Naše vesnice

3/2012

Povodeň 2002

Jak to bylo v Řeži a v Husinci, těšte se
na zvláštní povodňové vydání našeho časopisu

zastupitelstvo

SOUHRN USNESENÍ zápisu č. 4/2012

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Husinec konaného dne 17. 9. 2012
Zastupitelstvo obce Husinec:
č. 1/4/2012: Schvaluje úpravu rozpočtu roku 2012 ve znění změny přílohy č. 1 (Rozpočtové opatření č. 3).
č. 2/4/2012: Schvaluje úpravu vozovky a odvedení srážkových vod na pozemku
č. parc. 328/1 a 476/62 v k. ú Husinec u Řeže – ulice Zahrádky a pověřuje starostku k zajištění zpracování projektové dokumentace a zajištění dodavatele
stavebních úprav.
č. 3/4/2012: Schvaluje záměr směny části pozemku č. parc. 218/268 díl c a d
ve vlastnictví obce Husinec za část pozemku č. parc. 218/274 díl f ve vlastnictví
SUDOP GROUP, a. s., vše v k. ú. Husinec u Řeže dle GP 910-24/2012 vypracovaného dne 24. 7. 2012.
č. 4/4/2012: Schvaluje koupi pozemků č. parc. 380/20, 476/24, 476/25 a 476/34
v k. ú. Husinec u Řeže od paní Marty Dumkové dle znaleckého posudku
č. 154/8624/2012 vypracovaného Ing. Czechmannem dne 7. 6. 2012.
č. 5/4/2012: Neschválilo pořízení Změny č. 1 územního plánu k pozemku č. parc.
218/271 v k. ú. Husinec u Řeže k určenému využití smíšené obytné území s nerušícími provozy.
č. 6/4/2012: Schvaluje postupné přidělování parkovacích karet na parkovací stání
na parkovišti ÚJV u Vltavy za cenu 60 Kč/měsíc, a to do konce roku 2012 a pro
rok 2013. Slevu pro občany se zdravotním omezením na ½ schválené platby – tj.
30 Kč/měsíc. Vratná záloha pro případ ztráty či poškození karty je 500 Kč.
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zprávy z obce

kultura

Volby 2012

Starostka obce Husinec podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb.,
o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, oznamuje:

konání voleb do zastupitelstva
Středočeského kraje
v pátek dne 12. října 2012 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu dne 13. října 2012 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Místem konání voleb je volební místnost na adrese:

Obecní úřad Husinec,
U Radnice 64, 250 68 Řež.
Voliči bude umožněno hlasování po prokázání totožnosti a státního občanství České
republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České
republiky. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací
lístky. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící
nebo jinak označené hlasovací lístky nové.
Naše vesnice 3/2012
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Obecní úřad Husinec a .A.S.A., spol. s.r.o.
pořádají pro obec Husinec

Svoz velkoobjemových kontejnerů
na objemný odpad
Datum:

20. října 2012 (sobota)

Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny: od 8.00 do 14.00 h
•
•
•

Horní Řež – u samoobsluhy na sídlišti
Dolní Řež – u stanoviště separace
Husinec – u hasičské Zbrojnice

Velkoobjemové kontejnery jsou určeny pro odpad z provozu domácností, který není možné
pro jeho objem odložit do nádob na směsný komunální odpad (popelnic), jedná se především
o části nábytku, podlahové krytiny, matrace, peřiny, textil apod.
Kontejnery nejsou určeny pro nebezpečný odpad, stavební suť, výkopovou zeminu,
živočišný a rostlinný odpad a odpad z podnikatelské činnosti.

Mobilní sběr nebezpečných odpadů
pro obec Husinec
Datum:

24. listopadu 2012 (sobota)

Mobilní sběrna bude přistavena:
•
•
•

od

do

místo

8.00
8.40
9.10

8.20
9.00
9.30

Horní Řež – u samoobsluhy na sídlišti
Dolní Řež – u stanoviště separace
Husinec – u hasičské Zbrojnice

Fyzické osoby – občané obce mohou v tomto časovém rozmezí odevzdat zdarma níže uvedené
nebezpečné odpady, POVINNOSTÍ OBČANA je odevzdat odpad pouze osobě obsluhující
mobilní sběrnu a neponechávat odpad volně u sběrného místa!
Co bude předmětem sběru: vyjeté oleje a použité olejové ﬁltry, včetně obalů, použité fritovací
oleje, barvy a laky, včetně obalů, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice apod., kyseliny, louhy, rozpouštědla, čističe a další domácí chemie, nádobky od sprejů, neupotřebená léčiva, fotochemikálie,
elektrozařízení (televize, monitory, ledničky, mrazničky a drobné elektro, baterie…), pneumatiky
(osobní do velikosti Avia a bez disků)
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Opravená lávka
pro pěší v Řeži
V

průběhu léta byla dokončena
oprava lávky přes Vltavu, která zahrnovala kompletní sanaci a doplnění ocelové nosné konstrukce a zábradlí včetně
provedení nátěrů, sanaci spodní stavby
a ložisek mostu, generální opravu veřejného osvětlení, opravu stávajících plavebních znaků a pokládku nové podlahy
z tropického dřeva. Přes všechna úskalí,
která se při provádění stavebních prací
vyskytla, se rekonstrukci podařilo provést v bezvadné kvalitě, která by měla
zaručit uchování lávky v dobrém a funkčním stavu po mnoho příštích let.
Lávka byla postavena na počátku
šedesátých let v souvislosti s budováním
areálu Ústavu jaderného výzkumu.
Zásadní rekonstrukcí prošla v roce 1998,
kdy došlo k výměně původních prefabrikovaných desek mostovky za dubové
fošny. Od této doby lávka sloužila bez
významnějších oprav a bez větší újmy
přežila i ničivé povodně v roce 2002.
Ještě jednou bych ráda poděkovala
všem, kteří nás podpořili dotací, protože
z rozpočtu obce by nebylo možné tuto
investici financovat.
Všem uživatelům lávky děkuji za trpělivost a toleranci, kterých bylo potřeba při
překonávání nepohodlí a překážek souvisejících s probíhajícími pracemi na lávce.
Naše vesnice 3/2012

Nová podlaha lávky z tropického dřeva
Přeji nám všem, ať lávka dobře slouží
a vydrží dalších mnoho let a svojí obnovenou technickou krásou i nadále zdobí
údolí Vltavy.
IZ
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Vestavba podkroví
ZŠ Husinec-Řež
V říjnu se konečně otevřou dveře
do nově vybudované podkrovní
učebny, na kterou se děti i paní učitelky už moc těší.
tavební rekonstrukce bývají náročné
na odhad rozsahu stavebních prací,
a tak i na naší škole došlo k nepředpokládaným komplikacím. Prodloužení
stavebních prací bylo způsobeno skutečností, kdy zhotovitel po odkrytí
záklopu stropních trámů zjistil nesoulad
skutečného stavu s předpoklady v projektové dokumentaci. Po odkrytí záklopu
stropních trámů bylo nutné neplánované
rozebrání stropní konstrukce z nižšího
podlaží (ze stávající třídy), aby zhotovitel
mohl provést požadované zesílení
stropu. V návaznosti na vyvolané změny
ve stropní konstrukci byla nutná i částečná úprava krovu. Nepředpokládané
skutečnosti se dařilo za pomoci zhotovitele (firmy Xedos) a technického dozoru
investora a architekta promptně řešit
a minimalizovat tak časové prodlevy
ve výstavbě.
Mimo plánovanou vestavbu podkroví
se podařilo zorganizovat i výměnu sklobetonových tvárnic tzv. luxferů za lépe
izolující a světlo více propouštějící plastová okna, dále vymalovat celou školu
a obnovit již dožilé omítky na chodbách.

S
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Nová třída je příjemným, světlým
a účelně zařízeným prostorem, který
mimo jiné skýtá i nádherný výhled
do údolí Vltavy. V rámci vestavby vznikla
v podkroví také útulná a praktická keramická dílna.

Pohled do podkrovní učebny
Srdečně vás zvu na prohlídku
nového podkroví ve škole, která se
bude konat dne 13. října v 14.00 hodin.
Přijďte nahlédnout do prostor školy, nám
dospělým jindy skrytých. Bude připravena malá retrospektiva postupem stavebních prací a pro děti divadelní představení Cirkus-kus-kus.
IZ

Naše vesnice 3/2012

k ur lůt zunr é
a

Vítáme naše nové spoluobčánky: Thomase
Jelínka, Doru Pospíšilovou, Lukáše Braňka,
Elišku Nečasovou, Jakuba Holečka, Kristiána
Odstrčila, Antonína Pavla, Tomáše Vyšína
a Karolínu Burianovou

Starostka a obecní zastupitelstvo projevují
upřímnou soustrast rodině pana Jana
Krczmáře a paní Jarmily Roulové
Naše vesnice 3/2012
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Pár slov
o naší školce
Naše mateřská škola se pro děti otevřela 3. září a asi nikoho nepřekvapí,
že je úplně plná dětí, nezbylo ani
místečko.
etos přišlo 14 nových dětí. Snažily
jsme se, abychom první den všem
dětem co nejvíce zpříjemnily, a zahrály
jsme dětem loutkovou pohádku
O Kapesníčku. Září je pro paní učitelky
a děti asi ten nejméně příjemný měsíc,
starší děti si zvykají na nový režim
v horní třídě určené předškolním a starším dětem a pro ty menší je září hlavně
měsícem zvykání si na nový kolektiv,
na paní učitelky, nepřítomnost maminky

L

a třeba i na ranní vstávání, takže
musíme počítat i s trochou slziček.
Pedagogický personál je stejný jako
v loňském roce. Letos přibyla předškolním dětem výuka angličtiny, která je
zařazena do Rámcového plánu školy,
není proto hrazena rodiči. Na přání většiny rodičů předškolních dětí jsme
zavedly dvakrát týdně tzv. hravá odpoledne, starší děti tudíž nemusí ležet
na lehátku a něco víc se naučí. Věříme,
že děti a jejich rodiče budou i letos
s naší prací spokojeni a nic nenaruší
dobré vztahy všech.
Kolektiv učitelek mateřské školy Husinec

Nehtové studio
nově otevřeno
od 3. 9. 2012
gelové nehty (Alessandro), manikúra
(O.P.I.), P-shine, parafínový zábal
Tel.: 724 778 754
Ivana Johanisová, Hlavní 59, Husinec-Řež
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Ceník
Gelová modeláž (nová)
Francie
Barva

500 Kč
60 Kč
90 Kč

Gelová modeláž (doplnění)
Francie
Barva

400 Kč
60 Kč
90 Kč

Zdobení

5 – 50 Kč

Manikúra klasická
Lakování
P-SHINE
P-SHINE + manikúra
Parafínový zábal
Parafínový zábal + manikúra

200 Kč
70 Kč
230 Kč
350 Kč
120 Kč
240 Kč

Naše vesnice 3/2012
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10. ročník Cross Country se jel 8. 9. 2012

10 let: Dobrá příležitost
k bilancování
Jak to vzniklo? V roce 2001 jsme se
zúčastnili závodů Rallye Sudety v Teplicích nad Metují. Byli jsme nadšeni
z atmosféry, náročnosti. Byl to pro nás
skvělý zážitek, přestože propršel celý
den a byla to fuška. Jarda potom nosil
v hlavě uspořádání cyklistického
závodu v naší obci, jezdil, měřil časy,
zkoušel varianty, zatáhl do příprav
celou rodinu, promýšleli jsme možnosti, diskutovali jsme (někdy se
i hádali) o plusech a mínusech, řešili
bezpečnost závodníků a do roka se
závod jel.
Naše vesnice 3/2012

2002 Před deseti lety jsme závod organizovali jako malý vesnický závod, těšili
jsme se na místní i přespolní cyklisty
a byli jsme nadšení, že závodníků bylo
65. Závod se jel v červnu. Vyjednali
jsme průjezd lomem Klecánky, kam se
běžně nesmí. Celý den před závodem
pršelo a my jsme byli nervózní, jestli
závod konat, nebo zrušit. Dospěli jsme
k formulaci „závod se jede za každého
počasí“, což nám dost pomohlo. Ráno
se oblačnost rozpustila a bylo hezky.
2003 Obvyklé značení a úpravy trati se
tento rok změnily v pořádnou dřinu,
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trať kolem řeky byla po povodni ještě
těžko stíhali, byla to naše Achillova
hodně syrová a neupravená.
pata. V prostoru startu a cíle závod
2004 Závod se nekonal, nestíhali jsme.
komentoval poprvé profesionální
2005 Věnovali jsme závodu spoustu
moderátor. Nejlepší Řežák/Řežanda
energie a byli jsme vyčerpaní a nakodostávají putovní plaketu.
nec zklamaní, že počet závodníků 2008 Sehnali jsme elektronickou časorapidně klesl. Vynechaný ročník udělal
míru – a bylo to fiasko. Firma podcesvé. Propagace pouze plakátová, žádný
nila úroveň závodu, přijeli nepřipraweb ani Facebook. Měli jsme úmysl to
veni. Největší zmatky. Kdyby se vítěz
zabalit, ale rodinu Pínů skvěle podpořili
losoval, vyšlo by to nastejno ☺
Bartíkovi a pro příští ročZávodníci se zlobili (prápočet
níky vznikl tým. Rozdělili
vem), ale odpustili nám,
rok
závodníků
jsme si úkoly a jelo se dál.
za rok přijeli zas.
2002
65
2006 Zařadili jsme mnoho
2009 Milníkem byla skvězměn. Závod se poprvé jel
lá elektronická časomíra –
2003
109
v září. Shánění peněz se
firma Apachi. Ještě nedo2005
64
ujal Tomáš Bartík. Přibyla
konalá, ale už možnost
2006
90
kategorie Benjamínci (děti
registrace on-line. Závod
2007
171
mladší než 7 let) na přání
má vlastní web a byl zařa2008
189
rodičů. Přibyla kategorie
zen do Unie amatérských
Core Bikers na přání Jardy.
cyklistů UAC. Tento rok
2009
197
Zařadili jsme zvláštní ocebylo nepříjemné počasí –
2010
218
ňování nejlepšího Řežáchladno a větrno.
2011
198
ka/Řežandy (samozřejmě
2010 Zázemí závodu se
2012
249
včetně Husince). Dojezdy
přesunulo do areálu
do cíle zaznamenával foPolepšovny ducha, proťák, aby o pořadí nebylo sporu. Stíhat
tože v dolní Řeži se budovala kanalizapisování časů ze stopek byl stále
zace. Ukázalo se to jako dobrý krok,
větší problém a počítání výsledných
znamenalo to větší prostor a komfort
časů trvalo neúměrně dlouho.
pro závodníky a jejich doprovod i pro
2007 V roce 2007 měl závod rekordní
organizátory. Konečně profesionální
sponzorskou podporu. Bohužel jsme
stupně vítězů.
nesehnali elektronickou časomíru. 2011 Velkou změnu zaznamenala trať.
V cíli byla nainstalovaná kamera se
Skončila možnost průjezdu lomem,
záznamovým zařízením pro kontrolu
proto se trať protáhla do Klecánek
cílového pořadí. Se stopkami jsme
mezi první stavení a nahoru se vyjíždí
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klecanským hájem. Je to stejné převýšení jako lom, ale jiný povrch a jiná
dynamika trati. Zdravotnický dozor
prvně zajistila profesionální motorizovaná záchranná služba.
2012 Letos se nic nezadrhlo, 10. ročník
považujeme za opravdu vydařený.
Rekordní počet závodníků a vyšší
počet místních nám dělá opravdu velkou radost!

ni závodníci mají šanci na výhru v bohaté
tombole.
Závod je organizován pod hlavičkou
TOM Řež, jsme jeho členy a mnozí z dobrovolníků jsou nebo byli členy řežského
turistického oddílu.
Vyúčtování závodu prochází kontrolou
Asociace turistických oddílů mládeže ČR.
Závodníci jsou každoročně pojištěni
u ČSOB pojišťovny.

Díky velkorysým sponzorům výše
startovného zůstává hluboko pod cenou
obvyklou na podobných závodech. Za ta
léta patří sponzorům mnoho a mnoho
díků, někteří z nich přispívají pravidelně
celých 10 let. Děkujeme všem!
Děkujeme rovněž dobrovolníkům, bez
kterých by se závod nemohl konat.
Děkujeme těm, kteří zajišťují bezpečnost
na trati, i všem, kteří pomáhají v zázemí.
Děkujeme místním hasičům, kteří každoročně velmi významně přispívají k bezpečným přejezdům komunikací. Děkujeme obecnímu úřadu, který všechny
ročníky závodu podpořil finančně. Děkujeme technickým službám za pomoc při
úpravě trati. Děkujeme všem, kteří kdy
pomohli organizaci nebo zdárnému průběhu závodu.
Nejmenujeme nikoho, protože bychom
nechtěli na někoho zapomenout.

Děkujeme sponzorům 10. ročníku:
AUTOLAKOVNA KLECANY, v.o.s. (pan
Plicka), AEROBIC Katka Kubáková, ANONYM – letos 3 anonymní dárci, BIKE
SERVIS Jan Fafek, BIKO RES, v.o.s. (manželé Kočárkovi), COM-SYS SOFTWARE
(zařídil Martin Hájek), DANTEM, s.r.o.
(zařídil Jakub Pína), EUROSTEP, s.r.o.
(manželé Prchalovi), EURO PM (Jan
Beneš), GANDALF, spol. s r.o. (Václav
Macal), JANSEN DISPLAY, spol. s r.o. (Petr
Rokůsek), KRÁL INTERIER, spol. s r.o.
(Stanislav Král), MALÁ STAVEBNÍ FIRMA
FLIEGER, MARBAL SKLENÁŘSTVÍ (Martin
Líbal), OBEC HUSINEC, OKRASNÉ DŘEVINY ŘEŽ (Petr a Romana Beranovi
a Martin Lemon), OREGON STAR, spol.
s r.o. (Míla a Tomáš Bartíkovi), RESTAURACE „U Kapličky“ (Ivan Švadlenka),
RON SERVIS, s.r.o. (Jarda Pína a Zbyněk
Johanis), ÚJV ŘEŽ, a.s., VELUX ČR, s.r.o.
(zařídil David Brož), ZAHRADNICTVÍ FLOS,
spol. s r.o. (pan Mařík), ZASTOUPIL
A KRÁL – zeměměřiči z Libčic.

Mohlo by vás zajímat:
Vítězové dostávají věcné nebo
finanční odměny, poháry, medaile. VšichNaše vesnice 3/2012

Ivana Pínová, foto Polepšovna ducha
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sport

Vážení sportovní přátelé,
koncem srpna byla zahájena
další sezona z nekonečného seriálu zvaného fotbal, čili co nás
čeká a nemine v letošním ročníku 2012/2013…
Po minulé, ne zrovna příliš vyvedené
jarní části došlo k menšímu prohození
ve složení A i B týmu, pravidelní čtenáři
mého sloupku o tom jistě vědí, jelikož
jsem o tom informoval již v minulém
vydání… Áčko omladilo, načerpalo novou krev a dle výsledků z letní přípravy
(žádná prohra – i s týmy z vyšších soutěží) to zatím vypadá poměrně slušně…
Ale to zde už bylo loni i předloni a nakonec nám v klíčových momentech sezony
„došel dech“ a vždy jsme skončili mimo
příčky znamenající postup do vyšší soutěže. Věřím, že až se kádr zkonsoliduje
a pořádně sehraje, tak dravé mládí
a zkušenosti těch starších harcovníků
nás v brzké době dovedou na ty příčky
nejvyšší!!! Budeme rádi, pokud se o to
zasloužíte i vy, naši věrní fandové,
a budete chodit naše kluky pravidelně
povzbuzovat…
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Zde máte možnost nahlédnout
na aktuální soupisku A týmu, jež
čítá 17 jmen (abecedně):
Brzybohatý Jiří, Cymbál Miroslav,
Černý Libor, Gonzalez Manuel, Charvát
Jiří, Charvát Martin, Chramosta
Michal, Johanis Pavel, Křikava Jan,
Kubala Adam, Prchal Štěpán, Strnad
Jakub, Šoukal Jiří, Šoukal Petr, Štirand Petr, Vaněk Petr, Vlach Zdeněk
Realizační tým:
Strnad Stanislav (trenér), Mazourek
Zdeněk (vedoucí týmu), Sazma Miloslav a Černý Karel (kluci na všechno
ostatní, co je třeba – mávání, zápisy
o utkání, pořadatelská služb atd.)
To jsou oni – na tyto borce se budou
upírat naše zraky v průběhu celé
sezony, tak nás, hoši, nezklamte!
Náš druhý tým doznal rovněž několika
změn, a sice posílil po stránce zkušenosti
a přehledu, který v béčku citelně chyběl.
Posily jako Dvořáček Pavel, Šmerda
Dušan, Vaněk Jan, Srba Miroslav a další
Naše vesnice 3/2012

sport
dodají našemu týmu potřebnou kvalitu
ve všech směrech a béčko nebude
paběrkovat na úplném chvostu tabulky,
jak tomu bylo v minulých letech zvykem.
První vlaštovka přišla hned v úvodním
kole, kdy se silným soupeřem z Křenic
náš tým pod vedením M. Ráže uhrál
velmi cennou remízu a připsal si hned
na úvod první podzimní bodík. Jen tak
dál, chlapci… Béčko rovněž angažovalo
novou zdravotnici-fyzioterapeutku Báru
Peškovou, jež se bude starat o fyzickou
a zdravotní připravenost celého týmu.
Báře tímto přejeme hodně štěstí v této
nelehké, ale zato velmi zodpovědné
funkci.
S koncem prázdnin rovněž začala
pod vedením M. Sazmy probíhat příprava těch našich nejmenších. Děti
ve věku 4 až 7 let mají sraz každou
středu v 17.15 h (čas se bude postupně
měnit kvůli tmě) na fotbalovém hřišti

ve spodní části Řeže. Rádi přivítáme každého nového fotbalist(k)u v našich
řadách. Bližší informace jsou k dispozici
v hospodě na hřišti v odpoledních hodinách nebo na tel. 723 343 641.
Rovněž stará garda se po prázdninové
relaxaci začíná pomalu probouzet
a v průběhu podzimu se můžete těšit
na několik pohodových přáteláčků, kde
se tito zkušení bardi snaží hrát pro potěšení své i svých věrných fanoušků.
Všem aktivním hráčům přeji, aby
všechny podzimní zápasy přežili bez zdravotní újmy, fotbalem se bavili (proto ho
přeci hrajeme) a ať si každý vstřelí nějakou tu branku do soupeřovy sítě. Všem
divákům a fanouškům přeji co možno
nejvíce strávených příjemných chvil
a okamžiků s našimi fotbalisty – ať platí
„za málo peněz (dobrovolné vstupné)
hodně muziky“ (výhry našich týmů).
Michal Ráž, prezident klubu

Pozvánka na 2. ročník podzimního běhu

„Řežská nefiltrovaná dvanáctka“
Startuje se v sobotu 27. 10. 2012 ve 14 hodin
Start i cíl je v Polepšovně ducha. Limit 2 hodiny, takže mohou přijít i rychlochodci.
Prezence od 13 hodin. Startovné 70 Kč (pivo/limo, párek, příspěvek na provoz PD).
Každého uběhnuvšího čeká od pořadatelů drobná odměna.
Večer od 19 hodin v Polepšovně koncert výborné skupiny Jazz Bluffers.
Trasa: Kolečko v PD – Stará cesta – ÚJV (pod lávkou) – Dolský přívoz – Větrušická
rokle – Větrušice – Močidla – Hlavní silnice – po stopách XC – kolečko v PD.
Převýšení cca 120 m. Za pořadatele vás srdečně zve Jarda Pína

V případě zájmu přihlaste se na: jaroslav.pina@ronservis.cz.
Naše vesnice 3/2012
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Rozhovor
s pamětníkem
Přinášíme vám rozhovor s dalším
místním pamětníkem, tentokrát je to
paní Antonie Srdcová. Významný
český knihkupec a nakladatel Alois
Srdce (1888–1966) byl jejím tchánem.
V roce 1914 si rodina Srdcova nechala
v Řeži postavit vilu a byla tak mezi
prvními, kteří si zvolili Řež jako své
letní sídlo.
Kde jste se narodila a z jaké rodiny
pocházíte?
Narodila jsem se v Husinci v roce
1928. Když jsem se narodila, bylo mé
mamince už 44 let, takže jsem byla tak
trochu „nežádoucí“, můj bratr byl starší
o 19 let! Doma nás bylo šest dětí. Moje
maminka pocházela z Kladna a vdala se
za tatínka, který bydlel v Husinci ve staré
chalupě. Dědeček byl vrchním zahradníkem v zámku v Roztokách. Jako malá
jsem bývala hodně nemocná, byla jsem
slaboučká. Šest týdnů jsem ležela v Praze
v dětské nemocnici, kde se o mě starala
doktorka Gončarenková, dcera senátora
Rudolfa Jaroše, který měl v Řeži vilu.
Jaké bylo vaše dětství v Husinci?
Do první třídy jsem chodila pěšky
do Klecan. Byla jsem malá, taška byla
větší než já a v zimě bylo sněhu do půli
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těla. Do školy jsem většinou musela chodit sama, ostatní děti chodily do jiných
tříd a měly jinak vyučování. Mamince
bylo už jednapadesát let, když jsem
nastoupila do školy. Denně na ni vzpomínám, že to vůbec dokázala vydržet – péči
o domácnost, praní na valše, vaření…
Ale vždy měla doma čisťounko, pan doktor Tyncl z Klecan k nám chodil na kafe
a na placky. Za první republiky tu byl moc
pěkný život, přestože to někdy bývalo
těžké, například v době krize, kdy byla
nezaměstnanost. Práce tady nebyla, lidé
jezdili třeba do šroubárny v Libčicích.
Měli jste malé hospodářství?
Neměli. Moje maminka byla vzdělaná,
moc ráda četla, uměla dobře německy
a pracovala ve službě v zámožných rodinách. Pro hospodářství tedy příliš nebyla.
A přestože nám tady patřila nějaká pole
(tam, kde je dnes komín ÚJV Řež), můj
strýc je nakonec prodal, vyrostly na nich
chaty a později byly tyto pozemky vykoupeny pro stavbu jaderného ústavu.
Bývalo v Řeži a Husinci hodně dětí,
když jste byla malá?
My děti jsme do Řeže moc nechodily,
to byla jen rekreační osada. V Husinci
bylo hodně dětí, hráli jsme si, měla jsem
Naše vesnice 3/2012
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Místní dožínky, třetí zprava paní Srdcová

kolem sebe kamarádky, ponejvíc jsme
pásli kozy, moc ráda na to vzpomínám.
Kolem roku 1934 jsme jako děti chodívali
do Řeže k Srdcům, tedy do domu, kam
jsem se po svatbě pak nastěhovala.
Konalo se zde Kašpárkové loutkové divadlo pro děti z okolí. Bylo to nádherné,
vyřezávané loutky pamatovaly ještě
Matěje Kopeckého. Vstupné bylo padesát
haléřů, ale zato jsme vždy dostali
hašlerku. Dodnes mám schovaný
na stroji psaný program jednoho takového představení.
Můj nejstarší bratr bydlel v Praze
v Karlíně, švagrová byla moc hodná, měla
jsem ji ráda. Často si mě brali k sobě
Naše vesnice 3/2012

do Prahy na prázdniny, ale mně se tam
nelíbilo, stýskalo se mi po Husinci,
po naší koze. Chodívali jsme i na Červenou skálu, tenkrát tam dávaly lišky dobrou noc. Tam nebylo nic, až jsem se tam
bála… Byla tam jenom pole a rostly tam
stromy, o které se nikdo nestaral, neboť
hajný tady nebyl. Když jsem byla malá,
bratr mě tam kolikrát bral na vánoční
stromky. Starosta Nebeský nám to vždy
dovolil, byl rád, že to tam někdo proklestí.
Máte nějaké vzpomínky na válku?
Pamatuju si, jak v Husinci spadlo letadlo, a rovnou na dědečkovu chalupu.
Domek vyhořel, ale naštěstí byli v tu

15

rk ou zl thuorvao r
dobu na poli. Nad řekou tu často létala
americká letadla, protože to byla jediná
železniční cesta z Německa. Při jednom
takovém hloubkovém letu vyhodili
do vzduchu německý vlak, který vezl
náklad asi do Ruska. Bylo to zrovna
na Štědrý den roku 1944, museli jsme
do sklepa, celý domeček se nám třásl,
jak vybuchovaly cisterny s benzínem. Až
k nám jsme pak slyšeli nářek německých
vojáků. Ráno po rozednění jsme pak
viděli tu spoušť, vagony byly popadané
z trati, ta byla úplně zničená, nemohlo se
ani jezdit do Prahy do práce.
Vzpomínám si také na to, když jsem
byla v Roztokách, tak tam zrovna zastavil
vlak plný vězňů, bylo to po květnové
revoluci v roce 1945. Vezli je v dobytčácích a vlak byl tak dlouhý, že přestože
zastavil v Roztokách, poslední vagony
měl až v Podmoráni. Bylo mi tenkrát
sedmnáct let a prosila jsem maminku,
abych tam mohla jít, ale zrazovala mě
kvůli možné nákaze. Přesto jsem ale šla
a donesla jsem jim po tatínkovi oblečení,
košile, dlouhé spodky. Dlouze jsme se
s nimi pak objímali…
Jaký býval v Husinci společenský
život?
Vzpomínám na dobu po válce, kdy
byla v Husinci restaurace. Hostinská paní
Milerová byla moc šikovná. Bývaly tam
nádherné taneční zábavy, které pořádaly
různé spolky, sál byl vždycky krásně
vyzdoben. Můj švagr Miroslav měl
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kapelu, která na zábavách hrávala. Avšak
tchán, jeho otec, se za to velmi styděl,
nepřipadalo mu to důstojné. V klecanském zámku sídlila armáda a vojáci
často chodili k nám na zábavy. A díky
armádě se spousta děvčat tady v Husinci
šťastně vdala.
Jak jste prožívala období po válce?
Vdávala jsem se v únoru 1948, Prahou
akorát pochodovaly Lidové milice, Staroměstská radnice byla ještě poničená
z války, tak jsme měli obřad v Clam-Gallasově paláci na Starém Městě. Byla
jsem šťastně vdaná, můj manžel Alois
Srdce byl o sedm let starší. Po svatbě
jsme bydleli v podkrovním bytě ve vile
v Řeži. Rodiče mého manžela zdědili
dům ještě po svých rodičích, ale jinak
bydleli v Praze, kde měl tchán své nakladatelství. Vydával krásné knihy, založil
například edici „Srdcovy knihy dobré
nálady“, jeho jméno bylo spojeno také
s nakladatelským klubem Kmen. Byl přítelem například Karla Čapka, Josefa
Čapka, který mu dělal knižní obálky a ilustrace, Adolfa Hoffmeistera, spolupracoval i s Josefem Ladou. Tchán byl i mecenášem zdejší školy.
Poznamenala jeho osobnost nějak
vaši rodinu?
Tchán Alois Srdce byl hlavně Sokol
a vlastenec. Pro jeho vlastenectví byl
po Únoru zatčen a jeho obchod byl znárodněn. Můj manžel byl stejně jako tchán
Naše vesnice 3/2012
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bytové krize nastěhovalo několik rodin.
Museli jsme bydlet ve stísněných prostorách, a já jsem začala toužit
po Praze. Nakonec se mi podařilo byt
v Řeži vyměnit za krásnou garsonku
v Praze na Tyláku. Bydlení v centru se
mi moc zamlouvalo, všude jsem měla
kousek. Později, stále jako bezdětní,
neboť dcera se nám narodila až deset
let po svatbě, se nám povedla další
výměna – stěhovali jsme se na Vinohrady. Za sousedy jsme měli například
Miroslava Horníčka, manželka Svatopluka Beneše se stala mou dobrou přítelkyní (a je jí dodnes). Často jsem
chodívala do divadel, od přátel jsem
měla volné vstupenky.

Nakladatel Alois Srdce se syny, vlevo budoucí
manžel paní Srdcové

také zatčen, byl deportován do kladenských hutí. Bylo to pro mě velmi těžké
období. Nemohla jsem sehnat žádné přímluvy. Tenkrát byla v Hybernské ulici
ustanovena komise, která odsuzovala
bez soudu! Když manžela pustili, pracoval krátkou dobu v národním podniku
Kniha. Pak se ale dobrovolně vrátil
na Kladno do hutí.
Kde jste potom bydleli?
Z našeho domu v Řeži jsme se vystěhovali, když se do něj v rámci řešení
Naše vesnice 3/2012

A po revoluci jste se tedy vrátila
do Řeže…
Ano, s dcerou a s manželovým bratrem jsme žádali v restituci o navrácení
našeho domu, což se nakonec povedlo.
Jak se vám tu teď v Řeži žije, jste tu
spokojená?
Pro mě byl návrat sem velký skok,
protože jsem padesát let žila v Praze. Ale
jsem ráda, že jsem zpět, že jsem u dcery
a mám tu klid. Přestože jsem bývala
velmi společenská, nyní mi to tu vyhovuje. Pouštím si hudbu, občas se podívám na televizi, večer si zahrajeme
scrabble. Jsem tu doma…
Děkuji za rozhovor.
Jitka Kroupová
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Tábor TOM Řež – Skryje 2012
Letošní tábor se konal ve Skryjích
na jižní Moravě, u říčky Bobrůvky. Vzhledem k velké vzdálenosti jsme tentokrát
zvolili dopravu vlakem, kterým je cestování na dlouhé tratě příjemnější. Několikrát jsme přestupovali, závěrečný úsek
z Tišnova jsme pak dojeli autobusem.
Tábořiště se nacházelo v krásném údolí
kousek za vesnicí, do lesa i k řece to
bylo „co by kamenem dohodil“.
Pár dní před odjezdem dostali všichni
dopis s dobrou zprávou – vyhráli jako „Děti
štěstěny“ úžasnou cestu kolem světa,
takže celý tábor byl ve znamení cestování
a poznávání nejrůznějších koutů světa.
Jako táborová měna byl zvolen americký
dolar, který je směnitelný po celém světě,
takže se nám výborně hodil pro naše cesty.
Světoběžníci se rozdělili na pět týmů –
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Cestovatelé, Plantážníci, Buřtíci, Freecoolíni
a Turisťáci. Každý večer při nástupu jsme
otevřeli tajemnou obálku s informací,
do které země se další den vydáme,
a dopoledne jsme pak nastoupili do letadla,
které nás tam přepravilo.
Putování jsme zahájili v Evropě – navštívili jsme Francii. Podnikli jsme cyklistickou
výpravu po zámcích na Loiře, uspořádali
módní přehlídku, absolvovali slavné Tour de
France a přihlíželi i napínavému Paříž –
Dakar. Další den jsme se přepravili
na severní část zeměkoule, do oblasti Arktidy a severských států. Dopoledne jsme
dobývali Severní pól, odpoledne pak běhali
proti vichřici a pochodovali v pořádně teplém oblečení v mrazu. Dále jsme navštívili
Mongolsko, kde jsme si vařili oběd v jurtách, sledovali exhibiční zápas v pingNaše vesnice 3/2012
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pongu a přebírali rýži. Celé další dva dny
jsme strávili v USA, kde jsme se najedli
v McDonalds, objevili Grand Canyon, pobavili se v kasinech v Las Vegas, kde jsme
roztočili svoje dolary, někteří pak jeli
na kolech na nefalšovaný americký ranč,
jiní se zase vyhřívali na floridských plážích.
Pak jsme se zase vrátili do Evropy, tentokrát do Nizozemí, kde jsme pašovali vzácné
tulipánové cibule a překládali náklad v největším přístavu na světě v Rotterdamu.
V našem putování jsme zavítali i do daleké
Austrálie, tam jsme napodobili klokany
a skákali s kapsami (batohy) na břiše, ale
hlavně jsme se zúčastnili operního festivalu
v australském Sydney. Každý tým si vymyslel krátký příběh, který zdramatizoval
a zhudebnil do podoby operního žánru,
a vrcholem přehlídky pak byl nácvik a představení úryvku Smetanovy opery Prodaná
nevěsta. Dalším velkým zážitkem byla
návštěva Číny. Stavěli jsme Velkou čínskou
zeď, vyráběli dřevěné hůlky, se kterými se
ti zručnější i v poledne najedli, a ve velké
textilní továrně na padělky si každý ušil
svoje značkové tričko. Nezapomněli jsme
ani na Afriku, kde jsme pozorovali a poznávali zvířata na safari, v jihoafrických dolech
hledali diamanty, nosili jsme vodu jako
správné africké ženy na hlavě, uspořádali
přehlídku bubnování a válečného pomalování a za tmy se opět vrátili na safari, tentokrát za nočními zvířaty. Potom se z nás
stali námořní cestovatelé a vydali jsme se
na objevitelské výpravy do oblasti Tichomoří. Abychom si naklonili domorodého
Naše vesnice 3/2012

náčelníka, vyrobili jsme mu korálkové
náramky a pak zahájili velké pátrání po tom,
na kterém že ostrově to se svým kmenem
sídlí. Poslední zemí, kam jsme odletěli, byla
Velké Británie a celý den jsme tak zasvětili
velkému sportovnímu svátku. Zúčastnili
jsme se Letních olympijských her, nechybělo slavnostní zahájení, při kterém zástupkyně Řecka zapálila olympijský oheň, a pak
nastalo celodenní velké sportovní klání
v nejrůznějších disciplínách.
Samozřejmě jsme nezapomínali ani
na naši vlast. Zdatnější cyklisté tak vyrazili
na majestátný hrad Pernštejn, ostatní, aby
jim to nebylo líto, dojeli na kolech do nepříliš vzdálené hospůdky, kde jsme si
na zahrádce dali limču a nanuka. Navštívili
jsme i blízké město Tišnov, kde jsme se
vyšplhali na vysokou rozhlednu. Dolary,
které jsme si vydělali při nejrůznějších
soutěžích, jsme mohli utratit v táborovém
bufetu. A když už jsme u toho jídla, tak
kuchyně byla bezkonkurenční! Letos v ní
vládly Mary Těthalová a Šárka Rokůsková.
A průvodci po velkém světovém putování
se na celých čtrnáct dní stali Mirka Zrubecká, Míla Bartíková, Petr Hezina, Linda
Plavcová, Katka Kohoutková, Zuzka Spilková, Jitka Kroupová, Jarda Pína a Ifča
Pínová. Sponzorským darem tábor podpořila Asociace TOM a manželé Prchalovi,
kterým tímto děkujeme.
Tábor se nám opravdu povedl, i počasí
nakonec ukázalo svou pravou letní tvář,
a tak nezbývá, než těšit se na ten příští!
Za TOM Řež Jitka Kroupová
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Myslivecké
prázdniny
Končí letní měsíce, pro většinu lidí symbol prázdnin, dovolených a oddychu. Pro
zemědělce jsou vyvrcholením sklizně obilí, pro myslivce srnčí říje spojené
s nezapomenutelnými okamžiky, které „čas srnčí lásky“ přináší, a počátkem
péče o zvěř, aby snáze překlenula zimní období.
ovolte mi krátkou rekapitulaci činnosti členů našeho mysliveckého
sdružení: Ve snaze snížit na minimum
četnost střetů motorových vozidel se
zvěří, převážně srnčí, jsme instalovali
pachový ohradník v úseku od křižovatky
silnice Klecany–Klíčany. Zároveň se
doplňovaly poškozené nástřiky včetně
nosičů v katastru Dolní Chabry, Husinec-Řež, Klecany a Zdiby.
Při vstupech do areálu honitby jsme
zveřejňovali letáčky s prosbou k majitelům psů, aby dodržovali zákonné předpisy o volném pohybu jejich miláčků
v terénu. Přesto vinou neukázněných
chovatelů psů dochází často k excesům
Nenechte volně pobíhat psy
(viz fotografie srnčete).
v honitbě, žádá leták majitele psů
V poslední době dochází zvláště v příměstských honitbách k silnému úbytku krajina v poušť, bez základních životních
drobné zvěře. Abychom snížili manko podmínek pro zvěř. Není ani klid, ani kryt,
v kmenovém stavu bažantů, zakoupilo ani obživa. Proto již v tomto období předMS devadesát bažantích slepiček a deset kládáme bažantům plevy, zlomkové obilí
kohoutků. Po několikadenním zakomoro- a jiné sklizňové odpady. Zabraňuje se tím
vání ve voliérách byli bažanti vypuštěni i nežádoucímu roztoulání po okolí.
Počátkem září se spárkaté zvěři
do volné přírody se zajištěním přísunu
vody i krmiva.
začnou plnit „korýtka“ jádrem, aby včas
Koncem července a počátkem srpna vytvořila tukové zásoby, a tím i nabrala
se díky sklizni obilovin změní jinak úživná sílu pro přežití zimních měsíců.

D
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Letošní srnče nemělo proti psu šanci

Závěrem si dovoluji požádat všechny,
kterým záleží na ukončení dalšího poškozování zemědělské krajiny naší země,
aby navštívili www.zemedelska-krajina.cz.
Podepsáním petice „Za obnovu zemědělské krajiny“ můžete napomoci naplňování čl. 7 Ústavy ČR, který říká: „Stát
dbá o šetrné využívání přírodních zdrojů
a ochranu přírodního bohatství…“
Luboš Smetana, MS Zdiby – Klecany

Samozvaný organizační výbor oznamuje: Nejdříve jsme si mysleli, že PLES JEN TAK NEBUDE,
ale po zvážení všech pro a proti jsme došli k těmto závěrům:

Pl es

bude od 07.00 PM (19.00 SEČ) 10.11.12 (dd.mm.rr)
Proto si prosím toto datum pečlivě zapište do diářů, mobilních telefonů, outlooků, popř. napište
na papírek a ten magnetkou přichyťte na lednici. K tanci a poslechu vám budou po celý večer hrát
muzikanti (v jednání je několik známých hudebních těles).

Program bude následovný:
07.00 – 07.30 PM příchod, přípitek, usazení – celkový čas 30 min
07.30 – 10.00 PM uvítací směs rytmů – celkový čas 150 min
10.11.12 PM (22 hod, 11 min, 12 s) předtančení – celkový čas 3 min
10.15 – 10.45 PM tombola – celkový čas 30 min
10.45h – 12.00 PM taneční směs rytmů – celkový čas 75 min
00.00h – 00.30 AM vyhlášení „MISKY“ – celkový čas 30 min
00.30 – tanec, zábava... – celkový čas ? min

Pro celý večer budou návštěvníkům k dispozici všechny prostory suterénu hotelu –
restaurace i přilehlé salonky (salonky jsou v jednání s ÚJV).
Cena vstupenek: restaurace 150 Kč, salonky 120 Kč
v ceně vstupenky je zahrnut uvítací přípitek, malé občerstvení
Předprodej: od pondělí 15. 10. 2012 na obecním úřadě (v úředních hodinách)
a v restauraci hotelu Vltava
Upozorňujeme, že kapacita plesu je omezená. Proto raději s koupí vstupenek neváhejte a přijďte na předprodejní místa včas.
Máte-li doma věci, kterými byste chtěli potěšit své spoluobčany v tombole, budeme jenom rádi. Můžete je přinést,
až si půjdete koupit vstupenky na předprodejní místa. Pro případné dotazy jsme k dispozici na tel. čísle 603203824
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Návštěva Trojského zámku
První sobotu v září naše Základní
organizace zahrádkářů uspořádala
výlet do Trojského zámku. Zámek
obklopuje rozsáhlá zámecká zahrada
s mnoha okrasnými i ovocnými
stromy. Všechny nás zaujalo krásně
upravené přírodní bludiště a se
zájmem jsme si vyzkoušeli náš orientační smysl. Park zdobí fontány, terakotové vázy, štukové prospekty
a oranžérie s bustami imperátorů,
které připomínají atmosféru francouzských zámeckých zahrad.

zámku je s citem propojena barokní historie na nástěnných freskách, sbírky českého malířství 19. století s aktuálními

výstavami pořádanými Národní galerií.
Při naší návštěvě jsme si mohli prohlédnout výstavu malíře
Emila Filly a sochaře
Vincence Vinglera.

Po prohlídce zahrad se nás ujala příjemná paní průvodkyně, která nám velmi
poutavě vyprávěla o historii i současnosti
zámku ve vlastnictví Národní galerie.
V každé místnosti živě popsala výjevy
na freskách zdobících všechny zámecké
místnosti a my si při tom zopakovali
staré řecké báje a pověsti. V interiérech

22

Výlet se vydařil,
počasí se umoudřilo a vysvitlo i sluníčko. Věříme, že
stejně tak se povede výlet v sobotu
6. října na Mělnický zámek s procházkou v Kokořínském údolí, na který jste
všichni srdečně zváni. Podrobné informace budou vyvěšeny na nástěnkách
a webových stránkách obce.
J. Šućurová
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Mnoho lidí na den přesně ví, co se událo v jejich životě první týdny a měsíce po narození.
Pestrá směs údajů připomínající plný diář podnikatele tak dává možnost nahlédnout
do doby, kam už jejich paměť nesahá. Ptáme se: kde vzali tyto cenné informace?
Přečetli si svůj… (dokončení v tajence).
VODOROVNĚ: A. SPZ Hradce Králové; obrat ve vývoji; otázka na směr. – B. Tíha; údaje; rusky
„Josef“. – C. Město obuvi; anglický zápor; sukovice; mimo. – D. Předložka; popěvek; justiční orgán;
nemocniční oddělení. – E. TAJENKA. – F. Latinsky „cesta“; sondy; anglicky „pokoj“; předložka. –
G. Členský stát USA; citoslovce zavísknutí; zkratka automotoklubu; mužské jméno (26. 10.). –
H. Nastěnčin milý; poplatky státu; část plotny. – I. SPZ Prahy; Angličan; porážka v šachu.
SVISLE: 1. Opět. – 2. Vyvíjeti tlak. – 3. Ostraha; druh pepře. – 4. Naše politické uskupení; hon; plaz. –
5. Slovensky „jestliže“; navržení; chemická značka sodíku. – 6. Přemoci; naše pravicová politická
strana. – 7. Solmizační slabika; podnosy; jakým způsobem. – 8. Obchodní tiskárny Kolín; chemický
prvek žluté barvy; váhavé přitakání. – 9. Anglicky „květen“; zapomenout. – 10. SPZ Kolína; domácké
mužské slovenské jméno (Juraj); zkratka oddělení práce a mzdy. – 11. Anglicky „ptát se“; budova;
Eliška. – 12. Rusky „svět“; přesně. – 13. Poskytnout radu. – 14. Lidské centrum myšlení.
POMŮCKA: B. Osip.

Vyluštění tajenky z minulého čísla: Březnice, Rožmberk, Veltrusy, Litomyšl.

Naše vesnice 3/2012

Jitka Kroupová

23

k tuel tnuí r a
č

Anarchokomunismus

v Řeži
Spojovat naši vesnici s anarchokomunismem se měřeno dnešníma očima zdá
být zcela zvláštní, ba přímo provokativní. Před sto lety však byla situace jiná.
Připomeňme si proto tyto události ze začátku 20. století, kdy se český anarchismus ocitl na svém vrcholu.

A

narchismus je společenská a politická ideologie usilující o osvobození člověka od veškeré hierarchie. Klasický anarchismus se nejplněji rozvinul
v 19. a na začátku 20. století, přestože
různé anarchistické proudy se objevily již
během dřívějších revolucí (Anglická revoluce, Americká revoluce, Francouzská
revoluce). Vývoj tohoto hnutí ovlivňovaly
myšlenky různých myslitelů. V průběhu
19. a 20. století se tak anarchistické hnutí
rozdělilo na několik hlavních proudů,
které byly podmíněny jak místně (jinak se
anarchismus projevoval v Americe, jinak
v Rusku a jinak ve střední nebo západní
Evropě), tak svou inspirací podle jednotlivých myslitelů a také podle představ
o tom, jak myšlenky hnutí prosadit. Jedním ze základních ideálů anarchistů bylo,

že se společnost rozumných lidí již zcela
obejde bez vlády, přičemž jednotlivci měli
začít tím, že se bez vlády obejdou sami
a postupně ji nahradí svými vlastními
sdruženími. Tuto myšlenku rozvíjel jeden
z předních anarchistů Petr Kropotkin,
který tvrdil, že v přírodě existuje zápas
o život, v rámci jednoho druhu ale nejsnáze přežijí ti, u kterých se rozvine
kooperativnost, solidarita a vzájemná
pomoc. Vzájemnou pomoc mezi lidmi
však záhy začal narušovat princip moci
a individuálního sobectví, což bylo podle
něj třeba odstranit pomocí tzv. anarchokomunistické revoluce. Anarchokomunismus představoval jeden z nejvýraznějších proudů v anarchistickém hnutí
a někteří jeho představitelé se na začátku
20. století usadili i v Řeži. Ideálně měl

Rád bych se vrátil ke svému textu z prvního čísla tohoto roku. Byl jsem některými
pamětníky upozorněn na to, že jsem ve vyprávění o Kábovině dostatečně nezdůraznil, že dnes již Kábovina neexistuje, protože jí v průběhu let pohltil lom. Děkuji
pamětníkům, že jsem mohl tuto drobnou nepřesnost opravit.
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Usedlost čp. 2 – sídlo „Komuny“ je na dobové fotografii Řeže druhá zprava

anarchokomunismus kombinovat představy o komunismu (společnost, ve které
si lidé vzájemně poskytují a zajišťují bezplatně veškeré služby a zároveň kolektivně vlastní veškerý majetek) a anarchismu (požadavek po společnosti, kde
budou všichni svobodní, a nikdo nebude
panovat nad nikým). Teoretik anarchokomunismu Kropotkin se totiž obával, že
samotný komunismus bez anarchistických idejí svobody by se zvrhl v diktaturu.
Po zkušenostech ze sovětského Ruska
ostatně napsal: „Rusko nás poučilo, jak
komunismus nemá být zaváděn.“
Vraťme se však do Řeže před první
světovou válkou, malé, zemědělsky zaměřené osady ještě bez silničního spojení se světem. V roce 1908 zde Karel
Tatar a František Moudrý z Chval (dnes
Naše vesnice 3/2012

foto archiv Petra Jerie

součást Prahy v blízkosti Horních Počernic), Josef Fiala z Nového Vestce (u Brandýsa nad Labem) a Josef Fišer z Čelechovic společně koupili polní hospodářství
čp. 2 o rozměrech 185 korců (cca 53 ha).
Z četnických hlášení místní četnické
stanice v Klecanech vyplývá, že zde
v následujících letech 1909–1911 zřídili
a provozovali kolonii podle anarchokomunistických zásad. Zpočátku vystupoval jako majitel hospodářství Josef Fiala,
ale brzy oznámil C. k. okresnímu
hejtmanství v Karlíně, že majitelem není
a že usedlost čp. 2 v Řeži a k tomu náležející hospodářství bude registrováno
jako výrobní družstvo. Sami kolonisté
označovali svoje společné hospodářství
jako „Hospodářské družstvo“ nebo jako
„Komuna“ (tedy jakási obec, která spra-
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vuje majetek, jenž je v kolektivním vlastnictví jejich členů). Jednalo se o první
družstvo tohoto typu na našem území.
Vzhledem ke špatné pověsti anarchistů (z Ruska byly známy případy politických atentátů, v severních Čechách
probíhaly mnohatisícové stávky ovlivněné českými anarchosyndikalisty) se
četníci na nově vzniklou kolonii důkladně
zaměřili. Museli však konstatovat, že
nově příchozí anarchisté se vyhýbají sousedům a že nenavštěvují ani hospodu ani
kostel. Obyvatelé Husince a Řeže tehdy
docházeli do kostela v Klecanech. Nejbližší hospoda tehdy existovala s největší
pravděpodobností v Husinci čp. 19 a pak
v Klecanech. Rovněž se nezjistilo, že by
anarchisté někoho ohrozili násilným
činem. Ukázalo se však, že obyvatelé
statku čp. 2 se dostatečně rychle nepřihlašovali k novému pobytu, což jim činilo
mnohé nepříjemnosti. Kolonie sdružovala
celkem 15 osob, z toho 8 mužů, většinou
dělníků, z nichž někteří již byli známi jako
anarchisté již z dřívější doby. Nejstarším
členem kolonie byl dělník František Tatar,
narozen v roce 1848, který dokonce roku
1906 zažil jednodenní vězení stejně jako
František Moudrý (vězněn jeden den
v roce 1904). Nejmladší dospělý hlášený
člen kolonie Stanislav Kupr se narodil
teprve v roce 1889. Byl středně vysoký,
slabý, měl tmavé vlasy, protáhlý vyhublý
obličej bez vousů, choval se inteligentně
a dělal dojem obchodního cestujícího. Již
v září 1909 ho však stíhalo četnictvo pro
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podezřelé chování a za několikadenní
nedovolený pobyt na Vinohradech
v Nerudově ulici. V souvislosti s jeho
osobou navíc panovaly obavy, aby se
nezapojil do nějakých nebezpečných
akcí, zvláště když měl tou dobou
na Moravu zavítat sám císař.
Nejvyššího vzdělání z kolonistů dosáhl
Josef Fiala, který absolvoval hospodářskou školu v Písku a zastával funkci
důvěrníka tohoto hospodářského družstva v Řeži. Josef Fiala však již v listopadu 1909 družstvo opustil pro vnitřní
rozpory v kolonii. Vyjádřil se v tom
smyslu, že v řežském družstvu není prostor pro jeho myšlenky. Mínil, že se tam
(v Řeži) již nedá nic dělat, a netajil se
úmyslem odcestovat do Ruska. Jeho
krok svědčí o tom, že postupně začalo
docházet k různým konfliktům mezi
členy kolonie. Jednotliví členové kolonie
zřejmě měli rozdílný pohled na cíle anarchistického hnutí a jejich stupňující se
rozepře nemohly prospívat hospodaření
družstva, zvláště když ne všichni členové
kolonie byli stejně pracovití.
Okolí se anarchistů přirozeně obávalo
a nedůvěřovalo anarchokomunistickému
způsobu hospodaření, ve kterém nevidělo
záruku pravidelných hospodářských
dodávek. V polovině roku 1910 se však
situace poněkud proměnila a místní popisovali anarchisty jako pracovité a pilné
pracovníky. Tou dobou však už v kolonii
nepobývali někteří její dřívější členové,
kteří se rozhádali se zbytkem členů. Klid
Naše vesnice 3/2012
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v kolonii však nevydržel dlouho a již
na jaře následujícího roku zbývající kolonisté v čele s Františkem Moudrým
a Josefem Tatarem statek prodali manželům Karlovi a Elišce Bulvasovým z Báště.
Podle dohody měli anarchisté ještě sklidit
úrodu a poté předat statek i s pozemky
Bulvasovým. Jak ale mohlo dojít k tak
náhlému prodeji? Mnohé indicie naznačují, že prodej nebyl tak náhlý a jednalo
se spíš o ukončení dlouhotrvajících sporů
uvnitř kolonie. Spory měly zřejmě pokračovat i nadále, protože zatímco rodina
Tatarových (šest členů) požadovala, aby
se poslední úroda rozdělila mezi všechny
členy kolonie rovným dílem, jejich společník František Moudrý se tomu bránil,
protože by tím přišel oproti ostatním členům zkrátka. Tatarovi mu dokonce údajně
i vyhrožovali, aby na jejich podmínky přistoupil. Jakým způsobem F. Moudrý
s rodinou Tatarových vyrovnal, však není
známo. Jisté je jen to, že na začátku listopadu 1911 anarchisté opustili Řež,
František Moudrý přesídlil do nedaleké
vesnice Sluhy a Tatarovi se s výjimkou
Karla Tatara přestěhovali do Roztok. Karel
Tatar byl společně se svou manželkou
ještě krátce zaměstnán u nového majitele
statku, ale brzy se měl rovněž přesunout
do Roztok.

Tím skončil pokus o zřízení a provoz
anarchokomunistické kolonie v Řeži. Jak
se ukázalo, její trvání bylo poměrně
krátké. Kolonie se rozložila sama zevnitř
a skončila především kvůli sporům mezi
jednotlivými osobami a rodinami. Již
po krátkém čase se totiž v kolonii objevily mnohé neřesti, které položily její
systém: snaha jednotlivců vést kolonii
podle svého (neujasněné cíle), různá
míra pracovitosti a touha po větším zisku
na úkor druhého. U mnohých členů kolonie došlo po zániku řežského družstva
zřejmě k vystřízlivění, jiní se možná
pokusili v následujících letech poněkud
revidovat nebo radikalizovat své představy o ideální společnosti, rozhodně pro
ně však kolonie v Řeži představovala
důležitou zkušenost. Shodou okolností se
konec řežské kolonie zhruba překrývá
i s koncem vrcholového období českého
anarchismu začátku 20. století. Největší
řežský statek (ne husinecký) se tak
dostal do rukou manželům Bulvasovým,
kteří v následujícím období výrazně ovlivňovali život v Řeži a Husinci (Karel Bulvas
se dlouho řadil i mezi zastupitele obce).
Statek připadl po skončení druhé světové
války místnímu nově vzniklému jednotnému zemědělskému družstvu.
Jiří Šoukal

Použitá literatura:
Tomek, Václav: Český anarchismus 1890–1925. Filozofický ústav AV ČR, Praha 1996. Tomek, Václav – Slačálek,
Ondřej: Průvodce anarchismem. Myšlenky – proudy – osobnosti. Česká anarchistická periodika. Minibus propriis, Praha 2006. Čakrtová, Eva – Jelínek, Tomáš: Anarchokomunistická kolonie v Řeži, in: Documenta Pragensia I. Sborník materiálií z Archivu hlavního města Prahy, Praha 1980, s. 26–42.
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na závěr

Pracovníci technických služeb pro vás v Husinci obnovili zkratku z ulice
K Lomu směrem k řece.

Pište do Naší vesnice!
Stojíme o vaše příspěvky k jakémukoliv tématu,
probíranému nebo ne, otevřít ho můžeme vždycky.
Pošlete e-mail starostce, místostarostce
nebo na ou@husinec-rez.cz. Těšíme se na nové články.
NAŠE VESNICE vydává Obecní úřad Husinec-Řež,
uzávěrka 25. 9. 2012,
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