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Škola a školka na masopustní úterý
28. února před obecním úřadem

zastupitelstvo

Jaro je tady
Je to fajn, když okolo sebe máme lidi, kteří věnují vlastní volný čas, aby nám zpříjemnili
život. Díky nim nás čeká na jaře jarmark s tvořivými dílnami, velikonoční řehtání a stavění
květnové májky. Děti mají pravidelná loutková divadélka na obecním úřadě, TOM se chystá na jaro, můžeme „KUBBovat“ i bikovat (co to je, že?) a i jinak sportovat. Na jaře přivítáme miminka a sejdeme se se seniory. V Polepšovně ducha nás čekají dva výborné filmy,
u Husinecké skály magická noc filipojakubská s rejem čarodějů a čarodějnic na školní
zahradě. I dětský den a Den na řece bude.
Také si o prvním dubnovém víkendu společnými silami uklidíme ve vsi, aby se nám
pěkně sedělo na nových i starších lavičkách a dobře četly knížky z knihobudek. Hezky si
o tom všem na následujících stránkách počtěte.
Přeji vám krásné jarní dny a dobrou náladu!
Jana Münzbergerová, starostka

Souhrn usnesení k zápisu č. 10/2016 ze
zasedání zastupitelstva obce Husinec
konaného dne 19. 12. 2016
usnesení č. 1/10/2016: ZO Husinec schvaluje RO č. 10 ve znění přílohy č. 1 tohoto zápisu.
usnesení č. 2/10/2016: ZO schvaluje rozpočet obce na rok 2017 ve znění přílohy č. 2 tohoto
zápisu.
usnesení č. 3/10/2016: ZO schvaluje rozpočtový výhled na rok 2018 a 2019 ve znění přílohy
č. 3 tohoto zápisu.
usnesení č. 4/10/2016: ZO schvaluje cenu stočného pro tlakovou kanalizaci ve vlastnictví
obce Husinec na rok 2017 ve výši 33,20 Kč/m3 s platností od 1. 1. 2017.
usnesení č. 5/10/2016: ZO schvaluje přijetí závazných ukazatelů pro ZŠ a MŠ Husinec-Řež
na kalendářní rok 2017, přesné částky jsou uvedeny v příloze č. 4 – dopisu ředitelce školy.
usnesení č. 6/10/2016: ZO schvaluje přijetí daru od ÚJV Řež, a. s., ve výši 113 948 Kč na tisk
zpravodaje Naše vesnice na roky 2017 a 2018.
usnesení č. 7/10/2016: ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z MMR do Národního programu
podpory cestovního ruchu v regionech pro rok 2017 na projekt s názvem „Relaxační zóna
se sportovními prvky v Řeži“ a zavazuje se ke spolufinancování akce z rozpočtu obce.
usnesení č. 8/10/2016: ZO bere na vědomí kupní smlouvu na pozemek parc. č. 363/26
a parc. č. 722, oba k. ú. Husinec u Řeže, uzavřenou mezi Obcí Husinec a ÚJV Řež, a. s.
usnesení č. 9/10/2016: ZO pověřuje starostku uzavřením dohody o narovnání mezi obcí,
zhotovitelem stavby POHL cz, a. s., odštěpný závod Roztoky (IČO: 25606468) a projektantem
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stavby Masák & Partner, s. r. o., (IČO: 27086631), jejímž předmětem je narovnání
některých sporných skutečností vyplývajících z provozu realizované „Přístavby MŠ a ZŠ
Husinec-Řež“ na základě smlouvy o dílo ze dne 22. 7. 2015 ve znění dodatků. Výše plnění,
k němuž se obec zaváže na základě dohody o narovnání, bude činit 1/3 konečných
nákladů na realizaci dohody, nejvýše však 50 000 Kč.

Souhrn usnesení k zápisu č. 1/2017 ze
zasedání zastupitelstva obce Husinec
konaného dne 30. 1. 2017
usnesení č. 1/1/2017: ZO Husinec bere na vědomí RO č. 11/2016 ve znění přílohy č. 1 tohoto
zápisu.
usnesení č. 2/1/2017: ZO schvaluje koupi pozemku parc. č. 363/26 o výměře 1018 m2 a parc.
č. 722, o výměře 33 m2, oba k. ú. Husinec u Řeže, zapsané na LV č. 739, za cenu
2 340 000 Kč bez DPH (2 831 400 Kč s DPH).
usnesení č. 3/1/2017: ZO zrušuje usnesení č. 8/10/2016 ze dne 19. 12. 2016 ve znění: ZO
bere na vědomí kupní smlouvu na pozemek parc. č. 363/26 a parc. č. 722, oba k. ú.
Husinec u Řeže, uzavřenou mezi obcí Husinec a ÚJV Řež, a. s.
usnesení č. 4/1/2017: ZO schvaluje kupní smlouvu mezi obcí Husinec a ÚJV Řež, a. s., na
pozemky parc. č. 363/26 o výměře 1018 m2 a parc. č. 722, o výměře 33 m2, oba k. ú.
Husinec u Řeže, zapsané na LV č. 739, ve znění přílohy č. 2 tohoto zápisu.
usnesení č. 5/1/2017: ZO schvaluje záměr prodat nemovitost v k. ú. Husinec u Řeže, ve
vlastnictví obce Husinec, okres Praha-východ, a to: část pozemku parc. č. 461/1, k. ú.
Husinec u Řeže, o výměře 485 m2, vyznačenou na náčrtu vyhotoveném Oregon Star,
s. r. o., ve znění přílohy č. 3 tohoto zápisu.
usnesení č. 6/1/2017: ZO schvaluje záměr koupit část pozemku parc. č. 460/1 v k. ú. Husinec
u Řeže, ve vlastnictví manželů Kotkových, U Křížku 71, Husinec, na němž se reálně
nachází veřejně přístupná pěší cesta, vedoucí též po pozemku parc. č. 477 k. ú. Husinec
u Řeže, ve vlastnictví obce Husinec.
usnesení č. 7/1/2017: ZO schvaluje prodej CAS 25, registrační značka 2S1 77 69, rok výroby
1981, dle zápisu v technickém průkazu vozidla v majetku obce Husinec od roku 2004.
usnesení č. 8/1/2017: ZO schvaluje bezúplatný převod nemovitosti ve vlastnictví České
republiky (příslušnost hospodařit s majetkem Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových), parc. č. 680, k. ú. Husinec u Řeže, o výměře 27 m2, zapsané na LV 60000
do vlastnictví obce Husinec.

Nový chodník a přechod pro chodce přinese větší bezpečí
ÚJV zrekonstruuje chodník vedoucí mezi lávkou a Hlavní silnicí podél rodinných domů,
obec požádala o grant z Nadace ČEZ „Oranžový přechod“ na vybudování osvětleného
přechodu pro chodce, na krajnici ke schodům na Novou cestu bude doplněný chodník.
Naše vesnice 1/2017
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Kácení na protipovodňovém valu pod ÚJV
Z důvodu zvýšení povodňově ochrany ÚJV dojde k rekonstrukci valu pod areálem ÚJV.
Prvním krokem je vyčištění valu od náletových, starých a nestabilních stromů. Kácení je
povoleno krajským úřadem a podmíněno šetrným přístupem k ohroženým živočichům,
kteří v místě žijí. Na práce dohlíží herpetolog a firma nepoužívá těžkou techniku. Práce
také monitoruje Komise pro životní prostředí obce a Spolek pro ochranu přírody a krajiny
obce Husinec.

Cestou od Křížku ke studánce si půjde posedět
K upravené cestě od Křížku ke škole přibude stůl s lavicemi v místě, kde je jeden
z nejhezčích výhledů na Vltavu, Řivnáč a Levý Hradec. Přibude samozřejmě i koš na odpadky a nové pletivo u oplocení nad lomem.

Nestíháte knihovnu – nevadí
Krásné knihobudky se objeví u dětského hřiště pod bytovkami Nad Údolím a pod parkovištěm u penzionu v ulici Husinecké u lavičky. Knížku si můžete číst na místě, půjčit
domů a vrátit, nebo si ji nechat a třeba přinést jinou. A máte-li nějakou hezkou a zajímavou, dejte ji do knihobudky pro ostatní. Knihobudka se nejspíš stane i z telefonní budky
u pošty, protože provoz telefonního automatu O2 ukončilo.

Po schodech
Spadlé schodnice na cestičce mezi ulicemi Hlavní a Pod Lesem zaměstnanci technické
čety opraví, opraví a doplní také schody na cestičce mezi Hlavní a Ke Skalce. Úpravu
dostane i Mandelka.

Tradiční nepříjemnost
Psí bobky. Přestože koše na psí exkrementy jsou skoro všude a pytlíky jen „hoří“, psí
bobky jsou taky všude, bohužel. Někde se to dá snést (křovíčka a cesta u vody), někde je
to hrůza (palouk pod bytovkami, kam se chodí s dětmi). Prosíme všechny majitele psů,
mějte pochopení pro sousedy a po svých psech ukliďte. Děkujeme vám.
Jana Münzbergerová

Vítání občánků
Vítání našich nejmenších plánujeme na některý z pátků letošního června. Máte-li zájem
se se svým miminkem zúčastnit, informujte paní Petru Novotnou na tel. 220 940 309 nebo
e-mail: novotna@husinec-rez.cz. Těšíme se na vás!
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Strategický plán rozvoje obce
v dalších letech
Uzavřeli jsme přípravnou etapu tvorby Strategického plánu obce pod vedením společnosti Agora CE, která spočívala ve vytvoření dotazníku pro obyvatele obce a zpracování
jeho výsledků a 19. ledna ji završilo setkání a práce nad aktuálními tématy ve školní jídelně, kterého se zúčastnilo asi 40 obyvatel. Dotazníky obdrželo asi 500 domácností, vrátilo
se jich 150, což není špatný výsledek. Veškeré výstupy najdete podrobně na
http://www.husinec-rez.cz/obec-727b/strategicky-plan-obce-2/.

Zde tedy to nejdůležitější:
Za největší přednosti považujeme přírodu v okolí obce, klidné bydlení a dobrou dostupnost Prahy, naši obec považujeme za příjemné místo k životu, Vadí omezování zeleně
a volného prostoru, neregulovaná architektura a malá kapacita školy. V souvislosti s tím
se obáváme nárůstu dopravy a narušení rázu obce. Za důležitou považujeme výstavbu
školní tělocvičny, ale také údržbu cest a cestiček pro pěší prostupnost obcí a budování
venkovních sportovních a hracích prvků. Velmi chybí sportovní hala a prostory pro společenské akce – prostě stará dobrá sokolovna. Mělo by se rozšířit parkování u ÚJV a budovat chodníky, větší pozornost je třeba věnovat seniorům a mládeži mezi 13 a 18 lety.
Pokračovat budeme prací na strategickém plánu, zpracovávat ho pro nás (a s námi)
bude Mgr. Simona Kosíková. Na tvorbě se bude podílet jako dosud veřejnost a dále odborníci na jednotlivé oblasti, vedení obce a firmy v obci. Pokud byste se chtěli účastnit na
tvorbě strategického plánu v některé z pracovních skupin, kontaktujte starostku
obce. Průběžné informace budete nacházet na výše uvedené webové adrese.
Jana Münzbergerová

Vaše názory nám pomáhají rozhodovat se,
nenechávejte si je pro sebe!
Naše vesnice 1/2017
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Připravujeme projekt vybudování
sportovního areálu u fotbalového
hřiště
V první etapě by měla vzniknout Relaxační zóna s protahovacími a workoutovými prvky,
lanovou pyramidou, hřištěm pro pétangue a hřištěm pro menší děti, v dalších etapách pak
víceúčelové hřiště a „sokolovna“. Víceúčelové hřiště s umělým povrchem a možností instalace nafukovací haly by mělo vyrůst v dolní části pozemku, v prostoru bývalého koupaliště. „Sokolovna“, jejíž potřeba byla hojně zmiňována v dotazníkovém šetření ke strategickému plánu, by měla nahradit stávající objekt kabin s hospůdkou U hřiště. Objekt by
měl sloužit jak pro sportovní vyžití, tak pro společné setkávání a neměla by v něm chybět
ani nějaká ta „občerstvovna“ a zázemí pro fotbalisty.
1. Etapa, tj. Relaxační zóna se sportovními prvky, je ve fázi vydaného územního rozhodnutí, ke kterému se projektuje dokumentace pro výběr zhotovitele. Zároveň byla na tuto
etapu v lednu letošního roku podána žádost o dotaci.
Na 2. a 3. etapu bude v nejbližší době vypsáno výběrové řízení na projektanta.
Pokud budete mít zájem zapojit se do projektových příprav víceúčelového hřiště či
„sokolovny“, ozvěte se prosím na e-mailovou adresu: mistostarosta@husinec-rez.cz.
IZ

Tenisové kurty v Řeži
V souvislosti s plánovanou rekonstrukcí hotelu Vltava, která by měla začít letos na jaře,
je nutné vybudovat novou přístupovou cestu k tenisovým kurtům. Přístup by měl i nadále
zůstat z ulice K Hotelu, jen by se měl posunout směrem k ÚJV. Komunikace bude ze zámkové dlažby a spolu s ní dojde i k přesunutí vstupní branky na kurty.
Rezervace kurtů bude i nadále probíhat elektronicky na webu obce, vyzvednutí klíčů
a platbu lze provést v hospůdce Na hřišti a na obecním úřadě.
IZ

Pište do Naší vesnice! Stojíme o vaše příspěvky k jakémukoliv tématu, probíranému
nebo ne, otevřít ho můžeme vždycky. Periodický tisk územního samosprávného celku.
NAŠE VESNICE vydává Obecní úřad Husinec-Řež, uzávěrka 28. 2. 2017, registrováno
u OkÚ Praha východ č. MK ČR 12688. Redakce: tel. 220 940 309,
e-mail: ou@husinec-rez.cz, www.husinec-rez.cz
Zpravodaj je tištěn díky podpoře ÚJV Řež, a.s.; www.ujv.cz
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Předškolák
V rámci předškolního vzdělávání zařazujeme do programu mateřské školy ve
druhém pololetí školního roku intenzivní výchovně vzdělávací projekt s názvem Předškolák.
Jeho obsahem jsou cílené hry a činnosti, které by měly předškolákům pomoci
rozvíjet a prověřit jejich školní zralost a následně jim ulehčit vstup do základní školy.
Projekt vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání
a je v souladu s naším Školním vzdělávacím programem. Probíhá ve spolupráci
mateřské se základní školou. Projekt Předškolák má 12 lekcí. Bude probíhat v rámci
řízené činnosti v dopoledním čase (kromě
přespání v MŠ).
Obsah jednotlivých lekcí vychází z očekávaných kompetencí předškoláka:
1. Vědomě ovládá své tělo, je samostatný
v sebeobsluze – překážkové dráhy, převlékání do cvičebního úboru, hrubá motorika,
sebeobsluha, manipulace s předmětem.
2. Vyjadřuje svoji představivost a fantazii
v tvořivých činnostech – tvořivá dílna – výtvarná, hudební, dramatická.
3. Zvládá přiměřeně jazykové, řečové a komunikativní dovednosti – práce s knihou,
nedokončený příběh, soustředěný poslech,
dramatizace příběhu.
4. Zvládá koordinaci ruky a oka, jemnou
motoriku, pravolevou orientaci – řetězové
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pracovní úkoly, pracovní listy – jemná motorika, grafomotorika, pravá a levá strana.
5. Je schopen rozlišovat zrakové a sluchové vjemy – pracovní listy, pracovní úkoly
s danou tématikou (zrakové a sluchové
vnímání).
6. Zvládá jednoduché logické a myšlenkové operace, orientuje se v elementárních
matematických pojmech – pracovní listy
a pracovní úkoly spojené s touto tematikou
(matematická pregramotnost).
7. Má dostatečně rozvinutou záměrnou
pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit – skládání z papíru, postup dle instrukcí, soustředěná
pozornost.
8. Je přiměřeně sociálně samostatný a zároveň sociálně vnímavý, schopný soužití
s vrstevníky ve skupině – společenské hry,
dodržování daných pravidel.
9. Je relativně citově samostatný a schopný kontrolovat a řídit své chování – přespání v mateřské škole (odloučení od rodiny).
10. Orientuje se ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě – dopravní
hřiště.
Další dvě lekce proběhnou v základní
škole – prohlídka školy, návštěva ve výuce
v první třídě, řízené činnosti v prostředí
školní třídy.
Jana Chmátalová, ředitelka školy
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Soutěžíme
Jako každý rok i v letošním školním roce se žáci 5. třídy zapojili do soutěží vyhlášených MŠMT – Sapere, Vědět, jak žít, Tuta
Via Vitae a Finanční gramotnost. Mají za
sebou školní kola a úspěšní řešitelé postupují do okresního kola těchto soutěží.
Žáci 4. a 5. třídy se zapojili do mezinárodní matematické soutěže Pangea, jejímž
generálním partnerem je Meridian International School a MŠMT. Máme za sebou
školní kolo a čekáme na výsledky.
Jan Vaňha z 5. třídy se stal vítězem
školního kola matematické olympiády
a postoupil do okresního kola, které se
konalo v Zelenči. I zde se mu dařilo a stal
se úspěšným řešitelem.
Ve školním kole další matematické soutěže Pythagoriády se vítězem školního kola
stala Eliška Chalupová a postupuje do
okresního kola.

Bronzový tým z Komenda cupu 2017.

Družstvo vybraných žáků z 3. – 5. třídy
se zúčastnilo turnaje ve vybíjené Komenda
cup 2017 v Kralupech nad Vltavou. Družstvu ve složení Šimon Zilvar, Jirka Lupták,
Jirka Červenka, Matěj Srna, Martin Zoul,
Kateřina Fliegerová, Vendula Strakatá, Kateřina Chalupová, Eliška Chalupová, Sebastián Kötai, Jan Vaňha a Jan Novotný
pod vedením učitelek Renaty Čukové Podzimkové a Zuzany Novákové se podařilo
vybojovat 3. místo.
Děkujeme za vzornou reprezentaci školy!

Škola děkuje za podporu a dary

I v tomto školním roce podpořil ÚJV Řež,
a. s., naši školu a věnoval nám sponzorský
dar. Dostali jsme projektor Epson a notebook Acer Aspire ES15. Díky tomuto daru
jsme mohli zprovoznit interaktivní tabuli,
Naše vesnice 1/2017

kterou jsme měli v nové třídě, což udělalo
radost paní učitelce Saše Švagrové, která
tabuli se svými prvňáky intenzivně využívá
při výuce.
V úterý 18. 4. 2017 pojede základní
škola na výlet zaměřený na environmentální výchovu v rámci aktivit ke Dni Země.
Navštívíme Vodní dům v obci Hulice (na
hrázi vodní nádrže Švihov) a paraZOO Vlašim. Se zajištěním výletu nám pomohl pan
Mgr. Martin Kubica. Spolek přátel ZŠ a MŠ
Husinec-Řež zaplatí žákům exkurzi v paraDěkujeme!
ZOO Vlašim.
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Některé věci se ne
Druhá světová válka se mnoha individuálními osudy dotkla i života v Husinci
a v Řeži. Když ji tedy v 5. třídě děti probíraly ve vlastivědě, navrhly jsme s paní
Petrou Novotnou paní učitelce Podzimkové, že děti provedeme po místech, kterých
se u nás válka dotkla, a seznámíme je se
jmény jejich dávných sousedů, na něž
bychom neměli zapomenout.
9. února ráno jsme vyrazili projít okruh
škola – Husinecká skála – kaplička svatého Václava – pomník v Řeži – škola.
Děti teď už vědí, jaké oběti přinesli pánové Nebeský, Štěpančík, Doležal nebo
Krypner, co má s válkou společného kaplička v Řeži nebo bývalá hospoda U Lípy, že
na konci války se nemohlo chodit do školy,
i které spolužačce spadlo za války na dům
letadlo a proč. Když si na www.husinec-rez.cz/obecni-urad/zpravodaj-nase-vesnice/ dobře prostudujete a doplníte
pracovní list (tak jako naši páťáci a čtvrťáci), taky se to dozvíte. Nebo vezměte děti
na procházku a ať vám to poví, protože
víme, že spoustu si pamatují. Dostaly totiž
za úkol v následující hodině slohu napsat
příběh válečného dítěte, který bude vycházet z historických skutečností, které jsme
jim s Petrou vyprávěly. Navíc měly za úkol
snažit se do příběhu vžít tak, jako by se
jich týkal. Jak se jim to podařilo, posuďte
na následujících stránkách. Protože se do
zpravodaje všechny texty nevešly, najdete
další na výše uvedené webové adrese.
Jana Münzbergerová
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Dny otevřených dveří
a besedy ve škole
Den otevřených dveří v základní škole
proběhne ve čtvrtek 16. 3. 2017. Do školy
se můžete přijít podívat v době od 8.00 do
10.00 h a odpoledne od 15.00 do 18.00 h.
K dispozici vám bude ředitelka školy.
Pro zájemce o předškolní vzdělávání je
připraven den otevřených dveří v mateřské škole v úterý 28. 3. 2017. Můžete se
přijít podívat dopoledne od 7.30 do 10.00 h
a odpoledne od 15.00 do 17.00 h.
V úterý 28. 3. 2017 se také ve škole
uskuteční přednáška Mgr. Petry Klapákové Podpora fonematického sluchu
jako prevence čtenářské gramotnosti.
V následné diskuzi se bude možné ptát na
vše spojené s rozvojem řeči dětí, komunikačních schopností, jazykového citu, slovní
zásoby apod.
V pátek 7. dubna v rámci Jarního
jarmarku v obci budou ve škole připraveny pro všechny zájemce jarní tvořivé
dílny od 15.00 do 18.00 hodin.
Zápis do základní školy proběhne ve
čtvrtek 20. 4. 2017 od 13.00 do 18.00
hodin, náhradní termín zápisu bude
v pondělí od 13.00 do 15.00 hodin.
Zápis do mateřské školy proběhne ve
čtvrtek 11. 5. 2017 od 8.00 do 13.00
hodin a v pátek 12. 5. 2017 od 13.00 do
18.00 hodin.
Bližší informace k zápisům naleznete na
webových stránkách školy.
Ve středu 17. 5. 2017 se uskuteční od
17.00 hodin ve škole beseda pro rodiče

14

předškoláků s Mgr. Hanou Otevřelovou.
Bude se hovořit o přípravě předškoláků na
školní docházku.
O školní úspěšnosti a poruchách
učení budou moci zájemci s Mgr. Hanou
Otevřelovou hovořit ve čtvrtek 25. 5.
2017 od 17.00 hodin.
O dalších připravovaných akcích vás
budeme včas informovat.
Těšíme se na společná setkávání
v naší škole.
Jana Chmátalová, ředitelka školy
Základní a mateĢská škola Husinec-ġeæ
Vás srdeĀnĒ zve na

WYRĢLYp
velLkonoĀnídílny
Y¬GHQNRQiQt

VelLNonoĀníhRjarmarku
vSátek7GXEQD
od 15 do 18 hodin
v budoYĒškoly

PĢijčte se pokusit si nĒco drobného vyrobit, ozdobit,
Āi jen naĀerpat velikonoĀní atmosféru…
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kultura

Folklorní kroužek
Se začátkem roku jsme opět zahájili tanečky v mateřské škole a tančí se nám
zvesela, neb jsme se na to pořádně vystrojili. S přispěním obce a dalších ochotných a šikovných rukou jsme do nového
roku vtančili v novém a s parádou. Aby byl
folklorní kroužek nejen o písních a tancích,
ale taky o pestrém a barevném kroji, který
k folkloru neodmyslitelně patří, pořídili
jsme dětem nové folklorní oblečení.
A jak se loňský rok nesl v duchu valašských tanců, tentokrát jsme byli zase trochu odvážnější. Sáhli jsme po živelném
čardáši, který nenechá v klidu malé ani
velké, a rozšířili jsme repertoár o živější
písně. Taky máme za sebou naše první
malé veřejné vystoupení, které se nám naskytlo dřív, než jsme se stačili pořádně
roztančit, ale děti předvedly po téměř žádném zkoušení, že tyhle písničky se prostě
nezapomínají.
Nejen tanečky a písničky, ale jak jsem
psala již dříve, součástí folklorního kroužku
je i povídání o starých tradicích a zvycích.
A aby nezůstalo jen u povídání a vzpomínání, rádi bychom střípky tradic oživili i zde.
Třeba tím, že jak o Vánocích zdobí naši
obec vánoční strom, tak bychom chtěli na
1. máje postavit na jeho místě májku jako
symbol jara, nebo o Velikonocích na Velký
Naše vesnice 1/2017

pátek projít symbolicky obcí s řehtačkami
a připomenout tak jednu Velikonoční tradici, kdy na Zelený čtvrtek ve všech kostelích
utichají zvony až do sobotního večera
a chlapci a děvčata místo zvonění zvonů
chodili vesnicí s řehtačkami a oznamovali

tak ráno, poledne a večer, čímž vlastně
zvonění zvonů takto nahrazovali.
Závěrem chci poděkovat všem rodičům,
kteří děti do kroužku nejen posílají, ale
mnohdy nabídnou pomocnou ruku. A pak
samozřejmě našim famózním tanečníkům
a tanečnicím.
Přeji všem krásné dny plné jara, pohody,
zdraví a taky písní a tanců aneb: „Kdo tančí
a zpívá, ten se dobře mívá!“
Veronika Kristová
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Víkendová divadélka
Již počtvrté jsme byli v prostorách
místní knihovny svědky představení
loutkového divadla. Díky finanční podpoře OÚ tak mohli malí i velcí diváci sledovat
amatérské i profesionální soubory.
Mnohé měla divadla společné – plné
hlediště, spokojené publikum a vstupné
dobrovolné.

První pohádka byla od nově vzniklého
divadelního souboru PELMEL. Nesla název
O tlouštíkovi a dětem jemně naznačila, co
by se mohlo stát, kdyby nedbaly zdravého
životního stylu. Další představení bylo již od

zkušeného profesionálního Divadla V kufru.
Knihovnou se rozléhal zpěv dětí i dospělých doprovázený tahací harmonikou, bubínkem i rumbašiškami. Pohádka O Budulínkovi se všem opravdu moc líbila.
Třetí soubor, který jsme v Husinci-Řeži
mohli potkat, byl Divadélko Hračka, které
působí v Praze již mnoho let. Od roku 2007
jsou držiteli rekordu v počtu odehraných
představení pro děti. My jsme viděli Domek
plný pohádek – čtyři pohádky k ročním
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kultura
obdobím plné loutek, vyšívaných převleků
a krásného barevného domečku.
Další pohádku zahrál opět soubor PELMEL. Byla to premiéra Čarovného lesa,
kterému předcházelo první veřejné vystoupení místního Folklorního kroužku.

I nadále se budeme snažit zvát soubory
jednou měsíčně o víkendu v odpoledních
hodinách. Informace najdete na nástěnkách a na webu obce.
Přijďte, jste srdečně zváni.
Magda Frýbortová

KINO V POLEPŠOVNĚ DUCHA

pátek 17. 3. 2017 od 20.00 hod.
PATERSON
Režie: Jim Jarmusch

pátek 7. 4. 2017 od 20.00 hod.
KOMORNÁ
Režie: Park Chan-Wook

USA, 2016, 118 min.
anglická verze, české titulky, přístupný od 12 let

Jižní Korea, 2016, 145 min.
korejsko-japonská verze, české titulky, od 15 let

Film je příběhem vítězství a porážek všedního
dne a krásy, která se skrývá i v těch nejmenších
detailech. Jarmusch je zpět ve své nejlepší formě
krále amerického nezávislého filmu.

Jeden z nejvýraznějších jihokorejských režisérů
současnosti Park Chan-wook vytvořil
dynamický thriller plný zvratů, prodchnutý
podmanivou erotickou atmosférou.

Naše vesnice 1/2017
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Malování na Červené Skále
Někdo by se mohl zeptat, proč vlastně jít
do kurzů malování. Vždyť přece čas se
dá prožít jinak. Ano, dá. Můžeme večer
strávit u televize, u sklenky vína. Ale nasát
do sebe vůni barev v ateliéru na Červené
Skále, uvolnit se, nechat promlouvat svou
duši, naslouchat jí, to je úplně jiný zážitek.
Představte si třeba jen kresbu modelů
ruky. Na každý prst se najednou díváte ji-

nak. Jako byste ho viděli poprvé. A vidíte,
jak se celá ruka skládá z mnoha detailů. Je
krásná? Je ošklivá? Ano, začnete si všímat
věcí, které vám dříve unikaly. Začnete
„číst“ krajinu, květiny, všechny křivky architektury. Možná i pochopíte, proč si vyzdobit (aktivovat) byt obrazy.
Malování jako tvorba má neskutečně
velké psychologické účinky zvláště v naší
uspěchané době. Kresba či malba pomá-

hají nejen relaxovat naší psychice, ale také
nás vedou k tomu, abychom se dívali na
svět jinými očima. Všímali si více detailu.

Naučí nás uvažovat jinak. Změní se celkově naše vnímání světa. Svět se nám stane
barevnějším a my si začneme všímat jemných nuancí i v běžném životě. Výtvarná
tvorba nás nevede pouze k novému pojetí
světa, ale také k sebepoznání. Otevírá nové
skryté schopnosti a dodává sebedůvěru.
A v neposlední řadě v příjemném prostředí ateliéru u Jarmily Králové zcela jistě
navážete nová přátelství.
Kurz pro dospělé je ve středu. Děti malují ve čtvrtek.
www.obrazykralova.cz, tel.: 731 158 787
facebook https://www.facebook.com/
Jarmila-Kralova-190167993784/
Jarmila Králová, Mgr. Daniela Danatová

Dva turnusy oblíbeného letního tábora v atelieru budou
10. 7. až 14. 7. 2017 a 28. 8. až 1. 9. 2017
Náplní je opět keramika, výtvarné techniky a hry v přírodě...
Těšíme se na vaše děti
Lektorky Jarmila Králová, malba, a Petra Ann Kovařčíková, keramika
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KNIHOVNA
otvírací doba

čtvrtek od 16:00 do 18:00 hod.
Obecní knihovna v zasedací místnosti obecního úřadu vám nabízí
k vypůjčení naučnou literaturu, knihy pro děti a mládež, sci-ﬁ, beletrii,
detektivky, doporučenou školní literaturu a díla klasiků.
Přijďte si najít tu svoji knihu, nad kterou strávíte příjemný večer!
Knihovní fond v celkovém rozsahu čtyř tisíc knih je průběžně aktualizován
a doplňován. Knihovna města Mladá Boleslav poskytuje obecní knihovně
průběžnou nabídku výměnného fondu knih.
Na vaši návštěvu se těší knihovnice Mgr. Jana Münzbergerová

Naše vesnice 1/2017
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TOM Řež – zimní schůzky
První den nového roku se konala novoroční vycházka, která má v historii oddílu, ale vlastně i obce mnohaletou tradici. Za mrazivého odpoledne jsme se
prošli Husincem i Řeží, vyčistili si hlavu po
svátcích a pěkně si popovídali. Škoda jen,
že z původní tradiční a oblíbené procházky,
které se dříve účastnilo o několik desítek
dospělých i dětí více, se stává už jen taková „miniakce“. Ale kdo ví, třeba se to napřesrok zase změní…
Lednové silné mrazy moc nenahrávaly
výletům, takže jsme byli moc rádi, že i letos nám byla laskavě zapůjčena Polepšovna ducha, a tak jsme se mohli v sobotu 28. ledna sejít na společné schůzce.
Mirka nám včas zatopila, tak jsme se
i navzdory třeskuté zimě mohli vevnitř zahřát. Čekalo nás procvičování šifer, naučili
jsme se i jednu novou a ti nejrychlejší stihli

22

i morseovku. Mezitím nám Jirka s Karlem
nachystali venku bojovku. Ve trojicích jsme

Poslední pokyny před startem bojovky.

v lese podle fáborků hledali kartičky s otázkami. Zapsané odpovědi a nejlepší časy se
pak vyhodnotily a na každého se dostala
sladká odměna. Pak jsme se nasvačili a jako překvapení byla krabice Mirčina vánočního cukroví, po kterém se jen zaprášilo. Po

Naše vesnice 1/2017

zájmová činnost
jídle jsme si zahráli ještě několik her uvnitř,
a kdo chtěl, mohl i venku. Na závěr schůzky jsme se zase sešli všichni v teple a zazpívali si několik písniček s kytarou.
Polepšovnu jsme si za měsíc opět
zopakovali, abychom si užili prostředí
klubovny, která nám tolik chybí. Znovu
jsme se tedy sešli v sobotu 25. února,
počasí bylo tentokrát zcela odlišné od minulé schůzky, svítilo sluníčko, bylo docela
teplo a ve vzduchu už se pomalu dalo tušit,
že jaro je za dveřmi. Nejprve jsme si zahráli
několik her na procvičení postřehu, vyplnili
několik doplňovaček a hádanek a po hodince jsme se vypravili na procházku dolů
k řece. U fotbalového hřiště jsme si dali
několik her, abychom se trochu rozpohybovali, a pak nás čekal velký kvíz o Husinci,
Řeži a Vltavě. Cesta k nalezení dopisu
s otázkami ale nebyla snadná. Rozdělili

Určit správný azimut a vyrazit pro dopis.

jsme se na tři skupinky, každá dostala busolu a kartičku s rozdílným azimutovým
úhlem. Úkolem bylo z výchozího stanoviště
podle zadaného azimutu najít ten správný
směr a po padesáti metrech hledat dopis.
To se všem podařilo a pak bylo potřeba
napsat odpovědi na otázky týkající se naší
Naše vesnice 1/2017

Zábavné hry v útulném prostředí
Polepšovny ducha.

obce. Potom jsme se vrátili zpět do Polepšovny, kde jsme se nasvačili a vyhodnotili
velký kvíz. Po jídle jsme se věnovali uzlování, a pak si zahráli několik her, při kterých
byla velká zábava. A na závěr zbylo ještě
trochu času na zpívání s kytarou.
Před námi je březen a jaro, a to znamená opět výlety do přírody, velikonoční Knínici a hlavně také přípravu na tábor – cyklistické tréninky a pro starší vodáckou
přípravu. Plánování tábora se už rozjelo,
jistě už všichni víte, že opět jedeme na
tábořiště Na Ostrůvku do Milčic u Blatné, a to v termínu 1. – 14. 7. 2017. Do
konce března odevzdávejte přihlášky,
abychom měli vše brzy pohromadě.
Ať žije jaro!
Jitka Kroupová, TOM Řež
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Myslivost

Naháňky na černou zvěř
Podzimní měsíce znamenají pro myslivce období sklízení plodů celoroční péče
o zvěř. Proto se v listopadu a prosinci konají hony na drobnou zvěř. V naší honitbě,
a nejen v naší, však zajíc téměř vymizel
a i bažantí zvěř je dlouhodobě pod kmeno-

Přání Lovu zdar úspěšným střelcům.

vými stavy. Příčiny této situace jsou všeobecně známé a již mnohokrát jsme se
o nich zmiňovali v článcích v Naší vesnici.
Současný stav v drobné zvěři nám
umožňuje pouze činit kroky k zachování
těchto živočišných druhů v přírodě a zabránit jejich dalšímu úbytku. Proto nakupujeme dospělou bažantí zvěř z voliérových
chovů a vypouštíme ji do honitby, přikrmujeme ji v době nouze a tlumíme škodnou.
Právě z tohoto důvodu již po několik let
nepořádáme hony na drobnou zvěř.
Je zajímavé, že civilizační zásahy do
přírody a velkoplošné zemědělské hospo-
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daření se negativně neprojevilo na stavech
černé zvěře, naopak došlo k jejímu prudkému nárůstu. Z původně vzácné, většinou
oborní zvěře se stala značně početná lovná
zvěř se všemi s tím souvisejícími dopady
na přírodu, ostatní zvěř, zemědělské plodiny i soukromé pozemky. Černé zvěři vyhovují velké souvislé lány např. kukuřice či
řepky, ve kterých nalézá kryt i obživu a ve
kterých dokáže též způsobit značné škody
na pěstovaných plodinách. Divoká prasata
jsou též nebezpečím pro ostatní zvěř tím,
že jsou schopna zlikvidovat jejich mláďata.
Se škodami na soukromých pozemcích se
v poslední době setkáváme čím dál častěji.
Protože se však jedná většinou o nehonební plochy, jsou možnosti myslivců k zásahu
značně omezené.
Na honebních plochách však mohou probíhat jak individuální (na čekanou),
tak společné hony (naháňka, nátlačka).
Myslivecký spolek Zdiby-Klecany uspořádal ve dnech 26. 11. 2016 a 10. 12. 2016
naháňky na černou zvěř v části honitby
Husinec-Řež, Větrušice a Klecánky (situační foto). Za účasti cca 20 střelců a honců
a s pomocí loveckých psů byly procházeny
skalnaté svahy nad Vltavou. Ačkoli nebyla
jistota, že divoká prasata budou právě
v těchto lokalitách, lovecké štěstí nám
přálo. Na první naháňce bylo uloveno šest
kusů a na druhé čtyři kusy. Jednalo se
o mladou zvěř, hlavně selata. Podle mysliNaše vesnice 1/2017
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Výřad ulovené zvěře.

veckých zvyků byl po honu proveden výřad
veškeré ulovené zvěře a úspěšným střelcům předán úlomek, což je větvička, kterou smí lovec nosit na klobouku až do večera toho dne. Je třeba zdůraznit, že
veškerá ulovená černá zvěř je označena

evidovanou plombou a je veterinárně vyšetřena na trichinelózu (svalovčitost).
Naháňky budou pokračovat i nadále,
aby stavy černé zvěře zůstaly na udržitelné
úrovni.
Lubomír Smetana

Bajkárna nás baví!
Druhý ročník dětských cyklozávodů se uskuteční na Bajkárně
v Řeži v sobotu 22. 4. 2017 od
14.00 h. Pořádající tým BSK Racing
připraví cca 500 m dlouhou trať
vedoucí pouze areálem vlastního
bikeparku. Závodit se bude v pěti
kategoriích rozdělených na kluky
a holky, od nejmenších dětí na odrážedlech po děti do věku 13 let,
které absolvují celý okruh celkem
čtyřikrát. Registrace bude probíhat
mezi 13.00 a 13.45 h v místě konání, startovné je 50 Kč. Všichni účastníci se mohou těšit na opékání buřtů na závěr celé
akce. Předchozí ročník se podařil a organizátoři doufají, že letos to bude ještě lepší!
Martin Strakatý

Naše vesnice 1/2017
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Užijte si s námi KUBB
Kubb je skvělá společenská hra, která je skutečně
pro každého. Žádné tělesné
proporce ani věk nejsou překážkou ani výhodou, hrát
může každý. Kubb údajně pochází ze švédského ostrova
Gotland už z dob Vikingů.
Tam se také od roku 1995
koná pravidelně mistrovství
světa.
Hra je poměrně jednoduchá na pochopení, stačí k tomu zahrát si pár kol, ale také silně „návyková“. Podrobná pravidla si můžete
prostudovat na www.kubb.cz.
První mistrovství ČR (3 a více hráčů) se
uskutečnilo v Praze ve Žlutých lázních
v roce 2007 a od té doby se koná pravidelně každý rok. My jsme se poprvé zúčastnili
mistrovství v roce 2013 v Brně.
V minulém roce se navíc konalo MČR
v jednotlivcích a premiérově též turnaj
měst, kde jsme se umístili na 3. místě.
Letos se bude již v dubnu bojovat o titul
mistra republiky též ve dvojicích v Novém
Plese.
Kubbová turnajová sezona startuje začátkem dubna a pokračuje až do konce
října. Skoro každý víkend se po celé české
republice konají turnaje, kterých se podle
našich časových možností snažíme účastnit, abychom neztratili kontakt s ostatními
týmy. Czech KUBB OPEN pořádá již několik
let 6 turnajů, při kterých každý zúčastněný
tým podle umístění získá určitý počet bo-

26

dů, které slouží k sestavení
celorepublikového žebříčku.
Každý, kdo absolvoval alespoň
jeden turnaj, se v tomto žebříčku najde.
V loňském roce jsme si
svým zápalem do hry, ale
hlavně dobrými výsledky řekli
o zařazení do této prestižní
turnajové série a nahradili
jsme turnaj, který se pravidelně konal na území Prahy. Současná podoba této „elitní turnajové české kubbařské společnosti! je
následující: Havlíčkův Brod, Husinec,
Dobruška, Rudimov, Blansko a Brno.
1. ročník HUSINEC KUBB OPEN se konal
minulý rok koncem května na místním

fotbalovém hřišti za účasti 21 týmů (3 a více hráčů), což je na české poměry velmi
solidní počet. Jelikož bylo kde hrát (díky
fotbalistům), občerstvení fungovalo, jak
mělo (díky naprosto bezchybné obsluze
Naše vesnice 1/2017
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stánku), bylo si kam sednout a schovat
unavené tělo do stínu (díky obecnímu úřadu), výsledkově jsme také nepropadli (např.
4. místo jednoho z našich družstev), sluníčko se na nás smálo po dobu celého dne,
takže nemůžeme hodnotit tuto akci jinak

než jako naprosto úžasně strávený den ve
společnosti příjemných lidí.
Námi organizovaný turnaj se podle
ohlasů spoluhráčů i protihráčů po všech
stránkách povedl a již se těšíme na letošní
pokračování. Tím bychom chtěli pozvat
všechny příznivce této hry na 2. ročník
HUSINEC KUBB OPEN, který se bude
konat na fotbalovém hřišti v sobotu
27. května. Bližší informace včas uveřejníme. Fotky, celorepublikový žebříček, naše
výsledky, pozvánky na další turnaje a další
informace ohledně kubbového dění najdete
na našich facebokových stránkách Husinec
KUBB.
Za HUSINEC KUBB Stanislav Kohoutek
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Obecní úřad Husinec a FCC Group pořádají mobilní

sběr velkoobjemového odpadu
v sobotu 18. 3. 2017
od 9 do 14 hodin
Kontejnery budou přistaveny na obvyklých stanovištích:
Horní Řež – u samoobsluhy
Dolní Řež – u stanoviště tříděného odpadu
Husinec – u hasičské zbrojnice
Žádáme všechny občany, aby při ukládání odpadu do kontejneru
šetřili místem. V žádném případě nenechávejte odpad mimo
kontejner. Předmětem sběru není nebezpečný odpad. Děkujeme.

sběr nebezpečného odpadu
v sobotu 25. 3. 2017
Mobilní sběrna bude přistavena:
12.30 – 13.15
Horní Řež – u samoobsluhy
13.30 – 13.50
Dolní Řež – u stanoviště tříděného odpadu
14.00 – 14.15
Husinec – u hasičské zbrojnice
Žádáme všechny občany, aby odpad odevzdali pouze osobě
obsluhující mobilní sběrnu a nenechávali ho volně u sběrného
místa. Děkujeme.
Předmětem sběru jsou: Vyjeté oleje a olejové ﬁltry, včetně obalů, fritovací oleje,
barvy, laky, obaly tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice apod., kyseliny, louhy, rozpouštědla,
čističe a domácí chemie, nádobky od sprejů, izolačních pěn apod., neupotřebená
léčiva, fotochemikálie, elektrozařízení (televize, monitory, ledničky, mrazničky a drobné
elektro, baterie apod.), pneumatiky (osobní do velikosti Avia a bez disků)
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Křížovka s pořekadlem
Na hodině přírodopisu se učitel ptá žáka, kde má ryba vyměšovací ústrojí.
Chlapec bez přemýšlení odpoví: „V hlavě!“
„Jak jsi na takovou věc přišel?“ diví se učitel.
„Vždyť se přece říká, že… (dokončení v tajence)!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
A
B
C
D
E
F
G
H
I
VODOROVNĚ: A. Styl; anglicky „smyčka“; značka pracího prášku; lehká mlha. – B. Nebo; neobdělané
pole; otírat koštětem; druh pštrosa. – C. Osobní zájmeno; tumáte; železný odpad; pták běžec; citoslovce
pohrdání. – D. Nároky; dětské citoslovce; anglicky „nebo“; zkrácené označení loveckého plemene psa
kooikerhondje; chlapecká zbraň. – E. TAJENKA. – F. Zřícenina u Prahy; zkratka bývalého Televizního
klubu mladých; SPZ Prahy; potom; český básník. – G. Hovorový souhlas; citoslovce rachocení; prchavá
látka; druh hvězdy; SPZ Liberce. – H. Značka pracího prášku; lékař; základní potravina; úkaz. – I. Zde;
salamandr; léčivý výtažek z bylin; slovní pomoc.
SVISLE: 1. Svazek; umělý člověk. – 2. Textilní rostlina; křik; japonská lovkyně ústřic. – 3. Předložka;
hromadné přijímání zaměstnanců; předložka. – 4. Část těla; sledy. – 5. Druh květenství; dřevina s kmenem.
– 6. Předložka; písmena „M“ (hovorově); SPZ Kladna. – 7. Značka mouky; šermování; ruské ukazovací
zájmeno. – 8. Narození dítěte; edém. – 9. Bůžek lásky; slovensky „třísky“. – 10. Název hlásky „Z“;
aromatická bylina; zkratka Mistrovství světa. – 11. Stará solmizační slabika; vyhynulý pták; SPZ Náchoda.
– 12. Dravý pták; přechod přes řeku. – 13. Topivo; umývadlo. – 14. SPZ Pelhřimova; naše metropole;
německý souhlas. – 15. Úřad (zastarale); SPZ Prahy; skupenství vody. – 16. Východní slovanky; druh sýra.
POMŮCKA: A. Loop. – 15. Amt.
Vyluštění z čísla 2/2016: …duševní pleše.
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Experti (a nejen oni)
jezdí do Řeže
Víc jak šedesát let platí, že když se řekne Řež, většina oslovených reaguje slovem: jaderný výzkum. Jenže dnes se
v údolí jádru (a nejen jemu) věnují už dvě
společnosti a kromě čistě výzkumných
úkolů se tu řeší i zcela komerční zakázky

Zájemci o vodíkové technologie na Dni otevřených dveří.

a služby pro zákazníky ze 150 zemí světa.
Komerční projekty převažují v činnosti ÚJV
Řež, výzkumu se věnuje především Centrum výzkumu Řež, dceřiná společnost,
která spravuje oba výzkumné reaktory
a výzkumnou infrastrukturu projektu Udržitelná energetika (se zkratkou SUSEN,
o tom podrobněji někdy příště).
Ale zpátky k ohlédnutí za rokem 2016.
I když nabízíme v rámci Skupiny ÚJV odborné služby, rádi s naší prací seznamujeme i širší veřejnost. Již tradičně jsme se
účastnili Dnů s jádrem v plzeňském
Techmania Science Center. Prezentovali
jsme se na veletrhu FOR Energo v Praze,
zapojili jsme se do soutěží Firma roku
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a Živnostník roku 2016. Odborných exkurzí
využily stovky zájemců ze středních a vysokých škol. V rámci Dne otevřených dveří se
v Řeži vystřídalo 177 studentů a 230 hostů
z řad široké veřejnosti. Víc ani kapacita
pracovišť neumožňuje, především z bezpečnostních hledisek. Vedle obou výzkumných jaderných reaktorů byl u nás velký
zájem třeba i o unikátní projekt akumulace
sluneční energie do vodíku a jeho zpětnou
transformaci na elektrickou energii.
Návštěv bylo, věřte, hodně! A především
dvě byly sledovány s velkým zájmem médii
i veřejností. Pracovní část návštěvy České
republiky zahájil íránský viceprezident Alí
Akbar Sálehí s doprovodem právě v Řeži.
Tato návštěva měla úzkou souvislost se
zrušením mezinárodních sankcí na jaderný
výzkum vůči Íránu. V doprovodu Karla Křížka, předsedy představenstva ÚJV Řež,
a Martina Ruščáka, ředitele společnosti

Íránský viceprezident Alí Akbar Sálehí na
pracovištích CVŘ.
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Centrum výzkumu Řež, si Alí Akbar Sálehí
prohlédl pracoviště projektu Udržitelná
energetika a výzkumný reaktor LVR-15. Na
setkání s premiérem Bohuslavem Sobotkou i v České televizi následně viceprezident hovořil o lidech i projektech v Řeži
s velkým uznáním.

Americký velvyslanec Andrew H. Shapiro
v areálu ÚJV Řež.

Podívat se na výsledky společného experimentu USA a ČR ve vývoji reaktorů tzv.
čtvrté generace (GEN IV) přijel do Řeže
Andrew H. Shapiro, tehdejší velvyslanec
USA v České republice. Šlo o vyhodnocení
části experimentu zaměřeného na technologie reaktorových systémů chlazených
solemi FHR (Fluoride-salt-cooled High-temperature Reactor) a MSR (Molten Salt
Reactor). Spolupráce mezi americkou Oak
Ridge National Laboratory a Centrem výzkumu Řež v této oblasti dokládá vysokou
prestiž našich experimentů a odborného
zázemí.
Vedle významných oficiálních návštěv
se sjíždí do Řeže i specialisté na různé dílčí
oblasti energetiky. Tak se u nás potkali na
workshopu zaměřeném na hodnocení výNaše vesnice 1/2017

sledků svědečných programů a jejich aplikaci na životnost reaktorů VVER-440 specialisté z ČEZ a SÚJB i ze Slovenska (VÚJE
a SE). Více než padesát odborníků z České
republiky, Ruské federace a Chorvatska se
sešlo na semináři zaměřeném na svarové
spoje. Uskutečnil se zde mezinárodní
workshop organizovaný v rámci projektu
ESSANUF (European Supply of SAfe
NUclear Fuel) financovaného z grantu Evropské komise, na kterém se podílejí organizace ze Slovenska, Finska, Velké Británie
a Ukrajiny. Za zmínku určitě stojí mezinárodní workshop pořádaný ve spolupráci
s Mezinárodní agenturou pro atomovou
energii, zaměřený na řízení stárnutí jaderných elektráren (SALTO = Safety Aspects
of Long Term Operation). Tím není výčet
zdaleka vyčerpán, jen naznačujeme šíři
záběru. A vzhledem k tomu, že rok 2017
jsme zahájili seminářem o kvalifikaci a kla-

Exkurze účastníků mezinárodního workshopu SALTO.

sifikaci, na který přijelo na devadesát
účastníků, zdá se, že máme odborné veřejnosti stále co říci.
Vladimír Věrčák
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