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zastupitelstvo

SOUHRN USNESENÍ zápisu č. 5/2012

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Husinec konaného dne 26. 11. 2012
Zastupitelstvo obce Husinec:
č. 1/5/2012: Schvaluje úpravu rozpočtu roku 2012 ve znění přílohy č. 1 (Rozpočtové
opatření č. 4).
č. 2/5/2012: Schvaluje obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů č. 1/2012 ve znění přílohy č. 2.
č. 3/5/2012: Schvaluje změnu obecně závazné vyhlášky obce Husinec č. 1/2011
o místních poplatcích ze dne 6. 6. 2011, a to takto:
– vypouští se ust. Čl. 1 odst. 1 písm. d)
– vypouští se Část V. (ust. Čl. 20 až Čl. 24).
č. 4/5/2012: Ruší usnesení č. 6/3/2012 a schvaluje uzavření smlouvy na prodej
fekálního vozu s panem F. K. ve znění přílohy č. 3. „Ze smlouvy se vypouští
povinnost dodržet cenu 500 Kč za voznici.“ Usnesení č. 4 nebylo přijato.
č. 5/5/2012: Ruší usnesení č. 6/3/2012 a schvaluje uzavření smlouvy na prodej
fekálního vozu s panem F. K. ve znění přílohy č. 3.
č. 6/5/2012: Neschvaluje záměr prodeje obecního pozemku č. parc. 220/8 v k. ú.
Husinec u Řeže.
č. 7/5/2012: Schvaluje záměr pronájmu části obecního pozemku č. parc. 220/8
v k. ú. Husinec u Řeže, a to po dokončení energetického díla obsahujícího dva
stožáry a podzemní kabelové vedení 22 kV na předmětném pozemku.
č. 8/5/2012: Schvaluje předložený návrh kupní smlouvy s paní M. D. na koupi
nemovitostí, pozemků č. parc. 380/20, 476/24, 476/25 a 476/34 v k. ú. Husinec
u Řeže ve znění přílohy č. 4.
č. 9/5/2012: Schvaluje, že funkce místostarosty obce Husinec bude od 1. 1. 2013
vykonávána jako uvolněná.
č. 10/5/2012: Schvaluje cenu stočného pro Tlakovou kanalizaci ve vlastnictví obce
Husinec na rok 2013 ve výši 26,54 Kč/m3 s platností od 1. 1. 2013.
č. 11/5/2012: Schvaluje plán financování obnovy majetku vodohospodářské
infrastruktury – Tlakové kanalizace Husinec-Řež ve znění přílohy č. 5.
č. 12/5/2012: Schvaluje změnu Odpisového plánu (Směrnice pro odpisování
dlouhodobého majetku č. 7/2011) v Čl. 2 – Stanovená doba používání v letech pro
majetek Kanalizace. Původní stanovená doba používání 80 let se mění na 60 let
s platností od schválení zastupitelstvem a účinností od 1. 12. 2012.
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č. 13/5/2012: Schvaluje složení krizového štábu obce Husinec dle přílohy č. 6.
č. 14/5/2012: Schvaluje přijetí daru ve formě finanční částky ve výši 150 000 Kč
od společnosti ÚJV Řež, a. s., pro vybudování parkoviště a kultivaci prostoru před
penzionem Hudec v obci Husinec.
č. 15/5/2012: Schvaluje smlouvu o právu provést stavbu a uzavření smlouvy o zřízení
věcného břemene k „umístění energetického díla a kabelového vedení“
na pozemku č. parc. 220/8 v k. ú. Husinec u Řeže pro společnost CVŘ, s. r. o.
č. 16/5/2012: Schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene a podpisu smlouvy
o výkonu věcného břemene „rekonstrukce vedení Řež – kNN-NN“ se společností
ČEZ Distribuce, a. s., na pozemcích parc. č. 363/29, 363/28, 333/36, 335/3,
333/37, 333/1, 333/33, 333/34 a 333/38 v k. ú. Husinec u Řeže.
č. 17/5/2012: Schvaluje nového člena kontrolního výboru pana J. K., bytem N. O.,
Husinec.
č. 18/5/2012: Pověřuje kontrolní výbor provedením kontroly výstavby a provozování
kanalizace v dolní Řeži a Husinci v termínu do 31. 3. 2012. Usnesení č. 18.
nebylo přijato.

Prezidentské volby
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta
Starostka obce Husinec podle § 34 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta
republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky),
oznamuje:
1. Volba prezidenta České republiky se koná:
• v pátek dne 11. ledna 2013 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
• v sobotu dne 12. ledna 2013 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb je volební místnost na adrese:
Obecní úřad Husinec, U Radnice 64, 250 68 Řež.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, co prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem anebo platným cestovním,
diplomatickým nebo služebním pasem České republiky. Neprokáže-li uvedené
skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.
5. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící nebo
jinak označené hlasovací lístky nové.
Ing. Ivana Zrzavá, starostka
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Provoz kanalizace v dolní Řeži –
cena stočného v roce 2013
V roce 2011 byla úspěšně dokončena stavba kanalizace v dolní Řeži a Husinci.
Od dokončení tuto kanalizaci spravuje a provozuje obec Husinec, na rozdíl
od kanalizace v horní Řeži a ve čtvrti Červená Skála.
Obec jako provozovatel kanalizace v tomto případě hospodaří jako nezisková organizace. Její povinností je na konci každého kalendářního roku shromáždit dostupné
údaje o skutečných nákladech na provoz kanalizace a z nich určit stočné na rok
následující, bez zisku, ale také bez prodělku.
V roce 2013 dojde k dopředu avizované změně ve vztahu provozovatele (obec –
majitel veřejných řadů) vůči majitelům jednotlivých přípojek. Skončí dvouletá záruční
doba čerpadel a technologického vybavení čerpacích jímek, které má každý majitel
přípojky na svém pozemku, a v prvním čtvrtletí 2013 bude administrativně dokončeno
předání přípojek majitelům nemovitostí.
Obec jako provozovatel hledá i cestu, jak učinit správu kanalizace a účtování stočného přehlednějším.

Tabulka stočného v Kč za m3:
Rok
1 Náklady na správu – mzdy, odečty a vyúčtování, režie

2011

2012

2013

4,69

6,14

6,09

11,40

8,48

0,00

3 Fond obnovy veřejných řadů

0,00

0,00

8,95

4 Fond oprav veřejných řadů

0,00

0,00

0,00

5 Náklady na ČOV ÚJV (včetně DPH)

8,80

10,26

11,50

24,88

24,88

26,54

2 Fond oprav na čerpadla

Stočné za m3 celkem
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Poznámky k jednotlivým údajům v tabulce:
K řádku 1: (režijní náklady na přípojku x počet přípojek + osobní ochranné pomůcky
+ mzdy)/celkové předpokládané množství splašků
K řádku 2: V roce 2013 bude dokončeno předání přípojek majitelům nemovitostí.
Součástí stočného tedy nebude příspěvek do fondu oprav na čerpadla. Fond oprav
čerpadel, vybraný v letech 2011 a 2012, bude v r. 2013 vyúčtován. Tj. od r. 2013 bude
věcí každého majitele přípojky, aby řešil a hradil veškeré problémy s ní spojené. Provozovatel, tj. obec, vytvoří podmínky k dosažitelnosti operativního servisu za přiměřenou cenu. Mezi záležitosti spojené s přípojkou patří i repase či výměna čerpadla
po skončení jeho životnosti a jeho úhrada. V dnešních cenách jsou náklady na repasi
cca 9600 Kč, na koupi nového cca 14 200 Kč, životnost udává výrobce cca 8 let.
K řádku 3: Od r. 2013 bude do stočného zahrnut příspěvek do fondu obnovy veřejných
řadů, určený z nákladů ve výši 7,6 mil. Kč, které do výstavby veřejných řadů kanalizace vložila obec (tj. bez dotace). Uvažujeme životnost 60 let (7,6 mil. Kč/60 let/celkové množství splašků).
K řádku 4: Prozatím nebude v r. 2013 do stočného zahrnut žádný příspěvek do fondu
oprav veřejných řadů, neboť budou ještě 3 roky v záruce.
V řádku 5 je uvedena platba za vypouštění splašků na čističku v ÚJV.
David Krása

Vodné a stočné
Oznámení společnosti Vodárny Kladno – Mělník, a. s., o zvýšení cen vodného
a stočného s účinností od 1. 1. 2012 (informace pro ty, kteří mají smlouvu
na vodné a stočné s VKM):
Ceny v Kč za m3 bez DPH
Voda pitná a užitková

43,90

Voda odkanalizovaná

32,30

Celkem

76,20

Společnost VKM uvádí, že k těmto cenám bude připočtena DPH, kterou nelze v tuto
chvíli vyčíslit, jelikož není zřejmé, jaká výše bude od 1. 1. 2013 platit.
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INFORMACE K OBECNĚ ZÁVAZNÉ
VYHLÁŠCE obce Husinec č. 1/2012
O MÍSTNÍM POPLATKU
za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
Z důvodu novelizace zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, který přináší zásadní změny při správě místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“),
bylo nezbytné vydat novou obecně závaznou vyhlášku, aby bylo možné od ledna 2013
vybírat místní poplatek. Návrh nové obecně závazné vyhlášky projednalo a schválilo
dne 26. 11. 2012 Zastupitelstvo obce Husinec.

Novelizace přinesla především tyto zásadní změny:
• byl rozšířen okruh poplatníků o tři kategorie cizinců a o majitele bytů

a rodinných domů určených k individuální rekreaci
Zákon o místních poplatcích rozlišuje dvě skupiny poplatníků, u první skupiny poplatníků je existence poplatkové povinnosti vázána na pobyt v obci, u druhé na vlastnictví
nemovitosti na území obce (u druhé skupiny poplatníků je cílem nové právní úpravy
odstranit nerovnost spočívající v tom, že poplatek dosud neplatily osoby, které bydlí
v rodinných domech a bytech a nejsou v nich hlášeny k pobytu).
• došlo ke zvýšení horní hranice sazby poplatku až na 1000 Kč
sazba poplatku se skládá ze dvou složek:
a) Z částky s horní zákonnou hranicí až 250 Kč za poplatníka a kalendářní rok (stejně
jako v uplynulých letech), výši této částky stanoví obec libovolně dle svého uvážení,
aniž by ji v obecně závazné vyhlášce zdůvodňovala. Pro obec Husinec byla na rok
2013 zastupitelstvem stanovena ve výši 105 Kč.
b) Z částky s horní zákonnou hranicí až 750 Kč za poplatníka a kalendářní rok, kterou zastupitelstvo obce stanoví ve výši naposledy známých nákladů obce na sběr
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a svoz netříděného komunálního odpadu za předchozí kalendářní rok rozpočítaných
na všechny poplatníky. Při celkových nákladech obce Husinec na sběr a svoz netříděného odpadu v předchozím roce ve výši 956 548 Kč a počtu poplatníků 1483,
činí pro rok 2013 tato část poplatku 645 Kč.

Sazba poplatku na rok 2013 byla zastupitelstvem stanovena ve výši
750 Kč na poplatníka a rok.
Celkové náklady na všechen odpad vyprodukovaný v roce 2012 (tj. včetně nákladů
na svoz a likvidaci tříděného odpadu, svoz velkoobjemových kontejnerů a svoz nebezpečného odpadu) činily 857 Kč na poplatníka a rok. Obec tedy bude v roce 2013 ještě
část ﬁnancí vynakládaných na odpadové hospodářství dotovat z rozpočtu.
• byla zavedena společná odpovědnost poplatníka a jeho zákonného

zástupce za zaplacení poplatku
Kde najdete podrobné informace? Osobně přímo na obecním Úřadě u paní Klvanové, která má na starosti správu poplatků, telefonicky na 220 940 309, prostřednictvím e-mailu: ou@husinec-rez.cz nebo klvanova@husinec-rez.cz. Vyhlášku najdete v listinné podobě v budově OÚ, v elektronické podobě na www.husinec-rez.cz
v sekci OBEC – Platné vyhlášky obce.
Ivana Zrzavá

Informace ke svážení odpadů v době
nesjízdnosti některých komunikací v obci
V případě nepříznivého počasí (větší množství sněhu, náledí) a nemožnosti provedení pravidelného svozu odpadu firmou A.S.A. z důvodu nesjízdnosti některých
komunikací (ulice Husinecká, Do Kopečka a Pod Lesem) budou pro občany připraveny náhradní kontejnery pro ukládání odpadu na obou stranách vjezdu do Husince
a v dolní Řeži.
První kontejner bude umístěn pod horní odbočkou do Husince (šikmo proti Pohořalovým), druhý bude stát v ulici Husinecké v Řeži (nad zrcadlem v zatáčce). Další
pak bude umístěn v dolní Řeži při ulici Hlavní (u tříděného odpadu).
Zároveň bude možno na obecním úřadě vyzvednout náhradní plastové pytle
na odpadky, které budou svezeny v nejbližším možném termínu spolu s pravidelným
svozem.
Naše vesnice 4/2012
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Školní novinky
Letošní školní rok přinesl příjemnou
změnu – novou třídu v podkroví
a novou keramickou dílnu. Na nové
a hezké věci se rychle zvyká, a tak
po třech měsících máme skoro pocit,
že prvňáci mohli mít svoji samostatnou třídu odjakživa. Ale nebylo to tak
a nové prostory zase o něco vylepšily
komfort pro učení všem, kteří ve škole
tráví většinu dne – učitelům i dětem.
Podzim ve škole a ve školce utekl jako
voda, a nejen při učení. Jako každý rok
se čekalo na Martina, užili jsme si Bubu
večer, dozvěděli jsme se zajímavé věci
o včelách i o predátorech, kteří číhají
u ptačích budek. Přišla také zubní hygienistka, protože dobře si čistit zuby není
jen tak a protože mít je hezké a zdravé je
důležité. Navštívilo nás divadlo a odehrála se spousta dalších věcí.
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První adventní neděli se skoro celá
škola a školka sešly u betléma a vánočního stromu s programem, který děti
s učitelkami pro obyvatele Husince
a Řeže připravily. Zazpívaly vánoční
koledy a zdramatizovaly básničku
Jamese Krüsse Vánoční myš. Páťáci také
upekli linecké cukroví, celou velkou krabici, která s nimi hrála ve vystoupení
a pak úspěšně zmizela mezi návštěvníky
adventního odpoledne.
Shrnuto – první čtvrtina školního
roku je za námi a věříme, že byla
úspěšná a hezká. Těšíme se na vánoční
prázdniny, na Ježíška i na sportování,
na pohádky v pyžamu i na povídání
s rodinou. V lednu přijdeme do školy
i do školky odpočinutí, veselí a rádi.
Určitě!
JM
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Advent
V neděli 2. prosince jsme doma rozsvítili první svíčku na adventním
věnci. Rozsvítili jsme ji i u vánočního
stromu, který stojí v Řeži na stejném
místě jako loni a u nějž máme stejný
betlém jako loni.
Vznikla příjemná tradice, která přinesla setkání sousedů u cukroví, grogu
a svařeného vína a u vystoupení převážně nejmladší generace Řežáků
a Husinečáků. Jsme rádi, že obyvatelé
Husince a Řeže předvánoční zastavení
první adventní neděli přijali a že se tu
potkáváme v nemalém počtu.
Děkujeme všem, kteří se na přípravě
předvánočního setkání podíleli – manže-

Rozsvícený vánoční strom

Vystoupení nejmladších
lům Lešnerovým za darování vánočního
stromu, cukrárně SARNIA za cukroví,
které dala darem, školní kuchyni
za nezištné upečení perníků, dětem
z páté třídy řežské školy za vlastnoruční
linecké cukroví. Dobrovolným hasičům
za přípravu místa k občerstvení a za čaj
a penzionu U Hudečků za nabídku dalNaše vesnice 4/2012

ších nápojů. Děkujeme technické četě
obecního úřadu za postavení a ozdobení
vánočního stromu a za instalování betlému. Panu Černému pak za zapůjčení
auta, které posloužilo jako pódium.
Těšíme se na příští rok a těšíme se
i proto, že příjemné sousedské setkání by
se mělo odehrát na stejném prostranství,
které ale bude díky sponzorskému daru
ÚJV Řež nově upraveno a bude tak sloužit podobným účelům lépe.
Ať vás vánoční atmosféra místa těší!
JM, foto Tomáš Šipka
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Vážení přátelé, milí fanoušci
našeho fotbalu,
blíží se čas vánoc a konec roku, což
mimo jiné znamená bilancování…
Dovolte mi tedy, abych touto cestou,
ostatně jako každý rok, zhodnotil
právě uplynulý rok 2012 z pohledu
našeho fotbalového klubu...
arní část nezastihla naše Áčko
ve vrcholné formě a po výborně
rozjeté podzimní části loňské sezony
jsme nakonec klesli na nepostupové
třetí místo. O příčinách jsem referoval
již v minulém vydání… Po výrazném
omlazení kádru a kvalitní letní přípravě
s velmi slušnými výsledky jsme odehráli
podzimní část se střídavými (ne)úspěchy… Vstup do soutěže dopadl
na výbornou (výhra 9:1 s Nehvizdami
a 3:1 se silným týmem z Toušně), pak
ovšem přišla zbytečná porážka v Bášti,
kterou jsme v přípravě s přehledem
poráželi, a dále už to bylo střídavé –
hodně mrzí domácí prohra s Máslovicemi, které jsou ve spodních patrech
tabulky, ale samozřejmě je škoda každé
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zbytečné prohry. Pouze u suveréna soutěže – týmu Radonic, který neztratil
za celý podzim ani bod (prohra 1:3), se
dá říci, že jsme tahali po celý zápas
za kratší konec, jinak naši borci většinou soupeře přehrávají, ale to zakončení i těch nejvyloženějších šancí kolikrát stojí za … zamyšlení (minimálně)!
Nicméně tým se konsoliduje a sehrává,
svou vysokou kvalitu bezesporu má, jen
je třeba toho plně využít i na hřišti. Přes
zimu probíhá trénink v hale s poměrně
hojnou účastí, po novém roce začne
tradiční mělnický turnaj na umělé trávě,
tak nezbývá, než věřit, že jarní část proběhne dle našich představ a lepší
výsledky se dostaví.
Béčko mělo raketový vstup do jarní
části, kdy hned na úvod smetlo tým
Radošovic (1:0), ale poté již neuhrálo
ani bod, a není tedy velkým překvapením, že poslední místo, které jsme měli
předplacené již z podzimu, nám nikdo
nevyfoukl. Vstup do podzimní části byl
na naše možnosti přímo skvostný.
Naše vesnice 4/2012

sport
Vydřená remíza s týmem Křenic byla
první vlaštovkou (skvělý výkon podal
zejména gólman Dušan Šmerda), stejně
tak jako závěrečný zápas podzimu
s Pacovem (oba zápasy 1:1) kluci
vydřeli parádně. Žel bohu všechny
ostatní zápasy jsme prohráli a někdy
i hodně divokým výsledkem. Ono se ani
leckdy není co divit, když se na zápas
k vedoucímu týmu soutěže do Senohrab lopotíme 60 kilometrů a až
na místě zjistíme, že jsme doma nechali
registrační průkazky… Alespoň že
v týmu bylo několik zodpovědných
hráčů, kteří u sebe měli občanský průkaz, a tudíž jsme zápas mohli odehrát,
sice v osmi hráčích, ale odehrát, a tím
předejít finančním sankcím od fotbalového svazu. V tomto kontextu nevypadá
devítigólový příděl zas tak hrůzostrašně… I Béčko má možnost přes
zimu využívat halu, ale zde ta účast
není až taková jako u Áčka. Po odehrání
jarní sezóny (i na základě výsledků) si
sedneme a řekneme co a jak dále. Zda
by nebylo lepší Béčko již na další ročník
nepřihlašovat a raději vytvořit silnější
tým staré gardy (drtivá většina hráčů
na to již splňuje věkový limit +35 let)
a přihlásit se do nějaké veteránské
soutěže. Těch pár mladších by se, v případě zájmu, přesunulo k Áčku, či
někam na hostování.
Tým staré gardy odehrál v průběhu
celého roku několik přátelských a turnajových zápasů se střídavými úspěchy.
Naše vesnice 4/2012

Zejména je třeba ocenit pořádání
memoriálu Jiřího Vaňka, který se, dnes
už se dá říci, že tradičně, koná na našem
hřišti poslední červnový víkend. Přes
zimu nás opět čeká prestižní turnaj
na ČAFC Praha, kde jsme před dvěma
lety šokovali finálovou účastí (vím, že
jsem to zde již zmiňoval, ale takové
úspěchy je třeba si připomínat neustále,
zas tolik jich nemáme).
Naši nejmenší chodí každou středu
pod vedením M. Sazmy čutat do balonu
na hřišti a je nádhera sledovat, jaké
dělají pokroky už v tomto předškolním
věku. Jen ať jim vydrží chuť a elán
i do dalších let, kdy budou moci reprezentovat naši obec po celém okrese…
Dále je třeba ocenit na našich hráčích (a jejich něžných polovičkách, bez
kterých by to asi nešlo) i „mimofotbalovou činnost“ a zároveň poblahopřát
k novým přírůstkům do rodiny. A že se
v letošním roce „urodilo“… Hlavně ať
jsou všichni zdrávi a co nevidět je
vidíme cupitat po našem krásném fotbalovém hřišti…
Závěrem mi dovolte popřát všem
hráčům, funkcionářům, fanouškům
a občanům naší obce co nejklidněji
strávený vánoční čas, který nás čeká,
úspěšný vstup do nového roku a koncem března se budeme těšit na shledání na našem milovaném fotbalovém
hřišti.
Michal Ráž
prezident klubu
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Podzimní prázdniny
na Knínici

Sobotní výlet sněhovou vánicí
Poslední říjnový víkend prodloužený
navíc o dva dny podzimních prázdnin
jsme se vypravili na naši oddílovou
chatu v Knínici. Ve čtvrtek po obědě
jsme se sešli u lávky a nasedli
do vlaku směr Ústí nad Labem.
Cesta nám ubíhala poměrně rychle,
snědli jsme svačiny a za chvíli jsme se
už proplétali centrem Ústí. Trochu nás
zaskočilo přesunuté autobusové nádraží,
ale nenechali jsme se zmást. Čekání
na autobus bylo trochu zdlouhavé, ale
nakonec jsme se dočkali. Vystoupili jsme
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u přemostění dálnice, poslední úsek
do Knínice došli pěšky a netrvalo dlouho
a už jsme stáli přede dveřmi chaty.
Díky předvoji bylo v chatě už zatopeno, takže jsme přišli rovnou do tepla.
Rozdělili jsme si pokoje, rozebrali si
postele, uvařili čaj a snědli večeři
od maminek. Až do večerky pak byla
volná zábava, hrály se karty, fotbálek,
stolní hry a podobně.
V pátek ráno jsme posnídali a mezi
fotbálkem a kartami jsme se začali chystat na výlet. Došli jsme na autobus, který
Naše vesnice 4/2012
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nás odvezl do Tisé, kde jsme vystoupali
na začátek Tiských stěn. Po úvodní instruktáži, že nemáme nikam padat a lámat si končetiny, jsme se vydali na oba
okruhy. Mary si pořídila plánek skalních
útvarů a podle čísel pak všem zvědavcům hlásila, co by které skalisko mělo
připomínat. U turistické chaty jsme posvačili a pokračovali dál. Malí kluci se
snažili vlézt i do těch nejmenších děr
a tunelů, a pak nezbývalo, než čekat, kde
se špinaví a od písku zase vynoří.
Zpáteční cestu jsme původně naplánovali pěšky přes kopec, ale protože se
docela nachýlil čas, zašli jsme se jen
podívat k místnímu rybníčku a velcí kluci
v křoví vypátrali „kešku“. Potom jsme se
vrátili k autobusové zastávce a čekání
někteří vyplnili přemýšlením o večerním
programu a hrách.
Po návratu a po večeři jsme se sešli
ve společenské místnosti a velké holky
začaly sypat z rukávu (či spíše z papíru)
jednu hru za druhou. Prokládali jsme je
písničkami s kytarou. Mezitím začal
venku zlehka poletovat sníh a vypadalo
to, že se možná vyplní meteorologické
předpovědi o říjnové sněhové nadílce.
A ráno jsme se skutečně probudili
do zasněženého dne. A sněžit nepřestávalo! Takže jsme se po snídani oblékli
do toho nejteplejšího a nepromokavého,
co měl kdo s sebou, a vydali se na procházku. Ta se po chvíli změnila v náročný
pochod sněhovou vánicí. Brodili jsme se
vysokým sněhem, tváře nám bičovaly osNaše vesnice 4/2012

tré jehličky sněhu a studený vítr zalézal
všude, kde si našel skulinu. Ale nakonec
tak zle zase nebylo, neboť se našla i chuť
ke koulování a stavění sněhuláků. Ale

Odpolední ruční tvoření
ke konci už jsme se všichni těšili do teplé
a suché chaty. Pro dnešek jsme tedy turistice dali pokoj a po obědě jsme se vrhli
na ruční tvoření. Vyráběli jsme korálkové
náramky a náhrdelníky, vánoční hvězdičky
a také kytičky a náušnice z organzy. Většinu z nás to zcela pohltilo, někdo si vyrobil
i několik různých kousků a stoly jsme
sklízeli, až když se nesla večeře.
Nedělní dopoledne bylo zasvěceno
balení a úklidu. Vše se stihlo rychle,
takže zbyl ještě čas na hry, a po obědě
jsme vyrazili na autobus. V Ústí jsme
obsadili cukrárnu Barborka, kde jsme se
nacpali dobrotami a někteří nakoupili
i něco rodičům domů!
A pak už nás vlak odvezl bez přestupu
rovnou do Řeže. Byla to povedená výprava, nejvíc se líbila nejmenším dětem,
které byly na Knínici poprvé, a už teď se
těšily, až se sem vydají znovu.
za TOM Řež Jitka Kroupová
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Myslivecké zvyky a tradice

Kynologie I.
Pes je první zvíře, které si člověk
domestikoval, jak o tom svědčí archeologické nálezy z doby 10 až 12 tisíc
let před naším letopočtem. Zpočátku
psi nalézali u lidských obydlí zbytky
potravy a tato místa pak hájili před
ostatními psy a jinými zvířaty. Ochočením tak vznikli psi hlídací a dalším
vývojem pak i psi společenští.
O původu psa existují různé domněnky.
Nejpravděpodobněji však psi vznikli křížením určitých druhů stepních vlků
a šakalů a nebyli původně samostatným

ným účelům, až vznikla pestrá paleta
dnešních psích plemen.
K lovu byli psi záměrně šlechtěni nejdříve, protože je k němu předurčují jejich
přirozené vlastnosti, zejména vynikající
čich. Psi mají čichové buňky rozloženy
na 20x až 30x větší ploše než člověk,

Čivava

Bavorský barvář
druhem. Ve prospěch tohoto názoru
svědčí, že vlk a šakal se ze všech psovitých šelem dají nejsnáze ochočit a že
i v zajetí si zachovávají plodnost a schopnost se křížit s různými plemeny psů.
Člověk brzy poznal dobré vlastnosti psů,
začal je prošlechťovat a využívat k růz-
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a proto mohou rozlišovat pachy s úžasnou citlivostí. V nejstarších dobách byl
pes používán k lovu jako honič. Vyhledával a naháněl svému pánovi zvěř a pomáhal mu ji ulovit. Jak se z původního lovce
vyvíjel myslivec, tak se měnil i způsob
používání loveckého psa. S tím souvisí
i vznik skupin plemen určených ke speciální práci v honitbě, např. norníků, barvářů, ohařů apod.
Některá plemena psů zanikla a naopak stále vznikají plemena nová. V současné době eviduje Mezinárodní kynologická federace FCI kolem 400 uznaných
plemen, která jsou rozdělena podle jejich
Naše vesnice 4/2012
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využití do 10 skupin. V těchto skupinách
se, kromě dalších, vyskytují též plemena,
která jsou určena pro mysliveckou praxi.

Je zajímavé sledovat, jak se v průběhu let v některých případech radikálně
mění využití psích plemen. Jako příklad
může sloužit německý ovčák, nyní téměř

Pro zajímavost stručný přehled
skupin plemen psů podle FCI:
skupina I – plemena původně ovčácká
a honácká, např. německý ovčák, kolie,
čuvač
skupina II – plemena hlídací a bojová, např.
boxer, dobrman, doga, hovawart
skupina III – teriéři
skupina IV – jezevčíci
skupina V – špicové a tzv. primitivní plemena, např. lajka, karelský medvědí pes
skupina VI – barváři a honiči, např. bavorský barvář, bígl, baset
skupina VII – ohaři
skupina VIII – slídiči a přinašeči, např.
kokršpaněl, labrador
skupina IX – malí a společenští psi, např.
pudl, mops, čivava
skupina X – chrti

Kromě těchto skupin existuje ještě
skupina plemen zatím neuznaných,
u kterých uznávání probíhá.

Kernteriér a Hovawart
Naše vesnice 4/2012

Vlčí špic
výhradně používaný pro služební účely,
nebo jorkšírský teriér, ze kterého se stal
společenský pes, přičemž lovecké vlastnosti si toto plemeno zachovalo z větší
části dodnes.
Psi, více než jiná zvířata, podléhají
módním vlnám, kdy se některá plemena
stávají populárními společníky bez ohledu na jejich původní využití. Z loveckých
plemen může sloužit za příklad irský setr
nebo výmarský ohař. Na jednu stranu je
dobré, že se tato plemena udržují v oblibě u chovatelů, a tím je zajištěna jejich
budoucnost, na druhou stranu však existuje nebezpečí, že se do chovu dostanou
jedinci, kteří své lovecké vlastnosti ztratili, třeba jen z nedostatku příležitosti
práce v terénu.
V příštím příspěvku se zaměříme speciálně na lovecká plemena a jejich upotřebitelnost v honitbě.
Luboš Smetana
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MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ ZDIBY-KLECANY
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Časoprostorová zpráva
o Plese 10.11.12
(soukromé akce SOV)
Vraťme se o pár dní zpět a znovu si
projdeme ples krok za krokem:
18.31 – První nadšenci se snaží dostat
do sálu, ale ochranka je neúprosná.
19.00 – Konečně se otvírají vchody
a účastníci vchází kolem stolku s přípitkem do sálu a salonků.
19.32 – Úvodní tóny skupiny Memphis2
(ostatně letos o polovinu více členů než
na minulém plese) a nedočkaví tanečníci
se vrhají na parket.
20.06 – Oficiální zahájení akce zvané
Ples 10.11.12.
21.04 – Došlo bílé víno. A pak že je krize.
Lahví byl stejný počet jako na minulém
plese.
22.22 – Předvedení tanečního kusu
„Bože, to bude krása“ amatérským tanečním souborem Řežská desítka z Husince a okolí (možno shlédnout na YouTube pod názvem 121111 import).
22.38 – Už ani whisky značky Tulamore
není na skladě.
22.48 – Losování hry Štěstí (letos zkrácené na přijatelnou dobu). Zde přidám
dobrou radu: věnujte do hry výhru z předchozího ročníku, my ji přidáme k první
ceně, a ta bude vaše. Letos se tomu
opravdu tak stalo.
00.56 – Vyhlášení „Misky 10.11.12“.
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Příští rok se pro změnu bude volit
„Myšák....“. Takže, pánové, změnit životosprávu, začít chodit do posilovny
a solárka a úspěch se zaručeně dostaví.
Boj o druhé a další místa bude úporný.
02.14 – Memphis2 balí a tím oficiální
část končí.
04.42 – Odcházím s dobrým pocitem, že
hotel stojí, zařízení je neporušeno a tudíž
snad nám budou prostory příští rok opět
k podobné akci zapůjčeny.
05.26 – Poslední účastníci se rozcházejí
a je úplný konec.
16.00 – První pracovní schůzka SOV
ohledně další akce.
Zajisté po přečtení až sem si říkáte, proč
časoprostorová, když je to jenom časový
popis akce. Prostorová je proto, neboť by
mne zajímalo, v jakém prostoru se
nachází fotografický přístroj značky
Canon Power Shot A2200. Ano, byl můj.
A to, že si teď někdo s ním fotí mé dřevěné kozy, které zmizely na loňské akci,
mi opravdu radost nečiní. A patrně to měl
daleko, neboť odešel i v cizí bundě (ta
byla někoho jiného, ale...).
P.S. Nabíječku a kabely dodám příští rok.
S přáním hezkého prožití svátků vánočních a v novém roce naplesanou.
Za SOV vyplodilo písmeno P.
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Změny v daňové správě
od 1. ledna 2013
V souvislosti s nabytím účinnosti
zákona o finanční správě České
republiky dojde od 1. ledna 2013
k rozsáhlé reorganizaci české daňové
správy. Stávající
soustava územních
finančních orgánů
bude nahrazena
orgány finanční
správy, které bude
tvořit Generální
finanční ředitelství,
Odvolací finanční
ředitelství, čtrnáct
finančních úřadů
a Specializovaný
finanční úřad.
Stávající soustava
územních finančních
orgánů tvořená Generálním finančním ředitelstvím, osmi finančními ředitelstvími, sto devadesáti devíti
finančními úřady a Specializovaným
finančním úřadem na konci roku zanikne.
Jejich kompetence plně přeberou orgány
Finanční správy.
Nově vzniklé Odvolací finanční ředitelství se sídlem v Brně bude jako čistě
odvolací orgán vykonávat svou působnost pro celé území České republiky.
Vznikem jediného odvolacího orgánu je
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plně završena snaha o jednotnost
v postupech odvolacího řízení.
Celorepubliková působnost Specializovaného finančního úřadu se nemění.

Kromě dosavadních pravomocí bude
nově vykonávat cenovou kontrolu, kontrolu hazardu a kompetence spojené
s vedením Centrálního registru smluv.
Jako správci smluv mu bude svěřena
registrace smluv účastníků důchodového
spoření a komunikace s penzijními společnostmi.
Čtrnáct finančních úřadů vyjmenovaných v zákoně bude nově vybaveno krajNaše vesnice 4/2012

různé
skou územní působností, přičemž název
příslušného kraje se objeví i v jejich
názvu. Sídla jednotlivých úřadů se budou
nacházet přímo v krajských městech
a v hlavním městě Praze. Nedílnou součástí finančního úřadu budou jeho
územní pracoviště, která budou zřízena
na všech místech, kde mají v roce 2012
sídlo „zanikající“ finanční úřady.
Všechny finanční úřady budou od roku
2013 nad rámec kompetencí dnešních
finančních úřadů vykonávat také kontrolu dotací, finanční kontrolu a budou
pověřeny výběrem pojistného a následným převodem vybraných prostředků
účastníků důchodového spoření na účty
penzijních společností. Z pověření ministerstva budou moci finanční úřady rovněž přezkoumávat hospodaření krajů,
hlavního města Prahy, regionálních rad

regionů soudržnosti a vykonávat dozor
nad přezkoumáváním hospodaření obcí,
dobrovolných svazků obcí a městských
částí hlavního města Prahy.
I přes personální, technickou a organizační náročnost transformace se proces reorganizace daňové správy veřejnosti nijak negativně nedotkne. Rozsah
a dostupnost služeb poskytovaných
veřejnosti budou i v roce 2013 zachovány a současně dojde ke zjednodušení
některých pravidel a postupů, na které
byla veřejnost dosud zvyklá. Na všechny
související změny bude veřejnost včas
upozorňována.
Více pravidelně aktualizovaných
informací je dostupných na internetových stránkách české daňové správy –
cds.mfcr.cz, pod záložkou „Aktuální
informace ke vzniku Finanční správy“.

Vítáme naše nové spoluobčánky: Pavla Krista,
Pavlínu Kristovou, Marii Schuchmannovou,
Danielu Vokatou, Kristiána Brože, Vendulu
Bačuvčíkovou, Maxe Kadlece, Jiřího Bosáka,
Kryštofa Aloise Frýborta, Simonu Lorencovou a Lukáše Srbu.

Starostka a obecní zastupitelstvo
projevují upřímnou soustrast rodině
paní Emilie Damkové a paní Irmy Šofové

Naše vesnice 4/2012
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Žijeme spolu...
Málokterá událost se zapsala do historie obce Husinec takovým nesmazatelným písmem, jako rozhodnutí československé vlády z roku 1955
vybudovat v Řeži na břehu řeky Vltavy
výzkumný ústav zaměřený na jadernou energetiku. Za oněch téměř šest
desetiletí, která od této události uplynula, se mnohé změnilo. Jaké byly
roky spolužití obce a závodu, přiblíží
seriál, který budeme v tomto časopise
pravidelně přinášet. Ale nebudeme jen
vzpomínat, především si povíme, co
se u řeky děje. Dnes začínáme.
Historie z nejmladších
A začneme netradičně, od konce. To,
že v roce 1957 byla v Řeži spuštěna první řízená štěpná reakce v Československu, najdete v každém slovníku nebo
na internetu. Ví to i nejeden obyvatel
obce, protože za ta léta si zde našlo bydlení mnoho pracovníků ústavu a nejeden
místní se stal jeho zaměstnancem. Jak
se postupně ústav rozrůstal, dostával
stále širší a širší pole působnosti. Měnil
se i jeho název a provozovatelé. Nejdéle
ve své historii však byl znám jako Ústav
jaderného výzkumu Řež a patřil pod Akademii věd Československé republiky.
Proč o tom mluvíme jako o historii? Protože od letošního září je to jinak.
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Dárek k jubileu – změna jména
Vysvětlíme. V roce 1992 se přeměnil
výzkumný ústav z příspěvkové organizace na akciovou společnost. Spojení
s obcí bylo prohloubeno tím, že se stala
akcionářem s podílem 2,8 %. To zase

Staronový soused ÚJV Řež, a. s.
není tak běžné a potvrdilo to provázanost
obou subjektů, můžeme-li to takto nazvat. Ale zpátky k tomu dárku. Ten si
nadělila společnost, jak by se měl správně už dvě desetiletí nazývat bývalý ústav,
právě letos, při příležitosti dvaceti let
existence akciové společnosti. V červnu
rozhodla valná hromada, že tak jak se
za uplynulá léta změnil charakter činnosti a podnikání společnosti, je stávající
název svazující, nepřesný a pro zákazníky a potencionální zaměstnance někdy
i zavádějící. Proto došlo ke změně, jak se
v právní mluvě uvádí, obchodní firmy
(názvu). Od 1. září 2012 tedy sídlí v obci
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různé
staronový soused ÚJV Řež, a. s. Vyjadřuje to i fakt, že vedle stále významného
výzkumu působí ve společnosti řada
specializovaných vývojových i výrobních
úseků, jsou zde divize s unikátními programy činnosti a zařízeními, která jinde
nenajdete, a to nemluvíme jen o České
republice, ale i Evropě okolní a někdy
i jiných kontinentech. Postupně si jednotlivé činnosti a zařízení v průběhu roku
představíme. Ono totiž je na co být pyšní.
Spolupráce v nadstandardních
rozměrech
Každá obec má své dobré víly a pomocníčky. Společnost ÚJV Řež jimi je
od samého počátku. Jak při nedávném
slavnostním otevření opravené lávky zaznělo od nejednoho účastníka, ten most
je spojnicí nejen s druhým břehem, ale
především důkazem spolupráce a vzájemné podpory – obec a společnost.
Ostatně fakt, že držíte v ruce vytištěný
obecní zpravodaj, je zásluhou finanční
podpory od ÚJV Řež, a. s. A jinak tomu
nebude ani v roce 2013, kdy přibudou
další společné projekty. Pocítí je každý
obyvatel obce Husinec. Tím jsme se dostali až k dnešnímu dni. Vánoce ťukají
na dveře a připravujeme se na přivítání
nového roku. Popřejme si do něj nejen
pokračování dobré spolupráce, ale především klid a pohodu, které k práci i osobnímu životu potřebujeme ze všeho nejvíc.
Vladimír Věrčák, ÚJV Řež, a. s.
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Vánoční anketa
Blíží se Vánoce a konec roku, položili
jsme proto našim dětem dvě otázky:
1. Co nejvíc by sis přál/a pod
stromečkem?
2. Na co se těšíš v novém roce?
Přání byla různá, někdo musel hodně přemýšlet, aby vybral to své největší a nejdůležitější. Některým dětem by se zase docela
hodilo, kdyby byla v Řeži pobočka nějakého
významného elektro řetězce… Ať už najdou
pod stromečkem cokoliv, přejme jim, ať
jsou pro ně Vánoce jedinečným časem
plným kouzel a rodinné pohody.
Radka Kašková, 10 let
1. Přála bych si nový počítač.
2. Nejvíc se těším na svoje narozeniny.
Martin Závěta, 4 roky
1. Přeju si Lego.
2. Těším se na plavání.
Filip Zilvar, 10 let
1. Chtěl bych nový mobil.
2. Těším se, až bude léto.
Štěpán Šenfluk, 11 let
1. Přeju si k Vánocům kolečkové brusle.
2. Těším se, až bude teplo, abych na těch
bruslích mohl jezdit.
Matěj Kroupa, 8 let
1. Moc bych si přál nový telefon.
2. Těším se na Cross Country!
Josef Kubera, 7 let
1. Chtěl bych chodicího koníka.
2. Těším se, až budeme ve škole nebo
na schůzkách turisťáku něco vyrábět.
Lenka Srbová, 10 let
1. Přeju si stavebnici Playmobil.
2. Těším se na léto, protože bude konečně
teplo.
Jitka Kroupová
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Jsou věci,
o nichž ví jen Hospodin,
ale možná, že ani on ne
Josef se opřel o zeď a také sjel dolů
na bobek vedle Marie. Přimhouřil oči,
vychutnávaje doteky slunce, jež už začínaly být hřejivé.
„Také ten Duch svatý nemusel tolik
spěchat!“ pravil nespokojeně. „Nemohl
počkat, až budeme svoji?
Kdybys byla počala včera
nebo předevčírem, ušetřil by
nám všechno naše trápení.
Proč to Pánbůh neuvážil? To
ho nenapadlo, do jakých
obtíží nás dostane? Jako by
záleželo na tom, přijde-li syn
Boží na svět o tři čtyři měsíce
později. Anebo,“ dodal, protože to by se mu líbilo nejvíce, „anebo
o sto let.“
„Pánubohu nemůžeš nic vyčítat, to by
byl hřích. Co dělat, Jozífku, už se stalo.“
A opět ten dráp žárlivosti v srdci mladého tesaře!
„Už se to stalo! Ale jak, jak to stalo?“
Slunce náhle přestalo hřát a jeho
paprsky dopadající na Josefovu tvář byly
více než studené: ledové byly.
„Duch svatý k tobě v noci přilehl, cítila
jsi ho snad na sobě, sahal na tebe a objímal tě…“
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„Ale to víš, že ne!“ ohradila se dotčeně.
„Kdyby Duch svatý byl skutečný muž,
muž z masa a kostí, nepřijala bych ho. Tak
pevně bych sevřela nohy… ale no tak,
Jozífku, už toho nechej! Nemusíš se trápit,
že bych ti byla nevěrná. Když tak nad tím
vším přemýšlím, s Duchem
svatým jsem ti vlastně ani
nemohla být nevěrná! Protože
se mě ani nedotkl.“
„Tak jak to udělal, že nosíš
pod srdcem dítě? Jeho dítě,
dítě Ducha svatého. Nebo
Hospodinovo dítě?“
„Ježíšek bude syn Boží,
zvěstoval mi anděl Páně.
A Duch svatý jenom –“
„Zase ten Duch svatý! Ale jak to udělal, že jsi v požehnaném stavu? No jak!“
„Jak bych to já mohla vědět! To ví
jenom Hospodin. A možná, že ani on to
tak úplně neví. Protože se někdy stanou
takové zázraky, že je na ně krátký i boží
rozum.“
„A tohle není hřích, Mařenko,“ řekl jí
napůl káravě, napůl pobaveně, „nevěřit
v boží rozum?“
(Miroslav Stoniš: Marie, zvaná panna,
tří králové a kráska)
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křížovka

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

A
B
C
D
E
F
G
H
I
Tajenka křížovky ukrývá název českého ﬁlmu našeho oscarového režiséra.
VODOROVNĚ: A. Křik; oboje (básn.); místo v dole. – B. Hloupé ženy; nakažlivá nemoc; úřad. – C. SPZ
Karviné; iniciály dramatika, autora Jeptišky; sportovní loď; citoslovce syčení; ukazovací zájmeno. –
D. Domácky Olga; slovenská otázka; předložka; zkratka Obchodních tiskáren; ruské písmeno. –
E. TAJENKA. – F. Značka videokazet; osobní zájmeno; volání o pomoc na moři; solmizační slabika;
stav vody při 100 °C. – G. Stará SPZ Prahy; zvratné zájmeno; honem; předložka; chemická značka
sodíku. – H. Příbuzná; sonda; právě vyrobený. – I. Tímto způsobem; značka čisticího prostředku;
jméno Destinnové.
SVISLE: 1. Otevřené účty. – 2. Připravit nástroj k hraní. – 3. Směrnice; anglicky “ptát se”; sada. –
4. Anglicky “konec”; horký nápoj; značka elektrospotřebičů. – 5. Osobní zájmeno; bodavý hmyz;
slovensky “jestliže”. – 6. Německy “babička”; ústrojí čichu; rostlina zběhovec. – 7. Zápas; a sice;
závodní pes. – 8. Období; hrůza; SPZ Litoměřic. – 9. Sibiřská řeka; geometrické těleso; zápor. –
10. Kočkovitá šelma; prkenné stropy (nářeč.); SPZ Kolína. – 11. Shluk rostlin; úkaz; první žena. –
12. Osekaný. – 13. Papoušek.
POMŮCKA: A. Ort. – 6. Yva. – 10. Tla.

Vyluštění z minulého čísla: Očkovací průkaz.
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Bilancování roku 2012
S přicházejícím koncem roku má člověk potřebu bilancovat a hodnotit
uplynulé období a zároveň spřádá
plány do období nadcházejícího. Proto
i já bych ráda zmínila několik letošních stěžejních událostí a také to, co
v zastupitelstvu připravujeme na rok
příští.
Lávka – v březnu byla započata oprava
lávky pro pěší přes Vltavu, která se protáhla až ke konci léta. V průběhu stavby
se objevily skutečnosti, které vyvolaly
potřebu prodloužení termínu i navýšení
prací. Přes všechna úskalí se dnes
můžeme těšit z nového kabátu, který
lávka dostala. Po ukončení stavby bylo
nutné zpracovat závěrečné vyúčtování
dotace a projít kontrolou Středočeského
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kraje, po které bude dotace teprve definitivně přiznána a doplacena.
Vestavba podkroví ZŠ – začátkem
letošního roku bylo vypsáno a vyhodnoceno výběrové řízení na zhotovitele
stavby, v průběhu letních prázdnin probíhaly stavební práce a od října již nová
třída s keramickou dílnou slouží našim
dětem. S ohledem na nízkou cenu stavebních prací bylo možné zadat i výmalbu
vnitřních prostor, v části školy obnovit již
dožilé vnitřní omítky a vyměnit nevzhledné
a špatně izolující luxfery za plastová
okna.
Dotace na zateplení objektu garáží
a dílen v areálu OÚ – byla podána
žádost o dotaci na Státní fond životního
prostředí, jejímž předmětem je výměna
dožilé střešní krytiny dílen a garáží v areNaše vesnice 4/2012

na
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álu OÚ a zateplení budovy za účelem
snížení energetické náročnosti objektu.
Žádost byla úspěšná a dotace byla obci
přidělena. Začátkem příštího roku chystáme vypsání výběrového řízení a v průběhu jara a léta proběhnou stavební
práce.
Úprava prostranství před penzionem
Hudec – byla zpracována projektová
dokumentace, která zahrnuje vybudování
parkovacích stání, zpevnění ploch
a úpravu okolí místa, které je hodně frekventované zejména v souvislosti s provozem školy a školky a které začalo sloužit
i k setkávání občanů (prozatím pod
vánočním stromem, máme ale další zajímavé plány).
Studie na výstavbu volnočasového
a sportovního areálu u fotbalového
hřiště – připravujeme a projednáváme
dokumentaci k výstavbě nového víceúčelového hřiště, nového zázemí areálu
(šatny, občerstvení) a využití dalších
okolních pozemků pro volnočasové aktivity. Chystáme v této souvislosti veřejné
připomínkování záměru.
Studie na dostavbu areálu ZŠ a MŠ –
připravujeme dokumentaci k dostavbě
zdejší školy a školky. Celá akce by měla
začít směnou pozemků, jež umožní zvětšení areálu, „aby bylo kam stavět“.
Dostavbou by mělo vzniknout další oddělení mateřské školy, nová jídelna
a kuchyně se skladovým zázemím.
Položení asfaltu v ulici Zahrádky – připravujeme projekt na zpevnění plochy
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a odvedení srážkových vod v ulici
Zahrádky.
Vysazení aleje při ulici Hlavní – připravujeme dosázení stromů při ulici Hlavní
podél stávajícího chodníku.
Ani zaměstnanci technické čety v letošním roce nezaháleli, kromě standardních úkolů například vyrobili a osadili zábradlí v Mandelce, vyčistili
a zprůchodnili zkratku v Husinci z ulice
K Lomu směrem k řece, zrenovovali odpočívadla – lavičky a hydranty v Husinci.
Společnými silami za obec krásnější… Velkou radost mi v letošním roce
udělaly akce iniciované vámi občany, kdy
jste vymysleli a finančně i pracovně podpořili to, co vám v obci chybí. Obec poskytla pomoc a součinnost. Jednalo se

Stavba altánu
zejména o vznik altánu u dětského hřiště
na sídlišti V Břízkách, zakoupení sítě
a osazení sloupků na hřišti na Červené
Skále, či zakoupení a osazení laviček
v okolí bytových domů. Ještě jednou díky
za vaši iniciativu a nápady.
Ivana Zrzavá
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na závěr

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.
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