Letní vydání

Naše vesnice

2/2015

Čarodějnice
2015

Letos hranici zapalovali pod dozorem
zkušených naši malí hasiči.

zastupitelstvo
Souhrn usnesení k zápisu č. 2/2015
ze zasedání zastupitelstva obce
konaného dne 2. 3. 2015
usnesení č. 1/2/2015: ZO pověřuje místostarostku projednáním a návrhem optimální
procedury pořízení změny nebo nového územního plánu obce.
usnesení č. 2/2/2015: ZO bere na vědomí výzvu obyvatel Husince doručenou na OÚ dne 9. 2.
2015 vyzývající zastupitele nezahrnout do připravované změny územního plánu obce
žádost o změnu funkce území mj. parc. č. 1/1 k. ú. Husinec u Řeže. Změna by umožňovala
vybudování přístavu, s jehož existencí podepsaní nesouhlasí.
usnesení č. 3/2/2015: ZO schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti a podpis smlouvy
o zřízení věcného břemene – služebnosti číslo IV-12-6400538/001 „Husinec – Řež –
Červená skála“ o umístění, provozování a údržbě zařízení distribuční soustavy –
trafostanice – se společností ČEZ Distribuce, a. s., na pozemku parc. č. 218/124 v k. ú.
Husinec u Řeže, obec Husinec. Výzva je přílohou č. 1 tohoto usnesení.
usnesení č. 4/2/2015: ZO schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti a podpis smlouvy
o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. EP-126002605/VB/01 „Husinec Řež parc. č. 328/1 – přeložka kNN“ o zřízení, umístění
provozování a údržbě zařízení distribuční soustavy – zemního kabelového vedení NN – se
společností ČEZ Distribuce, a. s., na pozemcích parc. č. 323/1 a 328/1 v k. ú. Husinec
u Řeže, obec Husinec.
usnesení č. 5/2/2015: ZO souhlasí s vyvěšením vlajky Tibetu v rámci kampaně Vlajka pro
Tibet dne 10. 3. 2015.

Souhrn usnesení k zápisu č. 3/2015
ze zasedání zastupitelstva obce
konaného dne 13. 4. 2015
usnesení č. 1/3/2015: ZO bere na vědomí rezignaci Petry Novotné ze SNK Společně pro
Husinec a Řež na funkci zastupitelky k 1. 4. 2015 a nástup Ing. Tomáše Pfeifera ze SNK
Společně pro Husinec a Řež do funkce člena zastupitelstva k 2. 4. 2015. Podepsaný slib
a kopie osvědčení jsou přílohou č. 1 tohoto zápisu.
usnesení č. 2/3/2015: Obec Husinec schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „ Rekonstrukce
povrchu v ulici Zahrádky“ z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst a závazek
spolufinancování akce v minimální výši 5 % z celkových uznatelných nákladů akce.
usnesení č. 3/3/2015: ZO schvaluje vyhlášku obce č. 1/2015 o systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na
území obce Husinec ve znění přílohy č. 2 tohoto zápisu.
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usnesení č. 4/3/2015: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2015 ve znění přílohy č. 3 tohoto
zápisu.
usnesení č. 5/3/2015: ZO bere na vědomí přijatá opatření týkající se porušení rozpočtové
kázně ZŠ a MŠ Husinec-Řež.
usnesení č. 6/3/2015: ZO, příslušné podle §6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb.
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon)
rozhodlo z vlastního podnětu o pořízení nového územního plánu (ÚP) pro obec Husinec.
usnesení č. 7/3/2015: ZO bere na vědomí stav jednání pověřených zastupitelů s developery
ve věci developerského projektu Nad Údolím a pro případná další jednání ve věci ukládá
pověřeným zastupitelům, aby o zastavovací studii jednali jako o součásti investiční
smlouvy.
usnesení č. 8/3/2015: ZO souhlasí s budoucím nabytím části pozemků parc. č. 476/46
a 476/47 k. ú. Husinec u Řeže včetně budoucího chodníku pod podmínkou vybudování
chodníku a veřejného osvětlení až k pozemku č. p. 218/268 k. ú. Husinec u Řeže tak, aby
bylo zajištěno napojení na již existující chodník.
usnesení č. 9/3/2015: ZO pověřuje Bc. Dušana Soukupa zajištěním koupě CAS K25 LIAZ,
který odprodává město Loštice, a informováním zastupitelstva o postupu koupě.
usnesení č. 10/3/2015: ZO schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti a podpis
smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti číslo IV-12-6003073/001 „Husinec
u Řeže, pč. 320/5, TS Bytovky (Řež)“ o umístění, provozování a údržbě zařízení distribuční
soustavy – trafostanice – se společností ČEZ Distribuce, a. s., na pozemku parc. č. 320/5
v k. ú. Husinec u Řeže, obec Husinec.
usnesení č.11/3/2015: ZO schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti a podpis
smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti číslo IV-12-6400605/001 „Husinec
u Řeže, pč. 444/26, TS Kondysek“ o umístění, provozování a údržbě zařízení distribuční
soustavy – trafostanice – se společností ČEZ Distribuce, a. s., na pozemku parc. č. 444/26
v k. ú. Husinec u Řeže, obec Husinec.

Souhrn usnesení k zápisu č. 4/2015
ze zasedání zastupitelstva obce
konaného dne 25. 5. 2015
usnesení č. 1/4/2015: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2015 ve znění přílohy č. 1 tohoto
zápisu.
usnesení č. 2/4/2015: ZO schvaluje jednací řád ZO Husinec ve znění přílohy č.2 tohoto zápisu.
usnesení č. 3/4/2015: ZO schvaluje smlouvu na koupi hasičského vozu od SDH Loštice ve
znění přílohy č. 3 tohoto zápisu.
usnesení č. 4/4/2015: ZO schvaluje záměr prodeje nemovitostí v k. ú. Husinec u Řeže, obec
Husinec, okres Praha-východ, a to: pozemku parc. č. st. 917 (zast. pl.) o výměře 1 m2,
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který byl vytvořen geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 986-1/2015,
vyhotoveným Oregon Star, s. r. o., dne 20. 1. 2015, rozdělením původního pozemku parc.
č. 10/1 (zahrada) o původní výměře 1345 m2, ve vlastnictví obce Husinec (vedeno na LV
10001) a pozemek č. parc. 10/49 (zahrada) o výměře 25 m2, který byl vytvořen
geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 991-8/2015, vyhotoveným Oregon Star,
s. r. o., dne 20. 4. 2015, rozdělením původního pozemku parc. č. 10/1 (zahrada) o původní
výměře 832 m2, ve vlastnictví obce Husinec (vedeno na LV 10001).
Tento záměr je schvalován zastupitelstvem obce na žádost vlastníků pozemků parc. č.
10/5, jejichž stavby na uvedených pozemcích zasahují rovněž na obecní pozemky.
S ohledem na potřebu řádného vypořádání vlastnických vztahů je záměrem obce prodat
uvedené pozemky žadatelům.
usnesení č. 5a/4/2015: ZO schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti a podpis
smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti číslo IV-12-6003073/VB/01 – Husinec
– Řež – Bytovky 1, TS ELTRAF, kVN, kNN o zřízení, umístění a provozování a údržbě
zařízení distribuční soustavy na pozemcích č. parc. 313/133, 320/2, 320/5, 320/9,
320/10, 320/15 v k. ú. Husinec u Řeže, obec Husinec se společností ČEZ Distribuce, a. s.,
zastoupenou společností Maděra a Šípek, spol. s r.o., se sídlem Kluk č. p. 116, Poděbrady
jako oprávněným.
usnesení č. 5b/4/2015: ZO schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti a podpis
smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti o zřízení, umístění, provozování
a údržbě podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě „Husinec, Červená
Skála III. – 41 RD_11010-015498“ na pozemku č. parc. 218/268 v k. ú. Husinec u Řeže,
obec Husinec se společností O2 Czech Republic, a. s., jako oprávněným a společností
SUDOP GROUP, a. s., jako vedlejším účastníkem.
usnesení č. 5c/4/2015: ZO schvaluje zřízení věcných břemen – služebností a podpis smlouvy
o smlouvě budoucí o služebnostech inženýrských sítí a smlouvy o služebnostech
inženýrských sítí o zřízení umístění, provozování a údržbě kanalizační, vodovodní
a plynové přípojky na pozemku č. parc. 468/1 v k. ú. Husinec u Řeže, obec Husinec
s panem Mgr. Ing. Jiřím Nováčkem, bytem Na Kampě 514/9, Praha 1 jako oprávněným.
usnesení č. 5d/4/2015: ZO schvaluje zřízení věcných břemen – služebností a podpis smlouvy
o smlouvě budoucí o služebnostech inženýrských sítí a smlouvy o služebnostech
inženýrských sítí o zřízení umístění, provozování a údržbě kanalizační a vodovodní
přípojky na pozemku č. parc. 385/20 v k. ú. Husinec u Řeže, obec Husinec s panem
Václavem Srbou, bytem Zahradní 14, Husinec jako oprávněným.
usnesení č. 6/4/2015: ZO pověřuje Ing. K. Plavce jednáním s majiteli pozemku parc. č. 476/42
v k. ú. Husinec u Řeže a případně dalšího dotčeného pozemku za účelem případné koupě
pozemku obcí pro výstavbu chybějící části chodníku.
usnesení č. 7/4/2015: ZO schvaluje účelový finanční dar ve výši 50 000 Kč oddílu 5101 TOM
Řež na opravu střechy domu v Knínici č. p. 15, parc. č. st. 19, obec Libouchec, k. ú. Knínice
u Libouchce.
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Jednací řád zastupitelstva obce
HUSINEC
Článek 1

Úvodní ustanovení
Jednací řád zastupitelstva obce upravuje v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, v platném znění, přípravu, obsah a průběh jednání zastupitelstva, včetně
způsobu, jímž se zastupitelstvo usnáší. Dále vymezuje náležitosti potřebné k rozhodování
a způsobu kontroly přijatých usnesení a uložených úkolů.
Zastupitelstvo vychází při výkonu své působnosti ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění.
Zastupitelstvo má 9 členů zvolených v komunálních volbách.
Článek 2

Zasedání zastupitelstva
1. Přípravu jednání zastupitelstva organizuje starostka obce společně s dalšími členy zastupitelstva. Řádné zasedání zastupitelstva se koná v intervalech podle potřeby, nejméně však 1x za 3 měsíce.
2. Je-li to účelné, určí starosta odpovědnost za zpracování materiálů, expertiz a posudků
potřebných pro projednání bodů programu.
3. Zasedání zastupitelstva svolává a řídí zpravidla starosta. Starosta je povinen svolat
zasedání zastupitelstva obce, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů zastupitelstva
obce, nebo hejtman kraje. Zasedání zastupitelstva obce se koná nejpozději do 21 dnů
ode dne, kdy žádost byla doručena obecnímu úřadu. Nesvolá-li starosta zasedání zastupitelstva obce, učiní tak místostarosta, popřípadě jiný člen zastupitelstva obce.
4. Zasedání zastupitelstva se svolává písemnou pozvánkou, kterou členové zastupitelstva
obdrží nejpozději 7 dnů před termínem jeho konání. Pozvánka obsahuje navržený program zasedání, datum, hodinu a místo konání a materiály pro zasedání zastupitelstva.
Pozvánka může být zaslána elektronicky.
5. Návrhy na zařazení dalších bodů do programu zasedání připravovaného zastupitelstva
mohou být podány jeho členy a výbory. K návrhu musí být připraveny materiály a musí být předložen členům zastupitelstva nejméně 10 dnů před termínem konání. O zařazení návrhů přednesených v průběhu zasedání zastupitelstva obce na program jeho
jednání rozhodne po zdůvodnění navrhovatelem zastupitelstvo obce.
Naše vesnice 2/2015
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Článek 3

Průběh jednání na zasedáních zastupitelstva
1. Členové zastupitelstva jsou povinni účastnit se každého zasedání zastupitelstva, plnit
úkoly, které jim zastupitelstvo uloží, hájit zájmy občanů obce a jednat a vystupovat tak,
aby nebyla ohrožena vážnost jejich funkce.
Pokud se člen zastupitelstva nemůže z vážného důvodu na jednání dostavit, je povinen
se předem omluvit starostovi nebo místostarostovi. Předčasný odchod ze zasedání se
oznamuje předsedajícímu.
2. Předsedající zahajuje zasedání ve stanovenou hodinu, nejpozději však do 30 minut od
stanoveného začátku jednání.
Jestliže při zahájení jednání nebo v jeho průběhu není přítomna nadpoloviční většina
všech členů zastupitelstva, ukončí předsedající zasedání. Do 15 dnů se koná jeho náhradní zasedání, které je svoláno postupem uvedeným v článku 2 výše.
3. Předsedající řídí zasedání tak, aby mělo pracovní charakter a věcný průběh. Ke každému jednotlivému bodu programu zasedání vystoupí jako první jeho předkladatel, poté
se mohou vyjádřit členové zastupitelstva, po nich veřejnost. Předsedající dává slovo
řečníkům, kteří mají právo přihlašovat se do rozpravy, v pořadí, v jakém se přihlásili.
V případě potřeby může předsedající pověřit jiného člena zastupitelstva organizováním
rozpravy. Osoby mající právo vyjadřovat svá stanoviska k projednávaným věcem, mohou vystoupit k projednávané záležitosti pouze dvakrát, souhrnná délka jejich vystoupení je maximálně 5 minut. Tato lhůta se nevztahuje na předkladatele, který svým výkladem zahajuje projednávání bodu programu zasedání a ostatní zastupitele. Na závěr
má předkladatel právo vystoupit a navrhnout usnesení.
4. Ten, komu bylo uděleno slovo, mluví k projednávané věci. Odchyluje-li se od projednávaného tématu nebo překročí stanovenou lhůtu, je na tuto skutečnost upozorněn a po
opětovném upozornění mu může být slovo odňato.
5. Člen zastupitelstva, který se v průběhu rozpravy přihlásí k technické poznámce nebo
odpovědi na ni, dostane neprodleně slovo, ale jeho vystoupení nesmí překročit dobu
jedné minuty. Překročí-li tuto dobu nebo nemá-li jeho vystoupení charakter technické
poznámky, předsedající mu odejme slovo.
6. Po zahájení hlasování se již nelze hlásit o slovo a vznášet technické poznámky.
7. Nikdo nesmí rušit předsedajícího ani jiného řečníka. Ruší-li někdo opakovaně zasedání,
může být předsedajícím vykázán ze zasedací síně, pokud se nejedná o člena zastupitelstva. Pokud nedojde k obnovení pořádku, může předsedající zasedání na nezbytně
nutnou dobu přerušit.
8. Jednání o věci zařazené na program zasedání zpravidla uvádí předkladatel. Teprve pak
předsedající zahájí k tomuto bodu rozpravu.
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Článek 4

Usnesení ze zasedání a způsob hlasování
1. K platnému usnesení zastupitelstva nebo volbě je třeba souhlasu nadpoloviční většiny
všech členů zastupitelstva. Předkladatel bodu pro jednání zastupitelstva zpracuje
a předloží návrh na usnesení. Návrhy usnesení se podávají písemně, případně jinou
vhodnou formou tak, aby s návrhem usnesení byli všichni zastupitelé seznámeni, před
zahájením hlasování. Zpracování konečného návrhu je možno uložit návrhové komisi.
2. Byly-li uplatněny pozměňující návrhy k předloženému návrhu usnesení či předloženému materiálu ke schválení, dá předsedající hlasovat nejprve o těchto pozměňujících
návrzích v opačném pořadí, než jak byly podány, a poté o ostatních částech návrhu.
3. V případě, že je předložen návrh usnesení v několika variantách, hlasuje zastupitelstvo
obce postupně o všech variantách, v pořadí, jak byly podány.
4. Usnesení musí odpovídat projednávané problematice. Závěry, opatření a způsob kontroly je třeba formulovat přesně a stručně. Současně se uvádějí termíny ke splnění
ukládaných úkolů a zodpovědné osoby.
5. V případě, že se při jednání zastupitelstva objeví nové okolnosti, které vyžadují přepracování předložené zprávy nebo návrhu usnesení, rozhodne zastupitelstvo, že bude
o věci jednat na svém dalším zasedání.
6. Zastupitelstvo hlasuje veřejně, zvednutím ruky. Tajně zastupitelstvo hlasuje, pokud
o tomto způsobu rozhodne hlasováním.
Článek 5

Zápis z jednání zastupitelstva
1. Zapisovatel pořídí zápis ze zasedání zastupitelstva do 7 dnů po jeho skončení. Ověřovatelé ověří zápis nejpozději do následujících 3 dnů po jeho vytvoření. Tento dokument
je uložen na obecním úřadu k veřejnému nahlédnutí. Zápisy se zároveň zveřejňují na
internetových stránkách obce.
2. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce obsahuje:
- pořadové číslo jednání a jméno předsedajícího a ověřovatelů
- počet přítomných, včetně změn v průběhu zasedání
- schválený program jednání
- jména řečníků a stručně jejich vystoupení
- podané návrhy, průběh a jmenovitě výsledky hlasování
- přijatá usnesení
- skutečnosti, na jejichž zaznamenání trvá kterýkoliv člen zastupitelstva
3. Jednotlivá usnesení nabývají platnosti dnem schválení. Účinnosti nabývají usnesení
dnem schválení, není-li v textu usnesení nebo v příloze uveden termín pozdější.
4. Námitky proti obsahu zápisu může vznést kterýkoliv člen zastupitelstva. Tyto námitky
Naše vesnice 2/2015
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se předkládají písemně nejpozději 10 dnů před zasedáním zastupitelstva obce prostřednictvím obecního úřadu. O námitkách člena zastupitelstva proti zápisu rozhodne
zastupitelstvo na svém nejbližším zasedání.
Článek 6

Závěrečná ustanovení
1. Všechny změny a doplňky jednacího řádu zastupitelstva obce podléhají schválení zastupitelstvem.
2. Tímto jednacím řádem se ruší dosavadní jednací řád ze dne 1. 1. 2011.
3. Tento jednací řád nabývá platnosti dnem schválení a účinnosti dne 25. 5. 2015.
Mgr. Jana Münzbergerová, starostka

Události posledních tří měsíců bleskově
• Firma Povodí Vltavy se pustila do úpravy břehu řeky v Řeži a obnovuje původní potahovou cestu. Čistí břeh od letitých nánosů, odhaluje původní kamennou navigaci a opravuje zničené kamenné obložení a výztuže.
www.husinec-rez.cz/obec-727b/zivot-v-obci/
• Lesní mateřská školka se přestěhovala
z pozemku pod Polepšovnou ducha na slunečnější místo kousek od pekárny Sarnia. Navštěvuje ji dvacet dětí, které v souladu se vzdělávacím programem školky tráví většinu času pod
širým nebem. www.esedra.cz
• Kousek od školky najdete v šípkových keřích nový bikepark, který pro cyklistickou omladinu vybudovala ve volném čase parta
nadšenců pod taktovkou
Martina Strakatého. Okruh
je k využití pro každého,
kdo ho opustí v takovém
stavu, v jakém ho našel –
nezničený a čistý. www.
husinec-rez.cz/sport-avolny-cas/bikepark/
• Čarodějnice. Díky za
přípravu patří jako každoročně hasičům. Letošní
novinkou bylo zapálení
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hranice nejmladšími členy Sboru dobrovolných hasičů, těmi nejaktivnějšími, kteří si to
nejvíce zasloužili. Ohňostroj nebyl, protože
obec na jeho financování neobdržela sponzorský dar. Uvidíme, jak oslovení zareagují příští
rok.
• Obec zakoupila pro Sbor dobrovolných
hasičů Husinec-Řež nové (i když ojeté) hasičské auto Liaz od SDH Loštice. Starý Trambus už je opravdu muzeální kousek a drží pohromadě jen díky mnoha desítkám hodin
odpracovaných členy Sboru.
• První společný výšlap seniorů pod vedením Marie Těthalové se konal v dubnu a vedl
ze sídliště do Husince k lomu a zpět, druhý pak v červnu do Klecanského háje. V plánu je
v letošním roce ještě jeden – podzimní – na Levý Hradec.
• Zatáčka v Řeži a krajnice v Husinci se dočkaly opravy, bylo třeba odfrézovat poškozený asfalt, ten vykopat a odstranit (to udělali zaměstnanci technické čety, aby náklady za opravu nebyly tak vysoké) a doplnit za horka asfaltovou směs. V Řeži navíc zaměstnanci obce znova zabetonovali vyvrácené obrubníky a opravili poškozené.
• Studánka nad školou má zbrusu nová dvířka, na místě starých nemocných akátů
na parkovišti před Penzionem Hudec už rostou nové stromy a u lávky přes Vltavu se
buduje místo, kde bude možné cestou na vlak přivázat kolo
nebo na lavičce počkat na někoho, kdo vlakem přijíždí do
Řeže. Novou lavičku, na kterou se dá sednout z obou stran,
dostane i zastávka autobusu před Penzionem Hudec.
• Dvě realizované dotace od Státního fondu životního
prostředí. I když se čtyřměsíčním zpožděním, ale přece jen
jsme obdrželi multifunkční auto Zebra a pět kontejnerů na
svoz bioodpadu. (O jeho organizaci píšeme na jiném místě.)
Zároveň jsme dokončili vybudovaní varovného informačního systému, jehož viditelnou částí je nový rozhlas, méně viditelnou digitální povodňový plán a propracovaná komunikace
s krizovým řízením v Brandýse nad Labem a s Integrovaným
záchranným systémem. 3. června proběhlo velké cvičení ochrany obyvatel organizované právě z Brandýsa nad Labem a prověřující akceschopnost všech složek záchranného systému.
• Obecní úřad má novou pracovnici, paní Petru Novotnou. Vznik nového místa si vynutila stále rostoucí administrativní agenda úřadu, spojená s narůstajícím počtem obyvatel
i s novými předpisy.
Naše vesnice 2/2015
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• Hlášení obecního rozhlasu je i na internetu na www.husinec-rez.cz/titulni-strana/.
Stačí kliknout na text na titulní stránce nad Aktualitami.
• Obci byla Ministerstvem školství přiznána dotace na přístavbu základní a mateřské
školy ve výši 15 milionů Kč. Výběrové řízení na zhotovitele je v běhu a věříme, že o prázdninách začnou zemní práce. Do roka by měla přibýt nová kuchyně, jídelna, třída pro školu
a třída pro školku.

Ukliďme Česko 2015
Letos se naše obec poprvé účastnila celorepublikové akce „Ukliďme Česko“. Jedná se
o akci, která má za cíl s pomocí dobrovolníků
zmapovat a uklidit černé skládky a nepořádek
v přírodě. Samotný projekt vychází z mezinárodně osvědčeného modelu „Let‘s Do It!“.
Úklidové akce tohoto typu úspěšně proběhly už
ve více jak 100 zemích za účasti 9 milionů
dobrovolníků, v sobotu 18. dubna 2015 se zapojila i naše obec.
Na úklid jsme zvali obyvatele v obecním časopise, rozhlasem i na letácích na nástěnkách, ale do poslední chvíle jsme si nebyli jisti, kolik lidí nakonec dorazí a zda nám vyjde
počasí.
V devět hodin ráno začala dopolední část úklidu na dvou stanovištích v obci v horní
Řeži u garáží za cukrárnou a v dolní Řeži u obecního úřadu. Pro dobrovolníky byly připraveny pracovní rukavice, odpadové pytle a pro děti reflexní pásky. Celkem bylo určeno 21
sběrných míst po celé obci, kam bylo možno naplněné pytle odkládat. Ty byly následně
v odpoledních hodinách sváženy obecní multikárou do
objednaného kontejneru. Počasí nám nakonec bylo také
nakloněno a už dopoledne se
ukázalo sluníčko, které příjemně hřálo, takže práce šla
hned o něco lépe od ruky.
Za dopoledne přišlo pomoci s úklidem přibližně 40 dobrovolníků, kteří se systematicky rozprostřeli po Husinci
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a Řeži, tak aby bylo efektivně uklizeno co nejvíc problémových míst. Od půl druhé odpoledne byla zahájena druhá část akce, na kterou dorazilo dalších 30 pracovních sil. Zapojili se i spoluobčané, kteří nepřišli na připravená stanoviště, ale pomáhali s úklidem na
vlastní pěst. Celkem se tedy úklidu odpadků v obci aktivně účastnilo více než 70 obyvatel
Husince a Řeže.
A takto dopadl úklid v číslech:
• přes 100 svezených odpadkových pytlů
• jeden přeplněný kontejner o objemu 9 m3
• cca 15 posbíraných pneumatik
I když se v naší obci jednalo o první ročník takového úklidu, účast byla nečekaně hojná
a společnými silami se nám podařilo udělat opravdu velký kus práce.
Tímto bychom chtěli velmi poděkovat všem, kteří se akce zúčastnili a pomohli
tak obec uklidit, aby se nám v ní žilo zase o trochu lépe. Už teď se těšíme na další
ročník.
Za komisi životního prostředí obce Husinec
Tomáš Brandýský, Adam Pešek, Daniela Mrázová

Biologický odpad ze zahrad

bude možné odkládat
až do listopadu každý třetí víkend v měsíci do přistavených kontejnerů.

KDY
20. a 21. června
18. a 19. července
15. a 16. srpna
19. a 20. září
17. a 18. října
21. a 22. listopadu

KAM
• v dolní Řeži u stanoviště tříděného
odpadu • v horní Řeži u dětského hřiště
pod sídlištěm • pod Červenou Skálou
u stanoviště tříděného odpadu
• v Husinci u požární zbrojnice

V pracovní dny od 7 do 15.30 hodin je stále k dispozici kontejner ve dvoře obecního
úřadu.
Do kontejnerů PATŘÍ tráva a ostatní zelené rostliny, větve (co nejvíce posekané a polámané) a dřevité části, listí, zemina, ovoce, zelenina. Odpad do kontejnerů nevhazujte v igelitových pytlích ani v jiných obalech! Zaměstnanci obce musí všechny
pytle otevřít a tlející obsah vysypat, kompostárna je nepřijme.
Do kontejnerů NEPATŘÍ stavební suť, kameny a jakýkoliv další nebiologický odpad. Nepatří sem ani maso, kosti a zbytky jídla, protože lákají potkany.
Děkujeme za spolupráci!

Naše vesnice 2/2015
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Nový územní plán –
kudy chceme dále jít?
Ti z vás, kteří sledují dění v obci, jistě zaznamenali, že se zastupitelstvo obce usneslo
na přijetí nového územního plánu. V tomto článku chci alespoň stručně vysvětlit, proč si
osobně myslím, že současná doba je pro nás velkou šancí k tomu, abychom si ujasnili,
jakou cestou se chceme dále ubírat; zda vystavíme bianko šek investorům, nebo zda jim
nastavíme jasné hranice, které budou odrážet reálné potřeby obce a jejich obyvatel.
Základní hodnotou naší obce je bezpochyby jednak dostupnost do Prahy, jednak přírodní lokalita, která svou rozmanitostí nabízí jedinečné místo k aktivnímu životu uprostřed
krásné přírody. Magnetem je také přítomnost velkého a jistě atraktivního zaměstnavatele.
To vše zcela přirozeně přitahuje do obce nové obyvatele, kteří se zde usadí.
Nyní se však dostáváme do situace, kdy příliv nových obyvatel v důsledku developerské výstavby může začít obci působit nemalé problémy a je otázkou, nakolik je na něj
obec připravena. V roce 2005 měla obec 886 trvale hlášených obyvatel, dnes jich má
zhruba 1400; za deset posledních let tak došlo k nárůstu obyvatel o cca 60 procent. Přitom nárůst obyvatel mezi lety 2000 a 2005 je pouze okolo 5 procent (z 840 na 886 obyvatel). Skokový nárůst je zřetelně spojen s dokončením výstavby na Červené skále a nástaveb bytovek Nad Údolím.
Při posledních změnách územního plánu (r. 2010) však dopad tohoto rozvoje na obec
nebyl nijak hodnocen (v zásadě až v posledních dvou letech se začínají pomalu řešit problémy, které s tehdejším nárazovým přílivem obyvatel do obce souvisely, zejména pak
nedostatečná dopravní infrastruktura a kapacita školy a školky). Dokonce se tehdy vymezily k zastavění další plochy (zejména v oblasti horní Řeže ve vlastnictví komerčních
subjektů), a to bez ohledu na koncepci území a skutečnost, že obec již v té době měla
dostatek ploch vymezených k zástavbě.
Přitom pokud by došlo k realizaci všech potenciálních projektů, dá se očekávat nárůst
obyvatel výrazně přes 2000 trvale žijících osob. Nutno přitom zdůraznit, že v současné
době není další výstavba v obci nijak etapizovaná, tj. pokud by se tedy všichni investoři
rozhodli realizovat výstavbu najednou, bude hrozit, že nárůst obyvatel nebude pozvolný,
ale nárazový (poznamenávám, že již v této chvíli se na zastupitelstvu živě diskutují projekt
v lokalitě Nad Údolím a projekt investora Fidos Group, s. r. o., při vjezdu do obce, které
mohou samy o sobě znamenat přírůstek až 300 obyvatel v rámci několika málo let).
Můj dojem, že něco není s naším územním plánem v pořádku, je zřetelně potvrzen
také Zprávou o uplatňování územního plánu, kterou dne 18. 5. 2015 zpracovala pro naši
obec Ing. ak. arch. Sylva Matějková z odboru územního rozvoje a památkové péče MÚ
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. Tato zpráva (všem zájemcům o dění v obci vřele do-
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poručuji k pročtení, k dispozici na www.husinec-rez.cz/vystavba-v-obci/zmena-uzemniho-planu/) mimo jiné o současné situaci v obci uvádí:
Základní koncepce rozvoje území obce a ochrany jeho hodnot, která je dále
v územním plánu podrobněji specifikována v jednotlivých dílčích koncepcích, byla vytvořena se záměrem vyhovět žadatelům (především vlastníkům pozemků)
o změnu pozemků na pozemky zastavitelné.
Územní plán se naplnil pouze částečně, přesto je již zřetelné, že obec není
připravena na příliv značného počtu nových obyvatel, na zvýšené nároky dopravy, není dostatečná kapacita technické vybavenosti ani občanské vybavenosti,
zejména předškolních a školních zařízení. Lze tedy konstatovat, že rozsah zastavitelných ploch vymezených územním plánem značně převyšuje současnou kapacitu
obce a její možnosti takto masívní výstavbu absorbovat a zajistit přitom vyvážený a udržitelný rozvoj. Urbanistická koncepce vymezuje zastavitelné plochy
v rozsahu, který přesahuje současné možnosti obce zajistit občanskou a technickou vybavenost.
Přeložíme-li uvedený text do srozumitelného jazyka, tak obec v této chvíli není
připravena na další masívní příliv nových obyvatel, a pokud něco nezměníme, zakládáme si na velké problémy v budoucnu. Pokud chceme vidět, před čím nás Ing. ak. arch.
Matějková varuje a jak může nepromyšlená a překotná výstavba dopadnout, stačí se podívat např. na blízký Astrapark v Klecanech, město Roztoky, případně ještě hůře obce jako
Květnice, Jesenice, Vestec či Zdiby. Tyto obce nyní velmi trpí tím, že ve správný čas
nebyly schopny výstavbu správným způsobem regulovat a mít ji pod kontrolou tak,
aby probíhala podle pravidel nastavených obcí, nikoli investory.
Nekritizuji přitom výstavbu jako takovou. Rozvoj obce – a to i bouřlivý (jakkoli si jej
nepřeji) – může být zcela legitimní cíl, pokud je ovšem promyšlený a má koncepci.
Bytový rozvoj naší obce nyní bohužel žádnou promyšlenou koncepci nemá. K zastavění
jsou určeny (nebo jsou již zastavěny či zasíťovány) pole a sady v okrajových částech obce
bez napojení na stávající zastavěnou plochu, chybí logická struktura chodníků a silnic
propojujících jednotlivé části obce, chybí vymezení veřejných ploch a občanské vybavenosti. Naprosto neřešená je otázka parkování v celé obci, zejména pak v exponovaných
lokalitách na sídlišti, u školy a u vlakové zastávky. Navíc ani není jasné, zda snaha co
nejvíce obec zastavět (jinak si vymezování stále nových lokalit k výstavbě nelze vyložit) je
v našem případě opravdu namístě, zda si tím obec nezničí svůj genius loci, kterým se
tolik liší od mnoha okolních obcí.
Je to právě obec, kdo si musí vytvořit jasnou koncepci toho, jakým směrem chce své
území do budoucna utvářet. Obec musí vědět, jaké jsou kapacitní možnosti obce, a novou
intenzivní výstavbu nad takový rámec jednoduše neumožnit. Není to přitom ani náhodou
nějaká reminiscence centrálního plánování. Jde o výsostné právo a povinnost uplatňovat
Naše vesnice 2/2015
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oproti zájmům investora zájem veřejný. Parky, veřejné prostory, sportoviště ani školku
běžný komerční investor dobrovolně prostě nevybuduje. Pokud tedy investor hodlá vystavět dejme tomu sto bytů v obci s již tak kritickým stavem míst ve školce (z 50 přihlášených
dětí bylo letos z kapacitních důvodů přijato do mateřské školky pouze 17 dětí) a nepočítá
s výstavbou školky ani žádné jiné formy občanské vybavenosti, pak obec musí usilovat
o to, aby investor buď významně omezil svůj záměr, nebo aby potřebné kapacity zajistil.
Jakákoli jiná cesta by znamenala jen eskalaci stávajících problémů.
V novém územním plánu je tedy podle mého potřeba jasně definovat, v jakém rozsahu
bude možno v jednotlivých lokalitách stavět tak, aby to zároveň nezničilo charakter obce
a výstavba nevedla k destabilizaci vnitřní rovnováhy obce a tím i k naštvanosti lidí. Pojďme
se v rámci diskuse o novém územním plánu skutečně bavit o tom, v jaké míře chceme
v naší obci novou výstavbu, jak chceme, aby naše obec vypadala (z urbanistického hlediska), kde budou veřejná prostranství, plochy veřejné zeleně, jak bude zajištěno parkování a kde vlastně bude centrum obce (doposud nemáme ani pořádnou náves). Čím více
obyvatel do této diskuse zapojí, tím větší pak je šance, že Husinec a Řež budou vypadat
Martin Dymáček, zastupitel
tak, jak si přejí občané.

Stavíme školu
V souvislosti s dostavbou areálu školy a školky dojde v průběhu výstavby
k omezení prostupnosti území kolem školy. Stavba bude probíhat od
července 2015 do srpna 2016. Omezení budou probíhat dle postupu stavebních prací:
1. FÁZE VÝSTAVBY – červenec a srpen 2015
Dojde k uzavření pěší cesty od Vltavy do ulice Ke Škole. Zkratka bude
neprůchozí po celou dobu výstavby.
Uzavření spodní části ulice Ke Škole (před vjezdem do areálu školy) a s tím
související neprůchodnost pěší cesty nad školou kolem studánky vedoucí
ke křížku.
2. FÁZE VÝSTAVBY – září až prosinec 2015
Škola a školka bude přístupná pouze z pěší cesty od Vltavy (z ulice Husinecké), zrekonstruovanou cestičkou a malými vrátky přes školní zahradu.
3. FÁZE VÝSTAVBY – leden až červen 2016
Pro vstup do školy a školky bude zprůchodněna i pěší cesta vedoucí nad
školou, kolem studánky a dále ke křížku.
O změnách v průchodnosti cest budeme informovat podle aktuálního stavu stavby. Děkujeme za pochopení omezení, která v souvislosti se stavbou vzniknou.
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Konec školního roku
V zamyšlení o své docházce do naší
školy, které dostali za úkol napsat žáci
5. třídy, bylo hodně vět, které mě jako
ředitelku školy potěšily.
„Někdy si tu děti dovolí hodně, ale protože máme hodné paní učitelky, vezmou to s klidem.
Když je hezky, chodíme
o velké přestávce ven. Páťáků je tu sice jenom pět, ale
je tu trochu sranda v hodinách. Hodně jsme toho zažili. Škola se změnila k lepšímu. Výhoda, ale také někdy
nevýhoda této školy je, že se
tu všichni znají.“ Alenka zakončila svoje zamyšlení filozoficky: „Všechno hezké
jednou končí a nové začíná.“
Doufám, že si páťáci ve
škole užijí i svůj poslední
měsíc. Čeká je prezentace projektu „Hrady“, který jste si mohli prohlédnout i vy
v obecní knihovně, škola v přírodě a školní
koncert. Koncert se uskuteční v úterý 23.
6. 2015 v Kongresovém sále v ÚJV, a. s.,
a všichni obyvatelé Husince a Řeže jsou
srdečně zváni!

Myslím, že jsou páťáci dle svých možností a schopností dobře připraveni k přechodu na jinou školu. Budeme na ně
vzpomínat a doufám, že také oni na nás
a na naši školu.

Školní rok 2014–2015 končí, všichni se
těší na prázdniny, ale jak píše Alenka,
všichni také myslí na nové začátky. Přeji
hezké prázdniny, hodně radosti a zážitků
a ať naberete hodně sil do vašich nových
začátků.
Jana Chmátalová, ředitelka

Hry a výtvarné potřeby do školní družiny
V letošním školním roce žáci 3. a 5. třídy pod vedením paní učitelky Kateřiny Balcarové
splnili všechny úkoly zadané v rámci programu Recyklohraní. Vždy, když byla naplněná
popelnice s vyřazenými elektrospotřebiči, zařídili jsme odvoz. Za všechny aktivity se škole přičítají body. Děkujeme všem, kteří do popelnice přispěli. Část našich nasbíraných
➤
bodů jsme věnovali dětem, které navštěvují školní družinu.
Naše vesnice 2/2015
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Za darovanou část bodů
z Recyklohraní jsme pořídili nové hry a výtvarné potřeby, které
družina dostala jako dárek ke
Dni dětí. Výtvarné potřeby využijí v kroužku „Výtvarné techniky“, který vede paní vychovatelka Blanka Hamáčková a pro
družinové děti je zdarma.

➤

Atelier King´s design (JKArt)
na Červené Skále
Možná že vás na nedělní procházce
překvapilo za výlohou atelieru na Červené
Skále několik nových modelů. Nebojte se,
atelier se nezměnil na prodejnu oděvů.
Výtvarnice Jarmila Králová a oděvní návrhářka Alena Hýzlerová vystavují své modely. Originální sukně, šatovky a ostatní
modely jsou specifické tím, že jsou ručně
malované a barvené. Všechny oděvy jsou
zhotoveny z přírodních materiálů jako bavlna, len a hedvábí. Máte se opravdu na co
těšit. Neváhejte a přijďte si je vyzkoušet
přímo do atelieru.
Připravujeme:
Letní příměstský tábor „Léto jako vymalované“ v atelieru. Tábor je zaměřen
na rozvíjení kreativity a seznámení s různými malířskými technikami. Novinkou letošního roku je zařazení angličtiny do programu a oblíbená keramika. Víme, že děti
také potřebují pohyb, a budeme samozřej-

mě trávit čas i venku. I samotné prostředí
atelieru je velmi inspirativní.
Těšíme se na vaše děti v termínech:
13. 7. – 17. 7. 2015 – jsou ještě volná
místa
24. 8. – 28. 8. 2015 – bereme jen náhradníky, tábor je plně obsazen
Jarmila Králová

Více informací najdete na www.obrazykralova.cz
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První světová válka
1914–1918
Zpráva o atentátu a smrti následníka
trůnu Františka Ferdinanda d´Este udeřila jako blesk z čistého nebe. Vyhlášení
války Rakouska-Uherska Srbsku na sebe
nenechalo dlouho čekat a 28. července
1914 se rozhořel válečný konflikt zatím
netušených rozměrů, který zasáhl osudy
většiny obyvatel Rakouska-Uherska.
První světová válka trvala dlouhé čtyři
roky a od základů změnila tehdejší společnost i politickou mapu Evropy.
Řada vzájemných dohod a smluv mezi
evropskými státy vedla k tomu, že z tažení
Rakouska-Uherska do Srbska se stal obrovský válečný konflikt tzv. Ústředních mocností (Rakousko-Uhersko, Německo, Bulharsko
a Osmanská říše [dnešní Turecko]) na jedné
straně proti zemím tzv. Dohody (Rusko, Velká Británie, Francie, Itálie, Srbsko, Belgie,
Rumunsko, Řecko, Portugalsko a Černá
Hora) na straně druhé. Během konfliktu do
války vstupovali i další země, z nichž nejdůležitější byla pomoc Spojených států amerických zemím Dohody. Bojovalo se na
mnoha frontách v Evropě (srbská, italská,
západní [Francie], východní [Rusko]), ale
také v Africe, v Asii i u Austrálie, takže se
válka stala skutečně světovou. Čeští vojáci
nejvíce zasáhli do bojů na srbské, ruské
a italské frontě v uniformách RakouskaUherska, legionáři na straně Dohody v Rusku, Itálii a Francii. V důsledku války došlo
k vzniku nových států včetně Československa a nových politických režimů (Sovětský
svaz). Již jen z tohoto krátkého výčtu je
jasné, že na pár řádcích není možné vylíčit
celý průběh této otřesné války a její důsledNaše vesnice 2/2015

ky. Zaměřím se proto jen na válečné poměry
v Čechách a na to, jakým způsobem ovlivňovaly Husinec a Řež a zdejší obyvatele.
Zpočátku převládal názor, že válka nepotrvá příliš dlouho, že se Rakousko se Srbskem brzy vypořádá a o Vánocích už budou
všichni zase doma. Především německé
obyvatelstvo rukovalo s nadšením, zatímco
u českého obyvatelstva se od začátku objevovala skepse. Odvedení na frontu hrozilo
všem mužům ve věku od 18 do 40 let, později dokonce do 50 let. Výjimku získali muži,
kteří měli význam pro stát. Mezi takové patřili například majitelé strategických podniků, dělníci v Plzeňské zbrojovce, kteří vyráběli děla (ti podléhali ovšem vojenským zákonům) anebo provozovatelé zemědělských
podniků a statků, které se podílely na zásobování země. Mezi takové se řadil například
i Karel Bulvas, statkář z Řeže, který pravidelně odváděl zemědělské dodávky.
Ne všichni měli ale takové štěstí, mnozí
obyvatelé Husince a Řeže museli narukovat.
Bohužel se nezachoval jejich seznam, a tak
můžeme jen spekulovat o tom, kdo tehdy
mezi nimi byl. Při posledním sčítání obyvatel
z roku 1910 čítal Husinec 116 a Řež 47
obyvatel. Ohroženi byli muži tehdejších řežských a husineckých rodin Laštovkových,
Panešových, Novákových, Kuželových, Nebeských, Šarochových, Srbových, Vrbových,
Hořánkových a dalších. Odchod mužů znamenal, že toho ženy musely nyní zastat
mnohem více než v minulosti. V Praze například začaly ženy pracovat jako průvodčí
v tramvajích, což bylo do té doby neslýchané. Dělnické ženy nyní plnily mnohem ná-
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ročnější úkoly než dříve. Pokud odešel muž
z domácího hospodářství, které nebylo považované za strategické z hlediska státu,
musela se o všechno starat žena sama.
Například paní Šarochová z Husince se musela nejen starat o domácí hospodářství, ale
první dva roky války ještě řešit majetkový
spor o pozemek s obcí. Její muž Josef Šarocha patřil mezi první, kteří narukovali.
Když nastoupil 15. března 1915 vojenskou službu tehdy třiadvacetiletý převozník
Antonín Vrba z Husince čp. 14, obec začala
mít problémy se zajišťováním přívozu.
Zatímco muži odcházeli na frontu, ženy
v zázemí se soustředily především na zajištění potravin, kterých v souvislosti se zásobovacími problémy monarchie rychle ubývalo. Nedostatku potravin čelil stát zaváděním náhražek, nejčastěji u chlebové mouky,
piva, případně kávy. Rostoucí nedostatek
masa vedl dokonce k zavedení tzv. bezmasých dní. Kdo jedl maso v zakázaný den,
mohl být za trest uvězněn. Lidé v zemědělství na tom byli podstatně lépe, protože si
sami chovali domácí zvířata a pěstovali zemědělské plodiny. Proto také obyvatelé
měst ve velkém navštěvovali venkov a kupovali si potraviny přímo u sedláků. Ceny
potravin rapidně rostly a venkované se později nerozpakovali přijímat ani rodinné šperky. Mnoho sedláků a statkářů se tak díky
válce vymanilo z dlouholetých dluhů a ještě
vydělalo.
Naopak do dluhů se dostávala obec, která musela státu poskytovat válečné půjčky.
Například půjčka z roku 1915 činila tehdejších 5000 korun, což rozhodně nebylo málo.
Krachující rakouský stát brzy vyžadoval další půjčky, aby dokázal dále financovat vedení války. Tehdejší starosta Josef Srba (starosta v letech 1908–1918) v roce 1916 sice
odmítl poskytnout již třetí půjčku, ale vedlo
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to jen k popotahování a obec nakonec půjčku musela stejně zaplatit. Stejným způsobem byly postiženy i další obce, z klecanského kostela byl navíc odvezen zvon na
výrobu děl.
Zatímco pro domácí obyvatelstvo byla
druhá půlka války spojená s rostoucí bídou,
hladovými bouřemi a s krutými zimami,
mnozí čeští vojáci, kteří se během bojů dostali do zajetí, utvořili legionářské jednotky,
které bojovaly za vznik budoucího československého státu. Z databáze legionářů vyplývá, že hned 19 jich pocházelo ze sousedních
Klecan. Soupisy legionářů jsou neúplné a zatím nelze s jistotou říci, jestli se do nich dostal i někdo ze zdejších obyvatel. Jeden
z úkolů do budoucna proto bude pokusit se
o tom zjistit více. Ať už ale muži bojovali na
jakékoliv straně, čelili nesmírně těžkým podmínkám a nemělo by se na ně zapomenout.
I proto by bylo dobré pořídit nějaký jejich
seznam. Válka přinesla velké ztráty obyvatelstva a mnoho obcí proto postavilo svým
padlým pomníky. Ještě ve třicátých letech
ale v naší obci žádný pomník údajně nebyl.
Zatím se však můžeme jenom dohadovat,
jestli na to obec neměla peníze nebo jestli
měla takové štěstí, že nikdo z jejích obyvatel
ve válce nepadl.
Po válce se do Husince a Řeže přistěhovala celá řada mužů se zkušenostmi jak
z legií, tak i z rakouské armády. Nejvýznamnějším bezpochyby byl novinář Věnceslav
Švihovský, který za války v Rusku organizoval protirakouský odboj a československé
legie. Přistěhovali se sem i bývalí legionáři
Josef Hotmar, Rudolf Kinc, Bohumil Svatoš
a další a stejně tak dlouhá řada veteránů
bojujících na rakouské straně, jejichž výčet
by se sem ani nevešel.
I přes hrdinství řady vojáků na rakouské
straně ale nakonec o výsledku války rozhodly ➤
Naše vesnice 2/2015
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➤ problémy v zásobování. Během roku 1918 už československé republiky, které se pojí
značně sílil odpor domácích obyvatel proti
válce a na podzim se vlastně ještě před koncem války rakousko-uherská monarchie rozpadla. Bylo potřeba stabilizovat rozvrácenou
zemi, uklidnit sociální i hladové bouře a vybudovat fungující stát. Vznik a první léta

i s rozvojem Husince a Řeže, však budou tématem další kapitoly.
Jiří Šoukal
Použité prameny:
SOkA Praha-východ, fond Archiv obce Husinec, Schůze
obecního zastupitelstva 1914–1918; Válečná půjčka 1915–
1920, Vojenské záležitosti 1920–1945.

Ze života Základní organizace
Českého zahrádkářského svazu Řež
Nový zahrádkářský rok jsme zahájili
v březnu členskou schůzí naší základní
organizace, kde jsme zhodnotili akce uskutečněné v loňském roce. V těch nejúspěšnějších budeme pokračovat i v roce letošním. Do místní knihovny jsme poskytli
knihu Metodiky ochrany zahradních plodin
pro zahradníky a zahrádkáře, kterou takto
mohou využít všichni občané.
V dubnu se někteří z našich členů zúčastnili velké úklidové akce Ukliďme Česko,
která byla už v obci opravdu potřeba. Věříme, že uklizená příroda nám chvíli vydrží.
V dubnu také proběhla v hotelu Vltava již
tradiční cestovatelská přednáška Martina
Zadražila. Tentokrát jsme se s Martinem
a jeho kamarádem vydali na motorkách po
marocké poušti, navštívili města Marakéš
a Fez. Díky této přednášce jsme se dozvěděli více o zajímavostech této krásné země
viděné ze sedla motorky.
Na co se můžete těšit…
Na začátek letních měsíců připravujeme
výlet vlakem do Roudnice nad Labem, kde
se společně s odborným průvodcem projdeme starým historickým městem. V září
Naše vesnice 2/2015

se budeme s Evženem „košíkářem“ učit
plést z materiálu pedig na sobotním kurzu.
Pod zkušeným vedením a s humorem si
můžete uplést ošatky, košíky a velmi šikovní podnosy, prostě fantazii se meze nekladou. V našem plánu se už blíží začátek října
a s ním i celodenní autobusový výlet. Kam
letos pojedeme, vám ještě neprozradíme,
nechte se překvapit. Všechny informace
o plánovaných akcích naleznete na našich
nástěnkách v obci a na obecních webových stránkách.
Začali jsme se podrobněji zajímat o historii naší organizace, která byla v Řeži založena už v roce 1962. Sestavili jsme seznam předsedů základní organizace od
jejího založení. Zatím se nám ale nepodařilo zjistit, kdo byl prvním předsedou v roce
1962, a proto se na vás obracíme s prosbou o pomoc při jeho odhalení. Jedná se
o období od roku 1962 do roku 1967. Za
jakoukoliv informaci děkujeme.
Všechny akce, které pořádáme, jsou
určené nejen pro naše členy, ale i pro
všechny obyvatele obce. Těšíme se, že se
na některé z nich sejdeme.
Za ZO ČZS Řež Ladislav Besser, předseda
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Tlupa beranů

Myslivost – muflon
Podle archeologických nálezů žil
muflon (Ovis musimon) na evropské
pevnině od pravěku a již v té době byl
domestikován. Spolu s ovcí mufloní se
stal základem chovu ovce domácí. V období antiky ale už žil pouze na středomořských ostrovech Sardinii a Korsice. Zde byl
loven starověkými Římany, kteří jej používali k zápasům v arénách pro jeho bojovnost a sílu. S oborním chovem muflonů,
původem ze Sardinie, začal kolem roku
1732 princ Evžen Savojský ve své oboře
Belveder u Vídně. Roku 1752 pak byla
mufloní zvěř z této obory vypuštěna do
velké císařské obory v Lainzu, kde se, po
několika dalších introdukcích, mohla ve
vhodném prostředí lépe rozmnožovat.
K nám se prokazatelně dostala v 19. století z rakouských chovů do šlechtických obor.
Brzy se však dostala do volné přírody, kde
se jí též velmi dobře daří.
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Mufloní zvěř se stala lesní zvěří, vyhledává jižní svahy členitých kamenitých terénů se suchou a tvrdou půdou. Nedaří se
jí ve vlhkých lužních lesích s měkkou půdou, kde jí přerůstají spárky (kopýtka),
které si nemůže obrušovat. Tato zvěř je
skromná, nenáročná na potravu. Spásá
většinou traviny, byliny, někdy též letorosty
dřevin.
Žije trvale v tlupách, které vodí zkušená
muflonka. Dospělá samčí zvěř však žije
v malých tlupách o několika kusech, nejstarší jedinci žijí samotářsky. Hlasově se
projevuje bečením, podobně jako ovce, při
vyrušení a v nebezpečí varovným ostrým
hvizdem. Mufloní říje probíhá převážně
v listopadu, při ní dochází k soubojům mezi samci (berany). Rozbíhají se z dvaceti až
třiceti metrů proti sobě a prudce se srážejí
hlavami. Duté údery rohů jsou pak daleko
slyšitelné. Muflonka klade po zhruba pěti
Naše vesnice 2/2015
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Muflončata

měsících jedno, řidčeji dvě mláďata (muflončata).
Muflon (beran) váží v průměru něco
přes 40 kg, muflonka (ovce) přes 30 kg.
Zbarvení srsti je většinou hnědé, se světlejšími či tmavšími odstíny podle toho, zda se
jedná o letní či zimní šat. Samčí zvěř má po
obou bocích velkou žlutobílou či světlešedou skvrnu tzv. sedlo či čabraku. Na hrudi

a krku má muflon v zimě tmavou hřívu
(rouno), jejíž srst je rovná, tuhá a skořicově
černá. Rohům muflona se myslivecky říká
toulce. Jsou tvořeny kožními buňkami, na
rozdíl od paroží jelenovitých, které je produktem kosti. Muflon je také neshazuje, ale
trvale mu přirůstají. Velké, silné, zakroucené toulce, které mohou dorůst do délky až
100 cm, nosí pouze mufloni (berani). Muflonky jsou zpravidla bezrohé, někdy mohou
mít krátké, asi 10 cm dlouhé růžky. Povrch
toulců je vrubován, výraznější jsou tzv.
roční vruby, podle kterých se dá poměrně
dobře určit věk.
V našich zemích se mufloní zvěři daří
výborně jak ve volnosti, tak v oborách a její trofeje patří k nejlepším na světě.
Luboš Smetana

Beran a muflonka

Naše vesnice 2/2015
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Jaro nabité výlety…
Letošní jaro se nám obzvláště vyvedlo. Začali jsme v neděli 22. 3. výletem do
pražského Království železnic, což je
obrovský podzemní prostor plný nejen železničních modelů. Modelové železnice
jsou propracované do nejmenších detailů
a vedou i k procvičení zeměpisu – velká
část modelů totiž zobrazuje (byť zkresleně)
některé části České republiky. Mezi vláčky
jsme nakonec strávili celé dopoledne. Odpoledne jsme se prošli kolem Letohrádku
Kinských na Petřín. Navštívili jsme několik
hřišť, podívali se na dřevěný kostelík sv.
Michala, prošli Hladovou zdí, zastavili se
u Nebozízku a nakonec sešli na Újezd na
tramvaj.
Velikonoční prázdniny opět patřily Knínici. Bohužel teplé jarní počasí se ještě nekonalo a zejména do hor se vrátila zima. Přijeli jsme ve čtvrtek 2. 4. po poledni, čekaly
nás sněhové závěje, prudký vítr a sněžení.
V chalupě jsme naštěstí už měli díky Petrovi zatopeno, takže jsme přišli rovnou do
teplíčka. Odpoledne se střídalo slunečné
počasí se sněhovou vánicí, a tak jsme si
užili také koulovačky a stavění sněhuláků
před chalupou.
V pátek ráno jsme museli narychlo změnit plány: výlet lanovkou na Komáří vížku
jsme museli odložit na příště, neboť kvůli
vichru v předchozích dnech lanovka nejezdila. Vypravili jsme se tedy do Děčína do
ZOO, kde jsme si prohlédli všechna zvířata,
která se nechala okukovat, vyzkoušeli
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všechna hřiště a hlavně se stihli naobědvat
z vlastních zásob. Před odchodem si pak
ještě každý koupil malé plyšové zvířátko na
památku. Potom jsme se zašli podívat na
vyhlídku nad Labem, odkud jsme měli celý
Děčín jako na dlani. Večer jsme si udělali
kino s nezbytným popcornem.
V sobotu jsme se vrhli na velikonoční
tvoření. Čekalo nás jarní malování květináčů, stihli jsme i kratší procházku kolem
Knínice, abychom objevili sladký poklad.
Odpoledne jsme se pak učili plést pomláz-

Knínická chalupa a zbytky jarního sněhu

ky. Nebylo to úplně jednoduché, ale nakonec to zvládli všichni, takže jsme měli až
do večeře co dělat. Po jídle vypuknul tradiční „večírek“. Střídaly se scénky, hry,
písničky a soutěže, až nakonec nastal čas
jít spát.
V neděli po snídani jsme začali balit
a uklízet pokoje, zbyl čas i na hraní v jídelNaše vesnice 2/2015

z á j m o v á čk iunl nt u
o rs at

Při druhém cyklovýletu nám počasí přálo.

ně. Po časnějším obědě jsme se pak sbalili
a vyrazili na autobus. V Ústí jsme už tradičně navštívili cukrárnu Barborka, kde jsme
se řádně posilnili na cestu. Ve dvě hodiny
nám z hlavního nádraží odjížděl vlak na
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Prahu, cesta nám rychle utekla a ani ne za
dvě hodiny už jsme byli v Řeži, kde na nás
na lávce už čekali rodiče. V Řeži pomalu
nastávalo opravdové jaro a na Komáří vížku se určitě podíváme o podzimních
prázdninách.
3. července odjíždíme na letní tábor,
a protože tentokrát s sebou po nějaké době
zase bereme kola, věnovali jsme další měsíce před prázdninami cyklistické přípravě.
Podnikli jsme celkem tři cyklovýlety po
okolí Řeže. Cílem bylo seznámit se s pravidly jízdy ve skupině, porozumět svému
kolu, ověřit své zdatnosti a hlavně se pořádně projet. Počasí nám přálo, první dva
výlety měly menší a větší trasu podle
schopností, ale i chuti. Třetí výlet už byl
oddychový a trochu jsme si popovídali
i o tom, co nás čeká na táboře. Takže začínáme pomalu balit a hurá pod stany!
Jitka Kroupová, TOM Řež
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ká
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Vážení a milí přátelé, kamarádi a příznivci TOM Řež,
dovolujeme si obrátit se na vás se
žádostí o finanční podporu. V současné
době zvelebujeme naši chalupu v Knínici
v Krušných horách pouze vlastními silami –
s pomocí členů, přátel a nadšenců. Pokud
má však chalupa dále fungovat, čeká nás
zásadní investice do opravy střechy, která
už je na hranici životnosti. Současně je
potřebná výměna oken, která jsou stále
původní a tedy v žalostném stavu. Bohužel
není ve finančních možnostech oddílu tuto
opravu financovat v plné výši. Odhadovaná
výše nákladů na opravu je kolem
150 000 Kč. Podrobný rozpočet na opravu
vám rádi předložíme.
Oddíl může uvolnit cca 40 000 Kč.
Finanční dar 50 000 Kč odsouhlasilo obecní
zastupitelstvo, ale stále nemáme dostatek
prostředků na celou opravu, proto se obracíme i na vás, milou veřejnost. Pokud je ve
vašich možnostech přispět, zašlete, prosím,
libovolnou částku na účet TOM Řež č.
161975757/0300. Současně prosíme
o zaslání e-mailu na ivana.pinova@gmail.
com s informací o poskytnutí daru a bližší
informaci o fyzické nebo právnické osobě,
která poskytla dar, aby vám mohla být
vystavena dárcovská smlouva. Finanční dar
bude použit na konkrétní účel, tj. celkovou
rekonstrukci střechy v Knínici a na alespoň
částečnou výměnu oken.
Pro informaci – jak je to s dárcovskou
smlouvou:
Turistické oddíly mládeže se mohou stát
příjemcem daru, který je možno započí-
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tat jako odečitatelnou položku z daňového základu dárce, a to na základě jejich
Statutu, který říká, že vyvíjejí činnost na
podporu a ochranu mládeže (podle
zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů ve
znění pozdějších předpisů).
S dárcem sepisujeme smlouvu
o poskytnutí finančního daru. Ve smlouvě
o poskytnutí daru se uvádí účel v souladu
s posláním Turistických oddílů mládeže –
na podporu a ochranu mládeže a dar se
poskytuje na konkrétní účel – podpora
celoroční činnosti v oddílové chalupě
v Knínici.
TOM Řež zabezpečuje svoji činnost díky
obětavému úsilí vedoucích, kteří tuto velmi
cennou práci provádějí ve svém volném
čase a zcela zdarma. Proto přivítáme
jakoukoliv finanční podporu ze strany firem,
podnikatelů i veřejnosti, která by mohla
pomoci zabezpečit svépomocnou opravu
střechy chalupy v Knínici, aby tato mohla
být dále využívána pro sportovní, tvořivé
a relaxační pobyty pro děti.
Děkujeme za důvěru a příspěvek v jakékoli výši.
Za TOM Řež: Jitka Kroupová, vedoucí,
Ivana Pínová, hospodářka

TOM Řež děkuje obci
Husinec za poskytnutí
příspěvku na opravu
střechy chalupy
v Knínici.
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různé

kultura

Folklorní kroužek
V dubnu tohoto roku zahájil svou činnost v naší obci folklorní kroužek pro
děti. Scházíme se každou středu v odpoledních hodinách. Na kroužku se děti

učí méně známé lidové písně, říkadla, staré
dětské hry a lidové tance. Folklor jako takový a tím pádem i náš folklorní kroužek
má široký záběr. Zahrnuje do sebe hned
několik odvětví, které děti mohou v kroužku rozvíjet. Je to zpěv, dále tanec, divadelní projev individuální i kolektivní. V neposlední řadě jde též o rozvoj fyzické kondice.
Každá hodina má svou část průpravnou,
kde se děti rozhýbou, učí se taneční kroky,
pak tanečky jako takové, hru, rytmickou
část a každou hodinu uzavíráme krátkým
loutkovým divadélkem, u kterého děti vydechnou a odpočinou si.
Cílem kroužku je předat dětem něco
málo z našich lidových tradic. Vytvořit jim
pozitivní vztah k lidové hudbě a tradici.
Naše vesnice 2/2015

Myslím, že obzvlášť v dnešním multikulturním světě je to velmi důležité. Je dobré,
aby děti věděly, jaké mají kořeny a jaké
jsou jejich tradice, že je na co být hrdý.
Tímto bych chtěla poděkovat všem rodičům, kteří děti do kroužku poslali a posílají, a především všem malým tanečníkům
a tanečnicím, kteří jsou neuvěřitelně šikovní a zapálení.
V příštím školním roce budeme tancovat v budově naší základní školy.
Kroužek by měl probíhat ve dvou skupinách. 1. skupina pro děti od 3 do 5 let
a 2. skupina pro děti od 6 a více let.
Bližší informace budou zveřejněny během letních prázdnin. Zároveň hledáme
vhodný název pro náš kroužek. Každý originální nápad je vítán. Můžete jej zaslat na
e-mailovou adresu kristova.v@seznam.cz.
Nejlepší název bude odměněn.
Přeji všem hezké léto a dětem krásné
prázdniny.
Veronika Kristová
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sousedství

Šedesát let sousedy
To je pěkně dlouhá řádka let. Za tu dobu
se změnil k nepoznání nejen areál ÚJV
Řež, ale i celá obec Husinec-Řež. Jako
rostly nové haly a objekty, tak se i rozšiřovala a měnila obec. V mnoha případech i díky našim zaměstnancům, kteří
zde našli nejen práci, ale i domov.
Vznik Ústavu jaderné fysiky, dnešního
ÚJV Řež, a. s., byl unikátní a představuje
v historii československé (a české) vědy
a výzkumu mimořádný počin. Všechno to
začalo v polovině padesátých let, kdy Svaz
sovětských socialistických republik (SSSR)
nabídl Československu pomoc při mírovém
využívání jaderné energie, a to v podobě
dodávky výzkumného jaderného reaktoru
VVR-S a cyklotronu. Zároveň přislíbil vyškolit československé specialisty v různých jaderných oborech.
A tak byl v návaznosti na tento návrh
SSSR založen vládním usnesením č. 30/1955 Sb. ze dne 10.
června 1955 Ústav jaderné fysiky (UJF) v Řeži u Prahy. Prvním
ředitelem
byl
jmenován
Ing. Čestmír Šimáně. Podle vládního usnesení bylo úkolem Ústavu provádět základní a aplikovaný výzkum v oblastech jaderné
fyziky, radiochemie a jaderné
techniky, zaměřený zvláště na
využití výsledků v energetice,
ale i v praxi jiných průmyslových
oborů, v zemědělství a ve zdravotnictví. Začala se psát novodobá historie Řeže.
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Proč Řež?
Zadání bylo jasné: pozemek neměl být
dál než 50 km od Prahy a měl mít dostatečně časté a rychlé spojení s metropolí.
Měl být k dispozici dostatek chladicí vody,
kterou by nebylo třeba čerpat do velké
výšky. Poblíž by mělo existovat napojení na
elektrickou síť s dostatečným výkonem se
zajistitelností náhradního zdroje a možnost
dalšího teritoriálního rozšiřování „ústavu“
v budoucnosti. Vedle technických požadavků existovaly i požadavky a omezení tak
říkajíc politické. Západ od Vltavy byl považován za nežádoucí ze strategických vojenských důvodů. Jih od Prahy byl územním plánováním předurčen za rekreační
oblast pro obyvatele hlavního města, kam
jaderný provoz nelze umístit. Oblast na jihovýchod od Prahy nemá dostatek zdrojů
chladicí vody. Proto se hledalo místo v sek-
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sousedství
to souvislosti má největší zásluhu
na tom, že zde skutečně stavby
ÚJV Řež dnes stojí, jeho první
ředitel Čestmír Šimáně. Ten požádal svého vedoucího investiční
výstavby, aby opatřil bagr a nechal do kalových polí zarýt. Ústav
tak získal pozemky jakýmsi právem prvního záboru (jako na Divokém západě).

toru vymezeném severním a východním
směrem od Prahy. Není bez zajímavosti, že
jednu dobu byl ve hře pozemek bezprostředně sousedící s pozemky pražské zoo
v Troji nebo v obci Přemyšlení. Ale vypadly
z výběru pro svoji nedostatečnou rozlohu.
Boj o pozemek
Pozemek v Řeži podél vody byl nezastavěný a volný, tedy teoreticky. Byly na něm
vyhnívací jímky pro kaly, které sem vyvážela pražská čisticí stanice. Pozemek však
této organizaci nikdy nebyl oficiálně přidělen a byl tedy volný. Podle předběžné zastavovací studie plně vyhovoval. Proto o jeho přidělení požádal jménem Vládního
výboru pro výzkum a mírové využití jaderné
energie její náměstek Jan Neumann –
a pozemek byl budoucímu ústavu přiklepnut. Reakce dosavadního uživatele
pozemku byla rychlá, požádal také o jeho
přidělení a kupodivu jej rovněž dostal. V téNaše vesnice 2/2015

Trvale zapsán do historie
jaderné energetiky
Bude i proto, že byl výjimečný
od samého počátku. Nejdříve se
stal největším výzkumným ústavem Československé akademie věd, do
jejíž působnosti byl převeden v roce 1956.
Jeho výzkumná a vývojová činnost měla
multidisciplinární charakter, disponoval výzkumnou infrastrukturou s celou řadou
unikátních zařízení. Roku 1959 byl původní
název změněn na Ústav jaderného výzkumu, který lépe odrážel jeho širokou náplň,
zahrnující řadu vědních disciplín. Do své
bohaté historie zapsal všechny kapitoly
jaderné energetiky u nás. ÚJV Řež stál
u zrodu jaderných elektráren Jaslovské
Bohunice a Dukovany, stejně jako Temelína
nebo Mochovců. Hraje nezanedbatelnou
roli ve zvyšování bezpečnosti a kvality jaderných elektráren doma i ve světě a podílí se významně třeba na produkci radiofarmak nebo odstraňování radioaktivních
odpadů. Ale to už je jiná kapitola, psaná na
tradici výsledků práce tisíců lidí, kteří údolím v Řeži za těch šedesát let prošli.
Vladimír Věrčák
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Koncert žáků naší školy
pod vedením paní učitelky Treslerové
se uskuteční

v úterý 23. 6. 2015 od 18 hodin
v Kongresovém sále v ÚJV, a. s.
Všichni obyvatelé Husince a Řeže jsou srdečně zváni!
Doplňovačka
Tajenka ukrývá jméno významného českého básníka a spisovatele (1835–1874),
jehož rodiště byste našli nedaleko od naší obce.
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1. Oklamat. 2. Říkat. 3. Ještě trochu natřít. 4. Polekat. 5. Prohlédnout, poznat. 6. Bouchat (kuličky).
7. Nečestnost. 8. Pochytat. 9. Ryzost. 10. Nezvítězit. 11. Předkládat. 12. Překonat překážku s ohnutými
zády. 13. Pokosit. 14. Obec, ve které se nachází hrad Kost.
Vyluštění z minulého čísla: Roste zlato.
Jitka Kroupová
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