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zastupitelstvo

SOUHRN USNESENÍ zápisu č. 3/2012

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Husinec konaného dne 25. 6. 2012
Zastupitelstvo obce Husinec:
č. 1/3/2012: Schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok
2011 včetně zprávy kontrolorů z Krajského úřadu Středočeského kraje o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 s výhradou nedostatků uvedených
ve zprávě o výsledku hospodaření a přijímá tato opatření:
a) Vytvořit nástroj pro členění majetku zatíženého věcným břemenem – splněno
b) Dooprávkovat zbývající DDHM a DDNM do výše 100 % – splněno
c) Provést revizi pozemků evidovaných v majetku obce a dohledání změn ve výměrách
a číslování pozemků na Katastrálním úřadu. Duplicitně evidované pozemky
vyřadit – termín do 30. 9. 2012.
č. 2/3/2012: Neschválilo záměr prodeje části pozemku č. par. 313/103 o výměře cca
150 m2 v k. ú. Husinec u Řeže dle přiloženého schématu.
č. 3/3/2012: Neschválilo záměr prodeje části pozemku č. par. 313/48 o výměře cca
150 m2 v k. ú. Husinec u Řeže dle přiloženého schématu.
č. 4/3/2012: Schvaluje záměr směny části pozemku č. par. 460/1 ve vlastnictví
manželů Kotkových o výměře cca 50 m2 za část pozemku č. par. 461/1
ve vlastnictví obce Husinec o stejné výměře v k. ú. Husinec u Řeže. Veškeré
náklady spojené se směnou pozemku hradí manželé Kotkovi.
č. 5/3/2012: Schvaluje přijetí daru ve formě finanční částky ve výši 25 000 Kč
od Společenství vlastníků pro dům čp. 121 a 122 na koupi a realizaci umístění
laviček u bytových domů čp. 121 a 122 v Řeži.
č. 6/3/2012: Schvaluje přijetí daru ve formě finanční částky ve výši 3000 Kč od pana
Závěty a 2800 Kč od pana Moravce na financování akce Pálení čarodějnic.
č. 7/3/2012: Schvaluje záměr prodeje fekálního vozu formou veřejné soutěže
(obálkovou metodou).
č. 8/3/2012: Neschválilo úpravu ceny stočného od 1. 7. 2012 na 27,16 Kč/m3 (s DPH).
č. 9/3/2012: Kritériem pro výběr uchazečů bude zejména vzdálenost místa trvalého
bydliště uchazeče od veřejné dopravy a zdravotní omezení uchazeče. Výběr
uchazečů provede komise jmenovaná starostkou obce a doporučí pořadí uchazečů.
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č. 10/3/2012: Schvaluje podpis smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího
v právu zřídit a provozovat vedení optického kabelu na tělese lávky pro pěší přes
řeku Vltavu v Řeži se společností ČD – Telematika.
č. 11/3/2012: Schvaluje rozšíření prací prováděných při akci Vestavba podkroví ZŠ
Husinec-Řež o výměnu prosklené stěny a výmalbu školy.

Oprava lávky pro pěší v Řeži
lnformace o postupu prací a termínu dokončení
Na lávce byla dokončena první etapa rekonstrukce, která probíhala na horní
části lávky (nad mostovkou). V této etapě byl proveden spojovací nátěr a vrchní
nátěr příhradové ocelové konstrukce a zábradlí. Dále byla realizována výměna
elektrického kabelu veřejného osvětlení a byly zrušeny stávající kabelovody
po obou stranách lávky.
Nyní oprava pokročila do své druhé fáze, ve které byly zahájeny práce na spodní
části konstrukce lávky. Po rozebrání stávající podlahy bylo zjištěno a projektantem
potvrzeno, že ocelové podélníky
nesoucí dřevěnou podlahu jsou
zejména v části nad řekou za hranicí životnosti (výrazné oslabení
průřezů podélníků korozí). Tento kritický stav některých konstrukcí projekt nemohl předpokládat, neboť
nebyly až do odstrojení dřevěné
Podélník po očištění v místech oslabení
mostovky běžným způsobem přístupné. Na základě těchto nových
zjištění projektant navrhl provést u podélníků s lokálním oslabením jejich opravu
zesílením příložkou a v částech, kde je oslabení ve větším rozsahu, je nutné provést
úplnou výměnu podélníku.
Ve druhé etapě budou probíhat následující práce: očištění a opravy spodní části
ocelové konstrukce (pod pochozí částí lávky), montáž nových podélníků a opravy
stávajících, provedení nové protikorozní ochrany ocelových konstrukcí spodní části
lávky, přeložka optického kabelu pod mostovku, sanace spodní stavby a ložisek, osazení nových zábran omezujících vjezd motorových vozidel na lávku, oprava stávajících
plavebních znaků a pokládka nové dřevěné podlahy. Uvedené práce již byly zahájeny.
Naše vesnice 2/2012
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Původní termín dokončení opravy lávky (31. 5. 2012)
bude dle vyjádření zhotovitele posunut do 21. 7. 2012.
Důvody posunutí termínu:
• Klimatické podmínky – protikorozní ochranu nebylo možné
provádět ve dnech, kdy konstrukce neměla teplotu 5 °C nad
rosným bodem a při dešti. Pokud
se během dne objevila dešťová
přeháňka, byly práce zastaveny.
• Požadavek technického dozoru
investora a obce na kvalitu provedených prací (lokální opravy
nátěrů po provedení kontroly).
• Požadavek objednatele (obce)
na přeložku optického kabelu.
• Vícepráce na spodní stavbě, Současný stav lávky
jejichž nutnost vyplynula po
odkrytí mostovky a provedené diagnostice (viz výše).
Na závěr bych ráda citovala slova manažera stavby Ing. Davida Knolla:
„Termín dokončení prací je závislý na počasí a dále na diagnostice stávajícího podélníku na neodkryté části lávky a bude posunut na 21. 7. 2012. V cílovém termínu hraje
velký vliv počasí. Na závěr bych se chtěl omluvit za omezení provozu na lávce. Při
přecházení dbejte, prosím, zvýšené opatrnosti a bezpečnosti, popř. pokynu zaměstnanců firmy. Cyklisté, buďte ohleduplní a veďte kolo. Věřím, že rekonstrukce lávky
proběhne úspěšně. Závěrem vám potvrzuji, že po celou dobu prací bude zajištěno
bezpečné přecházení lávky, pouze bude zúžen průchozí profil.“
Za ztížené podmínky průchodu v průběhu stavebních prací i prodloužení termínu se všem omlouváme. Dbejte, prosím, zvýšené opatrnosti při procházení
stavbou.

Ivana Zrzavá

Čerpáno ze zdrojů: Autorský dozor – kontrola stavu lávky po obnažení prvků mostovky, Pontex, s. r. o.
Vyjádření Ing. Davida Knolla, technického vedoucího provozní jednotky SA, JHP, spol. s r. o. Trvalá spolupráce se zástupcem obce na stavbě (technickým dozorem) Ing. Salavou.

4

Naše vesnice 2/2012

z p r á v y kzu lot bu cr e
a

Parkovací karty
Zastupitelstvo rozhodlo o pronájmu 15 parkovacích stání na parkovišti ÚJV u lávky
přes Vltavu na období 1. 8. až 31. 12. 2012 za cenu 300 Kč. V případě zájmu zašlete
odůvodněnou žádost na OÚ Husinec do 30. 7. 2012.
IZ

Vestavba podkroví ZŠ Husinec-Řež
V pátek 22. 6. odpoledne proběhlo předání staveniště, kterým započne stavební
akce „Vestavba podkroví ZŠ Husinec-Řež“. Akci bude provádět firma Xedos, s. r. o.,
jež se stala vítězem výběrového řízení. Další třída ZŠ
by měla být dokončena a předána do začátku školního
roku 2012/2013. Stavba bude financována z obecního
rozpočtu, dotaci ze Středočeského kraje, která byla
podaná v prosinci loňského roku a byla akceptována,
jsme letos bohužel nezískali.
V souvislosti s vestavbou podkroví žádáme
rodiče dětí z MŠ, aby po dobu stavebních prací, tj.
od 25. 6. do 15. 7. 2012, používali pro příchod
do školky boční vstup přes školní zahradu. Za ztížené podmínky po dobu stavebních prací se omlouváme. Provoz školky bude
IZ
bezpečně oddělen od probíhající stavby.

Diskuse nad názvem časopisu
S radostí na tomto místě uvádím výsledky diskuse nad
názvem obecního časopisu. S radostí proto, že po první
výzvě a vlažných reakcích se na internetových stránkách
obce www.husinec-rez.cz názory začaly objevovat.
A nebylo jich málo, jak dokládá graf. Jsme potěšení, že se
stále více ozýváte a vyjadřujete se k tématům, která sice
nejsou zásadní, zato jsou nám všem opravdu společná.
Výsledek: I KDYŽ O FOUSEK, ZVÍTĚZIL SOUČASNÝ
NÁZEV. Nadále nás tedy jednou za čtvrt roku bude
o dění v naší vesnici informovat NAŠE VESNICE,
Řežská Husa odlétá do teplých krajin. Třeba její čas
teprve přijde.
JM
Naše vesnice 2/2012
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Co můžete pořídit na obecním
úřadě na Czech POINTU
• výpis z Katastru nemovitostí
• výpis z Obchodního rejstříku
• výpis ze Živnostenského rejstříku
• výpis z Rejstříku trestů
• výpis z bodového hodnocení řidiče
• seznam kvaliﬁkovaných dodavatelů
• registr účastníků provozu modulu autovraků
• informační systém odpadového hospodářství
• insolvenční rejstřík
• autorizovanou konverzi dokumentů
• zápis údaje o doručovací adrese

Více o tom, co poskytuje Czech Point, se dozvíte na webových stránkách

www.czechpoint.cz.
Ceník:
Evidence
Obchodní rejstřík
Živnostenský rejstřík
Katastr nemovitostí
Rejstřík trestů
Výpis z bodového hodnocení řidiče
Seznam kvaliﬁkovaných dodavatelů
Registr účastníků provozu modulu autovraků
Konverze z listinné do elektronické podoby
Konverze z elektronické do listinné podoby
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Cena
za 1. stranu A4
100 Kč
50 Kč
100 Kč
100 Kč
100 Kč
100 Kč
100 Kč
30 Kč
30 Kč

za každou
další stránku
50 Kč
50 Kč
50 Kč

50 Kč
50 Kč
30 Kč
30 Kč
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Jaké doklady mají žadatelé o výpis doložit:
Ověřené výpisy z veřejných evidencí
U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen
sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku.
Obchodní rejstřík
Živnostenský rejstřík
Katastr nemovitostí

IČ subjektu
IČ podnikatele / fyzické osoby
Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví

Ověřené výpisy z neveřejných evidencí
rejstřík trestů (RT), bodové hodnocení řidiče (BHŘ)
Pro vydání ověřeného výpisu z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit
totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou
občanský průkaz nebo cestovní pas, pro BHŘ ještě řidičský průkaz. Výpis z RT je
možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu
a bylo jim přiděleno rodné číslo. Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí
doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.

Vydávání výpisů
KDY:

Pondělí 8.00–12.00,
13.00–18.00 h
Středa 8.00–12.00,
13.00–17.00 h
Po telefonické domluvě
i v ostatní dny, o poslední
výpisy lze požádat 15 minut
před koncem pracovní doby.

KDE:

Podatelna OÚ Husinec,
Ludmila Klvanová
tel.: 220 940 309

Ověření listin (vidimace) a ověření
podpisu (legalizace) provádí matrika
Klecany.
Naše vesnice 2/2012
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Dětské radosti

v mateřské škole
V naší mateřské škole pomalu končí
další školní rok, do prvních tříd
odchází 14 dětí. Budeme jim držet
palce, ať se jim daří a zvládnou
úspěšně další stupínek ke vzdělání.
Zatím ale nic nenasvědčuje tomu, že
se kolektiv dětí za pár dní rozdělí.
V tento čas připravují paní učitelky
pro děti zážitky opravdu zodpovědně.
Vraťme se do května, školka v přírodě
se sice zdála pro všechny za chladného
počasí náročná, ale děti vše zvládly
a s radostí, tak dětem přirozenou, se
těšily, až budou doma vše vyprávět.
Na červen přichystaly paní učitelky
pro děti dvě akce. Pro předškolní děti
přespání ve školce s návštěvou večerního představení divadla Minor „Končert“
a slavnostní odpoledne Rozloučení
s předškoláky, na kterém děti představily
svým rodičům recitační pásmo a dramatizaci pohádky. Na památku na školková
léta dostaly knihu a památeční šerpu.
Zde bych chtěla za všechny paní učitelky
poděkovat za krásný dort od rodičů.
Odpoledne bylo příjemné i trochu
dojemné, děti nám za ty roky přirostly
k srdci a bude se nám stýskat.
Další vydařená akce byl výlet do
domácí ZOO v Radonicích. Je to jakási
veliká farma, o kterou se starají manželé
Myslivcovi a pár dalších nadšenců. Děti
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viděly, některé poprvé a zblízka, kozy,
ovce, králíky, prasata, kachny a krocany,
tedy zřejmě všechna zvířata, co na
domácí dvůr patří, nebo spíše dříve patřila. Atraktivitu výletu pozvedl i ten fakt,
že si děti mohly vzít z domova tvrdý
chléb, jablka a mrkev a zvířata samy
krmit. To byl úplně největší zážitek. Spo-

Soutěžní odpoledne na školní zahradě
lečně s námi jely i děti s učitelkami
z místní soukromé školky Řežeček, která
je otevřená na Červené skále. Poslední
milou akcí je Vítání občánků, akci
pořádá obec a naše děti se se svým recitačně-pěveckým vystoupením vždy na
miminka velmi těší.
Jsme rádi, že jsou děti ve školce spokojené, když přijdou ráno do školky
s úsměvem, je to pro paní učitelky to
nejlepší kladné ocenění.
Příjemné letní dny přeje všem pedagogický kolektiv mateřské školy.
Marie Těthalová
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Školní rok
malého prvňáčka

J

e konec školního roku, přichází čas
letních prázdnin a z prvňáčků se brzy
stanou druháčci... Naši prvňáčci během
školního roku procházeli obrovskou
životní změnou. Z předškoláků, jejichž
hlavní náplní byla hra, se takřka ze dne
na den stali školáci, kteří se museli vyrovnat se spoustou nových povinností a se
zcela novým denním režimem.
V letošním školním roce navštěvovalo
první třídu 15 žáků. Z toho bylo 10 kluků
a 5 holčiček. Během prvního pololetí se
děti především adaptovaly na školní prostředí, průběh druhého pololetí se nesl
ve znamení týmové práce. Hlavní náplní
pro učitele první třídy je naučit žáky číst,
psát, počítat, a to se podařilo. Někomu to
šlo lépe, někomu to šlo pomaleji, ale
učivo první třídy zvládli všichni.
V hlavních předmětech děti nejvíce
bavilo seznámení se s novým písmenkem. Děti mi hned ráno dopředu hlásily,
které písmenko se dnes budeme učit,
které bude následovat a kolik písmenek
už umíme. Nejvíce byly nadšené, když
dostaly na začátku školního roku Slabikář, chvíli si v něm listovaly a těšily se, až
„jednou“ budeme ve Slabikáři na poslední
stránce, kde už budeme znát téměř
všechna písmenka a tu stránku si přečteme. Tato chvíle již nyní nastala. Dostali
Naše vesnice 2/2012

jsme se na poslední strany Slabikáře
a prvňáčci žasli sami nad sebou, jak čtení
zvládli. V matematice měli zprvu velké
obavy ze slovních úloh. V průběhu školního roku si však žáci slovní úlohy osvojili
a velice oblíbili. Pro prvňáčky není již
žádný problém slovní úlohu znázornit,
vypočítat a napsat slovní odpověď. Mezi
další oblíbené předměty prvňáčků patřila
tělesná a výtvarná výchova. Velice se
těšili na paní učitelku „vyráběcí“, se kterou měli právě tyto hodiny.
V průběhu školního roku byla také
velice dobrá spolupráce s rodiči. Jakýkoliv problém či neúspěch dítěte jsem se
snažila s rodiči vždy řešit individuálně
tak, aby se děti ve škole cítily co nejlépe.
Jedna má kolegyně mi jednou vyprávěla příhodu: Její žáček jí na konci školního roku přinesl na rozloučenou kytičku
a přání s poděkováním za celý školní rok.
Bylo tam napsáno: „Paní učitelko, děkuji.
Naučila jste mě v letošním roce číst,
psát, počítat, a to je nejvíc, co jsem se
kdy mohl naučit.“ Měl pravdu. V dalších
třídách už budou žáci své vědomosti
jenom zdokonalovat a prohlubovat.
Všem čtenářům přeji hezké prázdniny
a dětem úspěšný příští školní rok.
Mgr. Kateřina Blümelová
třídní učitelka 1. třídy
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Řežeček
Zahrádka pro děti v Řeži
V květnu zahájila svůj provoz soukromá školka Řežeček, pobočka zdibské školky Zahrádka pro děti. Provozovatelé se rozhodli otevřít novou
pobočku z dů vodu velké poptávky
rodičů z Řeže, neboť Zahrádka pro děti
byla již zcela naplněna dětmi ze Zdib
a Klecan. O školku byl velký zájem
v Den otevřených dveří, který proběhl
na 1. máje, rodiče rovnou podávali
přihlášky a mohli si i s dětmi prohlédnout všechny prostory.
Řežeček se nachází na Červené skále
v jednom z řadových domů a jeho kapacita je 12 dětí ve věku 2 až 6 let. Paní
učitelky, které mají pedagogické a zdravotní vzdělání a mnohaletou praxi, nabí-

a zejména pak angličtinu. Ta se nenásilnou formou prolíná do všech každodenních činností. Od září pak začíná speciální program, který se bude držet
ročních období. Děti tak čekají projekty
o vodě, o zemi, budou pěstovat svoje
první rostlinky apod.
Provoz školky je od 8 do 17 hodin
(v případě potřeby i do 18 hodin),
docházka je možná celodenní, půldenní
i individuální. Samozřejmostí je stravování i odpočinek po obědě. Děti jsou
vedené ke zdravé výživě, důraz je kladen
i na správný grafomotorický a logopedický vývoj a sociální chování.
Rodiče malých dětí jsou za otevření
Řežečka velmi rádi, částečně tak

Řežeček na dopravním hřišti
zejí dětem individuální a citlivý přístup,
zajímavý program, spoustu aktivit
hudebních, výtvarných a pohybových,
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do chází k řešení nedostatku volných
míst v mateřské škole v Řeži.
Jitka Kroupová
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Výstava
historických fotografií

V sobotu 16. 6. 2012 byla na obecním
úřadě otevřena dlouho avizovaná
výstava, která trvala celkem devět dnů.
a fotografiích z archivu Petra Jerie
ukázala historický vývoj obce a připomněla i to, co bylo málem zapomenuté. S podporou obce ji připravili Petr
Jerie a Zdeněk Dosoudil. Oběma pánům
jménem zastupitelstva i jako obyvatelka
Řeže moc děkuji.
Výstava vzbudila ohlas především
u těch, kteří zde dlouho žijí, a vystavené
fotografie pro ně tak víc než dokument
znamenají příběh života. Každý den přicházelo kolem dvaceti návštěvníků,
o víkendech i více. U některých z nich

N
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vzpomínky vyvolaly úsměv, někdy i slzy,
mnozí si přinášeli lupu, aby lépe rozlišili
známé tváře. Poslouchat jejich vzpomínky bylo poučné a dojemné zároveň.
Věřím, že výstava přinesla mnoho zajímavého i těm, kteří v Husinci a v Řeži žijí
jen pár let, že jim pomohla odkrývat
„genia loci“ místa, s nímž se rozhodli
spojit svůj život a život svých dětí. Ukázala,
že žijeme v místě, které formuje osudy lidí
už mnoho generací, a že bychom na to
neměli zapomínat. I díky tomu si lépe
uvědomíme své vlastní kořeny.
Slibujeme, že tato výstava nebyla
poslední.
Jana Münzbergerová
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kultura

Pálení čarodějnic

P

álení čarodějnic patří k doposud
velmi živým zvykům. Původně je
pozůstatkem prastarého keltského
svátku Benine a zároveň ozvukem
pozdější tzv. Valpuržiny nebo Filipojakubské noci. Filipojakubská noc
z 30. dubna na 1. května bývala jednou z magických nocí, kdy prý měly
zlé síly větší moc než jindy. O půlnoci
se daly nalézt četné poklady. Aby se
hledající před zlými silami bránil,
musel mít při sobě květ z kapradí,
svěcenou křídu a další předměty. Lidé
věřili, že v povětří poletuje spousta
čarodějnic, které se slétají na sabat.
Proto se této noci také říká „noc
čarodějnic“.
Poslední dubnový den byl jako každoročně zasvěcen čarodějnickým rejům.

Nejmenší čarodějnická havěť se začala
slétat už v pět hodin na školní zahradu,
kde ji čekala spousta úkolů, například
hod pavoukem, tunel strachu, pojídání
žížaly a další. Po jejich splnění si každý
zasloužil sladkou odměnu. Školní zahrada
tak byla zcela plná dětí, od těch nejmenších v kočárkách, přes školkové až
po ostřílené školáky.
Mezitím už bylo vše nachystáno
u nedaleké Husinecké skály, a tak po

... a druhá se proháněla na kole

Hranice vzplála i s čarodějnicí ...
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sedmé hodině mohla starostka slavnostně zapálit velkou několikametrovou
hranici. Čarodějnice na jejím vrcholu brzy
vzplála, další se proháněla kolem ohně
na svém kole. Velký žár brzy zahnal
všechny přihlížející do patřičné vzdálenosti, takže nastal čas na občerstvení,
a vzhledem k vedru, které už několik dní
panovalo, většinu neodradila ani dlouhá
fronta na pivo. U malého ohně se opékaly
buřty, děti měly svůj stánek se sladkostmi a vyřádit se mohly na skákacím
Naše vesnice 2/2012

kultura
Návštěvnost byla veliká, proto jsme
uspořádali malou anketu.

Buřty zavalily malý oheň
hradu a malém kolotoči. K tanci i poslechu hrála živá muzika.
Se setměním vystoupil historický soubor Fuente Ovejuna s představením Přežití rodu, které obsahovalo prvky šermu
a ohnivé show. A hned potom se po hromadném odpočítávání spustil jako zlatý
hřeb večera krásný a velkolepý ohňostroj, jehož nádheru jsme mohli vnímat

Proč jste sem na Čarodějnice přišli
a co se vám tu líbí?
Hana Hradcová: Jsem tu se třemi vnoučaty a mám tu spoustu známých a kamarádů, které jsem dlouho neviděla.
Jaromír Petíra: Přišel jsem, abych potkal
lidi, které za celý rok nepotkám, dozvěděl
se, co je nového a tak. Líbí se mi atmosféra, jaká zde je.

Závěrečný velkolepý ohňostroj

Soubor Fuente Ovejuna
díky sponzorským darům firmy Optaglio,
pana Závěty a pana Moravce.
Letošní Pálení čarodějnic se tedy opět
vydařilo. Snědlo se toho a vypilo požehnaně a počasí nám také vyšlo. Velké
poděkování patří místním hasičům,
sponzorům i všem dobrovolníkům.
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Lenka Kytličková: Je tu hodně známých
lidí, se kterými se jinde nepotkám. Je to
moc hezká akce.
Jiří Holeňa: Protože se to hodí, aby se
člověk z Husince přišel na Čarodějnice
podívat. Vlastně každý vesničan by tady
měl být, pokud cítí, že sem patří.
Viktorka Košťálová: Jsem tu, protože
jsou dneska Čarodějnice. Líbí se mi, jak
je tu krásně teploučko a že tu můžu
potkat kamarády.
Rudolf Kresa: Přišel jsem na buřta a líbí
se mi oheň!
Jitka Kroupová
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Den dětí
a Slavnosti na řece
P

řívětivé počasí s občasným sluníčkem přilákalo první červnovou sobotu na fotbalové hřiště v Řeži spoustu
dětí spolu s jejich rodiči a prarodiči.
Letošní ročník byl na pirátské téma a pro
děti byl nachystán zábavný program

které připravili hasiči, na mlsné jazýčky
čekala cukrová vata a pro všechny znavené možnost posedět a uhasit žízeň
v občerstvení Na hřišti. Hasiči už tradičně
připravili k prohlédnutí či vyzkoušení
svoji techniku a nejmladší hasiči předvedli štafetu a požární útok na cíl.
Zároveň s oslavou Dne dětí probíhala
i akce připravená Dobrovolným svazkem
obcí Údolí Vltavy „Slavnosti na řece“.
Řeka v tento den opravdu ožila, loď
CARINA připlula i odplula z přístaviště
v Řeži zcela přeplněná a na vyhlídkovou

Pirátské soutěže – střelba z „děla“
na celé odpoledne spolu se spoustou
atrakcí. Soutěže připravili dobrovolníci
z TOM Řež a naši dobrovolní hasiči. Každé
dítko si odneslo zaslouženou cenu –
pirátský šátek s částí sladkého pirátského pokladu a ovocný koláč věnovaný
cukrárnou Sarnia. Z pouťových atrakcí
letos děti potěšila jízda na ponících, dětský koutek, šlapací autíčka, trampolína,
nafukovací skluzavka a stejně jako loni
aquazorbing, který u dětí i dospělých
vzbudil opětovně velké nadšení.
Kdo měl hlad, mohl se posilnit grilovanými buřtíky, klobáskami či sekanou,
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Připojení hadic je dřina
plavbu po Vltavě ani nestačila pojmout
všechny zájemce.
Letos prvně bylo možné uskutečnit
i „vodácký výlet“. K bezplatnému zapůjčení byly připraveny v Klecanech pod
jezem lodě a zájemci mohli splavit řeku
do Řeže či Úholiček. Z Klecan dorazilo
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Loď Carina plně obsazena vyplouvá

na náš nebo protější břeh celkem patnáct vypůjčených plavidel.
K uspořádání letošního dětského dne
přispěli sponzoři akce, LOM Klecany, OÚ
Husinec a Pekárna Sarnia. Děkuji všem,
kteří se na přípravě pohodového odpoledne podíleli, tj. organizátorům, sponzorům i účastníkům, a těším se na další
společné setkání.
IZ

Noc kostelů v Řeži

N

oc kostelů vznikla před sedmi lety
ve Vídni, v roce 2009 se poprvé
otevřely dveře Noci kostelů také v České
republice. 1. června letošního roku se
zúčastnilo 1400 českých kostelů, modliteben a kaplí. Jako pořadatelé jsme
zaspali uzávěrku přihlášených míst
v celonárodní síti, stihli jsme ale připravit řežský nultý ročník, program pro děti
se svatým Václavem, kterému je naše
kaplička zasvěcena. Věříme, že jsme
založili novou tradici, letos se nás
setkalo na čtyřicet rodičů s dětmi, v příštím roce se těšíme na ještě větší účast.
Z kresby svatého Václava o rozměrech 2,8 × 2 metry od Gabriely Těthalové děti vytvořily barevný obraz a snad
všichni včetně dospělých se naučili
první sloku chorálu Svatý Václave nejstarší české duchovní písně. Farář Pavel
Kuneš zaujal pak všechny poutavým
vyprávěním o svatém Václavu. Pozdní
večer jsme zakončili ve zšeřelé kapličce
závěrečným zpěvem nad hotovým obra-
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zem osvíceným svíčkami v rukou dětí.
Děkuji Benjamínovi, který s námi hrál
krásně na trubku, Jiřímu Holeňovi, který
doprovázel na harmonium, Gábině

Děti tvoří obraz svatého Václava
za kresbu, ZŠ a MŠ v Husinci-Řeži
za podporu a půjčení výtvarných potřeb.
Obraz si můžete prohlédnout v září
ve škole, kapličku ještě před příštím
ročníkem Noci kostelů každou druhou
neděli v měsíci od půl čtvrté při mši,
kterou slouží P. Pavel Kuneš, staronový
klecanský farář, jenž působil v Klecanech v letech 1971–1999.
Anna Červenková
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Postřehy
z obecní knihovny
Navštívili jsme obecní knihovnu, abychom se zeptali knihovnice
paní Hany Plavcové na zajímavosti z knihovny.
Jaká je věková skladba zapsaných
čtenářů? Která věková kategorie převažuje?
Jsou zastoupené všechny věkové
kategorie, nejvíce je čtenářů nad 40 let.
Dětí chodí málo, trochu více je starších
dětí a studentů, kteří si často přicházejí
vybrat povinnou četbu do školy.
Přibývá nejmladších čtenářů?
Nepřibývá. Někteří si ale půjčují ve
škole, školní knihovna je vlastně součástí
obecní knihovny.
Který literární žánr je, co se výpůjček
týče, nejoblíbenější?
Jednoznačně detektivky. Oblíbené
jsou také dobrodružné knihy a romány
pro ženy.
Jak často se nakupují novinky?
Novinky se nakupují přibližně jednou
za dva měsíce, ale není to pravidlem.
Je-li příležitost, kupujeme i častěji.
Řídíte se při nákupu většinovým vkusem čtenářů, nebo přihlížíte například
k nejnověji oceněným titulům?
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Od každého trochu. Nelze si dovolit
nakupovat jen takové knihy, které by tu
pak jen ležely, takže se snažíme zohlednit obě hlediska.
Je možné nabídnout knihovně jako
dar knihy a časopisy, které nám doma
přebývají, ale jsou v pěkném stavu
a určitě by čtenáře zaujaly?
Časopisy darovat nelze. Knihy ano,
po splnění několika podmínek: kniha by
měla být ve slušném stavu, knihovna
daný titul dosud nevlastní a je předpoklad, že bude čtenáře zajímat.
S čím se obecní knihovna potýká?
S nedostatkem místa. Knih přibývá,
takže by byla potřeba ještě jedna skříň.
Také by někteří čtenáři měli knihy včas
vracet, zejména studenti, ale jsou i jiní
takoví…
Co vás na práci knihovnice nejvíce
baví?
Líbí se mi na tom, že mám přístup
k velkému množství knih, a dělá mi
radost, že je mohu nabídnout i ostatním.
Jitka Kroupová
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Yardyáda v Řeži očima
organizátorky a těžce amatérské běžkyně

V

sobotu 28. dubna se konal už 3. ročník běžecké Yardyády, závodu
na oslavu svátku Jardů. Letošní ročník
tradičně finančně podpořila Obec Husinec.
V letošním roce jsme věnovali více
péče propagaci krátké Yardyády pro děti,

grilované steaky a klobásy, protože jsme
před závodem ukázněně spíše hladověli,
abychom neběželi s plným břichem.
Na trati dlouhé 10 000 yardů byla dvě
zastavení s vodou k polití a napití, všichni
jsme se shodli, že legrace to nebyla, ale
přežít se to dalo. Tohle si jistě nemyslí
vítěz Pavel Tall, který těch 9 km proběhl
za skvělých 41 minut, 59 sekund.
Po závodě byli všichni účastníci
po zásluze odměněni skvělým pěnivým
mokem vzácné značky a upřímným
potleskem všech přítomných.

Míla Bartíková s pronásledovateli
ale sešlo se zase jen osm dětí, z toho
pět malíčků, co běželi v kategorii
Potěr I (500 yardů) a jen tři běželi v kategorii Potěr II, tedy plných 1000 yardů.
Ale jsou dobří a skvělí, každopádně lepší
než všichni, co nepřišli vůbec ☺
Zato v dospělé kategorii rozdělené
pouze korektně na Ženy a Muže nám
přibylo závodníků, letos už nás bylo 31.
Pohodové zázemí Polepšovny ducha
se málokomu chtělo opouštět, protože
vedro bylo pekelné, ale vlastně jsme se
těšili, až to budeme mít za sebou. Kromě
toho jsme se těšili na pivo, uzené lososy,
Naše vesnice 2/2012

Souboj o druhé místo mezi Tomášem Těthalem jr. a Petrem Hezinou
Potom jsme se mohli konečně najíst,
doplnit tekutiny a dlouze rozebírat dojmy
a zkušenosti z tohoto i jiných závodů
nebo rozebírat něco docela jiného, jak
kdo chtěl. Zdrželi jsme se dlouho
do večera a rozcházeli jsme se s pocitem, že to byl opravdu fajn den.
Ivana Pínová, foto Štěpánka Hájková
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Vážení sportovní přátelé,
máme tu konec června, a to je vždy
neklamné znamení ukončení fotbalové sezony. O tom, jaká byla, lze vést
sáhodlouhé diskuze, ale z mého
pohledu nezbývá než napsat, že
neúspěšná…
Do Áčka jsme po velmi úspěšném
podzimu vkládali velké naděje, přece
jenom bilance 9 – 1 – 1 při skóre 39 : 14
vypadala velmi slibně a přes zimu jsme
se vyhřívali na čele tabulky. Ovšem
na jaře přišlo rychlé „vystřízlivění“, kdy
jsme hned od samého začátku ztráceli
body ve venkovních zápasech a postupně
se propadli na třetí místo tabulky s velkým odstupem na vedoucí tým Veleně,
která s přehledem postupuje do III. třídy
okresního přeboru. Trošku nás může hřát
fakt, že jsme tento tým dokázali jako
jediní za celou sezonu porazit, ale ani to
nemůže skrýt rozpaky ze zpackané jarní
části soutěže, kdy naše bilance byla
oproti podzimu diametrálně odlišná
(5 – 1 – 5, skóre 23 : 34). Příčin neúspěchu je samozřejmě několik: nedostatečná (nebo spíše téměř nulová) účast
hráčů na trénincích, zdravotní problémy
hlavních opor týmu či pokles formy
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u některých hráčů. Od příští sezony
dochází k přeskupení řad a výraznému
omlazení A týmu. Starší hráči (např.
P. Dvořáček, J. Vaněk, D. Šmerda…) se
přesunou do Béčka, kde budou svým
umem a zkušenostmi bavit sebe, spoluhráče a diváky, kteří zavítají na naše
zápasy v příští sezoně.
Naše „Béčko“ odehrálo jaro podobně
jako podzim (rovněž zisk tří bodů
po výhře s béčkem Radošovic), ale přeci
jenom zlepšení bylo patrné, ať už předvedenou hrou, či výší skóre při prohraných zápasech. U béčka jsou velké rozdíly mezi domácími a venkovními
zápasy (bilance doma: 2 – 0 – 11, skóre
13 : 40 a tragická venkovní bilance:
0 – 0 – 13, 7 : 89). Zde očekávám, že
příchod zkušených a kvalitních matadorů z áčka zvedne od podzimu kvalitu
a herní projev celého B týmu (navíc je
zde možnost velkého návratu M. Ráže
do mužstva).
Nezbývá, než popřát oběma našim
týmům v mistrovských zápasech příští
sezony hodně štěstí a nastřílených branek, gólmanům co nejmenší výlovy
z vlastních sítí, a pojďme se bavit fotbaNaše vesnice 2/2012
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lem, který máme tak rádi. O všem
budeme jednat na valné hromadě klubu,
která se uskuteční v polovině srpna.
Přesný termín bude včas vyvěšen na
obvyklých místech – hospoda na hřišti,
nástěnka před samoobsluhou, na klubových stránkách atd…
Stará garda odehrála na jaře několik
přátelských zápasů se střídavými úspěchy a již se všichni těšíme na 30. června,
kdy proběhne Memoriál Jiřího Vaňka –
celodenní turnaj starých gard – na našem
hřišti, kam si dovoluji pozvat všechny
diváky a fanoušky. Občerstvení a veselá
obsluha jsou zajištěny.
Závěrem mi dovolte poděkovat všem
členům klubu, bez nichž by se to celé
neobešlo:
Miloslav Sazma – sekretář klubu,
vedoucí přípravky, dlouholetá ikona
a „otec“ místního fotbalu

František Kotelenský – výborný správce
hřiště, jež patří k nejlepším na okrese
Stanislav Strnad, Zdeněk Mazourek –
trenér a vedoucí A mužstva
Michal Válek – jednatel klubu, trenér
a vedoucí B mužstva
Jan Vaněk – pokladník klubu a aktivní
hráč
Dušan Šmerda – obětavý kustod
a aktivní hráč
Karel Černý – šéf staré gardy a otec
našeho nejlepšího střelce
Petr Jerie – fotograf a pravidelný fanoušek na všech zápasech
a samozřejmě všichni hráči a další členové, kteří bojují za naše barvy.
Všem vám přeji hezké a slunné prožití
prázdninového období, pohodovou dovolenou a koncem srpna vás zvu na začátek další sezóny u našeho zeleného
pažitu.
Michal Ráž, prezident klubu
TOM ŘEŽ vás srdečně zve
na 10. ročník cyklistického
závodu Cross Country.
Těšíme se na vás v sobotu
8. 9. 2012 v areálu Polepšovny
ducha, dopoledne závod
dětských kategorií, odpoledne
závod dospělých.
Sportovní i společenský
zážitek, steaky, klobásky,
dobré pivo z Únětic, muzika,
pohoda. Trampolína pro děti.
Bližší informace
na www.xcrez.com
a na plakátech.
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zájmová činnost

TOM Řež žije!

S

nad každý z místních má povědomí
o tom, že v naší obci existuje turistický oddíl TOM Řež. Oddíl byl založen už
v šedesátých letech minulého století,
nyní funguje pod Asociací turistických
oddílů mládeže ČR (A-TOM), což je
občanské sdružení dětí a mládeže s celorepublikovou působností zaměřené především na turistiku a tábornictví.
Oddílem už prošla pěkná řádka dětí,
některé z nich se pak samy staly vedoucími. Dříve byla činnost oddílu velmi
bohatá: týdenní schůzky, výlety, letní
i zimní tábory. V posledních letech však
oddíl trochu pozbýval sil, výletů ubývalo,
povedlo se ale zachovat tradici letních
táborů, které jsou pro děti vždy velkým
zážitkem. Kromě toho je TOM Řež také
organizátorem podzimního cyklistického
závodu Cross Country (letos nás čeká už
10. ročník!), dále se podílí na organizaci
Dětského dne a zábavného odpoledne
pro děti o Čarodějnicích.
V posledních třech letech přibyla Yardyáda – jarní běh okolím Řeže (proti proudu
Vltavy) o délce 10 000 yardů a podzimní
Nefiltrovaná dvanáctka – běh okolím Řeže
(po proudu Vltavy) o délce 12 km.
Nyní bychom chtěli navázat na tradici
celoroční práce s dětmi, v co nejvyšší
míře pořádat víkendové výlety a zejména
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pak obnovit pravidelné schůzky během
týdne. Rádi bychom, aby děti navštěvovaly schůzky a účastnily se akcí pravidelně, ke schůzkám bude zajištěno
zázemí. Také bychom chtěli k víkendovým akcím využívat naši chatu v Knínici
v Krušných horách.
O všech akcích, které TOM Řež pořádá,
se můžete dozvědět na webových strán-

Výlet na Bambiriádu
kách www.tomrez.com, dále na oddílových nástěnkách (na sídlišti a před ÚJV
u schodů), e-mailem, jsme také na Facebooku, informace jsou vyvěšovány i na
dveřích školy. O plánovaných schůzkách
pak budou děti i rodiče informováni
na začátku příštího školního roku.
Nyní už nás čeká jen letní tábor,
na který se už všichni těšíme. A těšit se
můžete i potom, neboť v září se všichni
zase uvidíme. Hezké léto!
za TOM Řež Jitka Kroupová
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Myslivecké zvyky a tradice

Pasování
K

aždý, kdo chce na území ČR provozovat mysliveckou činnost, musí být
dle zákona držitelem loveckého lístku. Podmínkou jeho
vydání je doklad o úspěšném
složení zkoušky z myslivosti.
Organizací těchto zkoušek
pověřilo Ministerstvo zemědělství ČR Českomoravskou
mysliveckou jednotu, a ta je
zabezpečuje prostřednictvím
svých organizačních jednotek, tj. Okresních mysliveckých spolků. Tyto spolky
proto každoročně pořádají
kurzy adeptů o první lovecký lístek, které
jsou zakončeny závěrečnou zkouškou
z myslivosti. Na kurzech lektoři seznamují účastníky se zoologií zvěře, chovem
zvěře včetně péče o ní, ochranou i chorobami, lovectvím, mysliveckou kynologií,
střelectvím, právními předpisy i historií
a tradicemi.
Po teoretické části následuje praxe
adeptů v honitbách, kde se seznamují
s praktickým životem mysliveckých sdružení a spolků, a to ve všech oborech jejich
činnosti. Po absolvování praktické části
probíhá před zkušebními komisaři závěrečná zkouška ze všech výše uvedených
předmětů. Někdy se nabízí možnost složit
v rámci kurzu též zkoušku způsobilosti
pro získání zbrojního průkazu, což je
ovšem v kompetenci Policie ČR.
Naše vesnice 2/2012

Slavnostním vyvrcholením úspěšného
složení zkoušky z myslivosti je pasování
na myslivce. To probíhá buď přímo
po ukončení kurzu, nebo častěji
po prvním honu, kterého se novopečený myslivec zúčastní.
Pasujícím bývá vedoucí honu
nebo jiný funkcionář či starší zkušený myslivec. Ten vyzve adepta
myslivosti, aby před ním poklekl
na pravé koleno, a loveckým
tesákem se třikrát dotkne jeho
ramene. Při těchto úderech odříkává předepsané následující věty.
První úder k poctě Hubertově platí,
přízeň svou Ti patron náš rač zachovati.
Druhý dávám jménem myslivosti pána,
jemuž vděk a úcta budiž vzdána.
Třetí vedu k zdaru české myslivosti,
kterou hajme vždy a všude s poctivostí.
Přijímám tě do řad mysliveckých druhů,
s přáním „LOVU ZDAR“ buď vítán
v našem kruhu.
Dbá se na to, aby tento obřad proběhl
v souladu s tradicí, důstojně a aby byl pro
pasovaného jednak závazkem a jednak
zážitkem, který si bude připomínat celý
život.
Luboš Smetana
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různé

Jak správně třídit
SKLO
Vhazuje se do zeleného kontejneru.
Vytříděné sklo není nutné rozbíjet,
bude se dále třídit! Díky svým vlastnostem se dá skleněný odpad recyklovat do nekonečna.
ANO: Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat veškeré sklo (kde stojí
i bílý kontejner na čiré sklo, tak samozřejmě dáváme do zeleného kontejneru
pouze barevné sklo), například lahve
od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů. Vhodit můžeme
také tabulkové sklo z oken
a ze dveří.
NE: Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla
nebo třeba drátové sklo, zlacené
a pokovené sklo. Vratné zálohované sklo
vracejte zpět do obchodů.
PLAST
Patří do žlutého kontejneru. V průměrné české popelnici zabírá nejvíc
místa ze všech odpadů, proto je nejenom
důležité jeho třídění, ale také sešlápnutí
či zmačkání před vyhozením.
ANO: Do kontejnerů na plast patří
fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté
PET lahve, obaly od pracích, čisticích
a kosmetických přípravků, kelímky
od jogurtů, balicí fólie od spotřebního
zboží, obaly od CD disků a další výrobky
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z plastů. Pěnový polystyren sem vhazujte
v menších kusech.
NE: Nepaří sem mastné obaly se
zbytky potravin nebo čisticích přípravků,
obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či
novodurové trubky.
PAPÍR
Patří do modrého kontejneru. Ze
všech tříděných odpadů právě papíru
vyprodukuje průměrná česká domácnost za rok hmotnostně nejvíc.
Modré kontejnery na papír
bývají nejsnazším způsobem,
jak se ho správně zbavit. Alternativu pak poskytují sběrné
suroviny, které nejsou vždy
dostupné, na druhou stranu nabízejí za papír roztříděný podle druhů
malou finanční odměnu.
ANO: Vhodit sem můžeme například
časopisy, noviny, sešity, rozložené krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky
nebo knihy. Obálky s foliovými okénky
nebo papír s kancelářskými sponkami
také nevadí, zpracovatelé si s nimi umí
poradit. Bublinkové obálky vhazujeme
pouze bez plastového vnitřku!
NE: Do kontejneru nepatří celé svazky
knih – pouze bez vazby, uhlový, mastný
a znečištěný papír. Tyto materiály nelze
už dále recyklovat. Použité dětské pleny
patří do popelnice!
Naše vesnice 2/2012

různé
NÁPOJOVÉ KARTONY
Vhazují se do oranžového kontejneru.
ANO: Patří sem krabice od džusů,
vína, mléka a mléčných výrobků, a je
také potřeba je před vhozením do kontejneru řádně sešlápnout.
NE: Nepatří sem „měkké“ sáčky

od kávy a různých potravin v prášku.
Nevhazujte ani kartony, které obsahují
zbytky nápojů a potravin.
Na stavební suť si musíte objednat vlastní kontejner, vhazovat ji
do kontejneru na směsný odpad je
zakázáno!

Upozornění
Uzavření pracoviště oddělení dopravně správních agend
v Biskupské ulici 7, Praha 1
V době od 30. 7. 2012 do 17. 8. 2012 bude z technických
důvodů uzavřeno pracoviště EVIDENCE ŘIDIČŮ
V době od 20. 8. 2012 do 24. 8. 2012 bude z technických
důvodů uzavřeno pracoviště REGISTRU VOZIDEL
Veškerou agendu bude zajišťovat pracoviště ve Staré Boleslavi,
Mariánské náměstí 28, které bude odbavovat žadatele bez omezení,
ale doporučujeme se předem objednat na našich webových stránkách www.brandysko.cz, a tím zkrátit svůj čas odbavení.

Vítáme naše nové spoluobčánky: Kateřinu
Doležalovou, Otakara Háska, Matyáše Kadlece,
Matyáše Kresu, Žofii Annu Plecháčkovou

Starostka a obecní zastupitelstvo projevují
upřímnou soustrast rodině paní Jany
Štenglové a paní Terezie Belecové

Naše vesnice 2/2012
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„Život školy je spojen
se životem obce,“
říká Bohunka Vrchotická, ředitelka školy
Jedna z nejdůležitějších institucí
v životě člověka je škola. Je to ale
také jedna z nejdůležitějších institucí v obci, protože umožňuje místním dětem chodit do místní školy,
s kamarády „odvedle“, a dává prostor dospělým sdílet společná
témata.
I když zřizovatel (obec) i rodiče mají
možnosti ovlivnit chod školy a v přiměřené míře ji využívají, tvář škole
vtiskne především její vedení, v případě malé školy ředitel. Bylo to tak
vždycky a je rozumné, aby to tak
zůstalo. Generace v Husinci a v Řeži
vzpomínají ne na starostu nebo
předsedu SRPŠ, ale na paní ředitelku
Čtvrtníčkovou, Čížkovou a na další.
Proto jsme položili několik otázek té
zatím poslední v řadě, BOHUNCE
VRCHOTICKÉ.
Jak dlouho řídíte řežskou školu?
Do řežské školy jsem nastoupila
a stala se její ředitelkou dne 1. 7. 2007.
Změnil se vám život, když jste se stala
ředitelkou v Řeži?
Po této otázce jsem si vzpomněla
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na jeden citát, který mi napsal do památníčku z dětských let námi velmi oblíbený
matematik ze základní školy pan učitel
Zdeněk Vavřich: „Dejte si co nejvíce
práce, abyste doopravdy žili.“ Wiliam
Saroyan.
Opravdu mohu říci, že můj život
dostal nový směr. Nikoliv množstvím
práce, která na ředitele malé venkovské
školy čeká. Byla jsem vždy připravena
pracovat s velkým pracovním nasazením, ale otevřela se mi cesta, na které
leží spousta překážek, někdy malých,
lehce odstranitelných, jindy velkých,
které vyžadují velké soustředění
a mnohdy i další studium. Ředitel školy
dnes musí mít znalosti nejen ze školské
legislativy, psychologie, pedagogiky, ale
i z oblasti práva, účetnictví, spisové
služby. Na tomto místě bych proto ráda
poděkovala své rodině, která mi byla
a je vždy nápomocna a vždy mě v mé
práci podporovala.
V neposlední řadě chci zmínit, že jsem
si utvořila ucelený obraz o formách
a možnostech vzdělávání u nás.
Jaká vlastnost je podle vás nejdůležitější pro ředitelku vesnické školy?
Naše vesnice 2/2012
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Na vesnické škole je situace jiná než
ve škole městské. Lidé se více znají,
každé zaváhání je okamžitě znát. Ředitel musí být vidět, musí být otevřený
a vstřícný, schopný uzavírat kompromisy, musí mít jasný cíl a vidět dopředu,
ale zároveň si nestavět „vzdušné
zámky“.
Znáte historii školy, jak budovy, tak
lidí?
V životě jsem měla to štěstí, že můj
tatínek i maminka se velmi zajímali
o historii a u nás dětí tento zájem podporovali. Měla jsem možnost seznámit se
s historií naší školy ve školních kronikách
a dokonce srovnat tehdejší školství
na ostatních školách v blízkém okolí,
protože moje dcera zpracovává školní
kroniky jako téma své bakalářské práce
„Školní kroniky v dolním Povltaví“.
Život školy je spojen se životem obce,
a proto na mě velmi zapůsobil např.
pohnutý osud pana starosty Nebeského
(zahynul v koncentračním táboře), který
se také o založení školy zasloužil.
Ve škole se snažíme historii dětem
přiblížit besedami s pamětníky, dále studiem historických pramenů.
Co vám dělá v práci i ve škole největší
radost?
V práci mi udělá radost, když se dílo
daří. Nemusí to být jen vítězství našich
dětí např. v různých soutěžích. Stačí, že
právě teď jste napsali nový řádek do dětNaše vesnice 2/2012

ských myslí, že jste dali nový podnět,
vzbudili jejich zájem. Vložili malý kamínek do mozaiky, které se říká vznešeně
vzdělanost.
Samozřejmě mě těší úspěchy našich
žáků, za úspěch ale považuji i spokojenost dětí a jejich rodičů.
Mám radost, když se podaří vyřešit
nějaký organizační problém, škola se
přiblíží standardu v jiných školách, zlepší
se vybavenost školy. Pak máte pocit, že
vynaložené úsilí nebylo zbytečné.
V životě mi dělá největší radost zdravá
a spokojená rodina.
Co vám dá ve škole nejvíc práce?
Máte pocit, že se něco nedaří tak, jak
byste chtěla?
Krátce – přebujelá administrativa, ale
to je, myslím, problém nejen školství. Ten
pocit nemám, člověk by měl mít v sobě
trochu pokory a vědět, že k úspěchu
vede jen systematická a poctivá práce
a také trpělivost.
Jaké jsou vaše plány ve směřování
školy?
Naše škola si zaslouží už vzhledem
ke své historii, aby se z ní stala moderní
škola, která bude schopna konkurovat
školám v Praze, a přitom si ponechala
svoji rodinnou atmosféru. Dále aby
poskytovala dětem po všech stránkách
vyrovnané vzdělávání, obohacené o nejnovější poznatky a metody. Odhalila
u dětí schopnosti a ty systematicky roz-
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víjela. Více se zaměříme i v mimoškolním vzdělávání na rozvoj jazyků, matematiky a čtenářské gramotnosti. Bude
upraven školní vzdělávací program,
budou do něho vřazena nová témata,
např. finanční gramotnost. Důraz bude
dán více na jednoduchá řečnická cvičení, pochopení textu, rozvoj vyjadřování, slohová témata. Nově zařadíme
témata etické výchovy. Posílíme průřezová témata našeho ŠVP. Do budoucna
bychom rádi získali finanční prostředky
na zbudování učebny v přírodě, učebny
vskutku profesionální, která bude přínosem nejen pro školu, ale bude mít využití i pro obec, případně žáky jiných

škol. V současné době jsme zpracovali
několik projektů, ale zatím se nám
nepodařilo v množství podaných žádostí
uspět. Rozhodně to ale nevzdáváme.
Dalším tématem, které nás velmi tíží, je
neutěšená dopravní situace kolem
školy. I zde jsou určité možnosti, kde
uspět se svou žádostí. Poučíme se
z chyb a budeme to zkoušet znovu.
Posledním tématem jsou chybějící prostory na cvičení, vysněnou tělocvičnu si
přejeme všichni. V Klecanech nás sice
přijali s otevřenou náručí, tak jako tomu
bývalo za starých časů, ale přesto, naše
je naše!
Jana Münzbergerová

Spolupráce
s Farní charitou Neratovice
Většina obyvatel Husince a Řeže už
asi slyšela nebo četla o práci Farní charity Neratovice pro naše občany. Zavedení této spolupráce projednalo a odhlasovalo již bývalé zastupitelstvo obce.
Podpora je zaměřena na naše nemohoucí a potřebné občany. Ti mohou využívat pomoci při úklidu, dovozu léků,
oběda, nákupu, odvozu k lékaři apod.
V naší obci charita poskytuje služby
jedenácti občanům. Nejvíce využívají
možnost dovážky oběda z kuchyně ZŠ
a MŠ Klecany, úklid a rozvážku nákupu.
Každý občan má s Farní charitou Nera-
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tovice sepsanou smlouvu, na základě
které je pomoc poskytována. Každý
klient také částečně na služby přispívá
(spotřeba benzínu, amortizace auta),
oběd si platí celý sám.
Největší finanční částkou Farní charitě Neratovice přispívá na naše občany
obec. Ročně jde z rozpočtu obce na jednoho našeho klienta částka cca
10 000 Kč. Každá slušná obec a její
zastupitelé by neměli starší občany přehlížet, u nás pomoc pro potřebné funguje již pár let a jsme tomu rádi.
Marie Těthalová
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K
Tajenky křížovky skrývají názvy čtyř českých zámků.
VODOROVNĚ: A. Básníkova inspirace; Fibichovo dílo; starořecký bajkař. – B. Dvoukolák; urovnávat;
mužské jméno (22. 9.). – C. Jméno Chaplinovy manželky; umíněný zápor; chemická značka vápníku;
velká místnost; starobylé řecké město. – D. 1. TAJENKA; 2. TAJENKA. – E. Souvislý porost stromů;
slepičí citoslovce; moje; zápor; chemický prvek (As). – F. Název nosovky; bicykly; přírodní barvivo;
pracovat na stavu; SPZ Rokycan. – G. Vztek; předložka; SPZ Domažlic; německy „skořice“; ledovcový
kotel. – H. 3. TAJENKA; 4. TAJENKA. – I. Dnešní den; anglicky „ptát se“; předložka; citoslovce
dopadnutí; největší světadíl. – J. Spojka; odpad při zpracování lnu; jeden ze smyslů. – K. Naše
cestovní kancelář; okop; výtažek z léčivých bylin.
SVISLE: 1. Zakulaceně; SPZ Zvolenu. – 2. Podzemní část rostliny; sibiřská řeka. – 3. Český malíř; část
nohy. – 4. Zranění; část kostry; anglický šlechtic. – 5. Předložka; chemická sloučenina; citoslovce
troubení; šéf baletu Národního divadla. – 6. Léčivá rostlina; pukavé plody. – 7. Americký literát;
copak; citoslovce překvapení; atletův výkon. – 8. Brav; produkty včel; domácí pták. – 9. Španělská
ex-královna; začátek dne; kry. – 10. Základní potravina; chemická značka sodíku; zkratka německé
Zentral Instandhaltung (Centrální údržba); název hlásky „ž“. – 11. Patra; názvy. – 12. Slovenská
předložka; SPZ Liptovského Mikuláše; kolínský kapelník; Horská služba. – 13. Olina; opak dávat;
slovensky „máma“. – 14. Část postele; stávat se kyselým. – 15. Jeden ze členů skupiny Depeche
Mode; pučet. – 16. Iniciály básníka Neumanna; mládě orla.
POMŮCKA: C. Oona; Alos. – G. Zimt. – K. Ysat.

Vyluštění tajenky z minulého čísla: Ferda mravenec.

Naše vesnice 2/2012

Autor: Jitka Kroupová
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na závěr

Letecký pohled na Husinec, v popředí Levý Hradec

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. 6. 2012,
registrováno u OkÚ Praha východ č. MK ČR 12688.
Redakce: tel. 220 940 309, e-mail ou@husinec-rez.cz,
www. husinec-rez.cz

Časopis je tištěn zdarma v ÚJV Řež a.s.

