Naše vesnice
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Povodeň 2013

Fotografickou přílohu mapující povodeň v naší
obci najdete na stranách 14 a 15

zastupitelstvo
SOUHRN USNESENÍ zápisu č. 3/2013

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Husinec
konaného dne 25. 3. 2013
usnesení č. 1/3/2013: OZ schvaluje účetní závěrku obce Husinec sestavenou k 31. 12. 2012.
usnesení č. 2/3/2013: OZ se zavazuje ponechat veřejný kanalizační řad ve vlastnictví obce.
usnesení č. 3/3/2013: OZ schvaluje:
- v návaznosti na minulé závazky obce Husinec, vyjádřené v uzavřených Dohodách
o připojení na uliční kanalizační řad obce Husinec, převod částí kanalizačních přípojek
nacházejících se na pozemcích vlastníků nemovitostí připojených na kanalizaci, těmto
vlastníkům;
- znění Smlouvy o převodu kanalizační přípojky dle přílohy č. 1.
usnesení č. 4/3/2013: OZ schvaluje:
- Dodatek č. 1 ke smlouvě o odvádění odpadních vod dle přílohy č. 2.
- Všeobecné smluvní podmínky k odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu
dle přílohy č. 3.
usnesení č. 5/3/2013: OZ schvaluje nejednat o návrhu p. Plavce z důvodu nedostatečné
právní opory a neproveditelnosti návrhu.
usnesení č. 6/3/2013: OZ schvaluje zřízení věcného břemene a podpis smlouvy o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na právo zřídit a provozovat plynárenské
zařízení na pozemku p. č. 380/20 v k. ú. Husinec u Řeže, obec Husinec.

SOUHRN USNESENÍ zápisu č. 4/2013

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Husinec
konaného dne 26. 6. 2013
usnesení č. 1/4/2013: OZ schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok
2012 včetně zprávy pracovníků odboru finanční kontroly Krajského úřadu Středočeského
kraje o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 bez výhrad.
usnesení č. 2/4/2013: OZ schvaluje úpravu rozpočtu roku 2013 ve znění přílohy č. 1
(Rozpočtové opatření č. 2).
usnesení č. 3/4/2013: OZ schvaluje navýšení příspěvku pro SK Husinec-Řež o částku
10 000 Kč.
usnesení č. 4/4/2013: OZ schvaluje změnu názvu položky v rozpočtu obce Husinec na rok
2013, schváleného dne 17. 12. 2012, a to tak, že v části „Účet kanalizace – výdaje“ se
název položky „Fond obnovy“ nahrazuje novým názvem „Prostředky obnovy“.
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zastupitelstvo

kultura

usnesení č. 5/4/2013: OZ schvaluje záměr směny nemovitostí v k. ú. Husinec u Řeže, obec
Husinec, okres Praha–východ, a to: pozemek p. č. 424/4 o výměře 334 m2, který byl
vytvořen Geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 930-066/2013, vyhotoveným
Petrem Syrůčkem, DiS, Lucemburská 5, Praha 3, 130 00, dne 19. 6. 2013, rozdělením
pozemku p. č. 424/4 o původní výměře 561 m2 ve vlastnictví obce Husinec za pozemek
p. č. 725 o výměře 532 m2, který byl vytvořen Geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 930-066/2013, vyhotoveným Petrem Syrůčkem, DiS, Lucemburská 5,
Praha 3, 130 00, dne 19. 6. 2013, rozdělením pozemku stp. č. 18 o původní výměře
1932 m2 ve vlastnictví fyzických osob. (Přílohou č. 2 je Geometrický plán pro rozdělení
pozemku č. 930-066/2013, vyhotoveným Petrem Syrůčkem, DiS, Lucemburská 5,
Praha 3, 130 00, ze dne 19. 6. 2013.)
usnesení č. 6/4/2013: OZ schvaluje přijetí daru, pozemku č. parc. 687 o výměře 7 m2
zapsaného v katastru nemovitostí na LV č. 798 v k. ú. Husinec u Řeže, obec Husinec,
okres Praha–východ ve vlastnictví fyzických osob a uzavření darovací smlouvy ve znění
předloženém na dnešním zasedání zastupitelstva obce (příloha č. 3).
usnesení č. 7/4/2013: OZ schvaluje znění sjednocené Smlouvy o odvádění odpadních vod
a Dodatku ke smlouvě o odvádění odpadních vod ve znění přílohy č. 4.
usnesení č. 8/4/2013: OZ bere na vědomí záměr podpory obce rodinám, jejichž dítě má trvalé
bydliště v obci Husinec a má podle školského zákona právo na předškolní vzdělávání,
z kapacitních důvodů nebylo přijato do státní školky a navštěvuje soukromé předškolní
zařízení.
usnesení č. 9/4/2013: OZ pověřuje místostarostku jednáním o koupi pozemku č. p. 300/8,
k. ú. Husinec u Řeže od ÚJV Řež, a. s., na němž bude umístěna nově vznikající lesní
školka, a jednáním o koupi maringotky.
usnesení č. 10/4/2013: OZ bere na vědomí informaci starostky o výběrovém řízení
na „Zpracování projektové dokumentace a inženýrskou činnost na Přístavbu mateřské
školy, jídelny a kuchyně ke stávající MŠ a ZŠ, č. p. 17, Husinec-Řež“ a pověřuje starostku
k uzavření smlouvy s vítěznou firmou Masák & Partner, s. r. o.
usnesení č. 11/4/2013: OZ 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.
usnesení č. 12/4/2013: OZ schvaluje přijetí daru obci Husinec ve formě finanční částky
ve výši 50 000 Kč od společnosti Lom Klecany, s. r. o., na financování obecních akcí Den
dětí a Den na Vltavě.
usnesení č. 13/4/2013: OZ schvaluje použití finančních prostředků z transparentního
povodňového účtu obce na tyto účely: sanaci dětských hřišť a výměnu písku, uhrazení
nákladů na obnovení provozu zatopených kanalizačních přípojek, zaplacení ubytovny
do 30. 6. těm, kteří nemohli po tuto dobu používat svoji nemovitost a museli být ubytováni
v ubytovně Klecany.
Naše vesnice 2/2013
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usnesení č. 14/4/2013: OZ bere na vědomí informaci starostky o výběrovém řízení
na zhotovitele stavby „Snížení energetické náročnosti budovy dílny a garáží OÚ Husinec“
a uzavření smlouvy s Petrem Závětou.
usnesení č. 15/4/2013: OZ schvaluje smlouvu o právu provedení stavby a uzavření smlouvy
o zřízení věcného břemena k pozemku parc. č. 2 18/7 v k. ú. Husinec u Řeže, obec
Husinec pro RWE Distribuční služby, s. r. o., na právo zřídit a provozovat plynárenské
zařízení – plynovodní řad.
usnesení č. 16/4/2013: OZ schvaluje dodatek ke smlouvě o právu provedení stavby
a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemena 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.
(příloha č. 5)
usnesení č. 17/4/2013: OZ schvaluje pověření starostky k zastupování obce na valné
hromadě ÚJV Řež, a. s., konané 28. 6. 2013.
usnesení č. 18/4/2013: OZ schvaluje přijetí daru, pozemku č. parc. 424/11 o výměře 16 m2
zapsaného v katastru nemovitostí na LV č. 615 v k. ú. Husinec u Řeže, obec Husinec, okres
Praha–východ ve vlastnictví fyzických osob a uzavření darovací smlouvy ve znění
předloženém na dnešním zasedání zastupitelstva obce. (příloha č. 6)
usnesení č. 19/4/2013: OZ pověřuje starostku k jednání o vypořádání majetkových vztahů
s vlastníky pozemků v ulici Pravohradecká.
usnesení č. 20/4/2013: OZ schvaluje odměny pro hasiče JSDH Husinec v souhrnné částce
63 000 Kč za pomoc při povodních.

Zadání projektové dokumentace
na dostavbu areálu ZŠ a MŠ Husinec-Řež
V červnu letošního roku proběhlo výběrové řízení na „Zpracování projektové dokumentace a inženýrskou činnost na přístavbu mateřské školy, jídelny a kuchyně ke stávající MŠ
a ZŠ, č. p. 17, Husinec-Řež“. Do výběrového řízení se přihlásilo pět uchazečů, tři byli vyřazeni pro nesplnění podmínek (zejména kvalifikačních předpokladů). Vítězem soutěže se
stal ateliér Masák & Partner, s. r. o., s nabídkovou cenou 497 900 Kč (bez DPH).
IZ

Snížení energetické náročnosti budovy
dílny a garáží OÚ Husinec
Obec získala dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR na „Snížení energetické
náročnosti budovy dílny a garáží OÚ v Husinci“. Jedná se o zateplení fasády objektu
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a
a podhledu stávající budovy dílny a garáží v areálu Obecního úřadu Husinec. Součástí
akce je i položení nové střešní vláknocementové vlnité krytiny.
V květnu letošního roku proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby, do kterého se
přihlásili tři uchazeči, jeden byl pro nesplnění podmínek vyřazen a ze dvou byla vybrána
firma pokrývačství Petr Závěta s nabídkovou cenou 579 338 Kč (bez DPH). Jedna nabídka
přišla po lhůtě otevírání obálek.
Stavební práce proběhnou v červenci a srpnu letošního roku. Akce bude financována
z dotace a z rozpočtu obce.
IZ

Odchod asistentky starostky
Ke konci května 2013 přestala na obecním úřadě působit asistentka starostky. Její
agendu řeší převážně místostarostka. Ve věcech, ve kterých se občané obraceli na asistentku starostky, se mohou napříště obracet na místostarostku.

povodeň

Povodeň
Neděle 2. června 2013 byla černá, i když to neděle obvykle nebývají. Bývají klidné,
kdo chce, ráno si přispí, na zahradě začíná léto… Tak tahle neděle taková nebyla.
Přišla povodeň.
Pro mnohé z obyvatel Husince a Řeže znamenala začátek nekončících dní
a nocí čekání na kulminaci řeky, na
opadnutí vody, a pak odstraňování následků té vody se vším, co k ní patří.
Likvidaci toho, co voda v pravém slova
smyslu přinesla, i toho, co zničila.
Ve chvíli, kdy čteme tento článek, pro
naše zaplavené sousedy ty dny stále
ještě neskončily. Nechci proto rekapitulovat, uzavírat, vzpomínat a shrnovat,
protože konec je ještě daleko, i když
věřím, že v dohlednu. Před Vánoci si
snad budeme moci napsat, že všichni
mají omítnuto a bydlí.
Naše vesnice 2/2013
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povodeň
Na závěry a rekapitulace bude času dost, je totiž také třeba začít jednání o stavu koryta řeky, o fungování povodňových prognóz či o možných důsledcích protipovodňových
zábran v Praze. Je toho prostě ještě hodně.
Chci tedy na tomto místě především vyjádřit velkou podporu všem, kteří kvůli velké
vodě dělají nyní něco jiného, než měli před čtvrt rokem v plánu. A také velmi poděkovat
všem pomocníkům.
Níže uvedené poděkování, které jsme zveřejnili také na webu obce, určitě dokáže připomenout vypjaté červnové okamžiky.
JM

Kdo v prudkém vichru zmítání se nezapotácel nikdy z nás?
I slabá ruka zachrání, podala-li se v pravý čas!
(Viktor Dyk)
Při letošní povodni mnozí pomáhali v zaplavených částech naší obce
a my chceme touto cestou poděkovat zejména:
• jednotce sboru dobrovolných hasičů naší obce pod velením Jakuba Strnada a JSDH
Zdiby, Hasičským záchranným sborům z Neratovic, Jiren, Všetat, Staré Boleslavi, Ostravy, Třebíče a Pelhřimova za záchranné i likvidační práce;
• pánům Gürtlerovi a Duškovi z Krizového řízení Brandýs n. L. za skvělou spolupráci,
řešení problémů a podporu ve chvílích beznaděje;
• starostovi Líbeznic p. Kupkovi za okamžitou pomoc a poskytnutí Obecní policie Líbeznice a této obecní policii za vstřícnost a respektování našich potřeb;
• npor. Jansovi a policistům PČR za posílení hlídek a jejich pravidelnou a funkční přítomnost v obci ve dne i v noci;
• 151. ženijnímu praporu AČR z Bechyně za likvidaci škod na devastovaném břehu Vltavy.
Především ale
• všem, kteří pomáhali zaplaveným sousedům přímo na místě s odstraňováním následků
povodně, pomohli s péčí o stravu, zvířata, podpořili slovy i činy,
• všem, kteří přispěli a přispějí na povodňové konto a pomohou tak řešit škody, případně
přispěli či přispějí přímo zaplaveným jednotlivcům, či zorganizovali benefiční koncert
a sousedské setkání v Polepšovně ducha,
• všem, kteří na obecním úřadě pomáhali s administrativou, pomohli zajistit a přivezli
humanitární pomoc, uvařili a přinesli jídlo pro záchranáře a přišli jim vařit kávu a čaj.
Věříme, že soucit, pochopení a vědomí sounáležitosti, které povodeň posílila, zůstanou.
Ivana Zrzavá a Jana Münzbergerová
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Lesní školka
a školka v horní Řeži
S organizační a finanční podporou obce,
ale především za veliké organizační
a pracovní aktivity rodičů, se rozbíhají
v obci dva projekty pro umístění předškolních dětí, které nebyla z kapacitních důvodů schopna pojmout místní
mateřská škola.
Lesní školka
Obec pořídila lesní pozemek, přímo pod
Polepšovnou ducha, na němž bude o. s.
Esedra provozovat lesní školku. O projektu

a fungování lesních školek se dá dozvědět
více na www.lesnims.cz, v každém případě se jedná o školku, jejímž principem je
pobyt dětí v přírodě, jako zázemí slouží
maringotka – jako v našem případě, či teepee, iglú nebo srub. Provoz je ekologický
a nezatěžující okolí. Kromě průklestu pozemku, o který se postaral zaměstnanec
obce pan Vasyl Korol, profesí dřevorubec,
a spolupráce při umístění maringotky, kde
výrazně pomohli dobrovolní hasiči, veškeré
práce na přípravě místa brigádnicky zajiš-

Zázemí budoucí lesní školky, která otevírá 2. září
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škola a školka
ťují rodiče dětí, které budou školku navštěvovat, a pracovníci o. s. Esedra. Zpočátku
bude provoz školky jen tři dny v týdnu,
2. září se začíná.
Až tedy půjdete na procházku do lesů
nad Řeží, prohlédněte si místo, kde budou
v přírodě vyrůstat někteří z nejmenších
obyvatel naší obce.
Školka v horní Řeži
Školka Řežeček v soukromém domě
na Červené Skále v červenci ukončila svoji činnost. Rodiče, kteří své děti ve školce
měli, ale i někteří další se intenzivně pustili do převzetí provozu, neboť definitivní
ukončení by znamenalo ztrátu dalších 10
až 15 míst pro umístění předškoláků. Významným motivem byla také veliká spokojenost rodičů i dětí s působením paní učitelky Aleny Vávrové a snaha o to, aby se
dětem věnovala i nadále.

Rodiče ustavili přípravný výbor občanského sdružení, který provoz nové školky
po všech stránkách připravil, a prostřednictvím obce vstoupili do jednání s o. s. Pravý
Hradec o provozování školky. Nakonec se
jako nejlepší řešení ukázalo provozování
školky přímo paní Vávrovou za podpory rodičů a přípravného výboru. Byla tím zajištěna pedagogická nezávislost paní učitelky, na
níž rodičům velmi záleželo. Pedagogickou
pomoc v začátcích slíbila i vedoucí učitelka
z mateřské školy paní Marie Těthalová.
S ohledem na skutečnost, že objekt bývalého Řežečku není již nadále k pronájmu, bude školka fungovat v rodinném
domku v ulici Ke Staré Cestě v horní Řeži.
Zájemci o navštěvování školky na Červené Skále najdou potřebné kontakty a informace na www.husinec-rez.cz/zakladni- a-materska-skola/budoucnost-ms.
JM

Konkurs na ředitele/ředitelku ZŠ a MŠ
Od školního roku 2013/2014 bude mít ZŠ a MŠ Husinec-Řež novou ředitelku.
Dne 15. 5. 2013 proběhlo konkursní řízení na ředitele/ku ZŠ a MŠ Husinec-Řež. Konkursní komise sestavená podle vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, (složená ze 7 členů a 3 odborných poradců), vybrala jako
první z uchazečů Mgr. Janu Chmátalovou, kterou starostka obce jmenovala do funkce dne
23. 5. 2013. Nová ředitelka nastoupí 1. srpna 2013.
Mgr. Jana Chmátalová vystudovala učitelství pro 1. stupeň, má velké zkušenosti jako
pedagog na 1. stupni, zkušenosti z působení na pozici zástupkyně i ředitelky školy. Reference na její práci v předchozích působištích jsou velice pozitivní.
Při této příležitosti bych ráda poděkovala dosavadní paní ředitelce Mgr. Bohunce Vrchotické za její práci, kterou vykonala pro naši školu, a za laskavost, se
kterou přistupovala k dětem i rodičům. Přejeme jí do budoucnosti hodně osobních
i pracovních úspěchů.
IZ
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Čarodějnice

2013

Ani letos neunikly čarodějnice svému
osudu a poslední dubnový den je čekal
obvyklý konec v plamenech. Zatímco ta
naše se vypínala na vysoké hranici u Husinecké skály, kolem se na bicyklu neohroženě proháněla její kolegyně.
Ještě než ale všechno začalo, čekalo
na děti i dospělé loutkové představení Kill
Will, které se kvůli zamračenému nebi pro
jistotu odehrálo ve školce.
V podvečer se už všichni pomalu scházeli u připravené hranice, opékali výborné
buřty a svlažovali hrdla. Letos se významně
zkrátila fronta na nejoblíbenější nápoj, neboť
byly v pohotovosti dvě pípy. Pro děti byl připraven skákací hrad a stánek se sladkým
občerstvením.
Před samotným vzplanutím hranice vystoupil soubor Fuente Ovejuna s představením Mladý Don Quijote. Kus to byl veselý
a vtipný a všem se moc líbil.
A pak už nastal ten správný čas, aby
starostka obce slavnostně zapálila hranici.
Jak oheň sílil, tradičně se rozšiřoval kruh
přihlížejících, kteří unikali před zvětšujícím
Naše vesnice 2/2013

se žárem. Celým večerem provázela kapela
PATEX a ještě před tím, než ti nejmenší museli domů do postýlek, rozzářil se na nebi
velkolepý ohňostroj.
V pozdních hodinách se spustil déšť,
takže se někteří rozešli domů, jiní se schovali pod stany nebo pod deštníky, ale i tak
ještě spousta lidí zůstala, aby si dosyta užila
vzájemného sousedského setkání.
Za přípravu a podporu letošního pálení
čarodějnic si velké poděkování zaslouží
dobrovolní hasiči, LubTrans, s. r. o., a Maňák
Josef – občerstvení U Hřiště.
Za rok tedy při naší nejstarší a nejoblíbenější tradiční akci opět na shledanou!
Jitka Kroupová
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kultura

Sousedská
popovodňová sešlost
Povodně, které se prohnaly na začátku června

spontánně zrodil nápad
uspořádat v sobotu 22. 6.

téměř celou Českou republikou a tedy i Řeží a Husincem, způsobily mnoho vyčíslitelných škod. Přinesly
i spousty ztrát, které se ani
žádnými čísly vyjádřit nedají. Pozitivní zprávou je, že
existuje spousta lidí, kteří
se bez váhání zapojili
do odstraňování škod –
jednotlivci i celé skupiny,
místní nebo z blízkého okolí, profíci i dobrovolníci, co
po nedělním obědě nazují
holiny...
Z tohoto pocitu sousedské sounáležitosti se velmi

v Polepšovně ducha sešlost – jako poděkování
všem pomocníkům a vyjádření podpory zaplaveným.
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Ve spolupráci s OÚ Husinec-Řež jsme zorganizovali akci, na které měli lidé
možnost setkat se pro tentokrát trochu dál od vody
a odpočinout si od starostí
posledních dnů.
Do příjemné atmosféry
sobotního odpoledne skvěle zapadl koncert kytaristy
a zpěváka Zdeňka Bíny,
který dříve působil
například ve skupinách Walk Choc Ice
a –123 min.
Mimo to bylo
do povodňové kasičky vybráno 8 319
korun. Po koncertě
kapely Freeride 15.
června, na kterém
se vybralo 6 477
korun, je to další
nezanedbatelná
částka, která byla
připsána na povodňové konto obce
Husinec-Řež.
Děkuji všem, co
přišli, a také všem, co pomohli akci zorganizovat!
Za Polepšovnu ducha
Pavla Krásová

Naše vesnice 2/2013

kultura

kultura
Připravujeme:

7. 9. – DĚTSKÝ DEN A KONCERT V POLEPŠOVNĚ
Kromě mnoha jiného nám zkomplikovala červnová povodeň i konání
DĚTSKÉHO DNE. Náhradní termín bude snad příjemnou připomínkou
letních prázdnin a volných dní.

DĚTSKÝ DEN SE BUDE KONAT V SOBOTU
7. 9. 2013 NA FOTBALOVÉM HŘIŠTI.
Čas a podrobný program budou včas zveřejněny na nástěnkách a webu
obce. V každém případě už teď můžeme prozradit,
že program by mohl obzvlášť zajímat malé adepty
na piloty a letušky…
Aby si na své přišli i dospělí účastníci Dětského dne (a samozřejmě nejen
oni!), zveme všechny milovníky dobré hudby na KONCERT části hudebníků
Originálního pražského synkopického orchestru, KTERÝ SE BUDE
KONAT 7. 9. 2013 OD 18.00 HODIN V POLEPŠOVNĚ DUCHA.
(Polepšovna ducha také www.polepsovnaducha.cz
a FB Polepšovna ducha)

různé
POJÍZDNÁ PRODEJNA ŠŤASTNÝ

MASO UZENINY
ZMĚNA PRODEJNÍ DOBY od 1. 8. 2013
11.30 – 12.00 h před samoobsluhou v Řeži
12.00 – 12.30 h na parkovišti před Penzionem Hudec
maso, drůbež – možno i na objednávku, uzeniny,
zabijačkové produkty, pomazánky, polévky
Naše vesnice 2/2013
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Myslivecké zvyky a tradice

Kynologie III.
Většina plemen loveckých psů jsou tzv.
stará plemena, která získala svůj standard
a uznání mezinárodní kynologickou federací (FCI) již před lety. Existují však také plemena tzv. nová. I když byli psi těchto plemen šlechtěni již v minulosti, dostalo se jim
uznání až v době relativně nedávné. Mezi
tato plemena patří např. Border teriér a Parson Jack Russel teriér, kteří v poslední době
procházejí velkým nárůstem obliby jak
u myslivců, tak u ostatních chovatelů. Tato
obliba vychází z výhod, které s sebou nese
chov psa vhodného jak pro lovecké, tak
společenské využití. Mnoho lidí hledá malého psa, nenáročného na prostor, množství
stravy, údržbu srsti, a přitom vhodného
k dětem jako domácího společníka a snášenlivého k jiným psům. Obě tato plemena
těmto požadavkům vyhovují. Jen je třeba

Border teriér patří mezi vysokonohé teriéry, má drsnou srst nejčastěji v barvě
grizzly s tříslovými znaky. Je rychlý, vytrvalý, s vynikajícím nosem, ovladatelný, k člověku přítulný, ale na zvěř ostrý. Byl vy-

Jack Russel teriér Sofi

šlechtěn na pomezí Skotska v drsných
přírodních podmínkách, a proto si dodnes
zachoval odolnost, houževnatost, sílu a odvahu při střetnutí např. s liškou.
Dalším novým teriérským plemenem je
Jack Russel teriér. Své jméno dostal

Border teriér

počítat s tím, že potřebují hodně pohybu,
a tak jen krátká procházka v parku je pro ně
nedostatečná.
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Jagdteriér Dona z Bohemia Pebat
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Karelský medvědí pes

od chovatele reverenda Russela, který jej
odchoval z původního hrubosrstého foxteriéra. Původním záměrem bylo vyšlechtit
plemeno, které by rychlostí a vytrvalostí
stačilo honičům, doprovázejícím jezdce
na koních. Vznikl tak temperamentní, vytrvalý, stále poskakující pes, kterému není
cizí práce na povrchu, zato v noře není
zdaleka tak razantní jako např. jagdteriér,
velšteriér či již zmíněný border teriér. Jack

Zajímavé je další plemeno, a to patterdale teriér. Přestože se s jeho chovem
a šlechtěním začalo dříve než s jinými
plemeny teriérů, přes nesporné lovecké
vlohy zatím mezi uznaná plemena nepatří.
Paradoxem je, že je často uváděn jako
předek dalších, a to uznaných plemen,
např. lakeland teriéra či bordera.
Mezi nová lovecká plemena, užívaná
hlavně v severských zemích či v Rusku,
patří karelský medvědí pes či lajka. Se zástupci těchto plemen se můžeme setkat
i u našich chovatelů, stejně tak jako s norskými losími šedými psy. Z dalších plemen,
která se u nás v poslední době častěji ob-

Velšteriér Alton

Patterdale teriér

Russel má bílou srst s barevnými znaky
tříslovými nebo černými. Na rozdíl od border teriéra, který je využíván především pro
mysliveckou praxi, je Jack Russel více
chován jako společenský pes.
Naše vesnice 2/2013

jevují, lze zmínit rhodeského ridgebacka,
gaskoňského baseta či bernského honiče.
Budoucnost ukáže, zda uvedená, případně
i další nová plemena najdou širší uplatnění
pro mysliveckou praxi, nebo spíše zůstanou společenskými psy. V každém případě
je však nutno ocenit a pochválit každého
chovatele a majitele, který se psům věnuje
s láskou a vytváří tak podmínky pro zachování a rozvoj kynologie.
Luboš Smetana
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fkoutl ot u
gra fická příloha
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TOM Řež – Jarní bilance

a tábor Na Ostrůvku
Letošní jaro nám moc hezkých dní
nepřichystalo, i tak jsme ale podnikli několik výletů. V dubnu jsme se jeli podívat
do Železničního muzea ve Zlonicích. Vlakem s několika přestupy jsme dojeli do Zlonic a pokračovali pěšky asi do kilometr
vzdálené vesničky Lisovice, kde se nyní
zlonické muzeum nachází. V objektu bývalého statku jsme měli možnost prohlédnout
si spoustu věcí, které k železnici patří, nebo
už spíše patřily. Na dvoře pak bylo několik
parních lokomotiv, drezína, dokonce i autobus. Pan průvodčí muzea nám o tom všem
zasvěceně vyprávěl, podívali jsme se do
lokomotivy a také do autobusu. Svezl nás
i v malém vagonku taženém malou dieselovou mašinkou. Potom jsme jeli vlakem
zpět do Slaného, kde jsme po prohlídce
centra vystoupali na Slánskou horu. Zčásti
jsme si prošli naučnou stezku, pozorovali
jsme město z několika vyhlídek a proplétali
se mezi čedičovými skalisky. Cestou jsme
našli „kešku“ a nakonec jsme se utábořili
na prosluněné louce. Výlet se podařil,
skvěle jsme využili slunečného dne.
Na květen jsme si naplánovali pěší výlet
do Únětic přes Tiché údolí a zpět přes Levý
Hradec. Chladné počasí a téměř vytrvalý
déšť nás však donutily změnit plány, a proto jsme se vypravili do Prahy. Dopoledne
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jsme navštívili Muzeum MHD ve Střešovicích. Nejvíce nás zaujaly nákladní tramvajové vagony s lokomotivou a salonní vůz,
ve kterém to vypadalo jako v kavárně. Odpoledne jsme se jeli podívat na Karlov
do Muzea Policie, kde byla k vidění spousta zajímavých věcí z oboru dopravní policie, kriminalistiky, četnictva a pohraničníků. V několika dalších místnostech jsme si
také mohli prohlédnout vše, co se týká
hasičů a záchranných jednotek.
A nyní je za námi už i letošní tábor, který se konal 29. 6. – 12. 7. 2013 Na Ostrův-

Hry u táborového ohně (Terapie ohněm)

ku v Milčicích u Blatné. Tábořiště je to
osvědčené a oblíbené, někteří z nás už tu
totiž byli počtvrté. Odjížděli jsme v sobotu
ráno den po vysvědčení od ústavu a už
po poledni nás přivítalo Sanatorium doktoNaše vesnice 2/2013
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ra Robschitze. Toto vyhlášené nervové sanatorium se specializuje na léčbu poruch
způsobených dlouhodobým pobytem ve

Terapie vodou

vzdělávacích ústavech, jako jsou základní
školy, gymnázia, odborné školy a podobně.
Druhý den po příjezdu proběhly velké
vstupní prohlídky, při kterých se posuzovala míra duševních i tělesných postižení.
Výsledek pohovorů byl více než jasný –
všichni do jednoho byli přijati mezi pacienty sanatoria a od dalšího dne se tedy mohlo začít s intenzivní léčbou a účinnými
terapiemi.
Terapeutická léčba byla zaměřena mnoha směry, například terapie dřevem, minulostí, přítomností, zemědělstvím, češtinou,
medem, hudbou, pravěkem, ohněm i vodou, sportem, rukodělnou činností apod.
Za každou splněnou terapii pacienti dostávali vždy večer nový přívěšek, který se
připínal na náramek. Součástí ozdravného
procesu byla také péče každého pacienta
o svou pokusnou myš. Léčba se postupně
Naše vesnice 2/2013

stávala velmi účinnou, proto mohli pacienti
později i dostat vycházky mimo sanatorium, takže jsme se podívali na zámek
v Blatné a viklan v Kadově. Také jsme se
setkali s osazenstvem nedalekého tábora
a strávili s nimi na louce večer plný her.
Letos nám skvěle vyšlo počasí, kromě
dvou bouřek převládalo příjemné letní počasí bez velkých veder. Pacienti sanatoria se
během svého pobytu cítili skvěle, s ošetřujícím personálem ochotně spolupracovali.
Na závěr pobytu tak nezbývalo než konstatovat, že léčba byla nadmíru úspěšná.
Ke zdárnému průběhu velkou měrou přispěla výtečná kuchyně, terapeutickým odborníkem přes stravování byla Mary Těthalová.
Na fyzické i duševní zdraví bedlivě dohlížel
tým věhlasných odborníků ve složení
MUDr. Morseová (Ifča Pínová), King. Barak
Neschopný (Milan Bláha), MUDr. Patricie
Pidlovoká (Šárka Rokůsková), NejDr. Zora
Zmatená (Jitka Kroupová), PrDr. Bohunka
Nebezská (Hanka Šmitáková), Medička Jehlička (Mirka Zrubecká), PUDr. Erik Cvak
(Jirka Šimonovský), zdr. ses. Uršula a Květoslava. Sanatorium s radostí přivítalo i několik odborných návštěv, které nám vypomohly s některými terapiemi. Poděkování patří
i těm, kteří nás podpořili – Asociaci TOM
a manželům Prchalovým.
S obnoveným duševním zdravím jsme
se tedy vrátili domů, abychom užili zbytek
léta. Na podzim nás zase čeká pár výletů,
například dvoudenní výprava na Ještěd,
výlet do Srbska a rezervace Koda a hlavně
na Knínici v období podzimních prázdnin
na konci října.
Za TOM Řež Jitka Kroupová
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Mladí hasiči s poháry a diplomy

Kolektiv mladých hasičů
Již druhým rokem je v naší obci aktivní
Kolektiv mladých hasičů, který vedou
pánové Josef Klouda a Pavel Brtnický
z místního Sboru dobrovolných hasičů.
Zeptala jsme se pana Kloudy, jak práce
s dětmi pokračuje a jaké mají cíle
do budoucna.
Proč jste se rozhodli, že budete vést
malé hasiče?
Je důležité mít své nástupce. Protože
nám ve výchově mladých hasičů vypadly
asi dvě generace, je tedy nutné budoucí
složení hasičů obnovovat a omlazovat.

18

Jak pravidelně se scházíte a kolik dětí
hasičský kroužek navštěvuje?
Scházíme se pravidelně každý čtvrtek
odpoledne, děti si vyzvedáváme v družině,
ti starší už přijdou sami. Celkem se vždy
sejde kolem deseti až dvanácti dětí. Jak
kluci stárnou a jdou do puberty, myslí už
bohužel na jiné věci a na hasiče jim nezbývá čas.
Co všechno s klukama nacvičujete a jak
jim to jde?
Učíme je hlavně všestrannosti. Zejména
hasičské prevenci, hasičské odbornosti
Naše vesnice 2/2013
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a teorii při zásazích, také bezpečnosti, aby
nedocházelo ke zbytečným úrazům vlivem
například zbrklosti. Trénujeme také zdravovědu, topografii a vázání uzlů.
Jakých soutěží se účastníte a jak jste
úspěšní?
Účastníme se celostátní hry Plamen,
dále lokálních, okrskových soutěží v požárním sportu a ostatních disciplínách. Zatím
nejsme nějak výrazně úspěšní, protože
ještě tak trochu tápeme, takže se máme
stále co učit.
Určitě je tedy stále co vylepšovat. Jaké
máte cíle do budoucna?
Předpokládám, že do roka, do dvou let
bychom se mohli výrazně zlepšit a mohli
předávat svoje zkušenosti zase těm úplně
nejmladším, kteří, doufám, se k mladým
hasičům přidají.
Jistě byste byli rádi, aby kluci, jak
budou odrůstat, u hasičů zůstali. Co jim
jako starším pak můžete nabídnout,
čeho všeho mohou v tomto oboru
dosáhnout?
Jeden z mých „žáků“ to kdysi skutečně
dotáhl daleko, stal se velitelem hasičů
v Aero Vodochody, nyní působí někde
na kraji. Každý z kluků, který by chtěl u hasičů zůstat, se může dál i vysokoškolsky
vzdělávat, uplatnění pak třeba najde jako
velitel zásahových jednotek.
Na závěr bych rád poděkoval za podporu rodičům. Pro práci s mládeží bychom
uvítali také větší podporu naší základní
organizace, není možné nechávat vše jeNaše vesnice 2/2013

Soustředění před závodem

nom na vedoucích, neboť je to náročná
práce. Dříve bývaly podmínky více benevolentnější, v dnešní době je už kladen velký
důraz na bezpečnostní předpisy pro práci
s dětmi.
Tento rozhovor vznikal přímo na soutěži
družstev mladších a starších žáků
ve štafetě dvojic a štafetě 4 × 60 m, kterou pořádal Sbor dobrovolných hasičů
Dolínek. Svěřenci pánů Kloudy a Brtnického dosáhli nečekaného úspěchu –
1× zlatá, 1× stříbrná a 2× bronzová
medaile!
Jitka Kroupová

19

žijeme spolu

Jak jsme prožívali povodně
v areálu ÚJV Řež, a. s.
Zkušenosti z povodní roku 2002, dobře
nastavené protipovodňové plány a taky
trochu štěstí – to byla realita povodní
2013 v areálu ÚJV Řež, a. s.
Stejně jako obyvatelé obce Husinec-Řež
s obavami hleděli na Vltavu, která se nezadržitelně blížila k vrcholkům náplavky,
a bylo třeba přijmout zásadní opatření,
i vedení společnosti povolalo do „služby“
krizový štáb. Sešel se již v neděli 2. června,
protože, jak řekl generální ředitel Aleš
John, nebyl čas na hrdinství, bylo nutné
reagovat rychle a na místě. Logicky, když
obec vyhlásila 3. stupeň povodňové aktivity
(SPA), nebyly obavy o osud areálu ÚJV Řež,
a. s., liché. Všichni měli v paměti scény

z roku 2002, kdy se dalo jezdit od budovy
k budově na lodičce a archivy i zařízení
v suterénních místnostech se staly úkrytem pro zmatené ryby.
Připraveni na to nejhorší
První stupeň ale byl jen předehrou k dalšímu dramatickému vývoji. Už v jedenáct
hodin v pondělí krizový a povodňový štáb
vyhlašuje 2. SPA a rozebíhá se celá řada
opatření. Jsou vyklízeny suterénní prostory
a přízemní pracoviště, archivy, knihovna,
celotělový počítač a další. Všechny radioaktivní zářiče jsou zajištěny a jsou odklizeny
veškeré nebezpečné látky (chemikálie,
závadné látky), stavební činnost v areálu

Úspěšní dražitelé předali starostce Husince výsledek aukce – šek na 125 tisíc korun.

20

Naše vesnice 2/2013

žijeme spolu
zastavena, prostor opouští všechna vozidla
a později i zaměstnanci, jejichž přítomnost
nebyla bezpodmínečně nutná k zabezpečení areálu. Z preventivních důvodů jsou
zatopeny sběrné nádrže na odpadní vody.
V úterý je čerpána voda z průsaků nízko
položených míst a začíná se, ve spolupráci
s Metrostavem, navážet zemina a kamení
na zpevnění hráze oddělující areál ÚJV Řež,
a. s., a Vltavu v tom nejkritičtějším místě.
Večer začíná řeka snižovat průtok a do rána
je to nejhorší za námi. Už ve středu přecházíme na 1. SPA a v pátek se vracíme
k „normálnímu“ životu. Týden utekl tak
rychle, že lidé, kteří přišli o víkendu uklízet,
ani nechtěli věřit, že od vyhlášení 3. SPA
v obci neutekl ani týden. Areál ÚJV Řež,
a. s., povodně 2013 přečkal, především
nikdo nebyl zraněn, což je ten nejpodstatnější výsledek, a nedošlo ani ke kontaminaci ovzduší ani vody, což je výsledek
kvalitních a včasných protipovodňových
opatřeních. Škody se začínají sčítat, ale
s těmi z povodní 2002 se nedají srovnat.
Rádi pomůžeme
Voda opadla a nastaly starosti, strach
z vody nahradilo úsilí dát všechno zpět
do pořádku. Tak by se daly označit dny
na konci června. ÚJV Řež, a. s., a Centrum
výzkumu Řež, s. r. o., tradičně v červnu
pořádají společné Letní setkání zaměstnanců, kde se sejdou jak ti, kteří pracují
v Řeži a v Praze, tak i někteří pracovníci
z dalších dceřiných společností z celé
republiky – Brna, Plzně i Uherského Brodu.
V tomto roce však nebyla největší pozornost upřena na vítěze již 10. fotbalového
turnaje o pohár generálního ředitele, ani
k půvabným muzikantkám ze skupiny
Apple, ale k dražbě.
Naše vesnice 2/2013

V rámci Letního setkání zaměstnanců
byla vyhlášena aukce, jejíž výtěžek byl
určen pro obec Husinec-Řež právě na
odstraňování popovodňových škod. Dobře
desítka zájemců se potom v akci utkala
o čtyři grafické listy významného českého
malíře a grafika Františka Grosse (1909–
1985). Vtipné hlášky, povzbuzování, jeden
z dražitelů na telefonu až v dalekém Brně

Aleš John předává dar ÚJV Řež, a. s., obci
Husinec.

a konečný výsledek? Ředitelé čtyř našich
dceřiných společností Centrum výzkumu
Řež, EGP Invest Uherský Brod, ÚAM Brno
a VZÚ Plzeň vydražili obrazy celkem za
125 500 Kč, které v podobě šeku za slavnostních famfár hned předali Ing. Ivaně
Zrzavé, starostce obce Husinec-Řež.
Ta ovšem ještě ani nestačila vysušit
slzu, kterou měla v oku, když jí Aleš John
za celou společnost ÚJV Řež, a. s., předal
šek na dalších 100 000 Kč, jako vyjádření
solidarity a pomoci obci, se kterou jsme
spojeni od roku 1955 v dobrém i zlém. To
spolu s dobrovolnickou sbírkou mezi
zaměstnanci představuje celkovou popovodňovu pomoc ve výši 231 800 Kč. Určitě
se budou hodit.
Vladimír Věrčák
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XC Řež
Vážení přátelé, kamarádi, potencionální i pravidelní faktičtí sponzoři!
S politováním vám sděluji, že vzhledem k masivní povodni, která letos opět postihla
naši obec, jsme se po poradě s organizačním týmem rozhodli letošní ročník oblíbeného
a již tradičního závodu Cross Country Řež odvolat a nekonat.
Vzhledem ke skutečnosti, že řada tradičních sponzorů byla postižena povodní přímo
a další z nich (obec Husinec, ÚJV) evidentně potřebují finanční prostředky směrovat na nápravu povodňových škod, považujeme za rozumné nezatěžovat letos naše věrné sponzory
žádostmi o přispění na závod. Dalším důvodem je i to, že část trati, která vede bezprostředně kolem vltavského břehu, je v současné době obtížně sjízdná a některé úseky
(např. pod klecanským lomem) velmi pravděpodobně nebudou bezpečně sjízdné ani v původně zamýšleném termínu závodu.
Budu rád, když naše rozhodnutí pochopíte, akceptujete a nezanevřete na nás. Vynasnažíme se závod uspořádat opět v roce 2014.
Tomáš Bartík

Vítáme naše nové spoluobčánky:
Elenu Čížkovou, Annu Fišerovou, Zuzanu
Geierovou, Beátu Keppertovou, Tomáše Koláře
a Evelínu Krýslovou.

Starostka a obecní zastupitelstvo
projevují upřímnou soustrast rodinám
paní MUDr. Jiřiny Čechové,
paní Květoslavy Kebrtové,
paní Ivany Malé,
pana Bohumila Pleváka,
paní Ludmily Těthalové,
pana RNDr. Milana Vindušky, CSc.
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Tajenka křížovky ukrývá jméno prvorepublikového politika, senátora a poslance
(1869–1935), který si v Řeži postavil vilu a zastával v naší obci funkci starosty.
VODOROVNĚ: A. Hrdina; svazek obilí. B. Zvuková shoda na konci veršů; křik; skoba. C. Státní převrat;
označení plastových lahví; aspik. D. Iniciály šansoniéra Montanda; kus trávy s hlínou; označení
pro čárový kód; arabské jméno. E. TAJENKA. F. Místo v dole; severský přežvýkavec; orgán zraku;
osobní zájmeno. G. Nápoj nevalné chuti; tvoje; nervový záškub v obličeji. H. Obyvatelstvo; německy
„babička“; pohyb šachovou ﬁgurou. I. Návod; 365 dní.
SVISLE: 1. Český granát. 2. Lihovina; ruské pohoří oddělující Evropu a Asii. 3. Zahradní nářadí;
název insekticidu; označení kamionové přepravy. 4. Název písmene; přeložka; sodovka. 5. Štiplavá
pochutina; hlt; předložka. 6. Sada; iniciály divadelníka Buriana; temnota. 7. Národní výbor; zkratka
bývalých Restaurací a jídelen; vařené tučné vepřové. 8. Ocas; slovensky „jaká“; ukazovací zájmeno.
9. Pruh; zkratka nemocničního oddělení; tímto způsobem. 10. Bicykl; světová strana. 11. Druh houby.
NÁPOVĚDA: D. Ean. 1. Pyrop.
VYLUŠTĚNÍ Z MINULÉHO ČÍSLA: Močidla.
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Jitka Kroupová
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inzerce

KAŽDÁ
ŽENA MŮŽE
BÝT KRÁSNÁ
NOVĚ OTEVŘENÉ KOSMETICKÉ
STUDIO V HUSINCI-ŘEŽI

MOBIL

777 304 708

Nabízíme nejmodernější kosmetickou péči pro ženy i muže přírodními
kosmetickými značkami PEVONIA, DECLEOR a LE CHÉRVE LE CHATON.
Provozní doba:
Pondělí – Pátek, po předchozí telefonické domluvě

BONITA BEAUTY STUDIO
Slunečná 273, 260 58 Husinec-Řež
www.bonita-studio.cz
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Rozhovor
s pamětníkem
Další povídání o časech minulých se
tentokrát bude týkat Husince, kde
od svého narození žije dnes už třiaosmdesátiletý pan Jaroslav Hloušek. Přestože domek, kde bydlí se svou paní,
zasáhly červnové povodně, nejhorší
úklidové práce už mají za sebou, takže
se ochotně podělil o své vzpomínky.

ním pozemku tento náš současný dům.
Tehdejší starosta Václav Nebeský mého
tátu ujišťoval, abychom se o pozemek nebáli, ale Nebeský se pak nevrátil z koncentračního tábora a obecní úřad nám dům
vzal, protože je na cizím pozemku. Museli
jsme si tedy náš vlastní dům znovu od obce koupit.

Vy jste vyrůstal přímo v tomto domku?
Kdepak, my jsme měli původně dům
hned u vody, ale v roce 1940 nám ho vzala
velká voda. Postavili jsme si tedy na obec-

Čím byl váš tatínek?
Můj táta jezdil na vodě do Hamburku.
Potom za první republiky před válkou byl
tady v Husinci převozníkem. Přes řeku měl

Husinec na historické pohlednici

Naše vesnice 2/2013
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Husinecká ulice vyfotografovaná ze stejného místa jako historická pohlednice

natažený drát, ke kterému byla přivázaná
loď, takže to jelo skoro samo. Jako kluk
jsem mu také pomáhal převážet. Jednou
jsem dokonce převážel herce Jindřicha
Plachtu, který se moc divil, že jsem ho
poznal, a říkal mi: „Ty kluku, neutopíš
nás?!“ Jelikož by se ale jenom přívozem
neuživil (za jednu cestu se platilo 20 haléřů), tak tu kromě přívozu provozoval i rybolov, v dřevěných sádkách měl kapry, pstruhy, úhoře a plno dalších ryb. S místními
sedláky pak provozoval výměnný obchod –
celý rok k nim chodil pro vajíčka a mléko
a na Vánoce za to pak dostali kapry. Takhle
to tu na venkově dřív chodilo.
Jaké bylo vaše dětství v Husinci?
Do školy jsem necelý měsíc chodil
do Klecan. Tam se chodívalo pěšky, za každého počasí. Nechodilo se však po silnici,
ale po pěšinkách, které už dávno zanikly,
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když je zabral klecanský lom. V roce 1936
nás pan řídící Biel slavnostně odvedl z Klecan zpět do Řeže do nově otevřené školy.
Měl jsem tu hodně kamarádů, říkali nám, že
jsme syčáci! Dělali jsme spoustu lumpáren,
ale byly jiné, než jaké dělají děti dnes. Když
jsme šli krást třešně a ulomil jsem malou
větvičku, tak do mě nic do večera nebylo!
To byl tenkrát hřích a litoval jsem toho.
Jaký býval život u řeky?
Já ještě pamatuju, když tu jezdívali voraři, vždycky přistáli v Řeži před hospodou
u Listíků. Jako kluci jsme pokaždé skočili
do vody a už jsme plavali s nimi na vorech.
Obdivovali jsme, jak to na nich měli zařízené. Na voru měli rozdělaný oheň, na kterém si vařili. Já jsem se ptal, kde berou
vodu, tak měli mezi kládami díru, a odtud ji
z řeky brali. Na mou námitku, že je to voda
z řeky, odpověděli, že kdepak, tady je čistá!
Naše vesnice 2/2013
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A na další dotaz, kam chodí na záchod,
ukázali o tři metry dál…
Kolem řeky bylo vůbec hodně živo. Například u vody byla vždy spousta hus.
Každý večer se šly pak husy samy domů
a byly tak chytré, že každá věděla, do kterého stavení patří a samy se rozcházely
do svých domovů.
Koupání v řece tu bylo krásné, voda
byla teplá, břehy byly obležené hlavně
Pražáky, kteří jsme jezdili nebo chodili
na výlet. V zimě tu Vltava skoro každým
rokem zamrzala, nejprve zamrzla v Řeži,
u nás v Husinci až později, protože tu byl
proud.
Jezdívalo tu hodně výletních lodí do
Mělníka, přistávaly v Klecánkách a pak až
v Libčicích. Často jsme pak jezdili na Mělník na vinobraní. Na zámku jsme se tam
setkávali s Jendou Listíkem, synem paní
hostinské z Řeže, který tam pracoval jako
vrchní číšník.
Věnovali jste se nějakým sportům?
Jako kluk jsem hrál fotbal. Měli jsme tu
také oddíl vodních skautů, velitele nám
dělal Václav Paneš. Často jsme jezdili na
vodu – na Sázavu, na Vltavu… Všechno
v době, kdy ještě nebyly postavené přehrady. Jako skauti jsme tu také pořádali v hospodě bál, to bylo už po únorové revoluci.
Jaké bývaly v Husinci obchody a kdy
zanikly?
Pamatuju, že tady bývala trafika a dva
obchody – u Srbů a u Panešů, kde se prodávalo od všeho něco. Dále dvě hospody,
jednu měla paní Milerová, která sem přišla
Naše vesnice 2/2013

v roce 1936, předtím patřila panu Táborskému. Druhá hospoda patřila Tichým,
kteří tu měli velké zahradnictví, patřily jim
pozemky až k lomu. Za první republiky tady
bývalo posvícení a pouť, u vody byly kolotoče a houpačky…
Mezi Husincem a Řeží u Husinecké skály bývaly dva kamenolomy, na Vltavě byly
pontony, na které se nakládal vytěžený
kámen. Jako kluci jsme tam chodili a jezdili jsme na vozíkách, které přepravovaly
kamení. Při nešťastné události tenkrát padající kámen zabil pana Hořánka.
Zasáhly vás povodně. Jak často býval
dřív Husinec zaplavený?
Největší povodně, co já pamatuju, byly
ve čtyřicátém roce, kdy nám to, jak už jsem
říkal, vzalo původní dům. Voda tenkrát zaplavila současnou ulici K Lomu, která vede
kolem nás. Tenkrát byla ale asi o půl metru
níž, asfaltováním se její výška za ta léta
hodně zvedla. Náš současný domek vyplavila voda až v roce 2002, kdy nám koukala
z vody jen špička střechy.
Po čem se vám v Husinci stýská? Co tu
dřív bylo, ale už není?
Nejvíc se mi stýská po lidech, kteří už
tady nejsou. Po sousedech, kteří bývali takoví domáčtější… Bývalo to lepší než nyní.
Kdybyste měl tu moc, co byste tady
v obci změnil?
Snad jen tu vodu, aby nám sem už
nepřišla.
Děkuji za rozhovor.
Jitka Kroupová
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foto na závěr

Někteří ani s domem pod vodou na mokrý živel nezanevřeli a třeba i s lodí
pomáhali, kde se dalo. Potěšte se i vy pohledem na nezdolný optimismus.

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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