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Další z řady tematických příloh Naší vesnice,
tentokrát o odpadech a úklidu obce, na straně 28

zastupitelstvo
SOUHRN USNESENÍ zápisu č. 5/2013

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Husinec
konaného dne 12. 8. 2013
usnesení č. 1/5/2013: OZ schvaluje směnu nemovitostí v k. ú. Husinec u Řeže, obec Husinec,
okres Praha-východ, a to: pozemek p. č. 424/4 (ostatní plocha, ostatní komunikace)
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 (ostatní plocha, ostatní komunikace)
o původní výměře 561 m2 ve vlastnictví obce Husinec za pozemek p. č. 725 (ostatní
plocha, jiná plocha) 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 (zastavěná plocha
a nádvoří) o původní výměře 1932 m2 ve vlastnictví fyzických osob a uzavření směnné
smlouvy ve znění předloženém na dnešním zasedání zastupitelstva obce (viz Příloha č. 1).
usnesení č. 2/5/2013: OZ schvaluje koupi pozemku p. č. 300/8 o výměře 1395 m2
zapsaného v katastru nemovitostí na LV č. 739 v k. ú. Husinec u Řeže, obec Husinec, okres
Praha-východ ve vlastnictví ÚJV Řež, a. s., a uzavření kupní smlouvy ve znění předloženém
na dnešním zasedání zastupitelstva obce (viz Příloha č. 2).
usnesení č. 3/5/2013: OZ neschvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 10/32 o ploše
24 m2 v ulici Pravohradecká v k. ú. Husinec u Řeže, obec Husinec, okres Praha-východ.
usnesení č. 4/5/2013: OZ schvaluje záměr poskytnout účelovou dotaci 100 000 Kč
provozovatelce mateřské školky Cesta nad údolím na přestavbu domu za účelem změny
užívání domu na předškolní zařízení. Podmínky a návratnost dotace budou zajištěny
smluvně, smlouva o poskytnutí účelové dotace bude předložena ke schválení zastupitelstvu.
usnesení č. 5/5/2013: OZ s odkazem na usnesení č. 8/4/2013 schvaluje záměr uhradit
náklady rodičům dětí starších 3 let, které navštěvují soukromé předškolní zařízení v obci
Husinec ve výši cca 700 Kč/dítě/měsíc. Pravidla pro vyplácení podpory budou schválena
na následujícím zasedání.
usnesení č. 6/5/2013: OZ schvaluje udělení daru ve výši 30 000 Kč na nemovitost občanům
zasaženým povodní, kteří splní následující kritéria: trvalé bydliště v obci, skutečné
celoroční bydlení majitele v nemovitosti, zaplavení obytného podlaží. Podmínkou je podání
žádosti o dar a doložení splněných kritérií do 30. 9. 2013.
usnesení č. 7/5/2013: OZ schvaluje přijetí finančních darů Obci Husinec určených na likvidaci
povodňových škod specifikovaných v Rozpočtovém opatření č. 3.
usnesení č. 8/5/2013: OZ schvaluje úpravu rozpočtu roku 2013 ve znění přílohy č. 3
(Rozpočtové opatření č. 3).
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usnesení č. 9/5/2013: OZ schvaluje podání žádosti o dotaci na Ministerstvu dopravy
na opravu lávky pro pěší přes Vltavu po povodni ve výši 726 000 Kč s 15% spoluúčastí.
usnesení č. 10/5/2013: OZ schvaluje přesun prostředků určených na pokládku asfaltu
v ulici Zahrádky na dočasnou opravu chodníků v Hlavní ulici v dolní Řeži.

SOUHRN USNESENÍ zápisu č. 6/2013

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Husinec
konaného dne 9. 9. 2013
usnesení č. 1/6/2013: OZ schvaluje částku 65 000 Kč na koupi maringotky a její pronájem
o. s. Esedra jako zázemí dětského klubu „V lese“.
usnesení č. 2/6/2013: OZ schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace provozovatelce
dětského klubu Cesta nad údolím (příloha č. 1).
usnesení č. 3/6/2013: OZ schvaluje částku 45 Kč denně, maximálně však 750 Kč/měsíc/
dítě, jako úhradu části nákladů na stravování dítěte umístěného v nestátním předškolním
zařízení v obci Husinec. Podmínkou je podání žádosti s prohlášením o splnění podmínek
pro obdržení podpory – 1. trvalé bydliště v obci Husinec, 2. k 31. 8. 2013 dosažení 3 let
věku, 3. docházka do nestátního předškolního zařízení v obci Husinec (dětské kluby
„V lese“ a „Cesta nad údolím“).
usnesení č. 4/6/2013: OZ souhlasí s použitím finančních prostředků z transparentního
povodňového účtu obce na dar ZŠ a MŠ Husinec-Řež na obnovu herních prvků na školní
zahradě poškozených povodní.
usnesení č. 5/6/2013: OZ schvaluje úpravu rozpočtu roku 2013 ve znění přílohy č. 1
(Rozpočtové opatření č. 4) se zapracovanými připomínkami.
usnesení č. 6/6/2013: OZ bere na vědomí informaci starostky o výběrovém řízení
na zhotovitele stavby „Parkoviště u penzionu Hudec“ a pověřuje starostku uzavřením
smlouvy s vítěznou firmou.
usnesení č. 7/6/2013: OZ souhlasí s podáním žádosti o dotaci z výzvy 75. ROP oblast
podpory 3.3 Rozvoj venkova – oblast vzdělávání – MŠ a zároveň pověřuje starostku
k výběru vhodné firmy a jednání s ní za účelem zpracování a podání žádosti o dotaci.
usnesení č. 8/6/2013: OZ souhlasí s umístěním retardéru v ulici Nad Údolím u vjezdu
do obytné zóny.
usnesení č. 9/6/2013: OZ souhlasí s vybudováním obrubníku u samoobsluhy v horní Řeži,
podél okraje křižovatky ulic Na Hlinkách a Nad Údolím.
usnesení č. 10/6/2013: OZ schvaluje nepřerušovat svodidla při stávající úpravě parkoviště
u penzionu Hudec.
Naše vesnice 3/2013

3

kp
z
u rl táuv rya z o b c e

Rekonstrukce chodníku v dolní Řeži
Na konci srpna proběhla úprava pochozí plochy krajnice u Hlavní ulice v dolní Řeži.
Tato část obce už dlouho potřebuje plnohodnotný chodník. Překážkou je nedostatek prostředků, proto obec využila výhodné nabídky na položení asfaltového recyklátu, aby byl
chodník lépe schůdný a použitelný do té doby, než budou finance na nový. Asfaltový recyklát potřebuje horké počasí, aby se zpevnil. To jsme promeškali (nabídka přišla pozdě),
zpevníme proto chodník ještě plamenem nebo penetrací, aby bylo možné ho v zimě uklízet
bez obav, že se materiál shrne. V každém případě je toto řešení dočasné, dlážděný chodJM
ník chceme vybudovat.

Provoz obecní tlakové kanalizace
Na srpnovém veřejném zasedání jsme informovali občany, že Ing. Jiří Kunt dále nemá
zájem zajišťovat provozní záležitosti obecní kanalizace. Jeho funkci od října 2013 převezme P. Syrůček.
Se záležitostmi týkajícími se tlakové kanalizace, se kterými jste se obraceli
na Ing. Kunta (vyúčtování, smlouvy, odečty), se proto nadále obracejte na P. Syrůčka –
JM
tel.: 603 203 824, e-mail: kanal.rez@email.cz zůstává v platnosti.
Užitečné kontakty:
Petr Syrůček – tel.: 603 203 824; kanal.rez@email.cz – vyúčtování, odečty, smlouvy
Robert Hoffmann – tel.: 725 021 835 – závady, revize jímky
Martin Rada – tel.: 607 297 789 – závady, elektroinstalace, rozvaděč
František Kotelenský – tel.: 723 333 687 – fekální vůz

Oprava osvětlení v Husinecké ulici
Začátkem září byla dokončena oprava 22 světel veřejného osvětlení při silnici Husinecké, která poškodila povodeň. Bylo třeba vyčistit a revidovat všechny rozvodnice, upevnit
vyvrácené sloupy, proti původnímu očekávání bylo v některých místech třeba opravit
i zemní vedení. Do provozu se nepodařilo uvést 9 svítidel, která musela být vyměněna.
Oprava by měla být financována z pojištění majetku obce. Zároveň byl během léta obnoven
nátěr na zkorodovaných sloupech veřejného osvětlení. Za dlouhý termín opravy se občaJM
nům omlouváme.

Připomínáme:
Uvidíte-li kdekoliv v obci, že některá lampa nesvítí, bliká nebo je poškozená, zavolejte či napište číslo, které je napsané na sloupu, na obecní úřad. Co nejrychleji
zajistíme nápravu.
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Zpráva o činnosti Obecní policie
Zdiby na území obce Husinec
V květnu se strážníci zaměřili na kontrolu rychlosti v Husinci-Řeži. Bylo prováděno
měření v lokalitě Hlavní v dolní části Řeže. Také se strážník okrskář zaměřil na porušování značky zákazu vjezdu v ulici Ke Škole i na porušování zákazu zastavení u ÚJV. Strážníci okrskáři kontrolovali lávku vedoucí k železniční stanici a okolí.
V červnu od 2. 6. 2013, 5.30 h (do 11. 6. 2013, 19.00 h) přijal vedoucí Obecní policie
Zdiby telefonické hlášení od občanů v lokalitě Roztocká, Zdiby, že neustále stoupá hladina Vltavy. Okamžitě byla aktivována povodňová komise obce Zdiby a do služby byli povoláni strážníci a dobrovolní hasiči. Následně byla nasazena veškerá naše technika OP
a JSDH Zdiby. Obce Zdiby, Husinec a město Klecany koordinovaly veškerou činnost.
Vláda ČR dne 2. 6. 2013 od 21.00 h vyhlásila nouzový stav a nařídila se příslušná opatření. Pomoc poskytla i Obecní policie Líbeznice dle § 3b, § 3c zákona o obecní policii.
Každodenní hlídkovou činností strážníků (člun, auto, pěší) se podařilo zabránit většímu
rabování v oblasti zaplavených Zdib, Klecánek a Husince. Přesto bylo zajištěno několik
podezřelých.

•
•

•
•

V červenci byla vyslána hlídka Obecní policie Zdiby k těmto případům:
do ulice K Lomu, kde nacouvala dodávka do rozvaděče elektrického vedení a řidič
z místa odjel;
hlídka OP jednala s paní místostarostkou ohledně stížností občanů na volně pobíhajícího psa, který napadá občany, jejich děti a zvířata v obci. Bylo sjednáno, že hlídka OP
Zdiby se spojí s majitelem a domluví se s ním ohledně zajištění volného pobíhání psa.
Ještě téhož dne hlídka OP Zdiby zkontaktovala majitele;
do ulice Pravohradecká, kde stálo vozidlo na zeleni. Hlídka vyzvala majitele vozidla,
aby ho odstranil. Ten do hodiny uskutečnil;
do ulice Pravohradecká, kde stálo vozidlo na komunikaci a bránilo k volnému průjezdu vozidel a záchranným složkám IZS. Majitel vozu byl vyzván k odstranění vozidla
z komunikace, aby nedocházelo k porušováním zákona, kde vozidlo musí ponechat
volný pruh nejméně 3 m.

Srpen byl zaměřen na kontrolu bezdomovců, kteří se k nám postupně přesouvají z Prahy do okolních obcí, kde vybírají popelnice občanů a hledají jídlo, zejména pečivo. Pravidelně byla prováděna kontrola všech autobusových zastávek, vlakového nádraží a fotbalového hřiště, kde by mohlo dojít k porušování veřejného pořádku.
JM
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Rekonstrukce parkoviště u penzionu
Hudec (nyní restaurace Na konci světa)
V polovině října letošního roku bude zahájena rekonstrukce parkoviště u penzionu
Hudec. V srpnu obec vypsala výběrové řízení na zhotovitele stavby, ve kterém se na prvním místě umístila firma Toman s nabídkovou cenou 372 tisíc Kč bez DPH, lhůtou výstavby 20 dní a záruční dobou 60 měsíců. Akce bude financována z darů od ÚJV (300 tisíc Kč)
a obecního rozpočtu.
Omlouváme se předem za nemožnost parkování na obvyklých místech v době výstavby. Parkovat bude možné na okraji ulice Husinecké (pod Hlavní směrem k zrcadlu) a při
ulici V Údolí (za odbočkou z Husinecké). Jinak prosíme všechny, pro které to je možné
a alespoň trochu přijatelné, o docházku pěšky. Bližší informace a přesný termín zahájení
stavby budou umístěny na webu obce a zaslány formou SMS zprávy.
IZ
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Dokončení zateplení dílny a garáží
OÚ v Husinci
Koncem srpna byla dokončena akce „Snížení energetické náročnosti budovy dílny
a garáží OÚ v Husinci“, díky které by mělo dojít k výrazným úsporám na financích vynakládaných za energie. Akce je částečně dotována ze Státního fondu životního prostředí.
IZ

Renovace školní zahrady
Letošní konec jara a začátek léta zdál se býti poněkud nešťastným a bohužel ještě
stále řešíme následky povodňových škod. V posledních týdnech s paní ředitelkou intenzivně připravujeme sanaci školní zahrady a vybíráme nové herní prvky pro školní zahradu
a také dodavatele nového umělého povrchu na školní hřiště. Poškození zahrady řešíme
s pojišťovnou a zvažujeme dotační možnosti. Rozhodnutí o dodavateli obou akcí by mělo
IZ
padnout v nejbližších dnech.

Oprava lávky přes Vltavu
Koncem července obec žádala o dotaci na opravu lávku po povodni z výzvy Ministerstva dopravy na obnovu veřejné infrastruktury poškozené povodní v červnu 2013. Na lávce byl proveden podrobný odborný statický průzkum, a to i pod vodou, ze kterého vyplynula potřeba oprav v její spodní části. Konkrétně je nutno sanovat dno koryta Vltavy
v okolí pilířů těžkým kamenným záhozem, přespárovat zdivo dříků pilířů, upravit zemní
těleso a zpevnit povrch v okolí pilíře u železniční stanice (tam byl nejsilnější proud). CelIZ
kový odhad nákladů je 760 tisíc Kč.

Dostavba areálu základní a mateřské školy
Tak jsme zase o kousek dále, 28. 8. bylo vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby
„Přístavba základní a mateřské školy Husinec-Řež“, teď čekáme na nabytí právní moci,
aby bylo možné zažádat o stavební povolení. Dokumentace pro stavební povolení je již
hotová a odevzdaná.
Vnější okolnosti nám ale nepřejí, a byť byla začátkem srpna vypsána dotační výzva
z ROP Střední Čechy zaměřená na Rozvoj venkova – oblast vzdělávání – mateřské školy,
ze které jsme byli připraveni zažádat o dotaci, dnes již bohužel není odkud žádat. K mému
velkému zklamání dne 23. 9. Výbor Regionální rady na svém jednání rozhodl o zrušení
této výzvy.
Žádná další výzva týkající se mateřských nebo základních škol v tuto chvíli vypsána
není a z obecního rozpočtu takto velkou a finančně náročnou stavbu nebudeme schopni
IZ
financovat.
Naše vesnice 3/2013
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Parlamentní volby
Oznámení o době a místě konání voleb
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Starostka obce Husinec podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje:
1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční:
• v pátek 25. října 2013 od 14.00 do 22.00 hodin a
• v sobotu 26. října 2012 od 8.00 do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb je volební místnost na adrese:
Obecní úřad Husinec, U Radnice 64, 250 68 Řež.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství
České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním
pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
4. Voliči budou dodány nejpozději jeden den přede dnem voleb hlasovací lístky
(lhůta zkrácena podle § 55 zákona)
5. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící nebo
jinak označené hlasovací lístky nové.
Ing. Ivana Zrzavá, starostka

Vítáme naše nové spoluobčánky:

Elenu Vénosovou a Štěpána Motejla.
Starostka a obecní zastupitelstvo
projevují upřímnou soustrast rodinám
pana Jana Novotného
pana Františka Gregy
Děkujeme všem kamarádům, přátelům a známým, všem občanům, kteří nám projevili
soustrast při úmrtí našeho manžela, táty a dědy, pana Jana Novotného. Vzpomínejte
Rodina Novotných
s námi.
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Dětský klub „V lese“ –
lesní školka
Dne 2. září 2013 zahájila provoz lesní
školka v řežském lese u Polepšovny
ducha. Zatím jsme v provozu tři dny
v týdnu, od pondělka do středy.
Vše začalo prosbou obce, zda bychom se
nechtěli jako občanské sdružení Esedra podílet na vzniku dětského klubu, jaký provozujeme v Roztokách u Prahy. Nevěřila jsem,
že se stejným nadšením může vzniknout
něco podobného jako u nás před třemi lety.

Je to projekt, který všechny zúčastněné
stojí hodně úsilí. Není možné školku provozovat bez naprosté důvěry ze strany rodičů, že se o mrňousky postaráme za jakéhokoli počasí a ještě si den užijí.
Stejně tak by budování bylo během na
dlouhou trať, nebýt podpory obce, rodičů,
Naše vesnice 3/2013

kteří se účastnili brigád, mrňousků, kteří
při pracích v lese měli nekonečnou výdrž
a bezvadně asistovali tatínkům u stavění,
maminek pečících dobroty. Zcela určitě by
se to také neobešlo bez mého manžela
a školníka, který tráví v Řeži volný čas
„vylaďováním“ našich přání, co se týče
zázemí.
Je krásné, když potkáváme sousedy ze
zahrádek a oni se ptají, jak se máme, nebo
když během vycházky přijdeme a máme
o človíčka i s dinosaurem navíc. Nemohl se od
nás odtrhnout (samozřejmě i s maminkou).
Chtěla bych moc poděkovat Janě Münzbergerové za skvělou komunikaci, Vasylovi
Korolovi za nadšení, se kterým věnuje svůj
volný čas pracem v lese, restauraci
Na konci světa, která vaří opravdu výborně
podle našeho dětského jídelníčku, všem
rodičům za odvahu, pomoc a víru v děti
i v nás, Tomášovi Těthalovi za vše, co si jen
vymyslíme, hasičům za manipulaci s maringotkami a proklestění cesty, paní učitelce Ále ze školičky Cesta nad údolím, která,
místo aby nás brala jako konkurenci, skvěle spolupracuje, počasí, jež nás šetří,
a v neposlední řadě paní starostce, bez
které by to vše nešlo.
Je prostě úžasné, když obec podporuje
předškolní výchovu a vnímá její důležitost.
„Vše, co potřebuji znát, jsem se naučil
v mateřské škole.“ Robert Fulghum
Zuzana Sýkorová
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Rozhovor

s novou
ředitelkou základní
a mateřské školy
Naše škola má novou ředitelku. Stala se jí Mgr. Jana Chmátalová, která v květnu
zvítězila v konkurzu vyhlášeném obecním úřadem. Stojí před ní nelehké úkoly
a plány, proto jsme ji požádali o rozhovor, aby nás s nimi seznámila a podělila se
i se svými dojmy z prvních dnů školního roku.
Proč jste se přihlásila
do konkurzu na místo
ředitelky školy právě
v naší obci?
Do tohoto konkursu
jsem se přihlásila hlavně
proto, že se mi tato škola
vždycky líbila zvenku.
Dvacet let jsem kolem
jezdila na kole a pokukovala po ní, líbilo se mi její
místo u řeky a vlastně
i celá obec. Takže když
jsem pak zjistila, že byl
vyhlášen konkurs, neváhala jsem a řekla jsem si,
že to zkusím. Navíc mému
srdci je mnohem bližší
menší venkovská škola
než velkoměstská.
Jaké jsou vaše předchozí učitelské
a manažerské zkušenosti?
Od ukončení studií jsem vždy učila
na prvním stupni. Později jsem šest let
dělala zástupkyni ředitelky základní školy
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ve Starých Ďáblicích. Na krátkou dobu
jsem se stala také ředitelkou nově vzniklé
mateřské školy v Jenštejně, ale zjistila
jsem, že to není úplně ono, co bych chtěla
dělat. Přesto jsem to brala jako zkušenost,
Naše vesnice 3/2013

š k o l a a kšukl o
t ul kr a
neboť školka byla zcela nová, takže jsem ji
vlastně celou vybudovala.
Ještě v době konkurzu jste se přišla
podívat na naši školu. Jaký na vás
napoprvé zanechala dojem?
Škola na mě zapůsobila, jako by byla po
zimním spánku, zdálo se mi, že se tu uvnitř
dlouho nic nedělo, starý nábytek, nebyla vidět
žádná péče… Byla jsem překvapená protikladem toho, jak na mě škola vždy působila
zvenku a jaká byla ve skutečnosti vevnitř.
Jaké nejvýraznější změny na škole
zatím proběhly?
Já se nerada vracím k tomu, co bylo.
Samozřejmě hodně věcí tu bylo dobrých,
na které určitě navážu. Změny, ke kterým
jsem přistoupila, jsou hlavně organizační
a personální. Také jsme změnili složení jídelníčku, vše okolo stravování se nyní dává
do počítače, dále účetnictví...
V jakém stavu jste přebrala mateřskou
školu a které změny se dotknou jí?
Mateřská škola podle mě zatím nepotřebuje nějaké velké zásahy, myslím, že
funguje velmi dobře a ani po personální
stránce žádné změny neproběhly. Později,
až do toho více proniknu a probereme to
i s paními učitelkami, se ukáže, co bude
potřeba vylepšit nebo změnit. Takže hlavní
změny se teď týkají základní školy, neboť
bylo potřeba zajistit začátek školního roku.
Jak děti v prvních dnech školního roku
reagovaly na to, že mají novou ředitelku
a v podstatě i nový pedagogický sbor?
Naše vesnice 3/2013

Myslím, i podle ohlasů rodičů, že prvňákům se jejich paní učitelka velmi líbila.
U starších dětí bych řekla, že na mě reagovaly úplně v pohodě, třeba čtvrťáci se tvářili, že se vlastně nic nového neděje,
a spíše očekávají, co ze mě „vypadne“.
A u druháků, kteří jsou menší, působili
někteří možná trochu rozpačitě, neboť byli
zvyklí na svoji paní učitelku. Ale všechno
jsme spolu probrali, vysvětlili jsme si, že
v životě změny přicházejí a jistě spolu budeme dobře vycházet. Reakce dětí byly
hezké, jedna holčička připustila, že si tedy
bude muset zvyknout, další chlapec mávnul rukou, že už si zvykl… Musím také říct,
že se mi velmi líbí atmosféra, která tu
ve škole je. Mám pocit, že tu máme k dětem blíž, třeba v jídelně sedíme spolu
u stolu a je to takové přirozené a milé.
Myslíte si, že by měl být učitel pro své
žáky i kamarádem?
Myslím, že u těchto menších dětí není
učitel-kamarád úplně ten správný přístup.
Učitel by měl být hlavně člověk, kterého
respektují a má určitou autoritu, to je základ. Místo slova kamarád bych dala spíše
výraz starší přítel, někdo, koho se nebojí,
na koho se můžou bez obav vždy obrátit
s jakýmkoliv problémem. Velmi ráda každého ve všem vyslechnu, třeba i v osobních věcech nebo i v tom, co ho potěšilo
nebo jak mu chutnal oběd.
Jaká jsou vaše předsevzetí a plány do
budoucna?
V rodinném kruhu jsem svým blízkým
oznámila, že toto bude nejlepší škola na
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tomto břehu Vltavy! (smích) Ale teď vážně.
Já bych moc chtěla, aby sem do školy
místní děti chodily. Myslím si, že když je tu
škola v obci, tak by byla škoda, aby rodiče
své děti už od první třídy vozili do jiných
škol jenom z toho důvodu, že škola neměla úplně dobrou pověst. Takže bych si moc
přála, aby měla škola dobré jméno, aby se
vědělo, že je to tu bez problémů a děti se
tu naučí stejně jako v jiných školách a i po
vyučování tu rády pobývaly v přátelském
kolektivu třeba v družině nebo v kroužcích. Myslím také na naše zaměstnance,
aby spolu dobře vycházeli, a byla bych
ráda, kdyby škola mohla poskytovat pracovní příležitosti hlavně lidem, kteří jsou
místní.
Povězte nám něco o své rodině a odkud
pocházíte.
Pocházím z Hořic v Podkrkonoší, do Prahy jsem se přivdala. Bydlíme v Bohnicích,
mám dvě děti, které jsou už dospělé. Dcera
vystudovala chemickou fakultu a nyní po-

kračuje doktorandským studiem. Syn studuje na stavební fakultě a nyní pojede
na půlroční stáž do Ekvádoru. V Hořicích
mám tatínka, psa a zahradu.
Jaké jsou vaše zájmy?
Ráda jezdím na kole, s kamarádkou jezdím orientační závody na kole ve dvojicích.
Kromě sportu taky ráda čtu, chodím do divadla, mám ráda operu… Baví mě i pracovat na zahradě.
Jakou právě čtete knížku?
Teď mi na čtení bohužel moc nezbývá
čas, dostanu se akorát k novinám. Ale přes
léto jsem přečetla trojici knížek od Stiega
Larssona: Muži, kteří nenávidí ženy, Dívka,
která si hrála s ohněm a Dívka, která šlápla do vosího hnízda. Doporučila mi je dcera
a moc se mi líbily.
Děkuji vám za rozhovor a ve vaší práci
vám přeji hodně úspěchů i sil.
Jitka Kroupová

Nový školní rok
v mateřské škole
V září se také otevřela pro děti naše obecni školka, je to zatím největší společenství
dětí, rodičů a zaměstnanců školky v obci. Děti k nám přicházejí již starší, 4–5leté, a tak
zvykání si na nové prostředí není již tak bolestné. Děti se těší na nové prostředí, hračky
a kamarády. Letošní školní rok máme 16 mladších dětí, hravou formou je učíme pravidla
chování v kolektivu, rozvíjíme ve hrách a výchovné práci jejich osobnost. V horní třídě
máme 23 předškolních dětí, ve výchovně-vzdělávací práci s nimi klademe hlavní důraz
na přípravu ke vstupu do základní školy. Přejeme všem našim dětem krásný školní rok
a těšíme se na spolupráci s ostatními dětskými kolektivy v obci.
Marie Těthalová
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Dětský klub

„Cesta nad údolím“
Jak bylo uvedeno v minulém čísle časopisu, vyvstal po ukončení činnosti soukromé školky Řežeček velký problém,
kam s dětmi, které nebyly přijaty
do státní školky. Jednalo se o problém
téměř nerudovský.
Jeho řešení se ukázalo být dost zapeklité, ale tak jako u každého začátku je
i v tomto případě třeba mít k překonávání

překážek dostatek chuti, nevyčerpatelnou
motivaci a společenství lidí, kteří chtějí
pracovat a pomáhat. Toto všechno se naštěstí sešlo v pravý čas a na pravém místě.
Nyní můžeme konečně s radostí a úlevou říct: „Povedlo se, otvíráme!“
Na tomto místě by se slušelo jmenovitě
poděkovat majitelce nemovitosti a stavební firmě za vstřícné a operativní řešení
všech čekaných i nečekavých problémů
a komplikací, které se podařilo v rekordně
krátké době vyřešit. Velký dík patří také
paní starostce, místostarostce a celému
zastupitelstvu, za podporu jak finanční, tak
za zprostředkování dovozu jídla z místní
Naše vesnice 3/2013

restaurace Na konci světa. V neposlední
řadě patří dík rodičům, kteří byli ochotni
během prázdnin věnovat svůj čas přípravě
prostor klubu.
Takto poskytnutou pomoc bychom rádi
vraceli formou spokojených dětí. Budeme
se proto usilovně snažit, aby se vašim dětem u nás líbilo, odcházely spokojené
a vždycky se těšily na další návštěvu.
S radostí a nadšením se chceme postavit i k „věcnému břemenu“, které je spojeno s užíváním nemovitosti, a to péče
o venkovního kocoura pana Ponožku, který
je v kolektivu dětí už teď velmi oblíben a je
vítaným zpestřením i živou vyučovací
pomůckou.

Dětský klub je pro vaše děti otevřen
každý všední den od 7.30 do 17.00 hodin.
O možnostech odpoledních kroužků budete
brzy informováni na našich nových webových stránkách www.cestanadudolim.cz
(stránky jsou zatím v přípravě). Těšíme
na vás!
Za kolektiv dětského klubu Alena Vávrová
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Dětský den
7. 9. 2013
Letošní dětský den se mohl konat díky
velkorysosti Lomu Klecany. Koncem
června jsem žádala představitele Lomu
Klecany o změnu použití darovaných
prostředků z financování Dne dětí na
likvidaci povodňových škod. Bylo mi
řečeno: „To přece těm dětem nemůžeme udělat, pomohlo by přispění dalších 50 tisíc na povodně?“ Nadšeně
jsem souhlasila a začala připravovat
zářijový dětský den.
Děti se mohly pobavit na pouťových
atrakcích (živí koníci, aquaroller, létající
dráčci, dětský koutek a jízda na mašince), ozdobit si perníčky, svézt se na šlapacích autech nebo zasoutěžit si v různých disciplínách.

Moc děkujeme dobrovolníkům ochotným věnovat svůj čas ostatním, nadšencům z TOM Řež a našim hasičům. Svými
úžasnými koláčky jako každoročně přispěIZ
la cukrárna Sarnia Donuts.
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Oslava dětského dne se v tomto roce
z tradičního červnového termínu přesunula
až na září, samozřejmě kvůli povodním.
TOM Řež pro děti připravil drobné úkoly
a hříčky na téma LETECKÝ DEN. Děti nejdříve vyplnily letenku, kde jsme prověřili,

jestli znají kromě jména i adresu, a vyzvídali jsme, kam by chtěly letět. Někdo má
jasno, např. k moři, do Turecka, k babičce,
někdo ještě pevný cíl nemá.
Potom děti plnily různé úkoly – např. let
v mlze (jen podle ústní navigace se zavázanýma očima), hod vlastnoručně složenou
vlaštovkou (rodiče skvěle pomáhali s originálními prototypy), hledání severu (za použití buzoly), akrobatický let (přes překážky
a mezi překážkami), roztáčení vrtule, morseovka, zkouška zraku a další.
Dlužno podotknout, že dětí přišlo opravdu hodně, místních i přespolních, ale na
straně zajištění disciplín jsme měli celkem
problém, bylo nás málo. V příštích letech
bychom chtěli požádat rodiče, bývalé tomíky nebo prostě toho, kdo má čas, aby nabídl pomocnou ruku, abychom se například
u stanoviště mohli vystřídat.
Děkujeme všem za účast a doufáme, že
jste si dětský letecký den užili stejně intenzivně jako my.
Za TOM Řež Ivana Pínová

Naše vesnice 3/2013
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Obecní knihovna
v novém hávu
Pravidelní návštěvníci knihovny si
možná všimli změny v uspořádání skříní
a zejména nové skříně v levém rohu
zasedací místnosti – knihovny. Ta nám
umožnila srovnat knížky tak, aby nebyly
umístěny ve dvou řadách za sebou
a aby se v knihovně přehledněji hledalo.
Uspořádání se příliš nezměnilo, aby nemuseli čtenáři měnit své zvyky, knížky jen
dostaly řád a jednotlivé sekce jsou označeny popisky na policích.
Organizace knihovny
V první skříni na pravé stěně od vstupu
do knihovny najdete jako dříve klasickou
detektivku a v dolní polici knihy o kulturních památkách, vedle pak knížky o životním stylu a psychologii, kuchařky,
chovatelství a zahradě, dále sci-fi literaturu a cestopisy.
Následující čtyři skříně patří dětské literatuře, kde najdete roztříděné ve skupinách pohádky a pověsti, dětskou poezii,
encyklopedie, četbu pro malé děti a knížky
vhodné pro první čtení. Jsou tu dobrodružné knihy, četba pro dívky i knížky o přírodě.
V jedné z dolních polic najdou malí návštěvníci knihovny leporela, mohou si je prohlížet, když si rodiče vybírají četbu pro sebe.
Poradíme si i s mnohými tituly školní četby.
Beletrie je uspořádána abecedně a jako
dosud je umístěna v části skříní na pravé
stěně a na stěně po obou stranách dveří.
Naše vesnice 3/2013

Poslední skříň na levé stěně je věnována literatuře faktu a knihám o druhé
světové válce.
Nová skříň v levém předním rohu obsahuje české autory, životopisy, knihy
o divadle, filmu a umění a poezii.
Místnost čeká ještě jedna novinka – pult
u levé stěny, za nímž bude místo pro veřejný internet a knihovnici.
Nové knihy
Vím, že mnozí čtenáři knihovny čekají
na nové knížky – evidence je hotová
a od října můžeme začít kupovat novinky.
Kromě toho 24. září obdržíme novou zásilku knih z meziknihovního výměnného
fondu, které budou umístěny v otevřených
policích nalevo ode dveří.
Program pro dětské čtenáře
Knihovna chystá i programy pro malé
čtenáře. V dubnu 2013 jsme začali dílnou
poezie pro školní děti u příležitosti Noci
s Andersenem, v letošním školním roce
také nabídneme naší škole spolupráci –
třeba v rámci projektu „Čtení pomáhá“.
Program pro seniory
Zároveň chceme od listopadu zavést
tematická setkávání našich seniorů – první
z přednášek proběhne s policistkou Policie
ČR a bude se týkat rizik, která mohou seniory potkat při jednání s prodejci a ob-
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chodníky přicházejícími až domů. Další
setkání se zamyslí nad tématy mezigeneračních vztahů a užívání (nadužívání) léků.
Informace o přesných datech budou jako
obvykle na nástěnkách a v obecním rozhlase, pozvánku najdete i ve vaší schránce.
Káva a čaj pro zpříjemnění atmosféry budou samozřejmostí.
Informace o novinkách
Postupně budeme na obecním webu
v sekci Knihovna pravidelně uvádět novinky a všechny aktuality naší knihovny.

Závěrem
Knižní fond naší obecní knihovny těžko
bude konkurovat fondu knihoven velkých
měst či Městské knihovny v Praze. Přesto
může většině čtenářů poskytnout uspokojení, protože je možné se na doplňování
knížek domluvit a zájmům vyhovět. A pokud se povede, že se do budoucna knihovna stane místem setkávání nad různými
tématy, přinese i oživení spolkového života
v Husinci a v Řeži.
Těším se na viděnou.
Jana Münzbergerová

Knihovna je otevřena každý čtvrtek od 16.00 do 18.00 hodin, čtenářský poplatek
za rok 2013 činí 20 Kč pro dospělé a 10 Kč pro děti a studenty.

Plány na podzim a zimu:
V sobotu 9. 11. 2013
od 19.30 h v hotelu Vltava

se pod taktovkou
Samozvaného plesového výboru
koná

3. obecní ples
Nezapomeňte si zajistit včas vstupenky, které budou jako
obvykle k dispozici na recepci hotelu Vltava
a na obecním úřadě.

Občerstvení, zábava i překvapení zajištěno!
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V neděli 1. 12. 2013 od 16.00 h
se na parkovišti před penzionem Hudec
koná

tradiční

ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO
STROMU
Srdečně zveme k betlému na cukroví, čaj i svařené
víno, na vánoční program a přátelské popovídání.

Ve čtvrtek 12. 12. 2013
se na náměstí před vstupem do areálu ÚJV
koná

VÁNOČNÍ TRH
Srdečně zve ÚJV Řež, a. s.
Naše vesnice 3/2013
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Vážení sportovní přátelé, fanoušci
našeho fotbalového klubu,
dovolte mi, abych po delší době napsal
něco o řežském fotbale…
Jarní část sezony 2013 proběhla poměrně uspokojivě. Výsledky byly sice kolísavé, ale našly se i opravdu kvalitní zápasy,
které se povedly – u béčka šlo hlavně
o domácí zápas s týmem Doubravčic, kde
se povedlo získat tři body za výhru 1:0
(branka: D. Schneider), a u áčka mj. výhra
s mužstvem Radonic (rovněž 1:0, branka
Š. Prchal), které, před příjezdem k nám,
za celou sezonu neokusilo hořkost porážky
a s naprostým přehledem postoupilo do
vyšší třídy. Jinak se hrálo spíše průměrně,
což v konečném účtování znamenalo pro
A tým čtvrté místo v tabulce a béčko již
„tradičně“ zůstalo ukotveno na samém
dně tabulky s dostatečným odstupem
na ostatní týmy.
Po sezóně došlo k jisté restrukturalizaci
mužstev, a sice béčko se již do další sezony nepřihlásilo a naopak začíná pravidelně
hrát stará garda (kam většina hráčů z bývalého béčka již věkově patří). Změn nezůstal ušetřen ani A tým, který po abdikaci
trenéra Stanislava Strnada převzal pokladník klubu Jan Vaněk. Nezbývá, než Stando-
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vi (a jeho asistentovi Z. Mazourkovi) poděkovat za práci, kterou pro klub odvedli,
a nadále se budeme těšit na vzájemnou
a plodnou spolupráci… Novému trenérovi
(a jeho asistentovi M. Válkovi) je třeba popřát hodně zdaru a spoustu hráčů na trénincích a zápasech, kteří budou mít morálku a chuť to za Řež „urvat“ a nechat
na hřišti úplně všechno… Vstup do nového
ročníku vypadá slibně, ale je třeba vzít
v potaz, že nás zatím čekali soupeři převážně z dolních pater tabulky, a nadále
budeme sledovat, jak se mužstvu s novým
kapitánem Petrem Šoukalem bude dařit
v dalších kolech…
Tolik ke sportovním věcem okolo našich
týmů a teď ještě zmínku o situaci, která
zasáhla naši obec, potažmo celou republiku, a to jsou samozřejmě povodně.
V době kulminace řeky Vltavy nebyl
na naše hřiště a okolí příjemný pohled,
branky vyčnívaly pár centimetrů nad hladinu řeky, a i když šlo v tuto chvíli o úplně
jiné priority, než je fotbal či hřiště, s napětím jsme očekávali, v jakém stavu bude
vše vypadat po opadnutí vodního živlu…
Naštěstí se nepotvrdily naše nejčernější
Naše vesnice 3/2013

k usl p
t uo rr at
myšlenky a hřiště nebylo naprosto „odepsané“, ale „pouze“ poničené a samozřejmě nefunkční. Zde opět odvedl skvělou práci (ostatně jako vždy) správce
hřiště František Kotelenský a je až s podivem, že za necelé tři týdny od opadnutí
vody se zde již mohl konat tradiční memoriál Jiřího Vaňka. Tento turnaj starých gard
proběhl o posledním červnovém víkendu
v naprosto přátelské a uvolněné atmosféře a je dobře, že se všichni mohli po těžkých dnech a týdnech, které prožili, krásně uvolnit a odreagovat. Záměrně zde
nezmiňuji výsledky, ty byly v tuto chvíli
absolutně nepodstatné… Díky všem organizátorům, pomocníkům a dobrovolníkům za tuto povedenou akci a krásně
strávený den a hlavně správci hřiště
za přípravu kvalitního pažitu ve velmi složitých podmínkách.

Dále chci touto cestou poděkovat všem
členům SK Husinec-Řež a dalším spoluobčanům, kteří se ochotně zapojili na odklízení nekonečného nepořádku a pomohli
tak postiženým občanům touto cestou dřívější nastěhování do svých příbytků…
Věřím, že v příštích příspěvcích zde již
budu psát pouze o fotbale, o tom, jak jsme
dobře/špatně hráli, kde všude jsme vyhráli/
prohráli, a že nebude potřeba se zmiňovat
o podobných neštěstích a červen 2013 se
již nebude opakovat…
Děkuji za pozornost a těším se na setkání na hřišti, ať už aktivně v kopačkách,
nebo formou podpory a fandění našim týmům. Rozpisy zápasů jsou k dispozici
na tradičních místech – nástěnky před samoobsluhou a přímo na hřišti.
Sportu zdar a fotbalu zvlášť
Michal Ráž, prezident klubu

Kdo si hraje (pétanque), nezlobí
U fotbalového hřiště za
kabinami nevzniká nové
pískoviště, ale z aktivity
několika nadšenců pod
vedením Petra Syrůčka
plocha na hraní pétanque.
Ten našel místo, spolupracovníky a přesvědčil obecní úřad, že hrát si
mají všichni. Obecní úřad půjčil bagr, dodal
staré fošny z lávky, použitý písek z pískovišť a piknikovou lavici, ať si mají hráči
kam odložit nápoj. Zbytek dobudovaly ruce
a lopaty dobrovolníků.
Pétanque je hra, která má původ ve
francouzském středomoří, a její kouzlo
Naše vesnice 3/2013

spočívá v tom, že ji může hrát kdokoliv,
děti i senioři, ženy, muži, zdraví i handicapovaní. I na novém plácku ji bude moci
hrát kdokoliv, kdo má hrací náčiní a kdo
místo po sobě zanechá ve stejném stavu,
v jakém ho našel.
Proto žádáme majitele pejsků, aby jim
v tomto prostoru nedovolili konat potřebu.
Hřiště není určeno ani pro výrobu báboviček, povrch musí zůstat tvrdý, navíc je
písek chemicky ošetřen proti prorůstání
plevelu.
Díky iniciátorovi akce a všem zúčastněným a ať se hezky hraje!
Jana Münzbergerová
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Myslivecké zvyky a tradice

Kuna
Kuna patří mezi šelmy kunovité, dříve
označované jako lasicovité. Jsou u nás zastoupeny dvěma blízce příbuznými druhy,
a to kunou lesní (lat. martes martes) a kunou skalní (lat. martes foina).
Kuna lesní, jak již název napovídá, žije
v rozsáhlejších lesních komplexech, dříve
smíšených, v současné době pak převážně
smrkových. Žije většinou na stromech,
v dutinách kmenů a opuštěných hnízdech
dravců nebo veverek. Výborně šplhá a díky
tomu dokáže ulovit i veverku. Pronásledování veverky v korunách stromů je dokona-

ma – tchoř. Kaňkování (páření) probíhá
v červenci a v srpnu, poté nastává tzv. utajená březivost, kdy se plod v těle samice
šest měsíců nevyvíjí. Mláďata se pak rodí

Kuna lesní

až na jaře v dubnu a květnu. Dospělá kuna
lesní váží okolo 2 kg a měří i s oháňkou 70
až 80 cm. Zbarvení je hnědé s šedou podsadou a žlutou, někdy žlutobílou náprsen-

Kuna lesní

lý způsob lovu této malé šelmy. Většinou
však loví v noci a ve dne odpočívá. Za potravu jí slouží především drobní savci, ptáci
a jejich vejce, hmyz, hlodavci, ale i ovoce,
např. třešně ptáčnice, švestky a borůvky.
Kuna žije samotářsky a svůj revír si značkuje trusem i výměškem žlázy nacházející se
u kořene oháňky. Něco podobného, ale
podstatně účinnější, má jiná kunovitá šel-
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Kuna skalní
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Kuna skalní v kurníku

způsoby lovu, existuje mnoho zaručených
způsobů, jak kunu vypudit z domu. Ať již to
jsou různé parfémy, lidské vlasy a další.
Bohužel žádný není stoprocentně spolehlivý. Dalším důvodem jsou škody, které kuna
skalní páchá na domácím zvířectvu. Ráda
pije slepičí vejce a dokáže třeba za noc
zlikvidovat všechna kuřata v kurníku. Stejně tak i kuna lesní dovede napáchat značné
škody v bažantnicích, při voliérovém chovu
bažantí zvěře.
Přes všechna tato negativa kuna do naší
přírody patří. Její užitečnost spočívá hlavně
v lovu myší, hrabošů a potkanů, který představuje až 80 % úlovku u kuny skalní.

kou, dole ohraničenou, nezasahující na
přední běhy (nohy).
Kuna skalní dle svého označení žije sice
také ve skalách, ale mnohem více se zdržuje poblíž lidských sídel, ve starých budoLuboš Smetana
vách, stodolách a na půdách. Je o něco
menší než kuna lesní a její
náprsenka je bílá, rozdvoVÁŽENÍ PŘÁTELÉ
jená až na vnitřní stranu
předních běhů. Způsobem
života se podobá kuně
lesní, tudíž vše, co bylo
výše uvedeno, platí i pro
ni. Zajímavé je, že přes
blízkost druhu se s kunou
lesní nikdy nekříží. Při
děkujeme vám předem,
kaňkování bývají kuny
že svého psa upoutáte
velmi hlučné, kňouravě
a nenecháte ho volně pobíhat
vrčí, piští a prskají. Na půpřírodou...
dách pak shazují a přerovnávají tam uložené věci,
o čemž se jistě mohl přesvědčit nejeden majitel
chaty či rodinného domu.
To je taky jeden z důvodů, pro který se jich lidé
ZÁKON TO ZAKAZUJE!
snaží zbavit. Když pomine( § 10, zákona 449/2001, sb. )
me nezákonné a kruté

VCHÁZÍTE-LI DO HONITBY
MS ZDIBY - KLECANY,

Naše vesnice 3/2013
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TOM Řež – Co děláme

na podzim?
Tak nám už začala škola, ale my jsme
se navzdory tomuto faktu rozhodli, že si
léto ještě prodloužíme, takže jsme se vypravili na dvoudenní výpravu do Liberce

hledny byl pěkný výhled, zejména na samotný Ještěd, který se v tu chvíli zdál být
hodně daleko. Tramvají jsme přejeli celý
Liberec a vystoupili na konečné v Horním

Před náročným výstupem na Ještěd

a na Ještěd. Sešli jsme se v sobotu 7. září
brzy ráno u lávky, vlakem a metrem jsme
dojeli na Černý Most, odkud nám odjížděl
autobus do Liberce. Cesta nám utekla velice rychle a v půl desáté už jsme vystupovali v cíli.
Nejprve jsme se vydali na znovuotevřenou rozhlednu Liberecká výšina. Z roz-
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Hanychově, kde jsme se i naobědvali
a po jídle jsme vyrazili po modré značce
(návrhy na cestu lanovkou neprošly). Cesta
se postupně stávala prudší a kamenitější,
museli jsme dělat častější zastávky na vydýchání a napití. Pod samotným vrcholem
už nás nestínil les a sluníčko se do nás
opíralo plnou silou. Lehce po třetí hodině
Naše vesnice 3/2013
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jsme pak konečně stanuli na vrcholu Ještědu! Počasí bylo nádherné, výhled daleký
a lidí jak na Václaváku. Spousta Liberečáků

Jdeme vůbec správně?

se totiž rozhodla strávit nečekaně krásnou
zářijovou sobotu nenáročným výletem –
lanovkou na Ještěd a dolů po svých. Tedy
nic pro nás. Byli jsme patřičně hrdí na to,
že jsme to zvládli vlastními silami. Když
jsme si odpočinuli, obešli jsme ještě kolem
dokola vysílač, abychom se mohli rozhlédnout ze všech stran, podívali jsme se
i k horní stanici lanovky a pak už jsme
pomalu sestupovali a vydali se na další
cestu. 2,5 km na Pláně pod Ještědem už
bylo nenáročných a brzy jsme tedy dorazili k místní chatě s turistickou ubytovnou.
Ubytovali jsme se a před večeří jsme si
ještě prohlédli okolí a nakrmili dva beránky
v ohradě.
Ráno jsme se všichni probudili odpočatí,
pohled na oblohu sliboval opět pěkný den,
tak jsme se rychle sbalili a šli se nasnídat
Naše vesnice 3/2013

do vedlejší chaty. Snídaně byla bohatá,
a tak jsme Pláně pod Ještědem opouštěli
nadmíru spokojeni. Cestou jsme se zastavili v bývalém Panském lomu, kde jsme
obdivovali vysoké skalnaté stěny. Netrvalo
dlouho a za chvíli jsme byli opět v Horním
Hanychově. Tramvají jsme se přepravili
zpět do centra a vydali se pěšky na libereckou přehradu Harcov, kde jsme strávili
nedělní poledne. Cesta k autobusu pak
vedla přes liberecké náměstí, navštívili
jsme knihkupectví, kde jsme nakoupili pohledy, a vyšlo nám to akorát – autobus už
stál na místě, tak jsme rovnou nastoupili.
Doprava do Řeže proběhla zcela bez problémů a tak jsme v pět hodin už stáli opět
na lávce, kde čekali rodiče. Výprava se
opravdu podařila, počasí bylo více než
skvělé a naše turistické výkony zaslouží
pochvalu!
Další výlet, tentokrát jednodenní, nás
čeká v neděli 29. září. Pojedeme se podívat
do Srbska, navštívíme rezervaci Koda
a lom Chlum. Podrobnější informace najdete na oddílovém webu www.tomrez.com
a na oddílových nástěnkách u ústavu,
na sídlišti a ve škole (školní nástěnka byla
na chodbě přesunuta vlevo od vchodových
dveří).
Týdenní schůzky se letos konat nebudou, ale na všechny se těšíme na výletech
a výpravách. Zejména pak v říjnu na naší
chalupě na Knínici. Pojedeme v termínu
podzimních prázdnin od 27. do 30. října.
Podrobnosti se včas dozvíte, ale už teď si
tento termín můžete zaškrtnout v kalendáři.
Pěkný podzim!
Za TOM Řež Jitka Kroupová
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Základní organizace
Českého
zahrádkářského svazu
Husinec-Řež
Na začátku června postihla naši obec,
jak všichni víme, povodeň. Členové naší
organizace pomáhali při odstraňování jejích následků v rodinných domcích postižených povodní a ZO ČSZ Řež se rozhodla
pomoci svým členům, kteří byli zasaženi
povodní v letošním roce, a poskytne jim
částku 2 000 Kč na obnovu jejich zahrádek.
Ještě před povodněmi v průběhu měsíců května a i po nich jsme zvládli uskutečnit hned několik akcí. V sobotu 11. května
jsme podnikli celodenní turistický výlet
na horu Říp, po stopách praotce Čecha.
Počasí se nakonec vydařilo a na příští rok
bychom rádi vyrazili na další významnou
horu Lovoš.
V úterý 14. května odpoledne jsme
uspořádali další tvořivý kurz – tentokrát
to byla ubrousková technika tzv. decoupage. Sešla se poměrně velká skupina,
k dispozici byla spousta materiálu na dekorování jako plátěné tašky, květináče,
dřevěná prkénka, věšáčky atd. Každý si
mohl ozdobit také svůj donesený předmět.
Práci s ubrousky si vyzkoušeli i naprostí
začátečníci, kteří odcházeli s velkým nadšením nad zdařilými výtvory.
Další sobotní akcí byl v sobotu 15. června výlet do botanické zahrady Na Slupi,
kde probíhala výstava kaktusů a sukulen-
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tů, masožravých rostlin a bezobratlých živočichů. Na památku jsme si odnesli malé
„masožravky“, které jistě pomůžou s likvidací přemnožených komárů.

Rotunda svatého Jiří na vrcholu Řípu

I přes komplikace, které způsobily letošní povodně, jsme ve spolupráci s hotelem Vltava uspořádali 18. 6. a 24. 9. poutavou besedu s Martinem Zadražilem o jeho
návštěvě Indie „Indie, touho má“. Vyprávění a nádherné fotky měly velký úspěch,
salónek v hotelu Vltava praskal ve švech.
Mohli jsme zde vidět a osahat si různé
upomínkové předměty, které si Martin z této cesty přivezl.
Jarmila Sućurová a Markéta Doležalová
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křížovka

1

2

3

4
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7

8
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A
B
C
D
E
F
G
H
I
V tajence křížovky je skrytý pomístní název jisté lokality v Husinci.
VODOROVNĚ: A. Tábořiště; volání o pomoc na moři. B. Plynná skupenství vody; polní plodina.
C. Značka plynových spotřebičů; vodní tok; obecně prospěšná společnost. D. Druh papouška; porosty
stromů; nevyžádaný e-mail. E. TAJENKA. F. Jinak; anglicky „editovat“; velká místnost. G. Africká
řeka; kouzlo; mladý šlechtic ve službě u dvora. H. Tisknout se; anglicky „domů“. I. Potom; slovensky
„jistě“.
SVISLE: 1. Nezvalova hrdinka. 2. Způsobit zranění. 3. Kostkovaná látka; lidově „spěch“. 4. Název
poštovní spořitelny; nátěr; prkenné stropy (nářeč.). 5. Osobní zájmeno; říznutí; mužské jméno
(26. 10.). 6. Zasaditi na jiné místo. 7. Seknutí; nervový záškub; iniciály českého fotbalisty Siegla.
8. Německy „dědeček“; sada; výměšek potních žláz. 9. Kopnutím shodil; sjednotitel Slovanů.
10. Peněžité podpory. 11. Neohroženě.
NÁPOVĚDA: 4. Tla. 8. Opa.
Jitka Kroupová
VYLUŠTĚNÍ Z MINULÉHO ČÍSLA: Rudolf Jaroš.
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Není odpad jako odpad…
aneb životní prostředí až na prvním místě
Na velkou firmu je, pokud jde
o ochranu životního prostředí, soustředěna značná pozornost okolí.
Když navíc podniká v oborech
jaderné energetiky a v areálu ve vaší
obci provozuje jaderná zařízení,
určité obavy jsou pochopitelné.
V případě ÚJV Řež, a. s., jsou ale
zcela zbytečné, posuďte sami.
Ochrana životního prostředí
Protože v naší společnosti máme provozy, které podléhají speciálnímu režimu
ochrany a kontroly, je otázka životního
prostředí stejně jako lidského zdraví (obecně bezpečnosti) základním faktorem v rozhodování. „ÚJV Řež má certifikován tzv.
integrovaný systém řízení – ISŘ, jehož
jednou součástí je systém managementu
ochrany životního prostředí, tzv. EMS dle
normy ISO 14001. Každoročně zpracováváme Zprávu o přezkoumání ISŘ, která
obsahuje i Zprávu o stavu bezpečnosti ÚJV
Řež, a. s., za kalendářní rok. A ty předkládáme poradě vedení. Poslední je z dubna
2013,“ upřesňuje Ing. Olga Riegertová,
manažer EMS. Dodržováním přísných norem a legislativy to ale nekončí. Hledají se
další možnosti, například zateplení budov
jako úspora provozu kotelny nebo modernizace čističky odpadních vod. „Kontrolujeme provoz a činnost čištění odpadních vod,
monitorujeme kvalitu pitné vody, spotřebu
energie, prostě všechno, co můžeme
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ve vztahu k okolní přírodě a lidem ovlivnit,“
zdůrazňuje Ing. Tomáš Machotka z oddělení energetické služby, které má v odpovědnosti i odpadové hospodářství. Vedle toho
samozřejmě v celém areálu funguje třídění
odpadu do barevných kontejnerů, a to ne-

Palivo se odváží ve specializovaných obalových souborech vyvinutých ve spolupráci
ÚJV Řež, Škoda JS a za podpory MAAE.

jen těch velkých venkovních, ale ve zmenšené podobě je najdete také na chodbách
administrativních budov, laboratoří a dílen.
I díky tomu nám úspěšně roste podíl vytříděného odpadu a v roce 2012 byla již recyklována více než třetina z celkového
množství produkovaných odpadů.
Už žádný nebezpečný jaderný odpad
Pro vysvětlení oč jde. V Řeži jsou výzkumné jaderné reaktory a ty, podobně jako
Naše vesnice 3/2013
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ve zbytku světa, využívaly v minulosti palivo
obohacené izotopem uranu 235U vyšším než
20 %, zatímco jaderným elektrárnám stačí
obohacení od 3 % do 5 %. Naopak, na výrobu jaderných zbraní je zapotřebí právě to
s obohacením vyšším než 20 %. Je jasné,
že takové palivo je strategickou surovinou
a s jako takovou je třeba s ní i zacházet.
ÚJV Řež, a. s., se významně zapojila do iniciativy se zdánlivě nesrozumitelnou zkratkou RRRFR, což v angličtině znamená:
Russian Research Reactor Fuel Return
a přeloženo: Repatriace ruského jaderného
paliva z výzkumných reaktorů, pochopitelně, zpět do Ruska. „ÚJV Řež se připojila
k tomuto programu hned v roce 2004, kdy
vznikl, a postupně v letech 2005 až 2013
jsme odvezli veškeré vysokoobohacené jaderné palivo z Řeže. Poslední várka odešla
v dubnu letošního roku a tak už v areálu
není žádné palivo, které by mohlo zajímat
třeba teroristy. Je to náš příspěvek k celosvětovému zvyšování bezpečnosti,“ říká
Ing. František Sviták, ředitel NS&TC, dceřiné společnosti ÚJV Řež, a. s. Ta celý projekt
ve spolupráci s ÚJV Řež, a. s., realizovala.
V současnosti jsou výzkumné reaktory vyladěny na palivo s obohacením do 20 %.
Nakládání s odpady? Máme na to
specialisty!
Ne náhodou se jedna z divizí ÚJV
Řež, a. s., sídlících v areálu, jmenuje Chemie palivového cyklu a nakládání s odpady.
Je svým zaměřením, technickým vybavením a odborníky jedinečnou v České republice. Ukázalo se to nejen při realizaci
zmíněného programu RRRFR, ale i v minuNaše vesnice 3/2013

lých dnech, kdy se při demolici staré olejovny v Lovosicích objevily radioaktivní
látky. Zpráva, která vyvolala pochopitelné
obavy tamních obyvatel. Právě v takovou
chvíli vstupuje do hry divize ředitele
Ing. Radka Trtílka: „Jsme v současné době
pro měření těchto radionuklidů jedinou
akreditovanou laboratoří v České republice. Pracovištěm, které likviduje, to znamená, že zpracovává, upravuje a předává radioaktivní odpady k uložení do úložiště.
Každoročně se rovněž postaráme o více jak
90 % institucionálních RAO v ČR, mezi
které patří například požární hlásiče, mate-

Práce v laboratoři vyžaduje nejen vysokou
přesnost, ale i čistotu procesů, k tomu slouží
např. anaerobní rukavicový box MBraun.

riály z nemocnic, laboratoří apod. Na rozdíl
od firem, které se věnují sanaci a likvidaci
běžných odpadů, jsme totiž držitelem příslušného povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.“
Takže nejsme žádné nebezpečí, naopak,
fungujeme jako důležitý článek ochrany
životního prostředí a chceme jím být i do
budoucnosti.
Vladimír Věrčák
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Odpady a odpadky
Po nějakém čase se vracíme k tématu
odpadů a úklidu obce. Článek má zrekapitulovat, co se v obci ohledně úklidu
dělá, jaký je stav a jaké jsou možnosti.
Zároveň chceme požádat čtenáře, aby
informovali obecní úřad, pokud někde
uvidí odpad, který mohli techničtí pracovníci obce při úklidu přehlédnout.
Na hezkém prostředí nám určitě záleží
všem.

a potřebují si poradit s odpadem ze zahrady, aby si ji pořídili. Blíží se podzim, listí
a spadaného ovoce bude více a není možné pytle se zahradním odpadem odkládat
u kontejnerů pro zahrádkáře či u tříděného
odpadu. ASA je rozhodně neodveze, budou

Úklidové pondělky
Každé pondělí technická četa objíždí
obec, vyprazdňuje koše a připravuje ke
svozu odpad. Pracovníci kontrolují svozová
místa a často z nich odvážejí odpadky,
které nejsou uloženy v popelnicích a kontejnerech a firma ASA, která odpady odklízí, je tím pádem neodveze. Tyto odpadky se
odkládají do kontejneru v lomu v Husinci,
který se pak musí častěji vyvážet a častěji
platit.
Technická četa samozřejmě nečeká jen
na pondělky, odpadky uklízí vždy, když je
objeví nebo na ně někdo upozorní.

Bioodpad
Popelnice s bioodpadem se odvážejí
jednou za čtrnáct dní, poslední svoz proběhne 25. 11. Termín by měl být vyhovující,
protože zahrady budou jistě téměř zazimovány a odpadu z nich už bude málo. Biopopelnici si každý může zaplatit na obecním
úřadě a já si na tomto místě dovolím apelovat na ty, kteří nemají funkční kompost
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muset být odvezeny do lomu v Husinci
a než se to stane, budou kvasit a přitahovat vosy a sršně. A hezké to už vůbec není.
Pokud je třeba prořezat stromy a keře
na zahradách, je pravděpodobné, že větve
se do popelnice nevejdou, na kompost se
nehodí a pálit je bývá problematické. Zavolejte na obecní úřad a zaměstnanci obce
větve za úplatu odvezou. Sazebník je k dispozici na OÚ nebo na webu obce. Především ale neodkládejte zelený odpad „jen
tak“ před plot.
Naše vesnice 3/2013

O d p a d y a o kduplat d
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Tříděný odpad
V obci jsou čtyři stanoviště na tříděný
odpad – tři v Řeži a jedno v Husinci. Perio-

odvážejí je opět zaměstnanci obce do lomu. A někdy najdou pytle a krabice opravdu se vším možným, velmi netříděným,
včetně obálek či krabic se jmény a adresami nepořádníků. Mohli by je vracet majiteli zpátky…

Velkoobjemový
a nebezpečný odpad

dicita svozu jednotlivých materiálů je různá – plasty dvakrát týdně, tetrapack dvakrát měsíčně, sklo jedenkrát měsíčně.
Od 16. 9. je dvakrát měsíčně svážen i papír
(dosud to bylo jednou). Je možné, že zvýšená frekvence svozu umožní některé kontejnery odebrat.
I tady chceme požádat o spolupráci:
máte-li pocit, že na stanovišti tříděného
odpadu, které používáte, jsou některé kontejnery zbytečné či se některých nedostává, informujte obecní úřad. Jen připomínáme, že kontejnery na směsný odpad
na svozových místech jsou určeny pouze
pro zahrádkáře, kteří nemají vlastní popelnici a platí ukládání odpadu v pytlích
do těchto kontejnerů.
Stanoviště na tříděný odpad také zrovna nezkrášlují prostředí obce. Výhledově
bychom je rádi upravili, třeba schovali
do ohrad porostlých zelení. Zatím je estetika míst v rukách nás všech – pokud jsou
kontejnery přeplněné, prosíme, nenechávejte papíry, plasty a cokoliv kolem nich
na zemi. Svozová firma je nechá ležet,
Naše vesnice 3/2013

Pravidelný svoz se koná na jaře
a na podzim – nyní bude svážen velkoobjemový 19. 10. a nebezpečný 2. 11. Zdá se,
že frekvence je vyhovující, na jaře nebyly
kontejnery přeplněné a u tříděného odpadu
se dlouho neobjevila válenda a křesla…
Připomínáme, že pneumatiky jsou nebezpečný odpad, nikoliv velkoobjemový!

Kontejnery
na povodňový odpad
Ještě donedávna byly v obci na různých
místech kontejnery na povodňový odpad,
poslední byly odvezeny z Vltavské ulice
před dětským dnem 7. 9.

Odpadkové koše

Odpadkové koše se obec snaží rozmisťovat všude tam, kde to je účelné, velmi
často na základě podnětů obyvatel. Slouží
nejen na běžný odpad, ale také na psí exkrementy, proto jsou u nich i sáčky. Poslední dobou mám pocit, že psích bobků vidím
na ulicích méně – nechci nic zakřiknout, ale
děkuji ohleduplným paničkám a páníčkům!
Děkuji za čas věnovaný přečtení článku
a děkujeme i za iniciativu při udržování
hezkého prostředí v Husinci a v Řeži.
Jana Münzbergerová
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Obecní úřad Husinec-Řež pořádá

sběr OBJEMNÝCH odpadů
Datum:

19. října 2013 (sobota)

Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny: od 9.00 do 16.00 h
• dolní Řež – u stanoviště separace
• horní Řež – u samoobsluhy na sídlišti
• Husinec – u hasičské zbrojnice
Velkoobjemové kontejnery jsou určeny pro odpad z provozu domácností, který není
možné pro jeho objem odložit do nádob na směsný komunální odpad (popelnic), jedná se
především o části nábytku, podlahové krytiny, matrace, peřiny, textil apod.
Kontejnery nejsou určeny pro nebezpečný odpad, stavební suť, výkopovou zeminu,
živočišný a rostlinný odpad, PNEUMATIKY, baterie, akumulátory, elektrozařízení
a odpad z podnikatelské činnosti.

Mobilní sběr
NEBEZPEČNÝCH odpadů
Datum:

2. listopadu 2013 (sobota)

Mobilní sběrna bude přistavena:
od

• 11.30
• 12.10
• 12.40

do

místo

12.00
12.30
13.00

horní Řež – u samoobsluhy na sídlišti
dolní Řež – u stanoviště separace
Husinec – u hasičské zbrojnice

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

kultura

Japonská technika masáží a duševního rozvoje

SHIATSU

Žijeme TADY a TEĎ…
Zlepšete kvalitu svého prožívání prostřednictvím sebe sama.
Trápí vás následující?
únava, vyčerpání, nespavost, nervozita, smutek, úzkost, bolesti hlavy, migréna, napětí, stres,
bolesti krční páteře, horní části zad a ramen, bolesti dolní části zad, kolen, kotníků, potíže
s trávením, studené končetiny, zimomřivost, nápadně se opakující lehká nastydnutí, běžné
potíže související s psychikou, potíže s rozhodováním, nerovnováha ve vztazích
nebo si jen chcete báječně odpočinout…
Ponořte se do svého těla s cílem obnovit energetickou rovnováhu a harmonické proudění
energie v meridiánech – akupunkturních drahách pomocí technik doteků, tlaků prsty
a dlaněmi, protahování aj.
Shiatsu vychází z tradiční čínské medicíny a její představě o všudypřítomné energii.
Chcete se o Shiatsu dozvědět více? Ozvěte se na níže uvedený kontakt.
Možnost setkání Klecany – středa podle domluvy
podrobnější informace: jana.richterova@centrum.cz nebo na tel. čísle 732 341 546.

Naše vesnice 3/2013
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foto na závěr

U fotbalového hřiště za kabinami nevzniká nové pískoviště, ale z aktivity
několika nadšenců pod vedením Petra Syrůčka plocha na hraní pétanque.

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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