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zastupitelstvo
Souhrn usnesení k zápisu č. 2/2017
ze zasedání zastupitelstva obce Husinec
konaného dne 13. 3. 2017
usnesení č. 1/2/2017: ZO Husinec schvaluje RO č.1/2017 ve znění přílohy č. 1 tohoto zápisu.
usnesení č. 2/2/2017: ZO Husinec schvaluje podle ust. § 84 odst. 2) písm. d) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ust. § 27 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále
též jen „školský zákon“), Dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní
škola a mateřská škola Husinec-Řež, příspěvková organizace ve znění přílohy č. 2 tohoto
zápisu.
usnesení č. 3/2/2017: ZO Husinec souhlasí s předáním movitého i nemovitého majetku
příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Husinec-Řež, příspěvková
organizace tak, jak je uvedeno ve zřizovací listině Základní školy a mateřské školy
Husinec-Řež, příspěvkové organizace v čl. VI, bod 1.
usnesení č. 4/2/2017: ZO Husinec souhlasí s umístěním sídla pobočného spolku Klubu
českých turistů, KČT, odbor TOM Řež, IČ: 67364870 na adrese U Radnice 64, Řež, 250 68
Husinec, v nemovité věci ve výlučném vlastnictví obce Husinec, na pozemku parc. č. 98
o výměře 318 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č. p. 64, zapsáno
na LV 10001, k. ú. Husinec u Řeže.
usnesení č. 5/2/2017: ZO Husinec souhlasí s umístěním sídla spolku Husinec KUBB na adrese
U Radnice 64, Řež, 250 68 Husinec, v nemovité věci ve výlučném vlastnictví obce Husinec,
na pozemku parc. č. 98 o výměře 318 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je
budova č. p. 64, zapsáno na LV 10001, k. ú. Husinec u Řeže. Předsedou spolku je pan S. K.
Účelem spolku je propagace hry KUBB v ČR, sdružování zájemců o tuto hru, pořádání
turnajů, sportovních a kulturních akcí pro veřejnost spojenou s prezentací hry KUBB.
usnesení č. 6/2/2017: ZO Husinec schvaluje rámec dotačního programu „Příspěvek na úplatu
za předškolní vzdělávání v obci Husinec“, jenž je přílohou č. 3 tohoto zápisu, a pověřuje
starostku jeho dopracováním, zveřejněním a realizací v souladu se zákonem č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů při zachování maximální schválené
výše dotace, účelu dotačního programu a podmínky trvalého pobytu žadatelů v obci
Husinec.
usnesení č. 7/2/2017: ZO Husinec souhlasí se zřízením dětské skupiny podle zákona č.
247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících
zákonů, v níž bude obec Husinec poskytovatelem služby, a pověřuje starostku k učinění
nezbytných kroků, které umožní spuštění provozu dětské skupiny od 1. 9. 2017.
usnesení č. 8/2/2017: ZO Husinec schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti a podpis
smlouvy o smlouvě budoucí o služebnosti inženýrské sítě a právu provést stavbu
a smlouvy o služebnosti inženýrské sítě o zřízení umístění, provozování a údržbě zemního
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kabelového vedení na pozemcích č. parc. 237/16 a 220/23 v k. ú. Husinec u Řeže, obec
Husinec s ČEZ Distribuce, a. s., jako oprávněným.
usnesení č. 9/2/2017: ZO Husinec pověřuje starostku jednáním o koupi pozemku č. p. 483/19
o výměře 150 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
zapsaný na LV 468, k. ú. Husinec u Řeže.

Souhrn usnesení k zápisu č. 3/2017
ze zasedání zastupitelstva obce Husinec
konaného dne 10. 4. 2017
usnesení č. 1/3/2017: ZO Husinec schvaluje RO č. 2/2017 ve znění přílohy č. 1 tohoto zápisu.
usnesení č. 2/3/2017: ZO Husinec schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického
práva k nemovité věci č. UZSVM/S/3943/2017 – HMSO, ve znění přílohy č. 2 tohoto zápisu
pod podmínkou vypuštění článku 4. Bodu 9, případně reformulace znění bodu 9, kterou
se převádí nemovitost ve vlastnictví České republiky parc. č. 680, k. ú. Husinec u Řeže,
o výměře 27 m2, zapsané na LV 60000 do vlastnictví obce Husinec.
usnesení č. 3/3/2017: ZO Husinec ruší usnesení č. 5/1/2017 ze dne 31. 1. 2017.
usnesení č. 4/3/2017: ZO Husinec schvaluje záměr prodat nemovitost v k. ú. Husinec u Řeže,
ve vlastnictví obce Husinec, okres Praha-východ, a to: pozemek č. p. 461/23 o výměře
489 m2 a pozemek parc. č. 461/24 o výměře 7 m2, které byly vytvořeny rozdělením
pozemku parc. č. 460/1 o výměře 47 356 m2, podle geometrického plánu vyhotoveného
Ing. Tomášem Bartíkem, K Žalovu 221, 250 68 Řež, dne 20. 3. 2017. Uvedený GP je
přílohou č. 3 tohoto zápisu.
usnesení č. 5/3/2017: ZO Husinec schvaluje způsob vyřešení územní anomálie zrušením čísla
popisného 293 přiděleného dne 10. 1. 2008 budově vlastníka ÚJF AV ČR ležící na parcele
č. st. 200, k. ú. Větrušice u Klecan, nesprávně zapsané v k. ú. Husinec u Řeže.
usnesení č. 6/3/2017: ZO Husinec schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017 o veřejném
pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci, ve znění přílohy č. 4 tohoto zápisu.

Souhrn usnesení k zápisu č. 4/2017
ze zasedání zastupitelstva obce Husinec
konaného dne 22. 5. 2017
usnesení č. 1/4/2017: Zastupitelstvo obce projednalo výsledek hospodaření Základní školy
a mateřské školy Husinec-Řež, příspěvková organizace, IČO: 70991073, se sídlem Řež č.
p. 17, 250 68 Husinec, okres Praha-východ, příspěvkové organizace zřízené obcí Husinec,
za rok 2016 a účetní závěrku uvedené organizace sestavenou k 31. 12. 2016, bylo
upozorněno na rozpory ve výkaznictví a bere na vědomí nařízení veřejnosprávní kontroly.
usnesení č. 2/4/2017: ZO Husinec bere na vědomí udělení individuální dotace jako příspěvku
na úplatu za předškolní vzdělávání v obci Husinec na rok 2017, která svojí kalkulací
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a zacílením odpovídá podmínkám dotačního programu obce Husinec „Příspěvek na úplatu
předškolního vzdělávání v obci Husinec“. Individuální dotaci udělí starostka žadatelům,
kteří obdrželi Rozhodnutí o přijetí do ZŠ a MŠ Husinec-Řež a písemně se místa v mateřské
škole garantovaného tímto rozhodnutím zřekli a umožnili tak docházku nepřijatým
žadatelům, kteří do MŠ Husinec-Řež nastoupí.
usnesení č. 3/4/2017: ZO Husinec schvaluje koupi pozemku parc. č. 363/103 (ostatní plocha-jiná plocha) o výměře 800 m2 v k. ú. Husinec u Řeže, obec Husinec od prodávající paní
J. S., za cenu 600 000 Kč.
usnesení č. 4/4/2017: ZO Husinec schvaluje koupi pozemku parc. č. 687 (ostatní plocha-jiná
plocha) o výměře 7 m2 v k. ú. Husinec u Řeže, obec Husinec od prodávajících J. S., M. K.
a A. P. za cenu 3810 Kč. Cena je určena znaleckým posudkem č. 60/3151/17
vypracovaným Ing. J. Fujáčkem, Čenkov 216, 250 70 Odolena Voda.
usnesení č. 5/4/2017: ZO Husinec schvaluje koupi pozemku parc. č. 483/19 (ostatní plocha-ostatní komunikace) o výměře 150 m2 v k. ú. Husinec u Řeže, obec Husinec, od
prodávajícího Baleno Delta, a. s., Slavíkova 1567/23, 120 00 Praha 2 za cenu 79 650 Kč.
Cena je určena znaleckým posudkem č. 51/3142/17 vypracovaným Ing. J. Fujáčkem,
Čenkov 216, 250 70 Odolena Voda.
usnesení č. 6/4/2017: ZO Husinec schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti a podpis
smlouvy o smlouvě budoucí o služebnosti inženýrské sítě a smlouvy o služebnosti
inženýrské sítě spočívající v umístění, provozování a údržbě vodovodní přípojky na
pozemku č. parc. 328/1 v k. ú. Husinec u Řeže, obec Husinec s panem M. CH., jako
oprávněným.

Finanční podpora pro děti od tří let mimo MŠ Husinec-Řež
Kapacita mateřské školy v obci nestačí pojmout všechny naše děti, které dovršily tři roky.
V obci fungují dvě soukromé školky – lesní a Cesta nad údolím –, které většinu těchto
dětí jsou schopné přijmout. Školky už fungují několik let, osvědčily se u rodičů i dětí, jen
se v nich platí nemalé školné. Zastupitelé proto rozhodli podpořit rodiny, jejichž dítě dovršilo 3 roky, nebylo přijato do MŠ Husinec-Řež, dochází do předškolního zařízení v obci a je
zde trvale hlášeno a trvale hlášen je zde také alespoň jeden z rodičů. Obec vypsala dotační titul a po splnění podmínek a předložení dokladu o nepřijetí do mateřské školy v Řeži
a o přijetí do předškolního zařízení v obci mohou rodiče obdržet až polovinu zaplaceného
školného od obce zpět. Podrobnosti jsou uvedeny na webu obce, informace dostanete na
obecním úřadě, žádost o dotaci najdete také na webu nebo je k dispozici na OÚ.

Klidné nedělní odpoledne
Letní dny zvou k siestě na zahradě nebo na balkoně, nezapomeňte proto, že v neděli odpoledne vyhláška obce zakazuje hlučné činnosti, jako je například práce se
sekačkou, bruskou, motorovou pilou a dalšími stroji. Děkujeme za ohleduplnost.
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Dětská skupina se odkládá
Nový majitel bývalé hospody U lípy (dříve thajská restaurace) nabídl obci k využití prostory v objektu. Připravili jsme projekt dětské skupiny, která by byla zřízena obcí a fungovala
pod záštitou obce. Po zápisu do MŠ Husinec-Řež se ukázalo, že většina z 19 nepřijatých dětí bude docházet do školky Cesta nad údolím, případně do lesní, kde už jsou
rodiny domluvené. Aby byla dětská skupina finančně přijatelná pro rodiny a zároveň aby
investice obce do vybavení a úprav měla smysl, zapsáno musí být 10–12 dětí k celodenní docházce. Po průzkumu mezi rodiči to tak ale zdaleka nevypadá. Od zřízení dětské
skupiny jsme proto upustili.

Schůzka miminek
Vítání nových občánků Husince a Řeže se koná v pátek 23. června v 10 hodin v zasedací místnosti na radnici. Pokud se chcete se svým děťátkem zúčastnit, kontaktujte
paní Petru Novotnou na obecním úřadě.

Bezpečné přecházení u ÚJV
Obec obdržela dotaci od Nadace ČEZ – Oranžový přechod, z níž bude možné vybudovat
osvětlený přechod pro chodce, který půjde přes Hlavní ulici ke schodům na Novou
cestu vedoucí k bytovkám Nad Údolím. ÚJV vybuduje k přechodu chodník od stojanů
na kola u lávky, obec kupuje pozemek u silnice před schody, aby bylo možné dostavět
chodník i zde. Bezpečný pohyb chodců bude vymezen zábradlím a na Hlavní ulici po celé
délce mezi ulicí Do Kopečka a ÚJV bude osazen zákaz zastavení.
Tato opatření by měla výrazně přispět k bezpečnému pohybu chodců a cyklistů, kteří se
v této části obce díky vlakové a autobusové zastávce a areálu ÚJV pohybují ve velkém
množství. Vše by mělo být hotovo do konce roku.

Biobudka v ulici U Pošty
Po telefonním automatu v ulici U Pošty nám zbyla prázdná budka. Spontánně se v ní objevily na rozdávání semínka a sazenice rostlin, tak jsme si řekli, že spontánnosti půjdeme
vstříc a uděláme z telefonní budky biobudku. Jakmile techničtí zaměstnanci zvládnou
jarní nápor trávy, vyrobí a zavěsí do budky koše, do kterých bude možné dávat „hospodářské přebytky“ ze zahrádek a květináčů. Malířce Jarmile Králové koupíme barvy na sklo
a s dětmi z letního tábora pomalují skla budky rostlinnými motivy. Tak snad se bude naší
staronové budce dařit!
Naše vesnice 2/2017
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Nové místo k odpočinku
Na cestě od Křížku ke studánce nad školou jsme vybudovali nové odpočinkové
místo. U výhledu nad lomem je nový, pevný a dlouhý plot a u odbočky z cesty k ulici Na
Hvězdárně je lavice se stolem a koš na odpadky. Je odsud krásný výhled na protější lesy,
Stříbrník, Řivnáč a Levý Hradec. Ještě jedna lavička by se měla v budoucnu objevit kousek
výš po cestě ke Křížku. Prosíme o udržování pořádku a přejeme příjemné posezení.
Jana Münzbergerová

Vaše názory nám pomáhají rozhodovat se,
nenechávejte si je pro sebe!
6
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„Školka“ v přírodě

Koncem května mohly děti již tradičně
vyjet na ozdravný pobyt. Tentokráte do
Kytlice v Lužických horách. Pod dohledem
CK Robinson si děti užily Cestu kolem světa, na které je svými dopisy doprovázel
cestovatel Radim. Poslal jim své tři zcestovalé kamarádky, aby jim ukázaly, jak se
žije na jiných kontinentech a která zvířátka
tam najdou.
Nejdříve se děti rozdělily do třech týmů
a začaly cestovat nejen do Afriky, Asie,
Ameriky, ale i do Austrálie. Z Austrálie se
přesunuly na Nový Zéland k Maurům, kde
si nacvičily svoji verzi tance Haka-haka.
Celý týden se děti dozvídaly nové věci,
tvořily cestovatelské deníky, mapy a hrály
tematické hry. Zachraňovaly zvířátka před

pytláky, vytvořily safari, aby byla zvířátka
v bezpečí.
Děti dokonce poznaly, že vypěstovat
rýži není tak snadné. Vyráběly jednoduché
loutky asijského draka a vedly o nich rozhovory. Jely vláčkem na celodenní výlet do
České Kamenice, kde vystoupaly až ke
skalní vyhlídce Ponorka. V penzionu U Skály byly ubytovány v kajutách, kde se jim
moc líbilo a skvěle jim tam chutnalo.
Děti, které zůstaly v mateřské škole,
také nezahálely. Využily pozvání paní Zuzany Sýkorové navštívit lesní školku v Žalově
na druhém břehu Vltavy. Děti se projely
vlakem, prošly krásnou přírodou, poznaly
školku „jinak“. Pohled z druhé strany na
Řež a Husinec byl pro mnohé z nich velmi
zajímavý. Tento výlet byl mimo jiné i příjemnou tečkou za letošními výpravami do
blízkého okolí v rámci našich Lesních dní.
Tímto děkujeme paní Sýkorové za její milou péči, kterou nám věnovala nejen po
celou dobu návštěvy, ale i během celého
roku.
Všem dětem přejeme krásné prázdniny.
Kolektiv MŠ

Školní dar psímu útulku
V úterý 2. 5. předali ředitelka školy, paní učitelka Zuzana Nováková
a žáci naší školy sponzorský dar Útulku pro opuštěná zvířata (Praha
8 – Troja, V Zámcích). Kromě finančního daru 3000 Kč (prostředky získané za výrobky žáků na vánočním trhu) jsme předali také staré deky,
hračky, krmivo a různé pamlsky pro psy. Zaměstnanci pro děti přichystali prohlídku útulku a drobný dárek. Děkujeme všem za spolupráci.
Naše vesnice 2/2017
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Den se školou
Města a obce Regionu povodí Mratínského potoka ve spolupráci s MAS Nad
Prahou uspořádaly v pátek 26. května
Den se školou, který se konal v ZŠ Líbeznice. Na programu byl souboj týmů škol
ve víceboji a florbalu, vyhlášení výtvarné
a literární soutěže a konference ředitelů
škol z regionu.
Naše škola se zúčastnila víceboje týmů.
Soutěžních úkolů bylo 14. Střídaly se spor-

tovní úkoly, dovednostní a vědomostní (štafeta – běh a jízda na koloběžce, hod knoflíkem na cíl, jízda na motokáře – slalom

mezi kuželi, chůze po laně, poznávání zvířat, stop a kožešin, znalosti hrdinů z knih

pro děti atd.). Týmy byly pětičlenné, z každého ročníku jeden žák. Celkem se zúčastnilo 11 školních týmů.
Naši školu reprezentoval tým ve složení
Viktorka Brožová (1. třída), Hynek Červenka
(2. třída), Eva Dobášová (3. třída), Petr Beran (4. třída) a Eliška Chalupová (5. třída)
pod vedením paní učitelky Aleny Kučerové.
Anička Červenková s Anežkou zajišťovaly
podporu týmu. Potvrdilo se heslo, které pro
školu vymysleli soutěžící v minulém roční-

Zápisy do Základní školy a mateřské
V dubnu se konal zápis k základnímu vzdělávání na školní rok 2017/2018. K zápisu
přišlo celkem 30 dětí se svými rodiči. Třem
dětem, jejichž rodiče podali žádost o odklad, ředitelka školy povolila odklad povinné
školní docházky. Někteří rodiče se rozhodli,
že jejich dítě nastoupí do jiné základní ško-
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ly. V současné době je zapsáno do naší 1.
třídy 24 budoucích prvňáčků. Dvě další děti
by se měly do obce během prázdnin nastěhovat a jejich rodiče již zjišťovali možnosti
přestupu do 1. třídy naší školy.
V květnu proběhl zápis do mateřské
školy. K zápisu se dostavilo 52 rodičů s žáNaše vesnice 2/2017
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ku: „Chytré hlavy od Vltavy!“ Tým naší
školy v letošním ročníku Her bez hranic
zvítězil.
A tím naše úspěchy nekončí. Ve výtvarné soutěži Den školáka se v kategorii ma-

teřských škol na prvním místě umístila
Johanka Haboňová. Všem děkujeme za
skvělé výkony a za reprezentaci naší školy
i obce Husinec-Řež.
Jana Chmátalová, ředitelka školy

Podpora projektů škol
Jako ředitelka školy jsem využila možnost zažádat o finanční podporu z výzvy OP VV
„Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I“.
Moje žádost byla schválena a mateřská škola i základní škola jsou do projektu zapojeny.
Z nabídky šablon jsem vybrala šablony zaměřené na vzdělávání. Jde o vzdělávání žáků,
pedagogů a zájemců z řad rodičů. Na žáky jsou zaměřeny šablony Klub zábavné logiky
a deskových her, Čtenářský klub pro žáky a Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem. Paní učitelky z mateřské školy se vzdělávají v oblasti čtenářské a matematické
pregramotnosti a osobnostně sociálního rozvoje. Absolvují také návštěvy v jiných mateřských školách zaměřené na sdílení zkušeností. Pro učitelky ze základní školy máme šablony Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti čtenářské gramotnosti a cizích jazyků, CLIL ve výuce na ZŠ, Vzájemná spolupráce pedagogů v oblasti čtenářské
gramotnosti, matematické gramotnosti a metody CLIL. Pro rodiče škola organizuje odborně zaměřená tematická setkávání, jejichž cílem je poskytnout rodičům informace spojené
se vzděláváním v mateřské a základní škole.
Projekt jsme začali realizovat od ledna 2017, potrvá dva roky a jsou do něho zapojeny
všechny paní učitelky naší školy. Jestliže se chcete také zapojit, můžete přijít do školy
8. 6. 2017 v 18 hodin a vyzkoušet si výuku s CLIL. Seminář povede lektorka Petra Vallin.
Jestliže máte zájem dozvědět se něco o metodě NTC Learning, přijďte ve středu
14. 6. 2017 na přednášku pro rodiče, kterou povede lektorka Mensy ČR Lucie Měchurová.
Jana Chmátalová, ředitelka školy

školy Husinec-Řež
dostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v naší mateřské škole. Uvolněná
kapacita mateřské školy byla 29 dětí, takže
mohlo být přijato 29 nových dětí. Zákonní
zástupci dvou dětí podali oznámení o individuálním vzdělávání. Ostatním bylo vydáno rozhodnutí o nepřijetí dítěte do mateřNaše vesnice 2/2017

ské školy. V jednom případě dítě nemělo
trvalý pobyt v obci Husinec, ostatní byly
děti s trvalým pobytem v obci.
Doufáme, že se všem přijatým dětem
i jejich rodičům bude v naší škole líbit
a bude se nám dobře spolupracovat.
Jana Chmátalová, ředitelka školy
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škola a školka / knihovna

Soutěže vyhlášené MŠMT
Žáci 5. třídy se každoročně pod vedením
paní učitelky Kateřiny Balcarové účastní
soutěží vyhlášených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. V letošním roce se žákům dařilo výborně. V soutěži Tuta Via Vitae se
tým ve složení Jan Vaňha, Eliška
Chalupová a Elena Denková dostal
do krajského kola, kde se umístil
na 5. místě. V soutěži Finanční
gramotnost se stejný tým umístil
v krajském kole na 3. místě. Nejlépe se žákům dařilo v soutěži
Sapere – vědět, jak žít, která klade je zaměřena na teoretické a praktické znalosti
z oblasti zdravé výživy a zdravého životního
stylu. Tým ve složení Jan Vaňha, Eliška

Chalupová a Kateřina Chalupová se umístil
v krajském kole na 1. místě a postoupil do
finálového kola soutěže. Finále se účastnil
vždy jeden vítězný tým z kraje,
takže naše škola reprezentovala
Středočeský kraj. Soutěž se konala v Praze v refektáři kláštera
Emauzy. Ve finálovém kole naši
žáci podali dobrý výkon, na souboj o medaile to však nestačilo.
Do Prahy s nimi jako fanoušci
jeli i ostatní spolužáci z 5. třídy
a všem se celá akce v krásném
prostředí kláštera líbila.
Máme radost z úspěchů našich žáků
a děkujeme jim za vzornou reprezentaci
školy.

Kavárnička v knihovně
Senioři se mohou od dubna setkávat vždy poslední čtvrtek v měsíci od 14 do 16
hodin v knihovně na obecním úřadě. Připravili jsme improvizovanou kavárnu, ve které
je káva a čaj k dispozici a něco k zakousnutí si přinesou návštěvníci (zatím spíše návštěvnice) sami. Všichni jsou srdečně zváni, domluvte a přijďte si povídat s vrstevníky, ukázat
fotky, zavzpomínat. Čas tak letí… Příští kavárnička otevírá 29. června.

Knihobudky
Jsme rádi, že se knihobudky ujaly
a bývá u nich živo. O to více vás prosíme,
abyste dbali na to, že knihobudky nejsou
popelnice na knížky, které už nechcete,
protože za nic nestojí. Dávejte sem, prosíme, jen knížky, o kterých si myslíte, že by
někoho mohly ještě zajímat a bavit. Ostatních se musíte zbavit jinou cestou.
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kultura

V atelieru Jarmily Králové
na Červené Skále 331 se čile tvoří
Od října 2017 budou pokračovat výtvarné kurzy pro děti Malířem od malička –
ve čtvrtek od 16 hodin děti od 3 let a od
17 hodin starší děti. Děti si kromě rozvoje
vlastních nápadů osvojují práci s barvou
a jejími jemnými odstíny, perspektivu, kresbu a mnoho dalších malířských dovedností.
Středeční kurzy od 17 do 21 hodin
pro dospělé mohou navštěvovat naprostí
amatéři bez malířských zkušeností. Jen
chuť do tvoření je nutná. My jsme tu od
toho, abychom vám pomohli najít vhodnou

techniku a styl, který vám bude vyhovovat
a přinese vám mnoho radosti a užitku.
Vždyť malovat se dá v každém věku.
Na letošní příměstský tábor jsme
připravili kromě dalšího seznámení

s oděvním výtvarnictvím a výrobu mozaiky. Oba tábory jsou beznadějně plné,
a tak se všem dalším zájemcům omlouváme a uvažujeme o přidání třetího turnusu
na příští prázdniny.
Letošní aukce Klubu přátel dětských
domovů, které jsme se účastnili, přinesla krásný milion korun, a tak můžeme
podporovat tvorbu a koníčky i radost dalších dětí.
Pokud máte doma volnou zeď, přijďte
si vybrat vhodnou dekoraci – obraz.
Obrazy vždy působily jako zářiče a přinášely do prostoru radost a krásu.
Jarmila Králová

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. 5. 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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Myslivost

Procházka s myslivci
V aprílovou sobotu dne 1. dubna uspořádali členové našeho Mysliveckého
spolku Zdiby-Klecany v pořadí již třetí
procházku pro děti s myslivci pod patronací větrušického Klubíčku. Sraz byl
ve 14 hodin na návsi a dostavilo se 19
dětí od nejmenších až po školáky z Větrušic a Klecan v doprovodu maminek a také
několika tatínků. Je potěšitelné, že oproti

Bára odevzdává aport.

kladli různé dotazy, hlavně však na problémy s divokými prasaty.

Doprovod myslivců.

loňsku přišlo dětí zase více. Z našeho mysliveckého spolku se setkání zúčastnilo 10
členů a mysliveckých hostů, někteří se
svými loveckými psy.
Celá skupina se přesunula do větrušických zahrad, kde na úvod myslivecký
hospodář Antonín Matějka seznámil děti se
zvěří, která se vyskytuje v naší honitbě, ale
i se zvěří, která žije jinde na našem území.
Děti podle obrázků poznávaly jednotlivé
druhy a také se o jejich životě dozvěděly
mnoho zajímavého. Jak děti, tak dospělí

12

Darek předává lišku.
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Antonín Matějka a malí posluchači.

Pamětní medaile na rozloučenou.

Naše vesnice 2/2017

Letos nebyli k vidění lovečtí dravci, zato
se nám podařilo soustředit pět psů různých
loveckých plemen. Děti se tak mohly seznámit s německým krátkosrstým ohařem,
českým fouskem, anglickým kokršpanělem a dvěma výmarskými ohaři. Viděli
ukázky jejich výcviku a práce na vlečce
s bažantem a liškou, vystavování živé zvěře
(křepelka) a také přinášení (aport).
Potom následovala prohlídka krmných
zařízení, tj. bažantího zásypu a srnčích
jeslí. Na závěr dostaly děti otázky z toho, co
odpoledne viděly, a za správné odpovědi
byly odměněny sladkostmi. Na památku
dostaly všechny děti medaili s obrázkem
jelena svatého Huberta.
Bylo to vydařené odpoledne i vzhledem
k příjemnému, téměř letnímu počasí.
Lubomír Smetana
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Letní ﬁlmový festival
POLEPŠOVNA DUCHA
24. 8. – 27. 8. 2017

T2 TRAINSPOTTING

ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL

ČT 24. 8.

pá 25. 8.

od 21:00

věk 15+

od 21:00

věk 12+

Velká Británie, 2017, 117 min
anglická verze | české titulky
Hrají: Ewan McGregor, Jonny
Lee Miller, Robert Carlyle

Česká republika, 2017, 120 min
Hrají: Ondřej Sokol, Karel Dobrý,
Jiří Macháček, Aňa Geislerová,
Martin Finger, David Novotný

Nový ﬁlm Dannyho Boyla volně navazuje na dvacet let starý
kultovní příběh o partě kamarádů z předměstí Edinburghu.
Není ale nutná znalost předchozího děje. T2 má samostatný
příběh, ve kterém se opět sejdou všichni hlavní hrdinové
Mark, Spud, Sick Boy a Begbie. Nechybí láska, přátelství,
zrada, odpuštění, zklamání i naděje, a také skvělá muzika.

Rodinná sága Jana Hřebejka a Petra Jarchovského časově
předchází oblíbenému snímku Pelíšky. Vypráví o třech
rodinách: rodině leteckého radiotelegraﬁsty, rodině majitele
kadeřnického salonu a rodině majitele zahradnictví. Je
příběhem lásky, která nesměla být naplněna, vypráví
o věrnosti, touze, vině a lásce, o rodině, rodičích a dětech.

LA LA LAND

ŠPUNTI NA VODĚ

so 26. 8.

ne 27. 8.

od 21:00

věk 12+

od 21:00

věk 0+

USA, 2016, 127 min
anglická verze | české titulky
Hrají: Ryan Gosling, Emma Stone,
J.K. Simmons, John Legend

Česká republika, 2017, 85 min
Hrají: Jiří Langmajer, Pavel Liška
Hynek Čermák, Anna Polívková,
Táňa Vilhelmová a další

Moderní pojetí klasického hollywoodského milostného
románu umocněné skvělými písničkami doprovázenými
velkolepými tanečními čísly líčí vášnivý milostný vztah od
něžného vzrušení rozvíjející se lásky až po trpké zklamání
z velkých ambicí. Film získal 6 Oscarů, mimo jiné za režii,
kameru, hudbu a nejlepší ženský herecký výkon.

Rodinná komedie o tom, co se stane, když tátové chtějí na
vodu bez svých drahých poloviček. Tito muži mají skvělý
plán, ale jako každý plán má i ten jejich své trhliny. Proto
se ocitnou v kánoích sice bez žen, ale zato se svými dětmi.
Režisér Jiří Chlumský natočil prosluněnou, hravou komedii
pro celou rodinu, plnou zvučných hereckých jmen.

Otevřeno hodinu před začátkem | facebook.com/polepsovnaducha | www.polepsovnaducha.cz
Začátky projekcí a přístupnost uvedeny u každého ﬁlmu. Vstupné 70 Kč. Akce se koná za každého počasí.
Při nepříznivém počasí bude projekce probíhat ve vnitřních prostorách Polepšovny ducha.
Festival proběhne za podpory ÚJV Řež, a. s., obce Husinec-Řež, Lobkowiczkého zámeckého vinařství
Roudnice nad Labem. Občerstvení od ﬁrmy Tasty Morning. Změna programu vyhrazena.

různé

Folklorní kroužek
a oživení tradic v naší obci
Každé roční období je spjato se spoustou zvyků a tradic vycházejících ze
starých lidových kultur. Většina z nich je
silně spjatá s přírodou, křesťanskými či
pohanskými zvyky a pár těchto tradic
jsme tak trochu vnesli i do naší obce.
Na Velikonoce možná někteří z vás potkali průvod s řehtačkami. Řehtačky jsou
symbolem Velikonoc a my jsme tento symbol předvedli dětem i dospělým v praxi.
Řehtačky sloužily namísto kostelních zvonů,
které na Zelený čtvrtek ve všech kostelích
až do soboty utichají a nastává třídenní půst.
Namísto zvonů tak obcházely děti s řehtačkami ráno, odpoledne a večer vsí a oznamovaly klekání. Tuto tradici jsme chtěli připomenout symbolickou pochůzkou na Velký
pátek a myslím, že nakonec nadchla malé
i velké. Celou pochůzku jsme zakončili na
Červené skále krátkým divadlem pro děti.
Jaro je na tradice bohaté. Lidé se loučí
se zimou vynášením Moreny, kdy se slaměná figura nazdobí do ženských šatů, odnese za ves,
tam se zapálí a vhodí do řeky
nebo potoka. Stejnou symboliku má i pálení čarodějnic.
Zpátky do vsi se pak donesl
opentlený mladý stromek,
takzvaný májíček, májka nebo máj jako symbol vitality,
plodnosti, štěstí a radosti.
Naše vesnice 2/2017

I my jsme s dětmi na folklórním kroužku
nazdobili a vynesli Morenu a 1. května se
všemi, kteří se přišli podívat, postavili
a nazdobili májku. Pro děti bylo připraveno
tvořivé dopoledne, kdy si mohly namalovat
vlastní folklorní taštičku či vyrobit a nazdobit voničku nebo se povozit na koních. Na
závěr jsme si pak se všemi dětmi kolem
májky zazpívali a zatančili. Mámy i tátové
přinesli nějakou tu dobrotu, takže si každý
přišel na své. Velké díky patří paní starostce a zaměstnancům obecního úřadu, kteří
nám pomohli stavění májky zabezpečit.
Tím byl letošní folklorní
kroužek nejen o tanečkách, povídání a hrách.
Děti mohly pár starých
tradic prožít na vlastní kůži a o to krásnější bylo,
když nás svou účastí přišla podpořit i velká spousta z vás.
Veronika Kristová
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TOM Řež

Jaro v plném proudu
Konečně jsme se dočkali! Máme tu jaro,
které je k podnikání nejrůznějších akcí
snad tím nejlepším obdobím v roce.
V sobotu 25. března bylo tak krásné
počasí, takže jsme ho plně využili k prvnímu jarnímu výletu.
Vydali jsme se vlakem, metrem a autobusem do pražské části Hlubočepy. Hned
po příjezdu nás tam čekala velká pátrací
hra. Rozdělili jsme se na tři skupiny, každá
dostala mapu, která však byla slepá –
u většiny ulic totiž chyběly jejich názvy.
Úkolem bylo doplnit jejich jména, potom ve
třech z nich najít po třech schovaných
kartičkách se slovy a nakonec zjistit, kde
se nachází místní hřbitov a dojít k němu.
Tam bylo potřeba najít dopis, doplnit do něj
vynechaná slova, která jsme našli ve třech
ulicích, a ve výsledku jsme si tak mohli
přečíst něco málo o historii Hlubočep.
Všechny skupiny zvládly úkoly dokonale,
nikdo se neztratil, všechny ulice byly pojmenovány a dopisy nalezeny.
Potom jsme se naobědvali a vyrazili
směr Prokopské údolí. Cestou jsme se zastavili u ohrady se zvířátky, prohlédli si
Prokopské jezírko, prozkoumali bývalou
štolu, kudy kdysi vedla vlečka, a na několika místech jsme si také zahráli pár her.
Poslední zastavení bylo u bývalého Červeného lomu a pak už to bylo kousek na železniční zastávku Praha-Holyně. Motoráček
nás zavezl na Smíchovské nádraží, metrem
jsme pak dojeli na Masarykovo nádraží. Do

Řeže jsme dorazili před pátou, výlet se
nám moc povedl!
Velikonoce letos připadly až na půlku
dubna, takže na velikonoční prázdniny na
Knínici jsme vyrazili ve čtvrtek 13. Počasí
nebylo moc pěkné – drobně pršelo, a tak
jsme byli rádi, že jsme nastoupili do vlaku

V Děčíně během cesty na Děčínský Sněžník.

a byli v suchu a teple. Čím více jsme se
blížili k Ústí nad Labem, tím se počasí stávalo lepším. Dávno přestalo pršet, mraky
se trochu protrhaly, svítilo sluníčko a bylo
vidět do dálky. V Ústí jsme si na plácku
u divadla zahráli na babu nebo se jen tak
nastavovali slunečním paprskům. Pak jsme
nastoupili do autobusu a v jednu hodinu už
jsme vystupovali na rozcestí před Knínicí.
Když jsme dorazili na místo, rozdělili jsme
se do pokojů, zabydleli se a v jídelně jsme
pak dojedli zásoby z domova. Potom jsme
Naše vesnice 2/2017

zájmová činnost

Cyklotrénink v Draháňské rokli.

se vydali na procházku kolem obce, převážně lesem. Zahráli jsme si cestou spoustu her a vyzkoušeli si i orientaci v prostoru.
K večeři byl výborný guláš a pak volná zábava. Hrály se různé stolní hry a holky se
učily háčkovat.
V pátek ráno jsme po snídani vyrazili na
autobus směr Děčín. Tam jsme měli něco
přes hodinu čas do odjezdu dalšího spoje,
tak jsme se šli podívat na Pastýřskou stěnu. Autobus nás pak dovezl do kopců nad
Děčínem ke Kristinu hrádku. Odtamtud už
jsme pokračovali pěšky. Cesta vedla místy
do kopce, bylo potřeba vystoupat na stolovou horu Děčínský Sněžník, na které se
nachází rozhledna. Na místě jsme se naobědvali a odpočinuli si. Cesta dolů pak
rychle utekla, došli jsme do Jílového, kde
jsme si na náměstíčku nakoupili něco dobrého na zub, poseděli na lavičkách a pak
odjeli autobusem zpět do Knínice. Počasí
bylo pěkné, proto jsme zbytek odpoledne
až do večeře strávili na zahradě před chalupou. Po večeři, ke které bylo rizoto, jsme
si udělali kino. Promítala se pohádka
a k tomu chroupal nezbytný popcorn.
Sobotní den byl opět pěkný, čekalo nás
Naše vesnice 2/2017

zejména velikonoční tvoření. Po snídani
jsme vyráběli papírové zajíčky a pak jsme
šli na procházku nad Knínici. Zahráli jsme
si pár her a stíhali špiona, který ukrýval
poklad se svačinou. K obědu jsme se vrátili, byla sekaná s bramborem. Odpoledne
jsme vyráběli papírová kuřátka vykukující
ze skořápky, polevou zdobili vajíčka z perníku, pletli pomlázky a šplhali na zahradě
po staré lípě. K večeři byla bramboračka
a vdolky a po ní pak tradiční večírek v jídelně. Zpívali jsme a hráli hry, bylo veselo.
V neděli už se jen balilo a uklízelo.
K časnému obědu jsme měli těstoviny
s boloňskou omáčkou a pak už jsme pospíchali na autobus do Ústí. Ve městě jsme se
prošli centrem kolem kostela se šikmou
věží a pak jsme zasedli do cukrárny Barborka. Každý si dal, na co měl chuť, a ještě
si nakoupil něco s sebou. Cesta vlakem
docela rychle utekla. Do Řeže jsme dorazili ve čtyři hodiny odpoledne, rodiče už nás
čekali u lávky. Prázdniny na Knínici se nám
tentokrát vyvedly o to víc, že jsme měli
možnost díky příjemnému počasí trávit
spoustu času venku.
Od května probíhají každý víkend cyklotréninky, abychom měli dobrou formu na
tábor, a v červnu pro starší děti začne vodácká příprava na kánoích, protože je na
táboře opět čeká splutí krátké části Otavy.
V půlce června se pak všichni společně
vydáme na kolech do Veltrus na kanál, kde
velcí předvedou, co se na vodě naučili…
A pak už nastane pomalu velké balení.
Na tábor vyrážíme 1. července opět do Milčic u Blatné v jižních Čechách. Přípravy jsou
v plném proudu a všichni se moc těšíme!
Jitka Kroupová, TOM Řež
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Vážení sportovní přátelé,
fanoušci místního fotbalu,
pomalu nám končí další ročník naší rozehraný zápas pohlídat a dovést do vísoutěže okresního fotbalu IV. třídy okresu tězného konce.
Praha-východ. Po podzimní části jsme se
O co se zlepšila bilance venkovních zádrželi v širším středu tabulky, když pouze pasů, o to horší byly výsledky na našem
v domácích zápasech jsme dokázali pravi- hřišti, kde jsme zatím nedokázali na jaře
delně bodovat a většinou vítězit. Z venku zvítězit ani v jednom případě, i když nás
jsme nepřivezli ani bod, čili úkol na jarní ještě čekají dva zápasy s týmy Radonic
část soutěže byl zřejmý: pokusit se udržet a klecanského béčka, tak věříme, že se
výbornou domácí bilanci a začít vozit něja- zadaří a ještě nějaké bodíky do tabulky
ké bodíky i ze hřišť našich soupeřů.
přidáme…
Úkol se podařilo splnit tak přibližně naVýsledek sezony jako celku je tak nějak
půl, když jsme hned v prvním jarním kole průměrný, kde jsme střídali dobré momenpřivezli senzační výhru 2:0
z Veleně, dále se nám poda- Aktuální tabulka IV. A třídy
řilo zvítězit 5:3 v Přišima- okres Praha-východ po 22. kole
sech a zremizovat již téměř
Rk. Tým
Záp. + 0
- Skóre Body
vyhraný zápas v Líbeznicích,
1 Mratín
21 17 3 1 110:29 54
kde jsme vedli už 3:0, nicméně soupeř drtivým fini2 Klecany B
21 14 2 5 79:35
44
šem dokázal v poslední mi3 Radonice B
21 14 1 6 90:46
43
nutě vyrovnat na konečných
4 Veleň
21 13 3 5 50:40
42
3:3, i když je třeba podotk5 Lázně Toušeň
22 11 1 10 53:70
34
nout, že nefér způsobem,
6 Vodochody
21 10 3 8 41:35
33
když do utkání nasadil „na
7
Sluštice
21
10
1
10
59:58
31
černo“ hráče, kterého nemá
na soupisce a ve skutečnos8 Veltěž
21
9 1 11 46:52
28
ti hraje vyšší soutěže, což
9 Husinec-Řež
22
6 4 12 55:74
22
bylo potvrzeno jak rozhod10 Škvorec B
21
6 4 11 38:64
22
čím, tak uvedeno i do zápisu,
11 Přišimasy
21
5 3 13 29:68
18
ovšem reakce svazu byla
12 Nehvizdy B
22
5 2 15 41:74
17
nulová… Nicméně i tak by13 Líbeznice B
21
1 6 14 28:74
9
chom si měli takto dobře
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k usl p
t uo rr at
ty s těmi horšími, avšak prostor pro zlepšení do budoucna je jistě nemalý…
Hráči staré gardy (SG) si přes zimu odehráli svůj tradiční turnaj na umělé trávě
ČAFC Praha, kde některé lednové zápasy
hrané v -17 °C prokázali výdrž a odhodlání
našich hráčů poprat se za nás o co nejlepší
výsledek. Přestože jsme skončili na chvostu
tabulky, odbojovali jsme každý zápas na
100 a více procent… :-). Od jara převzal
vedení SG na svá bedra srdcař Petr Hezina,
tak mu přejeme hodně štěstí v této jistě
nelehké funkci. Bývalému vedoucímu mužstva Jiřímu Fialovi děkujeme za spoustu
odvedené práce a těšíme se na jeho další
působení v týmu jako řadového hráče.
Největší radost nám v současnosti dělají naši nejmenší, kteří se od dubna každou
středu scházejí na našem hřišti a pod vedením výborného a dnes již bývalého fotbalisty Václava Srby sbírají první fotbalové
zkušenosti. Věřme, že jim zaujetí a elán
vydrží i do dalšího období, stejně jako Vencovi a jeho asistentům, a můžeme se těšit
do dalších let, jak se budou chlapci a dívky
neustále zlepšovat a bavit se na našem
krásném fotbalovém hřišti.
Závěrem mi dovolte poděkovat všem,
kteří se o náš fotbal starají, ať je to
A-tým (trenér P. Vaněk, asistent M.
Válek, vrchní pomezní S. Strnad…) nebo Stará Garda (K. Černý, J. Fiala, P. Hezina…), dále naši
nejmenší fotbalisté (V. Srba a tým
rodičů v podobě asistentů a asistentek), správce hřiště, který se
o něj perfektně dlouhá léta stará
(F. Kotelenský), kustod, jenž se
Naše vesnice 2/2017

vzorně stará o pořádek v kabinách a čistotu
našich dresů (D. Šmerda s rodinou), obecnímu úřadu za podporu fotbalu v Řeži, Z.
Vlachovi za zajištění pitného režimu a samozřejmě Mílovi Sazmovi, který to vše již
několik desetiletí koordinuje a stará se
o náš klub.
Bez těchto lidí by to skutečně nešlo,
všechny tyto činnosti jsou časově náročné,
kolikrát je velmi obtížné všechno skloubit
tak, aby to fungovalo, a proto věřím, že i do
budoucna se všichni budou věnovat tomuto
sportu, který máme tak rádi. Já osobně již
fotbalu tolik času nevěnuji, z důvodu jiných
sportovních aktivit, a je tudíž nasnadě, aby
se po osmi letech ujal funkce někdo další,
kdo vnese nový svěží vítr do našeho klubu.
K tomu poslouží valná hromada, která bude
pravděpodobně na podzim svolána a kde
bude třeba si ujasnit, jakým směrem se náš
klub bude v příštích letech ubírat. O termínu
budete včas informováni na našich nástěnkách (před samoobsluhou a na hřišti), případně v příštím článku v tomto časopise.
Všem vám přeji pohodové léto plné
skvělých zážitků a těšíme se na shledání
na našem fotbalovém hřišti.
Michal Ráž, prezident klubu
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Uklízeli jsme Husinec a Řež
V sobotu 8. dubna proběhl v naší obci již
třetí ročník úklidové akce „Ukliďme
svět, ukliďme Česko“, která se koná každý rok na území celé České republiky

Janě Chmátalové za zorganizování a zapojení žáků základní školy do společného
úklidu, obecnímu úřadu za podporu celé
akce a zajištění svozu odpadu, na kterém
se aktivně podílela technická četa obce.
Tomáš Brandýský za Spolek pro ochranu
přírody a krajiny obce Husinec

a jejímž cílem je uklidit nelegálně vzniklé
černé skládky a nepořádek. Do úklidové
akce v naší obci se letos zapojilo přes 40
dobrovolníků a poprvé se úklidu zúčastnili
i žáci a učitelé všech pěti tříd řežské základní školy. Účast byla tedy hojná, a i proto se nám společně podařilo obec zbavit
velkého množství odpadků, stejně jako
odhalit několik starých černých skládek.
Děkujeme všem, kteří se na úklidu obce
podíleli a věnovali svůj volný čas zlepšení
prostředí, ve kterém společně žijeme. Dále
chceme poděkovat paní ředitelce ZŠ Mgr.

Poděkování
Paní Slavíčková jménem svým a jménem svého muže děkuje manželům Doležalovým
a dobrovolným hasičům (SDH Husinec-Řež) – a to nejen dospělým, ale také dětem –,
kteří před návratem pana Slavíčka z dlouhodobého pobytu v nemocnici připravili, nařezali
a naštípali a u Slavíčků na dvoře složili spoustu dřeva. Rádi poděkování zveřejňujeme
a panu Slavíčkovi přejeme úspěšnou rekonvalescenci.
Naše vesnice 2/2017
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Projekt SUSEN:
z Řeže do celého světa
Ten titulek je nadnesený jen zdánlivě.
I když nezasvěcení toho moc o projektu
Udržitelná energetika nevědí, jeho
zkratku „SUSEN“ vídají na stěně u autobusové zastávky cestou na vlak nebo
od nádraží v Řeži.
V těch pěti písmenech se skrývá sedm
důležitých faktů: je to evropský projekt realizovaný Centrem výzkumu Řež (CVŘ) ve
spolupráci se Západočeskou univerzitou
v Plzni. Projekt má čtyři výzkumné programy, víc jak padesát odborných cílů, na sto
technologií, sdružuje přes dvě stě odborníků z deseti zemí a nabízí nekonečně (berte
s nadsázkou) příležitostí pro průmysl.
Co je to SUSEN?
Jedná se o projekt Udržitelná energetika
(SUStainable ENergy, zkráceně SUSEN),
který je financovaný v rámci operačních
programů Výzkum a vývoj pro inovace
a Výzkum, vývoj a vzdělávání Evropské
unie. Staví na rozvoji příležitostí pro český
výzkum a průmysl a dlouhodobě podpoří
vývoj nových technologií uplatnitelných
v rámci české a mezinárodní jaderné komunity. V polovině letošního roku končí
výstavbová část projektu v Řeži a Plzni,
která už nyní postupně uvádí do provozu
několik desítek unikátních experimentálních technologií pro výzkum materiálů,
chladicích médií, technologií zpracování
odpadu a vývoj nových jaderných techno-
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Laboratoř studeného kelímku.

logií. Vznikla nová pracoviště a nové týmy,
které už dnes pracují na důležitých projektech pro průmysl.
Trocha technických informací
Že je údolí v Řeži plné technologických
pracovišť, laboratoří a zkušeben, to většina
obyvatel obce ví, stejně jako že tu provozujeme dva výzkumné jaderné reaktory. Jak
šel čas, je potřeba naše vybavení obměňovat a modernizovat, aby odpovídalo standardům tohoto století. Projekt SUSEN má
ale další vyšší ambice – posunuje výzkum
Naše vesnice 2/2017

sousedství
a technickou infrastrukturu do dalších desetiletí, možná i století. Například v oblasti
současných i nových generací jaderných
technologií je prvořadým cílem rozšíření
znalostí pro dlouhodobé bezpečné provozování energetických celků, a proto je tře-

Laboratoř mikrostrukturní analýzy.

ba vědět všechno o materiálech, komponentech a vývoji metod jejich posuzování.
K tomu budou sloužit například nově vybudované horké komory nebo mechanická
zkušebna či laboratoře mikrostrukturní
analýzy, vybavené přístroji optické, elektronové rastrovací a transmisní mikroskopie.
Nebo…, omlouvám se, ale na celý výčet tu
není dost místa.
Pro novou generaci jaderných elektráren
Realisté vědí, že jaderná energetika je
nenahraditelná a nezastupitelná. Je jen
otázkou času, kdy vstoupí do hry nová generace štěpných jaderných technologií, tzv.
Generace IV, která se vyznačuje, zjednodušeně řečeno, zvýšenou účinností danou
provozem za vyšších teplot, lepším využitím
paliva a menšími objemy i aktivitou vyhořelého paliva a vyšší pasivní (tj. na člověku
Naše vesnice 2/2017

a systémech nezávislou) bezpečností než
technologie dosavadní. Úkolem projektu
Udržitelná energetika je právě rozvoj těchto
technologií. Což platí i o výzkumu a vývoji
fúzních technologií, do kterého je Centrum
výzkumu Řež již po mnoho let zapojeno.
Z Řeže do světa a zpátky
Za více jak 60 let své historie koncentruje řežské údolí znalosti, odborníky a týmy,
spojené s československou, českou i evropskou jadernou historií a současností.
Dnes ÚJV Řež jako inženýrská organizace
a Centrum výzkumu Řež jako organizace
výzkumu a vývoje míří dál, do budoucnosti.
Projekt je propojen přes členství CVŘ ve
výkonném výboru Evropské aliance pro výzkum v energetice (EERA) s mezinárodními
týmy a poskytuje další možnosti uplatnění
českých výzkumných pracovišť. Projekt SUSEN nabízí propojení infrastruktur českých
výzkumných organizací s infrastrukturou
SUSEN. Koho by zajímalo víc informací
o tomto živém projektu, najde podrobnosti
na www.susen2020.cz.
Vladimír Věrčák

Horká komora.
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