopisný, velmi osobní příběh o slavném
dánském boxerovi „Ať vyhraje ten lepší”.
Organizátoři oslav 100 let založení
Československa přišli s nápadem promítnout jako součást programu film
„Masaryk”, odehrávající se v nejtěžších
chvílích našeho tehdy ještě mladého
státu. Zázemí nám poskytl ÚJV Řež ve
svém Konferenčním sále.

Na stejném místě se v průběhu celého
podzimu odehrávaly i projekce již tradičního a velmi hojně navštěvovaného
Pohádkového podzimu, který dělá radost
především našim nejmenším.
Za spolupráci a podporu jak prostorovou, tak i finanční, patří velký dík vedení
ÚJV Řež a jejich marketingovému oddělení, především p. Rosákové a p. Šučurové.
Rudolf Kresa, foto: D. Sýkora

AT E L I É R J A R M I LY K R Á L O V É
Zima je ideální období k zastavení a rozjímání. Zveme Vás proto do ateliéru Jarmily
Králové. Našim cílem je ukázat Vám svět v nových barvách a odstínech a pomoci Vám
rozvíjet Vaši tvořivost.
Tvořivost je Váš velmi důležitý nástroj
a schopnost každého člověka. Je to nejlepší lék na deprese a podporu zdraví. Rozvíjení vlastní kreativity ve Vás rozproudí
nový přísun energie a spokojenosti. Důležitější než konečný obraz či výrobek
je prožitek a vlastní sebevyjádření. Je to
výlet z výkonově orientovaného světa
k Vašim skrytým talentům, schopnostem
a skvělý nástroj sebepoznání. Něžné dotyky barvy a práce s ní nám dávají nejen
dobrou náladu a zdraví, ale i výjimečně
naplňující pocity radosti, vzrušujícího
dobrodružství a blaženosti. Díky obrazům můžeme zhmotnit a vyjádřit svou
nejkrásnější představu a dát jí konkrétní
tvar. Svět pro Vás se stává barevnějším
a šťastnějším.
Rádi Vás provedeme touto zkušeno
stí. Zaměřujeme se nejen na perfektní
zvládnutí jednotlivých technik, ale i na
podnícení Vaší tvořivosti a spontánnosti.

Potkáte se se svými kvalitami, které dlouho čekaly na objevení.
Zveme vás do atelieru Jarmily Králové
na pravidelné Kurzy:
Úterý, čtvrtek: kurzy pro děti ( od 3 let)
od 16:00 hodin
Středa: kurz pro dospělé od 17.00 hodin
(není potřeba mít předchozí zkušenosti)

Tradiční Vánoční
StandUp comedy show

S P O R T A K U LT U R A

S P O R T A K U LT U R A

POLOLETÍ V POLEPŠOVNĚ
DUCHA

PODZIMNÍ FILMOVÉ PROJEKCE
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Pozvánka do Polepšovny ducha:

22. září - Distant Bells (Pink Floyd re
vival). Tato kapela koncertovala v Polepšovně už potřetí. Pokaždé jiný koncert, pokaždé skvělá muzika.
Písně legendární skupiny Pink Floyd,
mají v Řeži své publikum a nečekaně
došlo i na tanec. Zařídil Marek Galo.

21. prosince 2018 od 19:30
Po loňském úspěšném ročníku
opět Polepšovnu rozesmějí řečníci,
básníci, komedianti, tanečníci,
muzikanti, divadelníci a baviči
ze všech koutů republiky. Každý
z vás opět může předvést libovolné
krátké vystoupení. Budeme se těšit!
Vstupné nebude, páárty bude.

První kurz malování v novém roce bude
19. ledna 2019. Těšíme se na děti i dospělé v kurzech i na příměstských táborech.
Termíny všech akcí ateliéru najdete na
www.obrazykralova.cz (v sekci Výstavy, kurzy)

S přáním příjemných svátků, hodně
zdraví, radosti, tvořivosti a spokojenosti
v novém roce 2019.
S úctou přeje za celý kolektiv atelieru
Jarmila Králová
Moje obrazy zdobí stovky domácností. Jsou nejen
zářiče ale i výhodnou komoditou do budoucna.
Přijďte si vybrat nebo jen na kávu se potěšit.
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DRAKIÁDA 2018
Děti soutěžily v několika disciplínách,
například kdo nejdéle udrží draka ve
vzduchu, což s ohledem na bezvětrné
počasí zvládli zvláště vytrvalí běžci a profesionální tatínkové – letci. Další disciplínou byla házená vlaštovek vlastnoručně
postavených pod vedením šikovných dospělých. Hodnotila se doba letu a délka
doletu. Pro velký zájem musela být disciplína rozdělena na seniorskou a juniorskou kategorii, protože rodiče také chtěli

diplomy. Nebylo zde poražených, všichni
získali osvědčení „Parádní letec“, něco
dobrého na zub a současně proběhlo milé
a akční odpoledne s dětmi, rodiči a zástupci školy. Děkujeme všem vedoucím
vědeckého kroužku, členům Spolku přátel ZŠ a MŠ a akčním rodičům, kteří zajistili zázemí, občerstvení i možnost opékání buřtů, a všem, kteří přišli s nadšením
a podpořili akci veselou náladou.
Anna Macková

VĚDECKÝ KROUŽEK - ZÁBAVNÁ VĚDA
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V polovině září 2018 byl otevřen pro
děti ZŠ v Husinci-Řeži nový kroužek,
který si vzal za cíl seznámit školáky všech
tříd zábavnou formou se základními zákonitostmi světa kolem nás. Pomocí jednoduchých pokusů pak přiblížit dětem
základní fyzikální síly a jevy, ale také jim
osvětlit princip nejrůznějších technologií, které lidstvo vymyslelo a používá.

Kroužek se koná každý čtvrtek od
16.00 ve školní jídelně. Cílem je ukázat dětem, že je úžasné vědět více
o tom, co je kolem nás, a jak tomu lze
přicházet na kloub i na základě jednoduchých experimentů.
Nelehkého úkolu vedení kroužku se
ujali akční rodiče a členové Spolku přátel ZŠ a MŠ v Husinci-Řeži. Připravili

spolu náplň kroužku pro první pololetí se zaměřením na základní fyzikální jevy. Namátkou můžeme uvést mechaniku kapalin a plynů, zákony akce
a reakce, jednoduché optické pokusy,
elektrický náboj a vedení proudu. Kromě toho se děti seznámily se zákony
pohybu planet v naší sluneční soustavě, ukázali jsme si neviditelné záření :-)

V současné době navštěvuje kroužek 18 dětí, máme tři hlavní lektory
a externí přizvané lektory – nadšence,
a dále akční rodiče, bez kterých bychom
nemohli kroužek realizovat. Všichni
kroužek dělají bez nároku na honorář
a nutný materiál částečně hradí škola
a Spolek přátel ZŠ a MŠ.
V příštím pololetí máme v plánu
pokračovat dále s fyzikálními pokusy, ale rádi bychom zabrousili i do

živé přírody, hledáme lektora na botaniku, máme předjednáno povídání
o archeologii spojené s ukázkou v terénu a mnoho dalšího. Součástí aktivit našeho kroužku je akce - Připrav si
svůj vědecký projekt. Bližší informace
k samotnému projektu naleznete na

stránkách školy a Spolku: http://www.
husinecrez.cz/index.php/about/spolek-pratel-zs-a-ms/92-aktuality2/291-vedecky-projekt.
Za vědecký kroužek připravil kolektiv rodičů
Anna Macková, Pavel Krist, Zbyněk Kocur

MIlí škOláci!

SPOLKY A SDRUŽENÍ

SPOLKY A SDRUŽENÍ

Spolek přátel ZŠ a MŠ se v letošním
roce kromě jiných aktivit začal podílet
na vedení vědeckého kroužku pro žáky
ZŠ, o kterém se dočtete v dalším článku. V rámci tohoto kroužku jsme se
rozhodli uspořádat praktickou ukázku
létání, aerodynamiky a vztlaku a současně děti podpořit ve vlastní tvořivo
sti. Přišla nás podpořit i paní ředitelka
a paní učitelky, kterým moc děkujeme
za účast a pomoc s odvedením dětí ze
školy na akci.
Zadařilo se a akce s názvem Drakiáda se uskutečnila 18. 10. 2018 na
poli na Červené skále ve 13.00 hodin. Počasí jsme neporučili. Bylo sice
slunečno, ale nefoukalo. Nicméně
i tak se podařilo děti i dospělé potěšit. Akční rodiče připravili sladké i slané pohoštění, čaj na zahřátí
a další občerstvení pro závodníky.

a také jak cestovat ve vesmíru. Děti zjistily, jak vypadala doba před příchodem
chytrých telefonů. Koncem roku nás
v rámci kroužku čekají 2 exkurze. Jedna
bude do vysokonapěťové laboratoře fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, kde
děti uvidí, jak vznikají blesky a co dokáží.
Druhá pak bude do Štefánikovy hvězdárny. Aktuální harmonogram všech kroužků lze nalézt na stránkách spolku:
http://www.husinecrez.cz/index.php/
about/spolek-pratel-zs-a-ms/92-aktuality2/292-vedecky-krouzek.

ZAjímá vás sVět kOlem vás?

CHtěli BystE Svým sPoLužákům předsTaviT co umíte A Znáte?

PřiHlasTe sE do souTěže „ vyTvoř si Svůj vědecKý prOjekT“

můžete vypRávět o živé i Neživé PřírOdě, o zákonItosTech a jEvecH, kTeré koLeM
sebE viDíme, pOvídat o hIstoRii Země a LidsTva…je Toho spoUstu.

Co Je tO vědecKý prOjekT?

vybEru Si téma ProjEktu
vytVořím mAlou výstaVu z oBrázků, mOdElů, věcí z PřírodY

Jak to Udělám?

přiPrAvím sI inFormAce O tématU, nAmalUji Obrázky, ktEré téma VySvětlí
vyrObím sI moDel Z paPíru, modElíny, sádry, poUžiji staVebnIce, přiPrAvím sI poVídání

Kdo mi PoraDí?

pAní učiteLka, lekToři z vědecKého KrOužku (ANička, ZbyNěk), rodIče a dAlší…..

A cO dál?

přiHlásím sVé téma Paní učiteLce kubrYchtOvé neBo nA vědecKém kRoužku Do 1. 12. 2018
dO 1. 4. 2019 naHlásím, Co bUdu Od dOspělých PotřEbovAt pRo výstaVu mého ProjEktu

a NakoNec?

v kVětnu 2019 prOběhne celOškolNí výstaVa vědecKých ProjEktů, kDe sE všechNy děti I doSpělí
přiJdou pOdívat na Můj pRojeKt a já jiM přEdstAvím, Co všechNo jSem Si připrAvil/a
- nEjvyDařeNější prOjekTy OcEníme A buDou VystAvenY v Naší školE

25

Jelikož se blíží konec roku, nastal čas
na souhrn činnosti naší Jednotky sboru dobrovolných hasičů Husinec Řež.
V období 2013 – 2018 provedla jednotka 73 zásahů, při kterých bylo zachráněno 79 osob včetně dětí a nespočet zvířat,
o uchráněném majetku ani nemluvě.
Struktura jednotky
V roce 2018 nás bohužel náhle opustil
kamarád, otec, manžel a člen naší jednotky Pavel Škaryd. Patří mu nejen velké díky za vše, co pro nás udělal, ale také
za to, jaký byl člověk. V průběhu roku
z jednotky odešli dva hasiči, 1 nový se
přihlásil. Přestože tak splňujeme zákonný
počet, vzhledem k náročnosti a k požadavkům na naši činnost je to stále málo.
Nyní má jednotka 12 členů, a to jednoho
velitele jednotky, jednoho velitele družstva, čtyři strojníky a šest hasičů. Cílem
pro rok 2019 je především proškolit
a jmenovat nového velitele družstva a najít nové hasiče, kteří nám budou pomáhat
při záchraně životů, zdraví a majetku.

V průběhu roku někteří z nás absolvovali v Ústřední hasičské škole Bílé Poličany
dvě několikadenní školení nositele dýchací techniky a školení strojníků. Během roku provedla jednotka dvě interní
cvičení, která simulovala zásah na hořící
patrový objekt. Dále jsme ve spolupráci
s ostatními jednotkami simulovali zásah při požáru mateřské a základní školy
v Řeži. Všechna cvičení byla prováděna
v dýchací technice. V roce 2019 bude jednotka absolvovat taktické cvičení v areálu
ÚJV Řež. V průběhu celého roku byly
prováděny kondiční jízdy za účelem zdokonalení zručnosti strojníků, prověření
spolehlivosti techniky a také z důvodu
zmapování našeho hasebního obvodu.

Výcvik a školení jednotky
Jednotka, stejně jako v minulém roce,
byla povinná se proškolit 40 hodinami
v rámci povinné odborné přípravy členů
JSDHo. Bylo dokončeno vstupní odborné školení nových členů. Zkraje roku proběhlo dvoudenní školení na obsluhu motorových pil, během kterého noví členové
získali oprávnění pro obsluhu, ostatní si
oprávnění prodloužili. Na jaře se všichni
velitelé zúčastnili cyklického školení velitelů na stanici HZS ČR Stará Boleslav.

Technika jednotky
V současné době disponuje jednotka
rychlým zásahovým osobním vozidlem
Nissan Terrano, plně vybavenou cisternovou automobilovou stříkačkou (CAS)
Liaz a novým přírůstkem CAS Mercedes
Benz, který jsme získali bezúplatným převodem. Naši starou Avii SDH jsme přenechali především pro potřeby našich mladých hasičů. Chtěl bych vyzdvihnout ještě
opravu hydraulického vyprošťovacího zařízení určeného k dopravním nehodám.

Práce pro obec a obyvatele
Jednotka vykonala mnoho práce pro
obec. Činnost jednotky spočívala především v osobní a technické pomoci ve
spolupráci s SDH. Veliký kus práce jsme
odvedli při pořádání pálení čarodějnic,
kde jsme nejen pomáhali v přípravách,
ale také v organizaci pod záštitou SDH.
Jednotka ve spolupráci s SDH se podílela také na pořádání dětského dne v Řeži
a v obci Měšice. Samozřejmostí už je, že
provádíme také sanaci studní a jímek.
Jak již je tradicí, jednotka zajišťovala bezpečnost na pozemních komunikacích při
pořádání cyklistického závodu CROSS
COUNTRY a také jsme technicky pomáhali při cyklistických závodech v Beckově. Naštěstí se letošní ročník obešel bez
vážnějších zranění, a tudíž nemusela jednotka poskytovat první pomoc. V období
velkého sucha a vysokých teplot jsme se
snažili naší technikou zpříjemnit život
v obci zvlhčováním vzduchu pomocí skrápění silnic. Také jsme likvidovali stromy
v havarijním stavu, které hrozily pádem.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem
aktivním členům jednotky, kteří se podíleli nejen na řešení mimořádných událostí, ale také pracovali tak, abychom tyto
mimořádné události zvládli, tedy starali
se o techniku, vybavení, soustavně se
vzdělávali a účastnili se akcí, které zvyšují jejich fyzickou a psychickou kondici
a prohlubují týmového ducha.
Bc. Jakub Strnad,
velitel JSDHo Husinec - Řež

Jednotka JSDH Husinec Řež měla
v roce 2018 celkem 20 zásahů:
14.2. Požár - v brzkých ranních hodinách trafostanice v Husinci
16.5. Technická pomoc – odstranění zlomeného
stromu bránícího průjezdu v serpentýnách
22.5. Technická pomoc – okolí – likvidace včelích
rojů v blízkosti místa se zvýšeným výskytem osob
29.6. Technická pomoc – příznaky hoření v rodinném domě
11.7. Únik ropných produktů – likvidace úniku provozních kapalin na pozemní komunikaci
z osobního vozidla
19.7. Požár – požár ubytoven, zachráněno 10
dospělých, 20 dětí do patnácti let, několik zvířat
a požár byl uhašen ještě před příjezdem ostatních
jednotek
23.7. Ostatní pomoc – záchrana zvířat (ryb) v období sucha
26.7. Technická pomoc – likvidace vosích hnízd
v šachtě panelového domu
29.7. Technická pomoc – transport pacienta ze
špatně přístupných míst do sanitky
8.8. Požár – požár louky, křoví a zahrady v Řeži
o rozloze cca 20x10 metrů, který díky suchému
období nabíral velmi rychle na intenzitě. Požár byl
lokalizován před příjezdem HZS Neratovice
3.9. Ostatní pomoc – ve spolupráci s jednotkami
PO a Policií ČR pátrání po pohřešované osobě
v obci Zdiby. Osoba nalezena s negativním výsledkem. Zásahu se účastnily desítky policistů a hasičů
včetně policejního vrtulníku s termovizí
3.9. Únik nebezpečné chemické látky – obec Větrušice, únik kyselin na pozemní komunikaci a do
půdy. Bylo kontaminováno několik našich hasičů,
naštěstí to odneslo pouze vybavení a ne naše zdraví.
22.9. Technická pomoc – likvidace stromu, který
bránil průjezdu přes cyklostezku
22.9. Technická pomoc – ochrana okolí po vichřici
22.9. Technická pomoc – likvidace padlého stromu přes pozemní komunikaci v Řeži
22.9. Technická pomoc – odstranění stromu z komunikace v obci Větrušice
24.9. Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů – vyvrácený strom hrozící pádem na
nemovitost 28.9. Planý poplach
27.10. Požár – požár sklepů v obci Větrušice,
zachráněny dvě zraněné osoby
17.11. Požár – požár kompostu cca 8 m3 zlikvidován před příjezdem profesionální jednotky

MLADÍ HASIČI
Po letních prázdninách se zase vrátil do svých čtvrtečních kolejí kroužek
Mladých hasičů pod vedením Pavla Brtnického. Začalo se hned odpoledními
tréninky požárního útoku na terče na
fotbalovém hřišti. Děti si musely natrénovat tuto disciplínu, neboť je 22. 9. 2018
čekal tradiční Srandamač ve Zdibech. Do
našeho kroužku teď pravidelně dochází
14 dětí ve věku od 5 do 11 let. V záloze
máme i starší členy, kteří většinou kvůli
škole a jiným kroužkům nestíhají čtvrteční kroužek, ale rádi přijdou vypomoci na
závody. Ještě před závody byla naše jednotka dospělých členů požádána o účast
na Slavnostech Levého a Pravého břehu
v Klecánkách. Některé dětičky vyrazily
s dospělými a celý den pomáhaly ostatním dětem s technikou střelby na terč,
v přestávkách si mohly trénovat na vlastní závody.
V sobotu 22. září přišel den D. Děti
se sešly na obecním úřadě a po připravení všech potřebných věcí se jelo do Zdib.
Závodů se zúčastnilo i družstvo mužů.
Děti si musí samy nachystat svou základnu, pak co nejrychleji vše zapojit a dostat
vodu až do terčů. Jeden z pokusů nebyl
počítán, ale druhý pokus byl podařený
a vynesl našemu dětskému družstvu
4. místo. Dospěláci obsadili 5. místo.

Jednu říjnovou sobotu byl cvičný nácvik evakuace místní školy, a tak jsme naši
omladinu použili jako figuranty a zasahující jednotky musely v zakouřené škole
naše figuranty najít. Bylo to prospěšné jak
pro jednotku, tak pro děti, aby věděly, jak
se v takové situaci zachovat.
Jelikož nám začala zima a venku je brzo
tma, přesunul se kroužek do hasičárny, kde
se trénují uzly a různé hasičské dovednosti.
Mezi ně patří taky pohyb ve výškách, a tak
jsme vyrazili v listopadu na lezeckou stěnu
do Prahy. Děti si vyzkoušely různé dovednosti na stěně prozatím s tím, že padají do
žíněnek. Určitě vyrazíme ještě jednou, ať
si zkusí i výšku, když se na to budou cítit.
Přes zimu děti nebudeme trápit jen uzly,
ale máme v plánu nějaké prohlídky, výstavy a školeníčka, než se dočkáme sluníčka.
Moc děkujeme za každoroční podporu
našeho kroužku mladých hasičů Obecnímu úřadu Husinec a ÚJV Řež a.s. Díky
jejich podpoře letos dětem nakoupíme
nové hasičské oblečení. Taky děkujeme
OÚ a zastupitelům, že umožnili za symbolickou cenu odkoupit vůz Avia pro potřeby
našich Mladých hasičů. Jsme moc rádi, že
jsou děti nadšené a děkujeme i rodičům za
součinnost při různých akcích.
Kateřina Studničková,
starostka SDH Husinec-Řež
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Letošní podzim je pomalu za námi,
ohlédneme se tedy za tím, co všechno
jsme s turisťákem podnikli.
O podzimních prázdninách jsme
se tradičně vydali na Knínici. Vyrazili jsme v sobotu 27. října, cesta
nám rychle utekla a do chalupy jsme
dorazili po jedenácté hodině. Protože naše kuchařka Katka „úřadovala“ v knínické kuchyni už od pátku,
bylo zatopeno
a
navařeno!
I počasí bylo
celkem
fajn,
takže jsme si vybalili a začali pomáhat s úklidem zahrady, která se nám
„rozrostla“ o několik metrů směrem k lesu. Po obědě jsme chvíli odpočívali, a potom, kdo chtěl, zůstal
a pomáhal s pracemi venku, ostatní
se vydali na procházku po okolí. Večer byla volná zábava a někteří se vrhli
na vystřihování a slepování domečků
z papíru.

V neděli ráno jsme si trochu pospali,
protože se změnil čas na zimní. Dopoledne jsme se věnovali vyrábění: dělali jsme
dárkové krabičky z roliček od toaletního
papíru a symbolické vánoční stromečky
ze skládaného papíru. Po svačině bylo
zase co dělat venku na zahradě, ti starší
si ještě vyráběli stromečky z vlny a korálků. Mezitím začalo venku mrholit, takže se nakonec všichni vrátili za teplem

a k obědu. Odpoledne jsme čekali,
že se počasí trochu umoudří, ale nějak se mu nechtělo. Nicméně hledání
pokladu nepočká, takže jsme oblékli pláštěnky a vyrazili po fáborkách
kousek za vesnici pátrat, kde by mohl
být schovaný. To se nakonec podařilo
a o nalezené sladkosti jsme se sprave
dlivě rozdělili. Večer jsme si promítli film
a venku mezitím začalo sněžit.

V pondělí jsme vstávali už o něco dřív,
abychom stihli autobus. Čekal nás totiž
celodenní výlet do Krupky. Počasí bylo
o trošku lepší než včerejší, nefoukalo,
což byl hlavní předpoklad pro to, aby jela
lanovka. Ta nás vyvezla až na Komáří vížku, kde jsme rovnýma nohama vstoupili
do zimy. Mlha, nasněženo, namrzlé cesty. Takže jsme se nahoře moc nerozhlíželi (stejně nebylo nic vidět) a s největší
opatrností začali
sestupovat z vršku
hory. Z otevřené
louky jsme zašli
na lesní cestu, po které jsme celkem pádili, abychom se zahřáli. Zastavili jsme se
u krásného Kotelního rybníka, který se
nacházel v kruhové prohlubni mezi svahy.
Na další zastávce jsme usoudili, že nastal
čas se naobědvat, tak jsme vybalili zásoby
a skoro všechny snědli! Po odpočinku
jsme opět vyrazili, cestou jsme narazili
i na stopy po dolování – buď jen více či
méně patrnou prohlubeň v zemi, nebo

zamávali chalupě a vyrazili na autobus.
V Ústí jsme se zastavili v informačním
centru, nakoupili vizitky, orazítkovali
deníčky a pak už jsme zamířili do cukrárny Barborka. Každý si dal, na co měl
chuť, a mnozí se zásobili i na další cestu.
Jízda vlakem nám docela utekla, cestou
jsme zahlédli i duhu. Výprava na Knínici
byla povedená a pestrá, zažili jsme krásné
podzimní počasí i zasněženou zimu. Ale
hlavně jsme si to užili!
Knínickou výpravu jsme zároveň
spojili i s rodičovskou brigádou, takže
tímto bychom chtěli ještě jednou moc
poděkovat těm rodičům, kteří přijeli
a pomohli, s čím bylo potřeba.
Začátkem listopadu se v Řeži konala
oslava 100 let výročí vzniku republiky,
kde se náš oddíl prezentoval velkým plakátem s fotografiemi z celé historie oddílu a pro všechny byla připravena „bojovka“ v okolí hřiště, na jejíž trase účastníci
luštili deset otázek na téma stoleté historie naší republiky. Bojovka se setkala
s opravdu velkým zájmem.
Během listopadu jsme podnikli zajímavý výlet – v neděli 25. listopadu jsme
jeli pronajatým autobusem do Dobrovic

u Mladé Boleslavi. V rámci exkurze jsme
navštívili místní cukrovar, kde právě probíhala řepná kampaň, a dozvěděli jsme
se tak spoustu zajímavých věcí. Pak jsme
se ještě podívali do muzea, tam jsme se
seznámili s historií i současností cukrovarnictví, lihovarnictví a řepařství. Výlet byl určen nejen členům oddílu, ale
i rodičům, kamarádům, sousedům.
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TOM ŘEŽ – PODZIMNÍ SHRNUTÍ

zamřížovanou štolu. Nakonec jsme stanuli před štolou největší, štolou Starého
Martina, kde jsme měli domluvenou
prohlídku. Odložili jsme si batohy, vyfasovali helmy a pan průvodce nás vpustil
do nitra hory. Procházeli jsme dlouhou
chodbou, která byla místy tak nízká, že
dospělí ocenili funkci ochranné přilby.
Skoro celou cestu jsme šli podél cínové
žíly, prkenný chodníček vedl mezi kolejnicemi, po kterých kdysi horníci ručně
tlačili vozíky s vytěženou rudou. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých věcí
a trochu si i zaječeli, když pan průvodce
zhasl a my tak poznali pravou podzemní
tmu. Venku jsme si prohlédli ještě malý
„skanzen“ hornických zařízení a strojů, a pak už jsme pospíchali z kopce do
Krupky na autobus. S několika přestupy
jsme zdárně dorazili do Knínice. Po večeři padla únava hlavně na starší osazenstvo, takže tentokrát jsme oželeli večírek,
rozdali jsme si jen kartičky do deníčků
a pustili si další film.
V úterý se nám jako naschvál udělalo
krásně, tak jsme rychle sbalili, uklidili
pokoje a do oběda jsme ještě byli na zahradě. Po tradičních odjezdových (a výborných!) špagetách jsme popadli bágly,

V prosinci bychom rádi opět uspořádali vánoční schůzku v útulném prostředí
Polepšovny ducha, sledujte tedy nástěnky
a internet, budeme včas informovat.
V novém roce bychom si moc přáli
trochu sněhu, tedy alespoň tolik, abychom mohli vyrazit na Knínici a vyřádit se na běžkách! A taky pro všechny
spoustu radosti z podařených výletů,
které samozřejmě završíme letním táborem! Zároveň bychom moc chtěli
poděkovat všem našim podporovatelům, rodičům za pomoc a spolupráci
a dětem za to, že nesedí doma na zadku
a mají rádi turisťák!
Jitka Kroupová
TOM Řež
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Každoročně se počátkem listopadu kolem svátku svatého Huberta konají slavnosti
k poctě tohoto patrona myslivců. Jednou z nejvýznačnějších akcí bývá hubertská mše,
což je mše svatá provázená sborovým zpěvem a hrou na lovecké hudební nástroje.

30

Známe tři česká provedení, z nichž
nejznámější je Hubertská mše B dur od
autorů Petra Vacka a Josefa Selementa.
Uvedené hudební zpracování jsme mohli
slyšet předloni v originální verzi pro tři
lesnice a loni v úpravě pro čtyři lesnice
a borlici. Další mší je Hubertská mše Es
dur od stejných autorů, která byla věnována Řádu svatého Huberta. Třetí českou
mší je Hranická hubertská mše B dur od
Petra Vacka a Vladimíra Vyhlídala. Byla
zkomponována v roce 2009 a věnována
trubačům Střední lesnické školy v Hranicích a odtud plyne její název.
Právě tuto mši předneslo Lovecké
trio Praha se svými hosty při letošní
svatohubertské mši v klecanském kostele Nanebevzetí Panny Marie v sobotu
10. listopadu. Umělecký dojem z přednesu mše, upravené pro čtyři lesnice
a borlici, byl umocněn tím, že mezi

účinkujícími vynikajícími hudebníky
byli i autor hudby pan Vacek a člen
České filharmonie pan Duda.
Před zahájením mše uspořádali hudebníci na prostranství před kostelem
malý uvítací koncert, na němž přednesli
loveckou hudbu typickou pro parforsní
hony (štvanice). Skladby však byly od
soudobých autorů jako např. fanfáry od
prof. Dyka. Zaznělo též Konopišťské Halali, árie Bon Repos apod. Součástí koncertu byl i výklad o tom, jak se z lesního
rohu vyvinula lesnice či borlice, význam
slova halali a další zajímavosti.
V 11 hodin vyšel průvod, v jehož čele
šli tři členové Řádu sv. Huberta ve slavnostních pláštích následovaní farářem
p. Pavlem Kunešem. Myslivci v uniformách, někteří provázeni loveckými psy
či loveckým dravcem, nesli na nosítkách
obětiny, což byli bažanti, divoké kachny

Lubomír Smetana

MYSLIVECKÝ PLES
V ROCE 2019
Musíme veřejnosti s politováním ozná
mit, že tradiční myslivecký ples MS Zdi
by – Klecany se v roce 2019 neuskuteční.
Důvodem je probíhající rekonstrukce sokolovny ve Veltěži. Vázat na splnění předpokládaného termínu dokončení prací
nákup zvěřiny do tomboly, nájem mrazáku a smlouvu s kapelou jsme si netroufli.
Zjišťovali jsme možnost náhrady, ale sál
s odpovídající kapacitou, restauračním
zázemím, dopravní dostupností a přijatelnou výší nájemného jsme nenašli. Omlouváme se všem příznivcům našich plesů
a doufáme, že se v lednu roku 2020 zase
sejdeme v opravené veltěžské sokolovně.

PROSÍM, NEKRMTE
CIZÍ ZVÍŘATA
Jelikož se blíží vánoční svátky, kdy většina obyvatel ráda chodí na procházky a výlety po bližším či vzdálenějším okolí, ráda
bych vás požádala o respektování jednoho
zásadního pravidla, kterým je nekrmit cizí
zvířata bez svolení jejich majitele.
Často na ohradách a plotech výběhů
a zahrad mají majitelé zvířat umístěné
různé cedulky a nápisy, kterými zakazují
zvířata krmit. Není to proto, že by chtěli
mít svá zvířata jen pro sebe, nebo že by
vám a vašim dětem nechtěli dopřát to
potěšení nakrmit vlastnoručně zvířátko
(ať už se jedná o ovečky, koně, kozy nebo
třeba i pejska), ale protože jim může byť
jen jeden dobře míněný pamlsek hodně
ublížit a dokonce i vést k úhynu zvířete.
Zvířata mají velice citlivé zažívání
a spousta jich má různá dietní omezení např. z důvodů alergií. Nevědomky
tak můžete způsobit koníkovi v ohradě
obrovské utrpení nebo bolestivou smrt,
byť mu dáte jen jedno jablko. I v případě, že je takový kůň zcela zdráv, nemůžete vědět, kolik jiných lidí mu už taky
dalo „jen jedno jablíčko“, a důsledkem
je v lepším případě vážný zdravotní
problém. Psi zase můžou mít například
alergii na některý druh masa, a pokud
takovému pejskovi kouskem masa „přilepšíte“, bude se několik dní zuřivě škrábat, až si způsobí na kůži boláky. Sami
byste si také nepřáli, aby vašemu dítěti
dávali sousedé přes plot různé pamlsky.
Majitelé mají pro svá zvířata určenou
krmnou dávku, kterou jim dávají. Proto
pokud budete chtít nakrmit cizí zvíře,
vždy se nejdříve zeptejte jeho majitele.
Klidné svátky všem, i majitelům zvířat.
Pavlína Brandýská
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MYSLIVOST
SVATO H U B E RT S K Á M Š E

a sele divočáka. Průvod vešel do chvojím
vyzdobeného a zcela zaplněného kostela,
kde před oltářem spočívaly krásné jelení
parohy. Pak byla odsloužena mše, kterou
celebroval p. P. Kuneš. O zpěv se postaral
jako vždy skvělý ženský soubor Klenota
a o hudbu hudebníci z Loveckého tria Praha s hosty. Součástí mše bylo čtení z Bible, přímluvy k Bohu a kázání pana faráře,
ve kterém se zmínil o svatohubertské
legendě, přínosu hraběte Šporka k mysliveckým tradicím, významu myslivosti
v historii i současnosti a zcela aktuálně též
o přírodním prostředí a zhoršujících se
podmínkách pro život jak lidí, tak zvěře.
Po skončení mše zahráli hudebníci na
rozloučenou několik fanfár a troubených
signálů používaných při honech.
Letošní hubertská mše byla zážitkem
jak pro věřící, tak pro ty, kteří si přišli poslechnout pěknou hudbu a zpěv.
Poděkování patří všem , kteří se na zajištění důstojného průběhu mše podíleli.

SPÍCÍ PŘÍRODA
Přichází období dlouhých nocí a krátkých dní, kdy příroda sice odpočívá, ale
rozhodně nespí. Zima je pro volně žijící zvířata nejtěžším obdobím, kdy se musí
vyrovnat s nedostatkem potravy a při mrazech i s nedostatkem vody. Proto je
vhodné zvířatům v zimě pomoci.
Pro ptáky do krmítek se hodí především semínka slunečnice (i nevyloupaná), drcené vlašské ořechy, drcené
ovesné vločky a jiná semínka. Často
lidé kupují lojové koule a krmítkové
směsi, u kterých se může stát, že některá semínka ptáčci nebudou zobat. Tato
semínka je vhodné z krmítek pravidelně odstraňovat, aby se nestala zdrojem
plísní a nemocí. Hmyzožravé ptáky
můžete do krmítka nalákat na sušený
hmyz, který lze zakoupit např. v rybářských potřebách, je to však nákladnější forma dokrmování. Vodní ptáci se
mohou dokrmovat i starým neplesnivým suchým pečivem nebo vařenými
těstovinami. Nikdy by se neměly dávat
ptákům slané či kořeněné zbytky jídel
a potraviny, které byste už sami nejedli.

V zimě, zejména v mrazech, bychom neměli zapomínat na vodu, s jejímž nedostatkem se mohou zvířata potýkat. Stejně jako v létě k tomuto účelu
stačí jednou denně v pravidelnou dobu
doplňovat do misky kohoutkovou vodu
a ptáci si zvyknou přilétat.
Pomoc v zimě potřebují i jiná zvířata než ptáci. Veverkám můžete schovat
vyloupané nebo nevyloupané oříšky do
krabičky s odklopitelným víkem. Ořech
je tak chráněný před jinými zvířaty
a veverka, která se brzy naučí víko
odklopit, získá snadný zdroj potravy.
O lesní zvěř se starají myslivečtí hospodáři.
Adam Pešek a Michal Horák
za Spolek pro ochranu přírody
a krajiny obce Husinec
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Z ČINNOSTI ČESKÉHO
ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU
V ROCE 2018
Poslední léta a též letos je hlavní náplní organizace ČZS v Řeži pořádání zájezdů,
vlastivědných prohlídek a rukodělných dílen nejen pro členy organizace, ale i pro
ostatní obyvatele obce. Příležitostně bývá doplněna i o zajímavé přednášky z cestování v cizině, péče o zahrádky, o nových metodách a trendech.
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Letošní tradiční zájezd, který byl
jako i v jiných letech plně vyprodán, se
uskutečnil 2. 6. do Saského Švýcarska.
Do pevnosti Königstein, stojící na levém břehu Labe asi 15 km od českých
hranic, která byla ve své době nedobytná, sloužila i jako kasárna a vězení
a měla i vlastní studnu s hloubkou
152,5 m. Jsou zde perfektně připraveni na české turisty – průvodci hovoří
česky, plánky i letáčky jsou v češtině.
V pevnosti se pořádají různé tematické
akce, při naší návštěvě jsme mohli na
vlastní kůži jednu z nich zažít. Od konce listopadu v pevnosti budou probíhat
Adventní trhy.
V druhé části zájezdu byly navštíveny zámecké zahrady a skleníky zámku

Pillnitz. V 18. století přestavěný zámek
se zahradami tvoří v Evropě největší
komplex vybudovaný v čínském stylu.
Na závěr zájezdu jsme se jeli podívat na nejznámější turistickou atrakci,
ke které patří zcela určitě vyhlídkový skalní most Bastei, který je jednou
z největších dominant a symbolů Saského Švýcarska. Původní název Bastei
je připomínkou obranného souboru
strmých skal kolem skalního hradu Neurathen. Skály na Bastei vznikly díky
vodní erozi během miliónů let a ční až
do výšky 305 metrů nad mořem.
Na začátku podzimních dní jsme využili nabídku Židovského muzea, které
pro veřejnost pořádá cenově zvýhodněné komentované prohlídky Pražským

Obracíme se na všechny naše občany, kteří mají zájem přispět k obohacení
programu naší organizace, napište na náš
kontaktní email: zahradkari@post.cz.
Zahrádkářská osada „Pod Řivnáčem“
Letos se členové Osady zaměřili především na zvelebení zahrádek tak, aby
spoluvytvářely pěkné zázemí levého
břehu Vltavy pro potěchu občanů a turistů. V rámci možností prvního zátopového pásma se snaží o rozvoj zahrádek pěstitelským i pobytovým směrem.
Jedinečná poloha na břehu řeky směrovaná k jihu umožňuje rekonvalescenci
těla i ducha.
Na závěr bychom chtěli všem občanům Husince – Řeže popřát krásné
prožití svátků vánočních a šťastný nový
rok 2019.
Jan Zadražil

O STAT N Í

SPOLKY A SDRUŽENÍ

židovským městem. Prohlídky se konají každou neděli. S velmi příjemnou
a odborně zdatnou průvodkyní jsme
navštívili Maiselovu, Pinkasovu, Klausovu, Španělskou a Staronovou synagogu i Starý židovský hřbitov. Akce se
účastnilo 20 osob.
30. 11. byla pořádána Adventní dílna – pletení adventních věnců, výroba
svícnů aj. v budově Obecního úřadu.

A

B

C

TĚLOCVIČNA U ŠKOLY
Začátkem letošního roku obec zadala vypracování architektonické studie pro výstavbu tělocvičny při ZŠ a MŠ Husinec-Řež,
a to včetně hygienického zázemí a místnosti pro družinu. Tímto úkolem byl pověřen pan architekt Pavel Geier.
Cílem zpracované architektonické
studie bylo prověřit možnost umístění
malé tělocvičny a jedné třídy družiny
ke stávajícím objektům ZŠ a MŠ Husinec – Řež. Byly zpracovány tři možné
varianty umístění, z nichž každá má své
specifické klady i zápory.
Varianta A umisťuje tělocvičnu se
šatnami a třídou družiny do samostatného objektu podél západní hranice
pozemku, před vstupem do současného areálu školy. V tomto místě, dle
dochovaných zdí, stál kdysi objekt stejného půdorysného tvaru. Toto řešení
umožňuje zachování současné pozice
veřejného průchodu směrem k řece.
Zároveň tělocvična svým objemem urbanisticky dotváří školní dvůr. Nevýhoda tkví v nemožnosti přechodu tzv.
„suchou nohou“ ze školy do tělocvičny.
Možnost realizace této varianty také závisí na souhlasných stanoviscích obou
sousedů kvůli malému odstupu od hranice pozemku a výšce samotného objektu stínícího pozemek souseda.
Varianta B počítá s přesunutím veřejného průchodu o cca 15 metrů směrem

na západ, na hranici pozemku, a také
s nutností odkupu sousedního pozemku
(jižního). Tělocvična i třída družiny jsou
umístěny na úroveň suterénu školy, tedy
v úrovni zahrady, částečně před současnou přístavbu. To umožní provozní
napojení tělocvičny se školou a školkou.
Stávající vstup do školky z jihozápadu zůstane zachován po pochozí střeše družiny.
Toto řešení má nesporné provozní výhody, je však z předložených variant dražší
(dle předběžného odborného odhadu cca
o 15%) a také zde hrozí vyšší riziko záplav.
Varianta C prověřuje možnost přístavby k východní prověřuje možnost
přístavby k východní fasádě školy, tzv.
za školu směrem k Husinci. Tělocvična
je napojena na školu v úrovni přízemí
a počítá s využitím současných šaten
školy. Družina je zpřístupněná přes
stávající místnost kotelny školy v suterénu, kterou by bylo nutné přesunout.
Možnost realizace této varianty závisí
na souhlasu s pokácením sedmi vzrostlých stromů a také kladném stanovisku
souseda kvůli malému odstupu od hranice pozemku. Ač je provozně napojení

u této varianty nejjednodušší, z urbanistického hlediska je to nejméně vhodná
varianta, což je patrné i na vizualizacích.
A co bude následovat?
V nejbližší době by měl pan architekt
Geier detailně představit jednotlivé varianty studie zastupitelům a vedení školy k připomínkování. Pravděpodobně
vznikne i pracovní skupina z řad občanů,
jejichž názory by mohly zastupitelům
pomoci v rozhodnutí, jakým směrem se
projektová příprava bude dále ubírat.
A ještě něco navíc
Obec dlouhodobě usiluje o odkoupení pozemku situovaného jihozápadně pod školou. Jedná se o zahradu, kde
před povodněmi 2002 stál domek přívozu do Žalova. Tento pozemek je zajištěn
v trestním řízení kauzy, která se táhne již
léta. Soudní řízení je v konečné fázi a ve
chvíli, kdy soud odblokuje zajištěný majetek, bude moci obec vyjednávat o odkupu tohoto pozemku. Pozemek by byl
ideálním přístupem na zahradu školy,
ke zřízení parkovacích ploch a nabízí se
i možnost obnovení přívozu do Žalova.
Ivana Zrzavá, Pavel Geier
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Odborné renomé, výborné technologické zázemí a letitá zkušenost s výrobou
léčivých přípravků vysoké kvality rozhodly ve prospěch ÚJV Řež, když se nizozemská
společnost Quirem Medical rozhodovala, kam rozšíří výrobu svého přípravku pro
léčbu pokročilé rakoviny jater. Pracoviště divize Radiofarmaka tady v Řeži se stalo
teprve třetím místem na světě, které začalo pro Quirem Medical vyrábět přípravek
nové generace s označením QuiremSpheres®.
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Po ročních přípravách zahájil tento týden ÚJV Řež výrobu přípravku QuiremSpheres® pro nizozemskou společnost
Quirem Medical, která jej má patentován.
Přípravek QuiremSpheres® je založený na využití milionů mikrosfér, obsahujících izotop holmium-166. Klinické
studie prokázaly bezpečnost a účinnost
holmia při léčbě neoperovatelných pokročilých nádorů jater. Likviduje rakovinotvorné buňky přímo v nádoru a šetří
tak okolní zdravé tkáně. Pro léčbu jaterních nádorů se ve světě už běžně využívá izotop yttrium-90. Účinek mikrosfér
s holmiem ale může lékař sledovat ihned
po provedení léčby pomocí metody jed-

nofotonové emisní tomografie (SPECT)
nebo magnetické rezonance i ve velmi
nízkých koncentracích. To znamená
mnohem rychlejší a přesnější zhodnocení úspěšnosti léčby.
Výroba jedné šarže přípravku trvá,
včetně procesu kontroly kvality, zhruba
dvě hodiny. První šarže vyrobená v Řeži
putovala speciální kurýrní službou k pacientovi do Holandska, do budoucna
se plánuje z Řeže zásobovat nemocnice
i v dalších evropských zemích.
Divize Radiofarmaka ÚJV Řež má
v české nukleární medicíně silnou pozici. Ta vychází z více než čtyřicetileté zkušenosti s výrobou radiofarmak,

KŘÍŽOVKA
Prosincová pranostika: Není-li prosinec studený, bude…
(dokončení v tajence křížovky).
VODOROVNĚ:
A. Posila; japonská vozítka. B. Krátké kabáty; smyčka; plošná míra. C. Zpěvohra;
zbabělec (hovorově); plošná míra. D. Jméno Zátopkové; edém; druh malé sovy;
anglicky “nebo”. E. TAJENKA. F. Římská dvojka; výhry na tři čísla; notový zápis
jednoho hlasu. G. Teskné touhy; brva; trouchnivěti (knižně). H. Stovky; řecké
písmeno; jméno herce Fialy. I. Otcův; dráha.
SVISLE:
1. Odepsání. 2. Flámovat (hovorově). 3. Jarní obilí; zkouška. 4. Druh ořechu;
řadová číslovka. 5. Smyčky v úpletu; zkr. anglického “One-touch Recording”;
popravčí. 6. Chemická zn. radia; místa za osvětlenými tělesy; citoslovce bučení.
7. Petrohradský křižník; křik. 8. Ukrýt pod zem. 9. Hebrejské označení učeného muže; shrnout plachty. 10. Římskými číslicemi 49; vítězství; německy “on”.
11. Přezdívka youtuberky Benešové; citoslovce kopnutí; opak světla. 12. Grimasa;
chlup. 13. Blízkovýchodní stát; slovenské ženské jméno. 14. Soubor devíti hráčů.
15. Zkypřiti rýčem kolem dokola.
Jitka Kroupová
NÁPOVĚDA: 11. Kao.

Příjemné prožití vánočních
svátků, šťastný nový rok,
mnoho štěstí, zdraví, osobních
a pracovních úspěchů přeje

Myslivecký spolek
Zdiby – Klecany
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ÚJV ŘEŽ NOVĚ POMŮŽE
L É Č I T PA C I E N T Y
S R A KOV I N O U J AT E R

a především z vlastního výzkumného
a výrobního zázemí, které tvoří centra
pozitronové emisní tomografie v Praze,
v Brně - a to nejmodernější právě v Řeži.
Speciální oddělení v Řeži vzniklo už
v roce 1956 a první preparát pro lékařské účely tady spatřil světlo světa v roce
1974. Dnes se tady vyrábí a kontroluje
kvalita léčivých přípravků a léčiv pro
klinické zkoušení, především pro PET
diagnostiku (vyšetření metodou pozitronové emisní tomografie).
V současné době divize Radiofarmaka zajišťuje hlavně produkci radiofarmaka s označením 18F-Fludeoxyglukosa (FDG), kterou pokrývá většinu
trhu v České republice.
Kromě výroby se specialisté v Řeži
průběžně věnují i výzkumu a vývoji
radiofarmak terapeutických i diagnostických, včetně značení protilátek a proteinů radionuklidy.
Aktuálně se tady k uvedení do klinické praxe chystají například přípravky
pro diagnostiku nádorů mozku a nádorů prostaty.
Včasná diagnostika a šetrná léčba
pomocí přípravků z ÚJV Řež pomohla už mnoha onkologickým pacientům
k zachování kvality života nebo jeho
prodloužení.

PF 2019

Alena Rosáková, ÚJV Řež, a.s.
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SEZNAM AKCÍ 2019
14. 1.

Zasedání zastupitelstva

4. 5.

0. ročník koloběhu

2. 9.

Svozy biopopelnic

Únor

Maškarní bál

13. 5.

Zasedání zastupitelstva

7. 9.

Cross Country - přespolní běh

18. 2.

Zasedání zastupitelstva

13. 5.

Svozy biopopelnic

14. 9.

Slavnosti Levého a Pravého břehu

30. 3.

Jarní blešák

Kontejnery na bioodpad

16. 9.

Svozy biopopelnic

30. 3.

Velkoobjemový odpad

30. 3.

Jarní rozBĚH

1. 4.

Svozy biopopelnic

6. 4.

Svoz nebezpečného odpadu

6. 4.

Ukliďme Česko

8. 4.

18. - 19. 5.
27. 5.
Červen

Svozy biopopelnic

21. - 22. 9.

Kontejnery na bioodpad

Sportovní den - Olympiáda

30. 9.

Svozy biopopelnic

10. 6.

Svozy biopopelnic

7. 10.

Zasedání zastupitelstva

15. 6.

Dětský den + den na řece

12. 10.

Blešák

15. - 16.

Kontejnery na bioodpad

14. 10.

Svozy biopopelnic

Zasedání zastupitelstva

17. 6.

Zasedání zastupitelstva

19. 10.

Řežská nefiltrovaná 12ka

12. 4.

Jarní jarmark

24. 6.

Svozy biopopelnic

19. 10.

Svoz nebezpečného odpadu

15. 4.

Svozy biopopelnic

8. 7.

Svozy biopopelnic

18. – 22.4.

Sběr oděvů pro Charitu

20. - 21. 7.

20. - 21. 4.

Kontejnery na bioodpad

27. 4.

19. - 20. 10. Kontejnery na bioodpad

Kontejnery na bioodpad

28. 10.

Svozy biopopelnic

22. 7.

Svozy biopopelnic

4. 11.

Zasedání zastupitelstva

Yardiáda

5. 8.

Svozy biopopelnic

11. 11.

Svozy biopopelnic

28. 4.

Bajkárna

15. - 18. 8.

ŘežFilmFest 2019

29. 4.

Svozy biopopelnic

17. - 18. 8.

Kontejnery na bioodpad

30. 4.

Pálení čarodějnic

20. - 19 .8. . Svozy biopopelnic

Květen

Vyhlášení vědeckého projektu
Zastupitelstvo

Sport a kultura

2. 9.

Zasedání zastupitelstva

Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Husinec-Řež

16. - 17. 11. Kontejnery na bioodpad
25. 11.

Svozy biopopelnic

1. 12.

Rozsvícení Vánočního stromku

6. 12.

Zasedání zastupitelstva

Život v obci

Biopopolenice a bioodpad

Periodický tisk územního samosprávného celku
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