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Nová turistická
a místopisná
mapa
Více čtěte na straně 6

Jaká je aktuální situace a jak se vyvíjí jednání
v lokalitě Nad Údolím čtěte na stranách 3 až 5.

zastupitelstvo
Souhrn usnesení k zápisu č. 2/2018
ze zasedání zastupitelstva obce Husinec
konaného dne 23. 4. 2018
usnesení č. 1/2/2018: ZO Husinec schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2018 a rozpočtové
opatření č. 2/2018 ve znění přílohy č. 1 tohoto zápisu.
usnesení č. 2/2/2016: ZO Husinec schvaluje převedení částky 158 000 Kč ze zlepšeného
výsledku hospodaření z roku 2016 Základní a mateřské školy Husinec-Řež do fondu
odměn a 50 000 Kč do fondu rezerv. Usnesení nebylo schváleno.
usnesení č. 3/2/2016: ZO Husinec schvaluje převedení částky 208 230 Kč ze zlepšeného
výsledku hospodaření z roku 2016 Základní a mateřské školy Husinec-Řež do fondu
odměn.
usnesení č. 4/2/2018: ZO Husinec schvaluje převzetí Klubu Cesta nad údolím a jeho
provozování v režimu dětské skupiny obcí od 1. 9. 2018. Pověřuje starostku jednáním
s majiteli nemovitosti a zajištěním činností nezbytných pro vznik dětské skupiny.
usnesení č. 5/2/2018: ZO schvaluje zřízení věcného břemene a podpis smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení s věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu „č. IP-126012473/VB/1 – Husinec, Řež 20, přípojka kNN ...“, spočívající ve vybudování zařízení
distribuční soustavy, zemního kabelového vedení NN a pojistkové skříně na sloupu na
pozemku parc. č. 363/37 v k. ú. Husinec u Řeže, obec Husinec, se společností ČEZ
Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, jako oprávněným.
usnesení č. 6/2/2018: ZO schvaluje zřízení věcného břemene a podpis smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby „č. IE-12-6006003/VB/06
STAVBA: ŘEŽ, NA HVĚZDÁRNĚ OBNOVA KNN“ spočívající v obnově zemního kabelového
vedení a rozpojovací skříně na pozemcích parc. č. 439/4,444/26,438/16 v k. ú. Husinec
u Řeže, obec Husinec se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV-Podmokly,
Teplická 874/8, jako oprávněným.
usnesení č. 7/2/2018: ZO pověřuje pracovní skupinu ve složení J. Münzbergerová, I. Zrzavá,
M. Dymáček, D. Krása k jednání o plánovací smlouvě v lokalitě Nad Údolím (BČ2 a část
BČ1) a k jednání o odkupu pozemků parc. č. 561, 313/130, 320/6, 320/7 a 320/8 v k. ú.
Husinec u Řeže, obec Husinec.

Oprava lávky
V rámci reklamačního řízení, vztahujícího se k opravě lávky z roku 2012, bude
v průběhu letních měsíců (červenec, srpen) probíhat oprava protikorozní ochrany
(nátěrů) na lávce pro pěší přes Vltavu. O přesném termínu a podrobnostech částečného omezení provozu na lávce vás budeme včas informovat na webu obce a nástěnkách.
Ivana Zrzavá
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O co se snažíme
v lokalitě Nad Údolím

Betonage s.r.o. zde provozuje ubytovny pro sociálně slabé. Firma dluží obci peníze
na ubytovacím poplatku, proto ji obecní úřad ve spolupráci s právníky poslal do
exekuce, neboť jiným způsobem není možné se peněz domoci. S tím souvisí i podnět
k prověření firmy adresovaný na finanční úřad. Zároveň obecní úřad žádal Krajskou hygienickou stanici o zásah uvnitř ubytoven. Hygienici provedli šetření, zjistili velká pochybení
a vyměřili pokutu. Domníváme se, že pokuta nic neřeší, a budeme žádat vysvětlení, proč
nedošlo k přísnější sankci.
Dále úřednice obce požádaly vodoprávní úřad o prověření výkopů s vodou, o níž se domníváme, že je splašková, a stavební úřad o prošetření stavu ubytoven z hlediska bezpečnosti a nezávadnosti. Bohužel se přes měsíc nic neděje, je zjevné, že nikomu z odpovědných úřadů se nechce problém řešit. Dalšími, koho žádáme o součinnost, je krajský úřad
a jeho sociální odbor, kde chceme řešení situace rodin s dětmi a jejich přemístění do prostředí, které není pro děti závadné. Zároveň s tím nás zajímá, jak je možné, že zde žijí
obyvatelé pražských městských částí, které sem podle slov ubytovaných posílají pobočky
pražského Úřadu práce, místo aby lidem trvale hlášeným v jejich obvodu poskytly sociální
byty, které mají k dispozici. Fakt, že úředníci posílají podporu lidem do lokality, o jejímž
bídném stavu nevědí nebo vědět nechtějí, je šokující.
Na všech krocích spolupracujeme s právní kanceláří KVB, která nám pomáhá připravovat podněty pro příslušné orgány, připravujeme též podklady pro žádost o vyhlášení území
tzv. bezdávkovou zónou.
Majitel pozemků, společnost PMS Poděbrady, nemá zájem s obcí spolupracovat na
hledání vhodného stavebního řešení v lokalitě. PMS Poděbrady navrhl předimenzovanou
výstavbu, v současné době se snaží získat povolení pro dvoupatrovou nástavbu jedné
z ubytoven. Společnost se odmítla podílet na diskusi nad územní studií, kterou obecní úřad
nechal vypracovat. Všichni ostatní vlastnící pozemků Nad Údolím se diskusí účastnili a výslednou studii respektují, proto nyní pracují na projektu výstavby za bytovým domem č. 126
a začali jsme jednat o plánovací smlouvě. Ta zakotví kromě jiného přínos stavebníka obci.
Obec kontaktovali dva zájemci, kteří měli v úmyslu pozemky firmy PMS koupit, bohužel se
ani jednomu z nich nepovedlo se s majitelem domluvit na rozumných podmínkách prodeje.
V Řeži vznikla vyloučená lokalita, a to i kvůli nečinnosti či toleranci státních orgánů,
v případě Úřadu práce se téměř zdá, že s jeho podporou. I proto jsme se rozhodli situaci
medializovat. Bez toho se nám pravděpodobně nepodaří s ghettem uprostřed obce něco
udělat.
Jana Münzbergerová
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DOHODA A NEDOHODA
V LOKALITĚ NAD ÚDOLÍM
aneb s někým se domluvit dá
a s někým to prostě nejde
Tato lokalita je již delší dobu předmětem jednání mezi třemi vlastníky zdejších pozemků a zástupci obce o možnostech zástavby, která by byla vhodná pro obec
a přijatelná pro majitele pozemků.
Se dvěma ze tří vlastníků se dohoda daří, a to s firmou Baleno Delta, a. s., (konkrétně
s pány Kaličiakem a Vojtěchem) a dědici po panu Šenkýřovi. Shodli jsme se na formě
a typu zástavby v území, počtu bytových jednotek, vedení komunikací, počtu a umístění
parkovacích míst a dalších náležitostech popsaných graficky a textově v Územní studii,
kterou můžete najít na webu obce v sekci OBEC – ÚZEMNÍ PLÁN OBCE.
V současnosti jsme ve finále vyjednávání podmínek smlouvy o spolupráci (jinak
řečeno plánovací smlouvy). Součástí této smlouvy bude i příspěvek obci od investora
nové zástavby, který se bude odvíjet od počtu nově vzniklých bytových jednotek. Předpokládáme, že v rámci tohoto příspěvku by obec recipročně získala lesní pozemky vymezené starou a novou cestou (mezi bytovkami Nad Údolím a prostranstvím před ÚJV) a pozemek před bytovými domy, který chceme využít jako veřejné prostranství (náves)
a k výstavbě školky.
Naopak se třetím vlastníkem, společností PMS Poděbrady, které patří stávající ubytovny, se nám přes veškeré úsilí dohodnout nedaří. Majitelé společnosti s obcí nekomunikují, nechávají se zastupovat zaměstnanci, se kterými veškerá diskuse končí buď
prosazováním původního kapacitně nepřiměřeného záměru výstavby tří bytových domů,
případně návrhem ještě nevhodnějšího řešení, a to nástavby stávající ubytovny o dvě
patra. Variantu nástavby ubytovny o dvě patra se PMS Poděbrady snaží prosadit v územním řízení (tj. žádostí o vydání územního rozhodnutí u Stavebního úřadu Klecany). Obec
Husinec i ostatní dotčení účastníci se tomuto záměru aktivně brání ve formě námitek
podaných na SÚ Klecany, a dále odvoláním ke Krajskému úřadu, protože Stavební úřad
podané námitky nezohlednil a územní rozhodnutí na nástavbu ubytovny vydal. Obec podniká všechny dostupné kroky, aby odvolání bylo úspěšné a řízení bylo vráceno k opakovanému projednání. Vydané územní rozhodnutí obsahuje podle názoru právního zástupce
obce (advokátní kanceláře KVB) jak věcné, tak procesní nesprávnosti a předmětné rozhodnutí obci doporučil napadnout v celém rozsahu pro jeho „naprosto očividnou nezákonnost“. Jsme přesvědčeni, že v tomto sporu obec uspěje.
Ivana Zrzavá, David Krása
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Jeden z výkresů Územní studie – Ilustrace možného zastavění lokality Nad Údolím.
Naše vesnice 2/2018
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Konkurs na ředitelku/ředitele školy
V dubnu rezignoval Mgr. Josef Hrubý na funkci ředitele. Stalo se tak po vzájemné
dohodě se starostkou a důvodem bylo nevyhovující vedení školy. Byl vypsán konkurs
a v době vydání zpravodaje by měli být známi uchazeči, kteří se do konkursu přihlásili
a kteří se dostaví k pohovoru.
Školu také opouštějí tři pedagožky a dvě asistentky pedagoga, hledáme proto i učitelky na tyto pozice. Jsme si dobře vědomi, jak důležitá je škola v obci a jak důležitý je
pro děti kvalitní učitel, i nás tato situace trápí a děláme všechno pro to, aby se zdárně
vyřešila.

Dětská skupina
Paní Vávrová, provozovatelka školky Cesta nad údolím, k 30. 6. 2018 končí svoji
činnost. Obec je připravena převzít provoz jejího předškolního zařízení a registrovat ho
jako dětskou skupinu. Podmínkou je ovšem personální zajištění, které znamená pro DS do
12 dětí minimálně 2,5 pracovnice, protože pravidla pro péči o děti jsou přísnější, než když
školku jako dětský klub provozuje fyzická osoba. V době vydání zpravodaje jsme v jednání s uchazečkami o práci a i zde doufáme, že se nám podaří v září dětskou skupinu otevřít.

Konečně chodník
U Červené Skály máme konečně chybějící kus chodníku, zase se dá chodit obcí o trochu bezpečněji. Projekt na chodník v dolní Řeži řádně pokračuje, práce by měly v létě
skončit vydáním stavebního povolení. Pak už půjde jen o peníze na výstavbu.

Potrava pro duši i žaludek
U stojanů na kola u lávky přes Vltavu stojí nová turistická a místopisná mapa.
V truhlících jsou opět bylinky, neváhejte si jich pár utrhnout na talíř. Rádi bychom zde
přidali další cyklostojany, protože jízda nejen na kole, ale i na skútrech na vlak se rozmáhá, a to nás těší.

Nekonečný příběh
I letos, pravděpodobně na konci srpna, se budou opravovat nejhorší díry v silnicích
a propadlé hydranty. Víte-li o rozbitých místech, dejte vědět na obecní úřad, nejlépe
panu Strakatému. Je klidně možné, že o všech poškozeních vozovek nevíme.

Vaše názory nám pomáhají rozhodovat se,
nenechávejte si je pro sebe!
6

Naše vesnice 2/2018

škola a školka

A budou prázdniny…
Tak už nám ten školní rok zase končí.
Druhá polovina roku nebyla zrovna
snadná. Nemoci se rozhodly v nestandardní míře navštívit i náš pedagogický
sbor. Tato skutečnost měla bohužel dopad
na časté zástupy a změny v organizaci. Dík
patří všem rodičům za jejich trpělivost
a vstřícnost v této situaci.
Přesto všechno se nám podařilo zajistit
pro děti pestrý školní program, obohacený
o doplňkové akce, které si děti užily. A tak
se již tradičně uskutečnil kurz plavání
v plaveckém centru Šutka, vyjeli jsme si na
celodenní výlet do Loučně, kde se nám
povedlo nezabloudit v obrovském labyrintáriu, zhlédli jsme pohádku Kocour v botách, kterou nám přijelo zahrát oblíbené
divadlo Buchty a loutky. Se školáky jsme
nezmeškali „Masopustní průvod“ a ani
jsme se nezapomněli rozloučit se zimou
vhozením Morany do Vltavy. Toulali jsme se
vesmírem s mobilním planetáriem, které
nás navštívilo přímo ve školce, proletěli
jsme se na koštěti a naučili pár kouzel na
„Čarodějnice“ a dokonce jsme si zazpívali
a zatančili s hudebním triem absolventů
konzervatoře pod vedením J. Klementa,
kteří nás ještě naučili rozeznat saxofon od
klarinetu.
Někteří předškoláci už strávili bojácnou
noc ve školce s plavbou na lodi. Letos jsme
pluli parníkem z Rašínova nábřeží do Troji
a poznávali české památky tak trochu z jiného pohledu. Na zbylé předškoláky čeká
bezva výlet na Petřín. K tradicím patří
Naše vesnice 2/2018

i škola v přírodě, kterou se podařilo zorganizovat společně pro děti ze školky a děti
z první třídy ve spolupráci s CK Robinsonem, letos do krkonošského Benecka.
Končí celoroční kurzy angličtiny a rytmiky, které pro nás zajistila agentura Andělky,
končí i projekt Dětský úsměv pod vedením
dentální hygienistky V. Jaklové a pro tento
rok také končí kroužek keramiky, který pro
nás opět vedla paní Z. Sýkorová. Všem
lektorkám moc děkujeme.
Do konce školního roku ale ještě zbývá
pár dní, a tak nebudeme zahálet. Těšíme se
na vzdělávací pořad s oblíbenou Ornitou,
tentokráte na téma Šplhavci, vyjedeme si
na dopravní hřiště do Policejního muzea
v Praze a rozhodně nebude chybět rozloučení s předškoláky, letos poprvé pořádané
společně s agenturou FunActivity v duchu
pirátské show.
A pak? Už budou prázdniny!
Všem dětem přejeme zábavné prázdniny, dospělákům krásné léto a všem předškolákům úspěšný start v základní škole.
Kolektiv MŠ

7

škola a školka

Spolek přátel
ZŠ a MŠ Husinec-Řež
Bohatá spolková činnost podněcuje aktivitu lidí žijících v obci a současně utužuje v rámci osobní komunikace vazby
v komunitě lidí, kteří mají zájem o dění
v obci.
Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ sdružuje rodiče dětí navštěvujících naši školu
a školku a hlavní aktivitou spolku je pomáhat dětem a škole s realizací mimoškolních akcí, případně finančně pomáhat
zlepšit vybavení ve škole a školce. Smyslem spolku je také ochrana zájmů rodičů
a dětí v co nejotevřenější komunikaci
směrem ke škole.
Na schůzi členů spolku ve škole dne
24. 4. 2018 bylo členy zvoleno nové vedení spolku. Předsedkyní výboru spolku je
Jana Miléřová a další členové výboru jsou
Tomáš Burian a Lenka Mixová. Rozhodli
jsme se scházet se a pracovat v širším
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kruhu, abychom měli v pracovní skupině
spolku zástupce z každé třídy ZŠ i MŠ, což
se částečně podařilo. Máme naplánovánu
řadu aktivit, které by pouze tříčlenný výbor
sám nezvládl.

Do konce školního roku se
budeme organizačně a případně finančně podílet na
akcích:
•
•

•

Školní zahradní slavnost 20. 6. , kde
se mimo jiné rozloučíme se školním
rokem a našimi žáky páté třídy.
Deskohraní na dni dětí 23. 6., kde bychom rádi spolek propagovali a především nabídli další „atrakci“, kterou
si děti mohou užít.
Nákup elektrického ořezávátka, které
Naše vesnice 2/2018
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•

•
•

•

vzešlo z požadavku vedoucí paní učitelky MŠ a sloužit bude celé škole.
Soutěž o logo našeho spolku, sešlo se
spoustu krásných a nápaditých obrázků i od těch nejmenších ze školky, což
nás moc potěšilo. Nejlepší návrh budeme používat jako znak spolku a současně nejlepší tři oceníme dárky na
zahradní slavnosti (s dárky nám pomohl také obecní úřad). Chceme se podělit, a tak všechny návrhy dětí z této
soutěže najdete na našem webu.
Tvořivá návštěva v Galerii moderního
umění v Roudnici nad Labem. Děti si
zde vytvoří umělecké dílo.
Exkurze žáků ZŠ do Výzkumného
ústavu včelařského, Dol, Máslovice-Libčice nad Vltavou, který se zabývá
výzkumem a vzděláváním v oboru
chovu včel.
Exkurze do podniku Aero Vodochody.

Dvě posledně jmenované akce jsou
součástí dlouhodobé aktivity „Poznej různá
povolání“. Rodiče mohou přednést spolku
možnost exkurze na svém pracovišti a spolek ve spolupráci se školou bude akci organizovat. Můžete tak seznámit děti s tím, co
které povolání obnáší.

Co chystáme v novém školním roce 2018/2019:
•

Nové webové stránky, kde budete mít
možnost průběžně sledovat, co se
událo a co je v plánu financovat pro
děti a školu a samozřejmě můžete
posílat své náměty.
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•

•

•

Jednodenní „Stanování“ v září, kam
pozveme rodiče, děti a nové i stávající
učitele, aby si v neformální atmosféře
v bike parku popovídali a seznámili se
a bez obav vstoupili do nového školního roku.
Členové spolku se budou podílet na
organizaci a vedení nových zájmových
kroužků, které vzniknou v novém školním roce v naší škole.
Soutěž o nejlepší žákovský vědecký
projekt v jednotlivcích nebo týmech.

Závěrem bychom chtěli velmi poděkovat předchozímu vedení spolku: Martinu
Kubicovi, Radce Štěpánové Hradcové
a Aničce Červenkové, kteří ve vedení spolku aktivně spolupracovali se školou a realizovali ve školních letech 2014–2017
z příspěvků členů spolku pro ZŠ pomůcky
na tělesnou výchovu, dárky pro děti k Velikonocům, ke konci školního roku a samoobslužnou knihovnu pro děti a mnoho
dalšího.
Zásadní pro náš spolek jsou členové
a přispěvatelé/dárci. Čím je jich více,
tím více aktivit můžeme zvládnout, můžeme poskytnout větší finanční podporu
dětem a škole. Je proto škoda, že momentálně má spolek jen 30 členů a 13
přispěvatelů/dárců. Rodičů dětí je však
mnohem více. Pokud se chcete stát
členem spolku nebo pouze přispěvatelem/dárcem, kontaktujte nás. Budeme
velice rádi!
Anna Macková, člen spolku
Kontakt: spolek@husinecrez.cz

9

kultura

Ateliér Jarmily Králové
na Červené skále
Co nového u nás v ateliéru?
Školní rok se pomalu chýlí ke konci
a s ním i výtvarné kroužky. Rádi bychom
vám ukázali, na čem děti celý rok pracovaly, a proto vás všechny zveme na výstavu prací našich dětí 28. 6. 2018 od
17.30 h.
Chcete, aby se vaše děti v létě bavily,
tvořily, hrály si a malovaly v přírodě? Na
příměstských táborech máme ještě několik
volných míst v termínech 16. 7.–20. 7.
a 20. 8.–24. 8. 2018. Máme připravený
bohatý program se zatím tajným tématem,
které nás bude provázet celým táborem.
Charita. Jednou z pravidelných aktivit Jarmily Králové je práce v Klubu
přátel dětských domovů. I letos přispěla
jako jedna z tetiček (jak si říkají) svým obrazem Klauna do aukce Klubu. Náš „strýček“ Saša Hemala jej brilantně vydražil za
15 000 Kč a celkový výtěžek pro podporu
dětí v dětských domovech i chráněná bydlení činil 900 000 Kč.
Od října se opět budeme těšit na pokračování výtvarných kroužků pro děti,
které budou probíhat ve středu a ve
čtvrtek. Je úžasné pozorovat, jak děti rok
od roku dělají pokroky, učí se výtvarné
techniky a rozvíjejí svoji kreativitu. Věřím, že
někdo z nich se stane významným malířem,
a pokud ne, tak jim zůstane kreativita a láska k výtvarnému umění na celý život.
Přejeme léto jako vymalované.
Jarmila Králová

Naše vesnice 2/2018
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Letní filmový festival
POLEPŠOVNA DUCHA

30. 8. – 2. 9. 2018

TŘI BILLBOARDY

KOUSEK
ZA EBBINGEM

NEJVĚTŠÍ SHOWMAN

ČT 30. 8.

pá 31. 8.

od 21:00

od 21:00

věk 15+

věk 0+

GB / USA, 2017, 115 min
anglická verze | české titulky
Hrají: Frances McDormand,
Woody Harrelson, S. Rockwell

USA, 2017, 105 min
česká verze
Hrají: Hugh Jackman,
Zac Efron, Zendaya

Mildred Haynesové (Frances McDormand) zavraždili
dceru. U vjezdu do města vylepí na tři billboardy velmi
kontroverzní vzkazy adresované šéfovi místní policie
(Woody Harrelson). Souboj mezi místním policejním
oddělením a osamělou, ukřivděnou a rozzuřenou
bojovnicí se může rozjet na nejvyšší obrátky.

Phineas Taylor Barnum (Hugh Jackman) je vizionář,
jehož upřímné nadšení je naprosto nakažlivé. Sestaví
fascinující show zaplněnou úžasnými žongléry,
tanečníky, akrobaty, zpěvačkami, nejsilnějšími,
nejmenšími i nejvyššími muži. Z jeho představení
se navzdory předsudkům stává celosvětová senzace.

TÁTOVA VOLHA

ZTRATILI JSME STALINA

so 1. 9.

ne 2. 9.

od 21:00

od 21:00

věk 0+

ČR, 2018, 90 min
Hrají: Eliška Balzerová,
Tatiana Vilhelmová, Vilma
Cibulková, Eva Holubová
Táňa Vilhelmová
a další
Kostýmní
výtvarnice
Eva (Eliška Balzerová) nečekaně
ovdověla. Společně se svou dcerou Terezou (Tatiana
Vilhelmová) se vydávají tátovým veteránem Volha po
stopách jeho bývalých milenek (Vilma Cibulková, Eva
Holubová, H. Maciuchová) a přátel (Boleslav Polívka,
Emília Vášáryová), aby o jednom tajemství zjistily víc...

věk 12+

GB / Francie, 2017, 106 min
anglická verze | české titulky
Hrají: Steve Buscemi, Olga
Kurylenko, Jeffrey Tambor
Politická satira o osudném momentu v historii SSSR.
5. března 1953 umírá Josef Stalin. Začíná boj o veškerou
moc nad komunistickou říší. Po Stalinově skonu
vypuká v řadách jeho nejbližších naprostý zmatek
a panika. Jedni kují pikle proti druhým a do toho
společně organizují okázalý diktátorův pohřeb.

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
Naše
vesnice
2/2018
Roudnice12
nad Labem a pivovaru Moucha. Občerstvení od firmy Tasty Morning.
Změna
programu
vyhrazena.

kKuul lttuurraa

Tradice – zpátky ke kořenům
Tradice jsou jako kořeny stromu, který
zasadili naši předkové. Někomu mohou
připadat bezvýznamné, jiný v nich může
vidět obraz jejich života. Obraz základu,
na kterém naše kultura vyrostla. Obraz toho, jaký naši předkové měli vztah k přírodě, k víře i k sobě navzájem. Přináší srovnání, co stavěli na první místo oni, co
stavíme my. Obraz toho, jak tuto úctu společně vyjadřovali prostřednictvím různých
zvyků. Mohou nám ukázat srovnání našich
životů s jejich způsobem života. Srovnání
hodnot, srovnání trávení času pospolu.
Proto jsme i letos o Velikonocích a začátkem měsíce května přinesli kousek starých
časů do naší vesnice s úmyslem nenechat
staré kořeny, díky kterým naše kultura
stojí, úplně uvadnout.

Průvod s řehtačkami
Velký pátek je mezi křesťany po celém
světě dnem přísného půstu. Ve všech kos-

telích proto utichají zvony, které dříve nahrazoval zvuk řehtaček. A tak jsme i my
vzbudili na Velký pátek všechny ospalce
Naše vesnice 2/2018

a možná u těch, kteří o této tradici nevědí,
i jejich pozornost. A protože byl Folklorní
kroužek založený pro děti, a i když letos
netančíme, tradice dodržujeme, patřily
i řehtačky hlavně dětem. Průvodem jsme
na Velký pátek prošli obcí od obecního
úřadu až na Červenou skálu, kde bylo pro
děti připravené krátké divadelní představení, kterým jsme zakončili pospolu strávené
krásné slunečné dopoledne.

Stavění májky
Květen – lásky čas – by nebyl znamením lásky a krásy bez nazdobené májky,
která toto všechno symbolizuje. Letos májka patřila dětem z naší základní školy
a školky, které velkou měrou přispěly jak
výrobou růžiček a pentlí, tak samotným
zdobením májky. V rámci výuky jsme s dětmi májku nazdobili, něco si o tradici pověděli a nakonec si kolem májky společně
zatančili a zazpívali. Bez silných rukou by
však májka nestála, a tak díky všem, kteří
přišli a přiložili ruku k dílu.
Veronika Kristová
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Milí sportovní fandové
a fanynky, další příspěvek
o našem fotbalu je zde
Mini přípravka
Naši malí fotbalisti jsou v plném tréninkovém zatížení. Pravidelné středeční tréninky na našem krásném hřišti jsou v plném proudu. Pan Srba nás informoval
o záměru přihlásit se do soutěže, což je
výborná zpráva. Začneme s přátelskými
zápasy, ať se děcka okopou a připraví na
začátek své fotbalové kariéry. Jen tak dál!

A mužstvo
Přípravný zápas v Neratovicích s mužstvem Mratína a prohra 1:10. Pravda, nebyli jsme v kompletní sestavě, ale výkon
neodpovídal ani 4. třídě. Do soutěže jsme
šli s obavami, zda naši borci nepřehnali
zimní přípravu a nepodepíše se na nich
přetrénování.
Vstup do soutěže na hřišti Příšimas
a výhra 0:7 nás velice mile překvapila.
Chlapi hráli rychlý kombinační fotbal a vyhráli zaslouženě.
První domácí zápas se Škvorcem B
a drtivá výhra 10:2. Soupeře jsme rozebrali, s chutí si zastříleli a dvojciferné vítězství bylo zasloužené.
Druhý domácí zápas. Přivítali jsme Čelákovice. Hezký fotbal z obou stran. Soupeře, který hrál líbivý fotbal, jsme udolali
5:2 a těšili se na další kolo.
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Venkovní zápas ve Veleni a výhra 2:3.
Výhra nás potěšila a docela jsme se na ni
nadřeli. Veliký problém je v proměňování
šancí. Na jeden vstřelený gól potřebujeme
tři šance, a to nám silnější soupeř nepovolí. A ti silnější soupeři nás teprve čekají.
SK Husinec-Řež nedal šanci ani dalšímu soupeři z Nehvizd. Vítězství 5:1 nás
opravňovalo pošilhávat po druhém místě
v naší tabulce.
Studená sprcha. Prohra s týmem Klecany B 2:0. Soupeř měl 3 šance a vsítil 2
góly. My jsme měli 8 šancí a nedali ani
jeden. Když netrefíme bránu, tak to prostě
nejde. Tato prohra nás dost mrzí, neboť
jsme byli lepším týmem.
Venkovní zápas ve Veltěži a prohra 6:3.
Prohra zasloužená. Tým Veltěže byl po
většinu zápasu lepší a nám fotbal vůbec
nešel a místy se na to nedalo ani koukat,
co jsme předváděli za nakopávanou.
Domácí zápas s Větrušicemi. Tým Větrušic za celou sezonu neprohrál a k nám
si přijel taky pro tři body za výhru 3:1.
Z tohoto zápasu nemůžeme být zklamaní.
Hrál se výborný fotbal na obě strany. Dlouho to vypadalo, že uhrajeme bod za plichtu
1:1. Dvě slepené branky a bylo to 3:1.
Děkujeme divákům za účast na našich
zápasech.
Naše vesnice 2/2018

sport
Stará garda
Turnaj na ČAFCe jsme ukončili prohrami s ČAFKou a s týmem Kazína. Byli jsme
poslední, ale to nás nakoplo pro výborné
výkony do jarní sezony.
V Mratíně prohra 8:3. Na začátek sezony nic moc, ale světlá místa v naší hře tam
byla.
Domácí výhra 8:1 nad týmem Chaber
toho byla jasným důkazem. Soupeř nevěděl, kam dřív skočit. Kombinační, rychlý,
důrazný fotbal z naší strany byl podpořen
výkonem gólmana a bylo vymalováno.
Lipenecký dědeček. Mezinárodní turnaj, kterého se pravidelně účastníme. Letos jsme opět nezklamali. Prohra 0:7,

prohra 0:4, prohra 1:3. 4. místo v silně
obsazeném turnaji. Domácí zápas s Neratovicemi a prohra 7:10. Dlouhé vedení
jsme v závěru promrhali, Neratovice nebyly lepším týmem, a proto prohra mrzí.
Venkovní zápas v Bášti a výhra 2:1 pro
náš tým. Zase se ukázalo, že to prostě
umíme a občasná smolná prohra nás nemůže zaskočit.
Doma prohra s Libčicemi 4:7. Po celý
zápas vedení našich a výhra hostů v závěru hezkého kombinačního fotbalu.
A na závěr poděkování Františku Kotelenskému za skvělou přípravu hrací plochy
na sezonu.
Stanislav Strnad, prezident klubu

AKČNÍ nabídka FOTOKNIH
pro občany Husince a Řeže
Fotokniha A4 na výšku v tvrdých
potisknutelných deskách za cenu:

289 Kč - 44 stran
389 Kč - 66 stran
489 Kč - 88 stran
Osobní odběr v Řeži zdarma
Pokud máte o nabídku zájem, postupujte následujícím způsobem:
1) Stáhněte si zdarma aplikaci z našich webových stránek (http://www.efotokniha.cz/ke-stazeni/),
ve které si knihu sami sestavíte.
2) Zvolte produkt - 01_Fotokniha A4 (na výšku), sestavte si knihu a přímo v aplikaci vyplňte objednávku,
která se poté automaticky odešle spolu s daty pro výrobu knihy.
3) Do „komentáře“ ve druhém kroku objednávky je nutné vepsat VARIANTU SLEVY: HUSINEC
5) Po kontrole vaší objednávky vám následně zašleme emailem platební údaje.
Váš tým eFotokniha / www.efotokniha.cz / info@efotokniha.cz
www.facebook.com/eFotokniha/

Naše vesnice 2/2018

(Za příplatek 70 Kč je možný i formát na šířku)

(Platnost akce do odvolání, počet obj. není omezen)

15

ká
z
u jl m
t uorvaá č i n n o s t

Myslivost

Červen – měsíc myslivosti
Červen je již tradičně označován jako
měsíc myslivosti a ochrany přírody.
V tomto měsíci se rodí nejvíce mláďat
lovné zvěře, ale i ostatních zvířat a ptáků žijících ve volné přírodě.
Je to krásný zážitek, když můžete vidět
roztomilá srnčata či malé zajíčky. Aby měla
tato mláďata šanci přežít, je třeba, aby se
všichni návštěvníci přírody chovali ohleduplně. To znamená, aby nenechávali své psy
volně pobíhat, pohybovali se pokud možno
po vyznačených cestách a při nálezu nějakého mláděte se jej nedotýkali. Lidé, vedeni potřebou zachránit opuštěného tvora,
odnášejí mláďata domů či do útulku a tím
ho vlastně odsuzují k záhubě. Nejedná se
totiž o opuštěné mládě, protože matka
s ním není trvale, aby jej nevystavovala
nebezpečí ze strany predátorů. Obvykle je
nablízku ve skrytu a přichází pouze ke kojení. Horší situace však nastává při kosení
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pícnin, kdy každoročně dochází ke značným ztrátám, hlavně na srnčí zvěři. Jedinou možností, jak alespoň částečně zmírnit

tyto ztráty, je spolupráce zemědělců s myslivci, kteří těsně před senosečí vyhánějí
s pomocí loveckých psů ohroženou zvěř
z polí.
Přes veškerou snahu dochází k úbytku
hlavně drobné zvěře (zajíc, bažant) v důsledku jejich zhoršujícího se životního prostředí. Tak jako každý rok i letos jsou naše
vesnice a města obklíčena nekonečnými
lány řepky, dále pokračuje výstavba a tím
i zabírání orné půdy, množství aut blokuje
průjezdnost silnic a dálnic. Jen pro zajímavost uvádím, že úbytek zemědělského
půdního fondu od roku 1948 do konce roku
2015 činil cca 589 000 ha, což je více než
rozloha olomouckého kraje (526 669 ha).
Alarmující skutečností je, že tento trend
pokračuje. Uvádí se, že jen v roce 2015 to
bylo cca 15 ha denně. S úbytkem výměry
Naše vesnice 2/2018

zájmová činnost
včetně potravinové soběstačnosti a vodních zdrojů pro obyvatelstvo. Je proto na
státních orgánech, aby se této problematice ochrany životního prostředí věnovaly se
vší vážností.
I my se snažíme svým dílem přispět
k zachování původních živočišných druhů
v naší honitbě. Nakupujeme a vypouštíme
do přírody dospělou bažantí zvěř, tlumíme
zvířata škodící myslivosti, redukujeme stai zhoršující se kvalitou orné půdy souvisí
i problém vodních zdrojů, kdy půda není
schopna vázat dostatečné množství vody,
nehledě na klimatické změny, při kterých
je v posledních letech stále méně dešťových srážek. V současném období ekonomického i technologického růstu se to nejeví jako problém, proto se potravinová
soběstačnost neřeší. „Co mi chybí, to si
snadno dovezu.“ V případě krize by si však
každý stát chránil především svoje zájmy

vy černé zvěře, provádíme zimní přikrmování i veterinární opatření, budujeme pachové ohradníky podél silnic.
Propagujeme myslivost i náš myslivecký spolek pořádáním besed se žáky škol
i naučnými procházkami s myslivci v honitbě, tradičním mysliveckým plesem či
aktivní účastí při pořádání Svatohubertské
mše v klecanském kostele. V ochraně zvěře a přírody i pořádání kulturních akcí
chceme pokračovat i v dalších letech.
Lubomír Smetana

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 31. 5. 2018, 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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TOM Řež

Jarní aktivity
Velikonoční svátky letos připadly na
přelom března a dubna, přesně na dobu,
kdy se loučily třeskuté mrazy a jaro se
začalo zatím ještě nesměle hlásit
o slovo… Na Knínici jsme vyrazili ve
čtvrtek 29. 3. 2018, před desátou se
sešli v Řeži u lávky, naložili auto spacáky a sladkými dobrotami od maminek
a vyrazili jsme vlakem do Ústí nad
Labem.
Tam jsme přesedli na autobus, pak si
vyšlápli kopeček od dálnice k chalupě a po
jedné hodině už jsme si obsazovali pokoje.
Dům se teprve rozehříval a v první chvíli
bylo venku tepleji než vevnitř. A protože bylo
pěkné počasí, jen co jsme snědli zásoby
z domova, šli jsme na menší procházku do
lesa a cestou si zahráli několik her, které
nás hned pobavily a nastartovaly dobrou
náladu, která na Knínici vždy patří. Když
jsme se vrátili, vevnitř už bylo o poznání
tepleji, v jídelně plápolal oheň v krbu, takže
jsme hráli hry, fotbálek, malovali a kdo chtěl,
mohl být ještě venku na zahradě.
V pátek nás čekal celodenní výlet. Vyrazili jsme už ráno v půl deváté a přes Děčín
jsme dojeli až do Hřenska. Nejprve jsme se
zašli podívat na vyhlídku nad obcí a cestou
jsme se podívali na tajemnou budovu bývalé
plynárny a na bývalý, teď už zrušený hřbitůvek s kamennou secesní kapličkou. Pak
jsme to vzali až na konec Hřenska a podél
říčky Kamenice jsme došli až k Edmundově
soutěsce, k přístavišti lodiček. Nasedli jsme
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Vrcholová fotografie u Pravčické brány.

do jedné z nich a propluli asi kilometrový
úsek mezi skalami. Cestou nám pan průvodce, který loďku řídil a odstrkoval dlouhým bidlem, vtipně komentoval skalní útvary a zajímavosti, kolem kterých jsme
proplouvali. Když jsme dopluli, snědli jsme si
na lavičkách oběd a pokračovali na další
část cesty, která nese název Gabrielina stezka. Po červené značce jsme došli až k Pravčické bráně. Na tu se už několik let vlézt
nesmí, ale i tak jsme si ji od zámečku Sokolí hnízdo obešli a prohlédli z pěkné blízkosti.
Cesta pak pokračovala zpátky do Hřenska,
a tak jsme se odpoledne opět ocitli tam, kde
jsme ráno začali. Cesta do chalupy rychle
uběhla a večer po jídle nás čekalo promítání
filmu a nesměl chybět ani křupavý popcorn!
V sobotu ráno jsme si trochu pospali a po
snídani jsme se vydali do okolí na kratší
Naše vesnice 2/2018
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výlet a hledání pokladu. Při návratu už začalo pršet, takže nám to krásně vyšlo. Odpoledne nás totiž čekalo tvoření, a tak jsme byli
pěkně v teple a suchu a vyráběli velikonoční
dekorace a samozřejmě se učili plést pomlázky. Před večeří jsme si zahráli ještě
společenskou hru Activity a pak nastal čas
na tradiční večírek. Střídali jsme písničky se
soutěžemi a hrami, někteří z vás se projevili i jako výborní organizátoři… Rozdali jsme
si i pamětní kartičky do deníčků, a pak už
byl čas jít spát.
Neděle jako vždy patřila balení a úklidu,
opět jsme vše zvládli včas a na jedničku. Po
brzkém obědě jsme vyrazili na autobus do
Ústí, kde jsme si na plácku zahráli na honičku a pak už na nás čekala cukrárna Barborka, kde jsme si zamlsali, odpočinuli a popovídali. Ve dvě hodiny nám jel vlak na Prahu,
cestou jsme spořádali ještě nakrájenou mrkev a jablka a tak nám cesta rychle uběhla.
Ve čtyři jsme byli v Řeži, kde už čekali rodiče. Velikonoční výprava se jako vždy povedla, celodenní výlet v Hřensku byl nádherný
a dovezené výrobky nám doma pěkně vy-

Odpočinek koncem cyklotréninku.

Naše vesnice 2/2018

zdobily Velikonoční pondělí.
V druhé polovině dubna nám začala cyklistická příprava na tábor, zatím za sebou
máme tři vyjížďky. Už umíme zkontrolovat
své kolo, trénujeme řazení a základní návyky na kole, jezdíme v provozu, na cyklostezkách i v terénu. Na cestách poznáváme
okolí Řeže a příjemnou odměnou je pak
vždy zastávka na zmrzlině nebo limče.
V sobotu 19. 5. jsme se vypravili na výlet
na Kolínsko. Sešli jsme se časně ráno, už po
sedmé hodině, u lávky a vyrazili vlakem do
Prahy. Byl to trochu adrenalin, protože vlak
přijel se zpožděním a na Masaryčce nás
čekal přestup. Naštěstí jsme to stihli, přesedli jsme na vlak do Kolína a v Pečkách
jsme opět přestupovali. Jelikož byla výluka,
čekaly na nás před nádražím dva autobusy.
Jeden obyčejný a druhý mikrobus. Většina
z nás se naskládala do mikrobusu, který
s námi vymetl všechny možné vesnice
v okolí, ale nakonec jsme šťastně dorazili do
Kouřimi.
Z nádraží jsme se vydali na náměstí, kde
jsme u kašny zahájili hru o poklad. Hledači
byli rozděleni do dvojic, dostali papír s doplňovačkou, po jejímž správném vyplnění se
měli dozvědět, kde se poklad ukrývá. Odpovědi na deset otázek, týkajících se města
Kouřimi, hledali v prostoru náměstí a kostela, a pokud si nevěděli rady, mohli požádat
o radu kohokoliv z místních. Někdo byl
s vyluštěním hotov rychle, někdo musel
pátrat trochu déle, ale nakonec se všem
podařilo schovaný poklad najít a odměnit se
sladkostmi. A jako bonus se všichni dozvěděli pár zajímavostí o městečku Kouřim.
Pak jsme se dali křivolakými uličkami
pryč z centra, za městem vyšli do mírného
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kopečka a na kraji jahodového pole jsme
narazili na tzv. Lechův kámen. Osamocená
rulová skála nabízela pěkný výhled do kraje,
tak jsme si u ní odpočinuli a spořádali oběd.
Po jídle jsme se vrátili zpět do údolí a vydali jsme se podél potoka Výrovka, za vesničkou Toušice nás v lese čekalo velké překvapení! Přes potok se klenul osamocený
starý kamenný most s pěti oblouky a pod
ním se klidné koryto potoka změnilo ve
skalnatou kaskádu, přes kterou si voda vytvořila spoustu různých cestiček. Takže jsme
na místě chvilku pobyli, tzv. Toušické prahy,
jak se lokalita správně jmenuje, jsme si
prolezli ze všech stran, skákali jsme přes
vodu a pouštěli klacky po vodě.
Pak jsme dál pokračovali proti proudu,
tok už se zase uklidnil a po dvou kilometrech jsme došli k dalšímu starobylému kamennému mostku, zde už ale byla voda
klidná. Sundali jsme boty, vyhrnuli kalhoty
a trochu si zchladili nohy. Odpočinuli jsme si
a pak už jsme přes bývalou bažantnici
s dlouhou rozpadající se kamennou zdí došli
do Zásmuk. Na náměstí jsme se porozhlédli
po nějakém občerstvení a za chvilku už
jsme si všichni pochutnávali na výborné
zmrzlině. Pak už jsme jen odpočívali v parku
na trávě a čekali na autobus do Prahy. Autobus přijel veliký, poloprázdný, tak jsme si

Toušické prahy se starobylým mostem.

všichni pohodlně sedli a nechali se dovézt
až na Háje. Tam jsme rychle přestoupili na
metro, dojeli na Nádraží Holešovice a tam
zase rychle na vlak do Řeže. Všechno nám
krásně vyšlo, vlaky, autobusy i počasí, a tak
jsme plni zážitků ze vskutku celodenního
výletu po sedmé přijeli domů.
A jaké máme ještě plány? 2. června
nás čeká „Dětský den se stanováním
nejen pro Tomíky“, 10. června další cyklovýlet a o víkendu 22. – 24. 6. vodácký
trénink na Sázavě (v případě nízkého
stavu vody pak pouze v neděli na kanále). A poslední červnový den vyrážíme na
tábor! Přípravy jsou v plném proudu,
přihlášky uzavřené, takže se ani nenadějeme a začneme balit…
Hezké léto!
Jitka Kroupová, TOM Řež

Fotbalový turnaj starých gard
Se koná v sobotu 30. 6. 2018 na řežském fotbalovém
hřišti. Začátek mezi 8. až 9. hodinou. V mezičase budou
k vidění naši nejmenší fotbalisté. Přijďte se podívat
a fandit nastávajícím a končícím fotbalistům!
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LACO DECZI
& CELULA NEW YORK

21. června 2018

17:30 posezení a 19:30 koncert

POLEPŠOVNA DUCHA

Vstupné 240 Kč | www.polepsovnaducha.cz

BONUS: Neformální odpoledne s Lacem Deczim v Polepšovně!
Laco zavítá do Polepšovny v předstihu, aby právě s vámi mohl strávit více času.
Využijte příležitosti a přijďte už v 17.00 na pokec s legendárním trumpetistou,
a čerstvým osmdesátníkem. A jak Laco dodává; prosrat to by byla velká chyba!

z á j m o v á čk iunl nt u
o rs at

Tradiční „Pálení čarodějnic“
v režii našich hasičů
Tak jako tradičně každý rok, i letos pro
všechny spoluobčany i ostatní příznivce
naši hasiči připravili tradiční „Pálení čarodějnic“. Všichni chlapi obětují mnoho hodin
přípravě dřeva na hranici. Celý víkend před
samotným pálením trávili stavěním hranice,

zahrála kapela OVERTIME. A taky se k obloze vznesl ohňostroj. Velké poděkování patří
hospůdce Na hřišti, díky které bylo celý večer možno se osvěžit. Děkujeme obecnímu
úřadu za příspěvek na občerstvení pro děti
a také ÚJV Řež, který každý rok přispívá na
rozvoj naší omladiny. Opravdu jsme rádi, že
stánků a pódia pro kapelu. Letos nám opět
před zapálením ohně zahrála svoje nové
vystoupení skupina Fuente Ovejuna a poté
naši mladí hasiči slavnostně zapálili hranici
s čarodějnicí. K tanci a poslechu letos nově

celá vesnice ráda zavítá na námi pořádané
Čarodějnice, je to pro všechny příležitost
k setkání a pobavení.
Kateřina Studničková,
starostka SDH Husinec-Řež

Naše vesnice 2/2018
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Kubbová sezóna
2018 začala
Kubbová sezóna pro náš spolek odstartovala prvním turnajem série HUSINECká ŘEŽba 2018, kterou jsme organizovali u nás na fotbalovém hřišti v půlce
dubna. Jak již víte, tato série je rozdělená
do tří turnajů a po každém turnaji 8 nejlépe
umístěných celků sbírá body do celkového
žebříčku. Vítěze série budeme znát 22. září. Vzhledem k dlouhé zimní přestávce se
přihlásilo celkem 33 týmů! Na většině turnajů je povolený počet členů v týmu 3
a více, a na HUSINECké ŘEŽbě využilo několik týmů možnost hrát ve dvojicích. Týmy
byly rozděleny do 8 skupin a dopolední
program zaručoval bitvy ve skupinách
o nejlepší umístění do postupového pavouka, do kterého se probojovalo celkem 32
týmů. Z našeho spolku postoupili všichni
do vyřazovacího pavouka a snažili se o co
nejlepší umístění. O první body do bodového žebříčku se postaraly týmy Lucky Punk
a Telupa. Ve finálových bojích se proti sobě
postavili kluci z Jaroměře, o třetí místo
bojovala Vršovka. Závěrečné hodnocení
turnaje v občerstvení Na hřišti se také povedlo a celý slunečný den můžeme hodnotit kladně!
Druhý turnaj v pořadí, a zároveň první letošní mimo náš kraj, byl Vysočina Kubb
Otvírák 2018. Akce pořádaná Tomíkem
z týmu Vinnare zaručuje krásný areál tak
trochu na konci světa, na kraji lesů a krásné přírody. Na tuto zastávku se vždy velmi
těšíme, i když jsme dali dohromady pouze
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dva týmy – Zelenáče a Bobíky. Tentokrát
jsme s sebou měli i fanouškovskou základnu v podobě našich čtyř malých fanoušků,
kteří areál využili hlavně k jízdě na kolech.
Týmů se sešlo celkem 22 a rozdělily se
celkem do 4 skupin. Samotné skupiny se
začaly hrát celkem pozdě, a tak Bobíci svůj
poslední zápas dohrávali ještě ve dvě odpoledne. Hra ve skupině nebyla časově
omezená, takže některé hry trvaly i hodinu.
Zelenáči si svůj postup zajistili dobrými
výsledky v základní skupině a po posledním zápase nakonec bylo jisté, že do postupového pavouka postoupí i Bobíci. Zelenáče poslali do levé části pavouka Vanitas,
kteří na druhém turnaji ukázali, že letos
budou bojovat o ty nejvyšší příčky (což
nakonec potvrdili umístěním na 2. místě).
Z turnaje je poté vyřadil tým z Vršovky,
který nakonec nedosáhl na medailové pozice. Bobíci v prvním kole pavouka narazili
na Fočus Team, se kterým po bitvě prohráli 1:2 na zápasy, a čekala je cesta levým
pavoukem. Cestu jim překazili 1/3 Vinnare,
kteří dokázali využít chybičky a nezaváhali
hru zavřít. Oběma týmům patří 9. místo.
S umístěním můžeme být spokojeni, ale
rozhodně umíme i lepší výsledky a už se
těšíme na další turnaje!
Další z turnajů, který jsme pořádali
u nás v Husinci, byl již třetí ročník Husinec
KUBB OPEN 2018 – PRIZE MONEY. Přihlásilo se celkem 20 týmů, které se rozdělily
do 4 skupin po pěti týmech. Po společném
Naše vesnice 2/2018
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focení se začal hrát vyřazovací pavouk,
došlo na vyrovnané boje a celkového vítěze
turnaje jsme vyhlašovali až v pozdějších
hodinách. Naše týmy bojovaly každý zápas
a Pinďové uhráli svůj zatím nejlepší herní
výsledek. V semifinále došlo k boji Bobíků
proti Pinďům, a to nám zaručilo účast alespoň jednoho týmu ve finálových bojích.
Bobíci ještě hráli o třetí místo, ale cestu
turnajem jim překazili Win are Bobr. Pinďové se ve finále potkali s týmem Našrot, kde
se snažili bojovat, ale kluci z Jaroměře
svými výbornými výkony prokázali, že letos
budou všude hrát jen o to nejvyšší umístění. Putovní pohár letos patří Jaroměři.
I přesto turnaj hodnotíme velmi pozitivně,
Pinďové na druhém místě, Bobíci na pátém, Zelenáči a Myšpulíni na devátém.
Velké poděkování patří hospůdce Na Hřišti,
která nám opět zajistila perfektní zázemí
a nabídla dostatek pití a jídla. Děkujeme!
A co náš spolek čeká v dalších týdnech?
V červnu si zahrajeme na Dobruška Festu
2018, kam se vrátíme již po několikáté.
Letošní rok je zlomový především v tom, že
poprvé zkusíme vyrazit na zahraniční turNaše vesnice 2/2018

naj! A to rovnou na Mistrovství Evropy,
které se koná 6. – 8. 7. 2018 ve švýcarském Badenu. Už teď je jisté, že 6 členů
spolku si pojede zahrát na mezinárodní
kubbovou scénu! Z České republiky jede
celkově 17 hráčů a doufáme, že se nám
podaří uhrát co nejlepší výsledky. Začátkem září vyrazíme na Mistrovství České
republiky (trojice), které letos pořádají kamarádi z Blanska.
Všechny hráče i fanoušky zveme na
další turnaje HUSINECké ŘEŽby 18. 8.
a 22. 9. Naše webové stránky už se rozbíhají, naleznete tam registrace na naše
turnaje, pravidelně doplňujeme zprávy
z turnajů a i naše fotogalerie se začíná plnit. Nově jsme založili účet na Instagramu,
kde začínáme být aktivní – naleznete nás
jako husineckubb. Všechny informace jsou
vždy na našem Facebooku Husinec KUBB,
tak se neváhejte stát našimi fanoušky!
V případě dotazů nám můžete napsat na
email: husineckubb@seznam.cz. Všem
přejeme krásné a pohodové léto (ať už
s kubbem, nebo bez něj!).
za spolek Husinec KUBB, Katka Kohoutková
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V ÚJV Řež
inovace není jen slovo
Jak rostou požadavky trhu na dostatek
energií a současně tlak na bezpečný
a ekologický provoz takových zařízení,
mění se i charakter projektů realizovaných v ÚJV Řež, a. s. Zdejší odborníci
musí být v řadě případů o krok a někdy
i o celou míli napřed. A nejen v oblasti
jaderné energetiky. Tři inovativní řežské
projekty, které vzbudily v poslední době
zájem i za hranicemi ČR, vám chceme
představit.
Studna energie
Čteme o jaderném pohonu ponorek, lodí, v poslední době vyplula na moře celá
jaderná elektrárna. Téma malých jaderných
elektráren je v odborných kruzích víc než
živé. Centrum výzkumu Řež (člen Skupiny
ÚJV) je v tomto směru na evropské i mezi-

Energy well: návrh malého modulárního
vysokoteplotního reaktoru chlazeného
tekutými solemi.

národní špičce. Právě tady pracují již několik let na projektu Energy Well (zmíněná
Studna energie). Oč jde? Energy Well představuje návrh malého modulárního vysoko-
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teplotního reaktoru s nízkým výkonem kolem 20 MWt, chlazeného tekutými solemi.
Jeho design je založen na unikátních znalostech dosažených v ČR třemi generacemi
jaderných inženýrů. „Kombinace dlouhé
životnosti, snadné transportovatelnosti
a jednoduché konstrukce reaktoru s velkým důrazem na bezpečnost má široký
rozsah použití. Takové dodávky elektrické
energie a tepla budou využitelné například
pro odsolování a čištění vody, zajištění dodávek energie pro uzavřené komunity nebo
pro systémy ukládání energie prostřednictvím výroby vodíku,“ upřesňuje Marek Ruščák, vedoucí oddělení Termohydraulické
výpočty CVŘ. Tým Skupiny ÚJV předpokládá, že už za tři roky by mohl představit
studii proveditelnosti a predesign projektu.
Čistý vzduch nad řekou
Že se v ÚJV Řež dlouhodobě věnují výzkumu využití vodíku, není tajemstvím.
První vodíkový autobus, známý pod zkratkou TriHyBus, získal zlatou medaili na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně
už v roce 2010. Od té doby vyrostla v údolí
výměníková stanice, která energii získanou
ze solárních panelů dokáže přeměnit na
vodík a v době nepohody zase zpětně vyrábět elektrickou energii. Na konci roku 2017
představili v Řeži nezávislý zdroj napájení
s vodíkovým palivovým článkem Power-box 180W, společný projekt s VŠChT PraNaše vesnice 2/2018
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pravě,“ říká Aleš Doucek, vedoucí oddělení
Vodíkové technologie, ÚJV Řež.

Prototyp „vodíkové benzinky“ v ÚJV Řež.

ha. V současnosti pracují na vývoji malé
vodíkové plničky, kterou mediální zájem
překřtil na „vodíkovou benzinku“. Speciální
jednotka bude sloužit k doplňování paliva
menších dopravních prostředků. „Jedna
z úvah nad vhodným prototypem testovacího vozidla směřovala k pražským přívozům. V hlavním městě funguje celkem
sedm přívozních tras, na nichž jezdí lodě
s výkonem motoru do 36 kW. Právě náhrada jejich dieselových motorů palivovým
článkem v kombinaci s baterií by mohla být
prvním krůčkem k ekologičtější říční pře-

Šetrná diagnostika lidí
V areálu najdete také výzkumné a vývojové centrum pozitronové emisní tomografie, PET centrum. Je jedním ze tří, která
ÚJV Řež vlastní (další jsou v Praze a Brně).
„Vedle toho, že zajišťuje produkci radiofarmaka 18F-fluorodeoxyglukosa (FDG) pro
většinu trhu v ČR, ve spolupráci s Masarykovým onkologickým ústavem v Brně, naše PET centrum vyvinulo dva nové přípravky: 11C-methionin pro diagnostiku nádorů
mozku a 18F-fluorocholin pro diagnostiku
nádorů prostaty. Oba jsou v současné době
ve stádiu schvalování ve Státním ústavu
pro kontrolu léčiv,“ představuje výzkumné
úspěchy Jana Rozenová, produktový a obchodní manažer divize Radiofarmaka, ÚJV
Řež.
-věr-

Cyklotron v PET centru slouží k produkci a vývoji radiofarmak.
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V sobotu 23. 6. 2018
od 14.00 do 18.00 hodin
na fotbalovém hřišti v Řeži

design: juran@seznam.cz

Obecní úřad Husinec vás zve na

PROGRAM
•
•
•
•
•

V š ic

pouťové atrakce
šlapací autíčka
dílny pro děti: fimo, malování, pletení z pedingu
ukázka hasičské techniky s pěnou na závěr
soutěžní hra: Poznej spolky v obci

h n i j s t e s r de č n

ě z ván i •
ní z aj i š t ě n o
O b č e r s t ve

DEN na řece

PROGRAM
•
•
•
•

Přívoz Úholičky–Řež po celý den zdarma
14:25 až 14:50 příjezd parníku – okružní plavba
13:30 až 17:00 jízdy na kánoích a s hasiči na motorovém člunu na úholičském břehu
21:00 Svatojánská noční plavba po Vltavě z Klecánek do Máslovic

