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ÚVODNÍ SLOVO

Milí spoluobčané,
ač by se mohlo zdát, že se toho v naší klidné vsi od Vánoc zas toliko neudálo, opak je
pravdou.
Možná někteří z vás začátkem měsíce března potkali masopustní průvod dětí naší
základní a mateřské školy – tradiční symbol končící zimy a blížícího se jara. Opět jsme
oživili jednu z dalších pestrých tradic, která bezesporu do české vsi patří.
S přicházejícím jarem začínají úklidové práce v obci. Jistě jste si všimli dění u fotbalového hřiště pod hospodou, kde pro vás vzniká nové místo pro společná setkávání. Vedle
toho se naše obec každoročně zapojuje do akce „Ukliďme Česko“ a budeme rádi, když
spolu s námi tuto akci podpoříte.
V plném proudu je též projekt participativního rozpočtu. Věříme, že dáte svým nápadům šanci. Abychom drželi krok s dobou, modernizujeme komunikaci v obci a přinášíme
informace přímo do mobilního telefonu díky aplikaci Mobilního rozhlasu.
Nezahálí však ani investoři, kteří se chtějí v naší obci pustit do výstavby například v ulici
Nad Údolím a pod ulicí Slunečná, či do rekonstrukce hotelu Vltava a nezahálí ani naše
spolky a občané, kteří se aktivně podílí na dění v naší vsi, za což jim patří velký dík.
Je před námi celá řada kulturních, společenských a sportovních akcí, do kterých se rozběhneme jarním rozBěhem.
Na závěr je třeba zmínit významné výročí, neboť si letos připomínáme 100 let od narození
zakladatele Ústavu jaderné fyziky, pana profesora Čestmíra Šimáněho, který založením
ústavu významně ovlivnil ráz a vývoj celé naší obce.
Přeji vám příjemné čtení, krásné jarní měsíce a hodně elánu ve všem, do čeho se pustíte.
Veronika Kristová

foto na titulní straně: Tomáš Brandýský
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ZASTUPITELSTVO

S O U H R N U S N E S E N Í K Z Á P I S U Č . 7/ 2 0 1 8
ZE ZASEDÁNÍ ZO HUSINEC KONANÉHO
D N E 1 7. 1 2 . 2 0 1 8
Usnesení č. 1/7/2018:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet
obce na rok 2019 ve znění přílohy č. 2
tohoto zápisu.
Usnesení č. 2/7/2018:
Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020
a 2021 ve znění přílohy č. 3 tohoto zápisu.
Usnesení č. 3/7/2018:
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí závazných ukazatelů pro ZŠ a MŠ
Husinec-Řež na kalendářní rok 2019.
Přesné částky jsou uvedeny v příloze
č. 4 – dopisu ředitelce školy.
Usnesení č. 4/7/2018:
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 7/2018, které tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu.
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Usnesení č. 5a/7/2018:
Zastupitelstvo obce Husinec stanovuje

svým neuvolněným členům za výkon
funkce odměny za měsíc v následujících částkách:
a) neuvolněný člen zastupitelstva bez
dalších funkcí: 500 Kč,
b) za každé členství ve výboru zastupitelstva obce anebo v komisi obce namísto odměny dle bodu a) výše: 500 Kč,
c) za každé předsednictví ve výboru zastupitelstva obce anebo předsednictví
v komisi obce namísto odměny dle
bodu b) výše: 1000 Kč,
Odměny uvedené pod bodem b) a c)
se při souběhu více funkcí sčítají, maximálně však do výše souhrnu odměn
za tři různé funkce. Odměny dle tohoto
usnesení se nevztahují na neuvolněné
členy zastupitelstva vykonávající funkci
místostarosty. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení. V případě nástupu náhradníka na
uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce bude odměna poskytována
ode dne složení slibu. V případě bu-

doucích změn v obsazení jednotlivých
funkcí bude odměna poskytována ode
dne zvolení do příslušné funkce.
Usnesení č. 5.b/7/2018:
Zastupitelstvo obce Husinec stanovuje
fyzickým osobám, které nejsou členy
zastupitelstva obce za výkon jimi zastávaných funkcí odměny za měsíc v následujících částkách:
a) za každé členství ve výboru či komisi: 500 Kč
b) za každé předsednictví v komisi namísto odměny za členství v komisi dle
písm. a): 1000 Kč.
Odměny uvedené pod bodem a) a b)
se při souběhu více funkcí sčítají, maximálně však do výše souhrnu odměn
za tři různé funkce.
Odměna bude poskytována ode dne
přijetí tohoto usnesení. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých
funkcí bude odměna poskytována ode
dne zvolení do příslušné funkce.

livými paragrafy schváleného rozpočtu
a uvnitř jednotlivých paragrafů schváleného rozpočtu
c) schválení výdajů bez omezení výše
pro případné realizace účelově vázaných
výdajů k odvrácení škod, prevenci havárií, řešení havárií a živelných pohrom,
výdajů ve stavu nouze, výdajů na vyměřené sankce (pokuty, penále apod.),
výdajů dle pravomocného rozhodnutí
soudu a dalších výdajů, kde může dojít
ke škodám z důvodu časového prodlení,
popř. změn rozpočtu v této souvislosti
spočívajících v upřesnění členění schváleného rozpočtu (v případech přesunů

příjmů anebo výdajů mezi jednotlivými
položkami).
Provedené rozpočtové změny v uvedených případech budou předloženy
v konkrétních částkách zastupitelstvu
na nejbližším zasedání následujícím
po provedení rozpočtového opatření
v kompetenci starostky.
Usnesení č. 7/7/2018:
Zastupitelstvo obce Husinec určuje
částku 94 tis. Kč z Fondu rezervního ZŠ
a MŠ Husinec-Řež, příspěvkové organizace, na investici – výstavby přípojky
elektro.

ZASTUPITELSTVO

Usnesení č. 6/7/2018:
Zastupitelstvo obce Husinec v souladu
s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, zmocňuje starostku obce k provádění vybraných rozpočtových opatření - změn v rozpočtu obce
Husinec:
a) schválení příjmů nad rámec schváleného rozpočtu obce na příslušný rok bez
omezení
b) schválení výdajů do 100 000 Kč
(včetně) v jednotlivém případě, jde-li
o výdaje vyvolané potřebami změn
(resp. přesunu prostředků) mezi jednot-

SOUHRN USNESENÍ K ZÁPISU Č . 1/2019
ZE ZASEDÁNÍ ZO HUSINEC KONANÉHO
DNE 18. 2. 2019
Usnesení č. 1/1/2019:
Zastupitelstvo obce Husinec, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. b) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu ve znění pozdějších
předpisů (stavební zákon), v souladu
s ustanovením § 47 odst. 5 stavebního
zákona:
a) schvaluje doplněné zadání územního plánu Husinec s názvem Územní plán Husinec, doplněné zadání
a upravené po projednání, z ledna 2019,
s doplňujícím požadavkem na zpracování částí územního plánu s prvky regulačního plánu v souladu s § 43 odst. 3
stavebního zákona, ve znění pozdějších
předpisů, na základě předložené dokumentace. Doplněné zadání územního
plánu je přílohou č. 1 tohoto zápisu;

b) pověřuje pořizovatele územně plánovací dokumentace – Obecní úřad
Husinec – zajištěním zpracování návrhu územního plánu Husinec.

stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, na základě předložené
dokumentace. Dodatek č. 1 je přílohou č. 2 tohoto zápisu

Usnesení č. 2/1/2019:
Zastupitelstvo obce Husinec schvaluje
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na plnění veřejné zakázky malého rozsahu
„Zpracování územního plánu Husinec“ uzavřené dne 7. 9. 2018 mezi obcí
Husinec, se sídlem U Radnice 64, Řež,
250 68 Husinec a panem Ing. arch. Ivan
Kaplan – AGORA STUDIO, se sídlem
Vinohradská 2222/156, 130 00 Praha, který se týká změny zadání s doplňujícím požadavkem na zpracování
částí územního plánu s prvky regulačního plánu v souladu s § 43 odst. 3

Usnesení č. 3/1/2019:
Zastupitelstvo obce Husinec schvaluje podání žádosti o dotaci s názvem
„Revitalizace budovy školy“ v rámci programu MMR Podpora obnovy
a rozvoje venkova, DT Rekonstrukce
a přestavba veřejných budov.
Usnesení č. 4/1/2019:
Zastupitelstvo obce Husinec schvaluje dotaci pro spolek TOM Řež ve výši
40 000 Kč.
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RADNICE OBČANŮM
Chodníky
V rámci zvyšování bezpečnosti našich občanů chce obec také zlepšit
stav chodníků a osvětlení v naší obci.
A to nejen vybudováním chodníku
podél ulice Hlavní, ale také zlepšením průchodu po ostatních chodnících. Žádáme tedy všechny, kteří běžně na chodnících parkují svá
vozidla, aby začali dodržovat zákon
361/2000Sb. Ti, kteří mají možnost
parkovat na svých pozemcích, nechť
tak činí, prospěje to všem a naše obec
bude o krapet hezčí místo k životu.
Zeleň
Též žádáme o udržování vlastníky
zeleně, která zasahuje svými větvemi
až na chodník a ztěžuje či zcela brání v jeho užívání, aby provedli nutné
úpravy. Jestliže úpravy nemůže majitel provést svépomocí, technická
četa obce může s ořezem pomoci
(dle platného ceníku prací).

Psi
Jistě nejen majitelé psů si všimli, že v
naší obci bylo na vybraných místech
možné na úklid po psech použít nové,
zelené, biologicky rozložitelné sáčky. Jejich použití se však neosvědčilo, neboť
roličky se přes noc záhadně vymotaly,
vlály na různých plotech či stromech
a na jejich instalaci není připraven obecní mobiliář. Naštěstí snad v nich nikdo
nedával dětem do školy svačinu. Ovšem
ani dva druhy sáčků některé majitele
psů nemotivovaly k řádnému úklidu po
svém psovi. Obec tedy bude pokračovat
v doplňování sáčků papírových a nadále věřit, že každý občan chce mít ve své
obci pořádek a ne psí exkrementy. Zároveň připomínáme, že volné pobíhání psů po obci je zakázáno, apelujeme
tímto na jejich majitele, aby k volnému
pobíhání svých čtyřnohých kamarádů
užívali vyhrazené plochy k tomuto účelu, kupříkladu kolem vody, ne obytnou
zástavbu, veřejná prostranství.

Pod relaxační zónou u ulice Vltavská, na pozemku, který obec před
dvěma lety koupila, proběhlo odstranění náletových dřevin a vyčištění pozemku od nepořádku ještě
z dob povodní. Nyní bude pozemek
zrekultivován a oset trávou, aby se
na tomto místě již 15. června 2019
mohl konat Dětský den a nedocházelo k poškozování fotbalového hřiště.
Zároveň tento pozemek bude sloužit
všem občanům jako zpevněná travnatá plocha na různé sportovní aktivity. Po dobu růstu nové trávy prosím respektujte zákaz pohybu na této
ploše.

Ulice Zahradní
V průběhu jara letošního roku dojde
ke zkušebnímu zjednosměrnění části
ulice Zahradní. Jednosměrný provoz
bude zaveden ve směru od křižovatky
ulic U Radnice/V Údolí ke křižovatce
ulic V Luhu/U Pošty. Toto dočasné dopravní opatření má ukázat úskalí tohoto řešení. Po zkušební době, v délce
trvání jednoho měsíce, bude přenosné
dopravní značení odstraněno. Následně budou příslušnými orgány vyhodnoceny veškeré zkušenosti a námitky.
Námitku může podat kdokoliv, kdo
bude mít k tomuto opatření výhrady
či návrhy na zlepšení. Poté bude na

základě vyhodnocení rozhodnuto, zda
trvalé zjednosměrnění části této ulice
přinese požadované zklidnění.
Hotel Vltava
V průběhu následujících dvou let dojde k rekonstrukci bývalého hotelu
Vltava na pobytové zařízení sociálních služeb. Nový majitel své záměry
rekonstrukce konzultuje s OÚ Husinec. Navržená rekonstrukce a dostavba
objektu respektuje územně plánovací
dokumentaci obce Husinec a splňuje
podmínku hlavního využití plochy.
Tenis
Vstup na tenisové dvorce bude probíhat i nadále ve stejném režimu jako
doposud, tedy přes rezervační systém
na webových stránkách obce. Rekonstrukce hotelu Vltava nebude bránit
v plném využívání tenisových dvorců.
Veřejné osvětlení
Obec pracuje na obnově osvětlení lávky
přes Vltavu, neboť nynější osvětlení je
na hranici své životnosti. Samozřejmě
klademe důraz na ekonomický provoz, moderní technologie a rozumný
vzhled.
Závěrem malé poděkování všem
všímavým občanům: Děkujeme, že
OÚ informujete o závadách na veřejném osvětlení. Snažíme se, aby opravy probíhaly v co nejkratším termínu
a ulice byly dostatečně osvětlené. Pro
lepší vyhledání poruchy hlaste přímo
jednotlivá čísla lamp, lépe se závada
eviduje.
Tomáš Pfeifer

Ráda bych jménem obecního úřadu
Husinec poděkovala všem, kdo se zúčastnili akce „Vánoční krabice pro Farní charitu Příbram 2018“.
Dárečků od vás bylo hodně, stejně jako
v minulých letech. „Ježíškovské“ auto,
které putovalo do Příbrami z Husince,
bylo naplněné až po střechu.
Krabičky a balíčky s nápisy pro jak staré
dítě je vhodný dárek uvnitř, přichystaly
pracovnice farní charity pod krásně nazdobený strom.
V očích malých i velkých byly vidět
jiskřičky štěstí, a to jste jim umožnili prožít vy - obyvatelé obce Husinec.
Za to vám patří veliký dík..
za kolektiv OÚ Husinec Kateřina Mareyi

BIOKOMPOSTÉRY
Začátkem roku 2018 jsme zjišťovali
zájem občanů o kompostéry, na které
bychom při dostatečném zájmu požádali o dotaci.
Zájem obyvatel byl dostatečný,
bohužel přesto nevyhovujeme podmínkám dotace. Důvodem je to,
že obec v předchozích letech čerpala dotaci na likvidaci bioodpadu - z ní se koupilo svozové auto
a několik kontejnerů, jimiž pravidelně každý měsíc bioodpad svážíme a svezené množství vykazujeme.
Při našem počtu obyvatel a měřitelném hospodaření s bioodpadem
bychom museli zrušit svoz hně-

dých popelnic na biologický odpad
– pak by obec splnila požadované
množství odpadu, které bude ukládáno do kompostérů.
Zrušit obyvatelům možnost předplatit si hnědou popelnici obec nechce,
protože ne každý, kdo využívá hnědou popelnici, by využil i kompostér
(například obyvatelé bytových domů
nebo majitelé malých zahrádek).
Zájem ale obec stále eviduje a může
se stát, že se objeví dotační titul s jinými podmínkami, případně uplyne
doba udržitelnosti předchozí dotace,
a že budeme moci kompostéry zajistit.

ZASTUPITELSTVO

PODĚKOVÁNÍ
ZA DÁRKOVÉ KRABICE PRO
FARNÍ CHARITU PŘÍBRAM

Jana Münzbergerová

DEVELOPERSKÉ PROJEKT Y V OBCI
Koncem minulého roku vedení obce
vstoupilo do jednání hned s několika
developery, kteří by chtěli v naší obci realizovat své projekty.
Jedním z nich je výstavba v ulici Nad
Údolím, na pozemcích bývalých ubytoven. Pozemky patřily dříve společnosti
PMS, s.r.o., se kterou se obec dlouho nemohla dohodnout na charakteru a rozsahu výstavby. Pozemky odkoupila společnost Induspon - servisní společnost,
s.r.o., se kterou nyní jednáme. Pozitivním krokem ze strany nového majitele je
ochota respektovat územní studii, která
byla na základě podnětu předchozího
vedení obce pro danou lokalitu zpracována a která optimálně řeší zástavbu
v lokalitě Nad Údolím. O dalším vývoji
vás budeme včas informovat.
Další významnou plánovanou výstavbou je projekt pod ulicí Slunečná. Jedná

se o výstavbu rodinných domů, kterou
plánuje realizovat společnost Slunce
Invest s.r.o. Koncem února proběhlo
veřejné jednání, kde se diskutovala řada
otázek týkajících se projektu, zejména
problematika vrtů pro tepelná čerpadla
a jejich případný vliv na podzemní vody,
či otázka souladu projektu s územním
plánem. Podrobnější informace budou
zveřejněny na webových stránkách obce.
S oběma investory zároveň probíhá
jednání o příspěvku na občanskou vybavenost, jejíž budování je s přílivem nových obyvatel úzce spojeno. Tento postup
chce obec uplatňovat vůči všem novým
investorům v obci, přičemž pravidla poskytování příspěvku plánujeme zakotvit
v metodice. Ta bude předložena k projednání a schválení na některém z následujících zasedání zastupitelstva obce.
Martin Dymáček
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CO VŠECHNO VÁM MŮŽE NABÍDNOUT
CHYTŘE KOMUNIKUJÍCÍ OBEC
Víte, že naše obec začala využívat službu Mobilní Rozhlas, která představuje chytrou
a efektivní komunikaci s občany? Vedle již zavedených a osvědčených nástěnek či obecního
rozhlasu jsme se rozhodli rozšířit sdílení informací přímo do mobilního telefonu
prostřednictvím mobilní aplikace.
K čemu slouží Mobilní Rozhlas
Mobilní Rozhlas není pouze moderní
obdobou klasického obecního rozhlasu.
Vedle rozesílek SMS zpráv, hlasových
zpráv, e-mailů a informací o zajímavých kulturních akcích či praktických
upozornění na provozní záležitosti, je
Mobilní Rozhlas velmi dobře využitelný
i v případě krizových situací, kdy může
obec občany varovat před nebezpečím
přímo do mobilního telefonu.
Skrze aplikaci lze nahlásit prakticky
jakýkoli problém od ztrát a nálezů, přes
přetékající kontejnery, černou skládku
či vrak auta. Většina telefonů již dnes
má fotoaparát a GPS modul, takže
s hlášením o problému obec dostane
i fotodokumentaci a přesné geolokační
údaje, což jí řešení problémů značně
usnadňuje.

V blízké době bychom chtěli do Mobilního Rozhlasu zapojit postupně též
místní spolky a školu, aby informace
o svém dění mohli rozesílat Mobilním
Rozhlasem i oni. Vám stačí se do systému zaregistrovat a nastavit si preference toho, jaké informace chcete získávat.
Budete tak dostávat skutečně jen ty
zprávy, které vás budou zajímat.

Díky zapojení do systému můžete
od obce dostávat důležité zprávy, které dokáže obec cílit třeba i dle vašeho
bydliště. Pokud například ve vaší ulici
bude plánována odstávka, dostanete
o ní informaci přímo na telefon. Občany, kterých se odstávka netýká, naopak žádné zprávy obtěžovat nebudou.
Důležitá zpráva vás zastihne, ať už
jste kdekoli. Do chytré komunikace se
svou obcí se snadno můžete zapojit i vy.

Dostávejte aktuální informace z obce

Mobilní Rozhlas je též nedílnou součástí Participativního rozpočtu. Volby vítězného projektu budou probíhat
mimo jiné též přes mobilní aplikaci. Je
dobré se zaregistrovat včetně uvedení
údaje, zda se jedná o rezidenta či nerezidenta. Registrovat se můžete online na
webu husinec-rez.mobilnirozhlas.cz,

přes aplikaci v telefonu nebo vyplněním tištěného formuláře na Obecním
úřadě.
Shrnuto a podtrženo: s Mobilním
Rozhlasem
- vám neunikne žádná důležitá informace, i když jste třeba v práci nebo na
dovolené
- si sami volíte, jaké informace chcete
dostávat
- máte možnost se zapojit do dění v obci
a jednoduše sdělit vedení svůj názor
- máte šanci nahlašovat problémy
v obci, jako je nepořádek, ztráty a nálezy - můžete jednoduše pomáhat, třeba při hledání zatoulaných zvířat.
Veronika Kristová

odstávky vody
Obecní
zpravodaj
Anketa
spokojenosti

Pozv ánka
na festival jídla

.

na obecní akci

Zaregistrujte se ZDARMA na: husinec-rez.mobilnirozhlas.cz
www.ZlepsemeCesko.cz/aplikace
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CO PŘIBYLO V KNIHOVNĚ:
Historická rodinná sága první poloviny
20. století Anne Jacobsové Panský dům
(plánovaná trilogie).
Příjemná „oddychovka“ Nejlepší víkend Patrika Hartla, jehož všechna díla
máme v knihovně. Autor umí pobavit
a s nadhledem psát o životě, který žijí
i jeho čtenáři.
Člověk svíraný historickými událostmi,
snažící se přežít a žít, malé životy na
pozadí velkých dějin – holokaustu i komunismu. Alena Mornštajnová Hana.
VII. díl Vondruškovy Husitské epopeje
– tentokrát i na DVD!
Pro milovníky sci-fi a virtuální reality Sergeje Lukjaněnka Noční hlídka
a Denní hlídka.
A co máme v plánu? Večer s komiksem!
Během jarních měsíců chceme připravit program, v němž se účastníci seznámí s fenoménem komiksu, dozvědí se
o nepominutelných a zajímavých dílech
žánru i o tom, co je na trhu nového. Setkání nad komiksem bude určeno nejen těm, kdo jsou jeho zkušenými čtenáři nebo se s ním chtějí více seznámit,
ale i rodičům malých školáků, protože
komiks je dobrá cesta k budování vztahu k četbě. Termín dáme brzy vědět
běžnými informačními kanály.
Jana Münzbergerová

BLEŠÍ TRH
3. bleší trh se koná 13. dubna od 13
hodin u bytových domů v ulici Nad
Údolím. Podrobnosti na nástěnkách
a FB. Informace Aneta tel. 607 675 610.

KAVÁRNIČKA PRO RODIČE
S DĚTMI
Jste doma s dítětem a chcete si popovídat? Míjíte v Řeži při procházce s kočárkem
další maminky, ale nevíte jak se seznámit? Nemáte možnost účastnit se aktivit
s dětmi mimo naši obec?
Jestli jste aspoň jednou odpověděli ano
na některou z otázek výše, jste srdečně
zváni do obecní kavárničky pro rodiče s dětmi, která se koná každý druhý
pátek v měsíci od 9:30 do 11:30 hodin
na obecním úřadě v Řeži v knihovně/
zasedací místnosti. Děti mají k dispozici hračky, maminky čaj a kávu, zaběhává se i doprovodný program a čas
vždy tak rychle uteče... Tento pátek,
8. března, jsme si zpestřili program
zpíváním, cvičením a malou pozorností všem zúčastněným ženám.
S dětmi si mile pohraje a nápadité
hry vymýšlí Mirka Zrubecká. Děkuji
paní Novotné za nachystání našich pomůcek, děkuji všem dárcům za prima

hračky, které ještě najdou své využití,
a hlavně děkuji všem, kdo za námi již
přišli.
Pro aktivní
rodiče a prarodiče vyhlašujeme nábor do sportovní skupiny S kočárkem v rámci Jarního rozběhu - hlaste se na e-mail:
sabina.hnilickova@email.cz
Těšíme se na vás opět 12. dubna.
Máte-li zájem do kavárničky chodit,
naplánujte si data do diáře! Zatím vyvěšujeme pozvánky, ale věříme, že postupně už to nebude nutné.
Kavárnička se koná vždy druhý
pátek v měsíci na obecním úřadě.
Sabina Hniličková
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MATERIÁLNÍ SBÍRKA
A DOBROČINNÝ PRODEJ
PRO PSÍ (V)OČI Z. S.

P Ř Í M Ě ST S K É TÁ B O RY
PRO DĚTI
Dětský klub v Řeži – Cesta nad údolím pořádá v létě tématické příměstské
tábory pro děti ve věku 2-8 let.
Cena je 2900 Kč za 5 dní/celodenní hlídání nebo 1900 Kč za 5 dní/půldenní
hlídání. Pro děti bude připraven program od 7:30 – 17:00. V ceně je strava,
pitný režim, opalovací krém, pojištění,
výtvarné i další potřeby nezbytné pro
program. Přizpůsobíme se jakýmkoli
individuálním potřebám dětí (dieta,
pleny atp.). Kapacita je omezena.
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DENNÍ PROGRAM:
7:30 – 8:30 - individuální hraní před
příchodem všech dětí
8:30 – 9:00 - seznámení dětí s denním programem
9:00 – 9:30 - dopolední svačina
9:30 – 12:00 - dopolední program
dle vybraného táboru
12:00 – 12:30 - oběd
12:30 – 13:00 - vyzvedávání některých
dětí
13:00 – 14:30 - odpolední odpočinek
(spánek či hraní
deskových her)
14:30 – 15:00 - odpolední svačina
15:00 – 17:00 - odpolední program
dle vybraného tábora,
koupání v bazénu

TÉMATICKÉ TÝDNY:
1. týden: 1. 7. – 4. 7.
- KULINÁŘSKÁ ŠKOLA
2. týden: 8. 7. – 12. 7.
- TROPICKÝ OSTROV
3. týden: 15. 7. – 19. 7.
- STRÁŽCI PŘÍRODY
4. týden: 22. 7. – 26.7 .
- INDIÁNSKÁ REZERVACE
5. týden: 29. 7. – 2. 8.
- POHÁDKOVÝ SVĚT
6. týden: 5. 8. – 9. 8.
- UMĚLECKÁ AKADEMIE
7. týden: 12. 8. – 16. 8.
- KUTILSKÁ DÍLNA
8. týden: 19. 8. – 23. 8.
- SPORTOVEC ROKU
9. týden: 26. 8. – 30. 8.
- ŽIVOT NA VENKOVĚ
Bližší informace a přihlášky získáte na:
604 611 646 • info@detskyklub-rez.com
Kateřina Hamouzová Holá

Vánoce – čas klidu a pohody. Zároveň
období, které je neodmyslitelně spojeno s podporou, chutí pomoci ostatním.
A pomáhali jsme i my. Konkrétně týraným, opuštěným pejskům z neziskové
organizace Pro psí (v)oči z s.
Dne 6. 12. 2018 při rozsvícení vánočního stromu v Řeži jste nám prostřednictvím dobročinného prodeje pomohli vybrat úžasných 4853 Kč (+ 500 Kč
bylo odesláno pod naším variabilním
symbolem na transparentní účet z. s.)
a přinesli jste spousty potřebných věcí
jako deky, ručníky, vodítka, hračky,
granule, pamlsky, konzervy a mnoho
dalšího. Tyto věci jste nám nosili, nebo
jsme si k vám pro ně jezdili až do neděle 16. 12., kdy jsme organizaci tuto
štědrou vánoční nadílku mohli předat.
Proto vám a obecnímu úřadu chceme moc poděkovat, že jste nám s tímto
dobrým vánočním skutkem pomohli
a budeme se těšit na vaši podporu
v adventním čase, kdy bychom opět
rádi pomohli opuštěným pejskům
a tentokrát i kočičkám. Děkujeme.
Aneta a Jakub Jiráskovi, Dagmar Zoulová

ŽIVOT V OBCI
Pojďte se po zimě rozběhnout
a natrénovat na další
sportovní akce v naší obci!
Pojďte se rozběhnout, i pokud jste
nikdy neběhali a chcete to jen zkusit!
A pojďte třeba i pešky,
pokud běžet nechcete!!!
Tohle není závod, to je BĚH.
Kdo má nohy, běží
Husincem a Řeží
Na kondičce nezáleží

JARNÍ

rozBEH
Běh pro radost a pro všechny

Sobota 30. 3. 2019
Hospůdka u hřiště, Řež
Prezence a registrace:
13:00 – 14:00, starty: od 13:30
doprovodný program
pro děti i dospělé
www.husinec-rez.cz/volny-cas/spolkya-zajmova-cinnost/rozBěh
www.facebook.com/jarnirozbeh.husinecrez/
jarni.rozbeh@seznam.cz
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KARNEVALOVÝ MASOPUSTNÍ PRŮVOD
Základní a mateřské školy Husinec-Řež se konal dne 6. 3. 2019 ve spolupráci s lesní školkou, obecním úřadem, ÚJV Řež, a. s.
a s maminkami ze Spolku rodičů ZŠ a MŠ. Každý v něm měl svoji nezastupitelnou roli, která vedla ke skvělému a krásnému oživení tradice. Masopustní tradice, která je spojená s průvody maskovaných lidí obcí a je klínem mezi Vánocemi a Velikonocemi.
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Masky se sešly na zahradě školy v 9:15
hodin. Za doprovodu hudebníků došly
k obecnímu úřadu, kde byly očekávány paní starostkou, zaměstnanci úřadu
a maminkami ze Spolku přátel ZŠ
a MŠ. Po příchodu byla paní starostka
vyzvána k tanci a ke zpěvu. Všichni
se družili a pro děti byla připravena
masopustní hostina. Nezapomnělo se na koblihy, které k masopustu
patří. Každý jedl, vesele popíjel, zpíval a tančil při hudbě pištců a hudců. Žáci 5. ročníku předvedli svoji dramatickou scénku. Na závěr
veselí byla paní starostka požádána
o předání masopustního práva a povolení průvodu maškar ulicemi obce.
A tak se pestrobarevný průvod dal
do pohybu a došel až k ÚJV. Zde se na
děti přišli podívat jejich rodiče, společně s nimi si zazpívali. Někteří zaměstnanci pohlíželi na maškarní veselí
z oken, jiní se uculovali, když šli kolem
na oběd do restaurace. V parku před
ÚJV byly děti také pohoštěny.

Průvod cestou potkal mnoho obyvatel naší obce, někteří se k nám
i připojili, někteří nám zvesela zamávali. Ten kdo se pozorně díval, zahlédl
v průvodu klasické masopustní masky:
HUDEBNÍCI: Průvod doprovázeli
muzikanti se svými nástroji. Díky nim
jsme si zazpívali a zatančili.
MEDVĚD
KOBYLA, ŽIRAFA, KOZEL: Důležitá
figura, na kterou jsou svedeny prohřešky uplynulého roku z celé vesnice.
ŽID a BÁBA
NEVĚSTA
MASOPUST také BAREVNÝ-STRAKATÝ: byl poznán z dálky, jeho kostým byl
zhotoven ze spousty barevných odstřižků
látek a růžiček – čím pestřejší, tím lepší.
LAUFR: biřic s papírovou čepicí
TUREK, TURKYNĚ
SMRTka
ŘEMESLNÍCI: objevili se řezníci,
holiči, kadeřnice, lékaři, dráteníci, báby
kořenářky, pekaři…
MASKY V UNIFORMÁCH: hasiči,

vojáci, strážníci, policajti a kominíci.
ZVÍŘECÍ MASKY
DALŠÍ MASKY: mouřenín, mládenci
či šaškové, cikáni, pobudové, tuláci.
Objevili se i čerti, hastrmani, čarodějnice, černokněžník, různé příšery a obludy. Také postavy z pohádek.
Není možné všechny masky v našem
průvodu vyjmenovat, každá byla pro nás
milým překvapením. Za jejich přípravu
děkujeme dětem a jejich rodičům.
Masopustní průvod masek končívá
v obcích velkou masopustní zábavou.
Naše se uskutečnila odpoledne ve školní družině s paní vychovatelkou Blankou a Martinou.
Celý den jsme se věnovali rozpustilostem, které se v dávných dobách při
masopustu děly. Každý se snažil si užít
masopustních kratochvílí, jak nejlépe
uměl. Děkujeme za ně všem, kteří je
pomáhali připravit.
Věřím, že budeme v masopustní tradici pokračovat i v dalších letech.
Lucie Dražilová, ředitelka školy

Asi před rokem mne náhoda svedla dohromady se spolužačkou z gymplu, která se mi mimo jiné pochlubila, že s dětmi vydává
školní časopis. Já jsem také jako malá vyráběla časopisy pro rodiče a prarodiče, ale školní časopis jsme nikdy neměli. Ten nápad
se mi v hlavě usadil natolik, že nakonec jediným řešením bylo to prostě zkusit.
Začala jsem hledat na internetu a ejhle
– školních časopisů se vydává spousta
a jejich zpracování a pojetí je velice rozličné. Jaký časopis bychom tedy chtěli
my? Měl by být pro děti, nebo i pro
rodiče? Kdo ho bude připravovat, kdo
tisknout a kdo do něj bude psát? Jak
často by měl vycházet? A jak náročné
by to asi bylo? Otázek byla spousta.
Pro dospělé je tu Naše vesnice, pro rodiče školáků je tu školní web a nástěnky,
ale pro děti nic. Časopis by tedy měl být
hlavně pro děti. Formát časopisu se ale
zdál náročný na zpracování i na kompletaci. A co formát novin, třeba A3? Ten se
dá vytisknout na každé běžné tiskárně,
dvě strany poskytují dostatečnou volnost pro přesouvání, přidávání a ubírání
příspěvků a představa prvňáčka, jak si
před sebou rozloží velkou potištěnou A3
a čte si v ní jako nějaký anglický lord při
snídani… To bude ono!
Návrh v Powerpointu byl hotový raz
dva a s ním jsem přímo oslovila tehdejšího pana ředitele. Jemu se nápad
také líbil a dal mi v podstatě úplnou
volnost. Jak ale začít, jak to podat dětem? Jak je pro noviny nadchnout, aby
samy chtěly psát? Budou děti tvořit

doma, nebo se budeme vídat pravidelně a tvořit společně? Budeme chtít zapojit všechny děti, nebo se spokojíme
s tím, že většina dětí bude noviny číst
a psát budou jen ti, kteří psát chtějí?
Mají být noviny jen pro základní školu, nebo i pro mateřskou? Kde budeme
tisknout? Budou se noviny rozdávat
zdarma, nebo platit? Zavedeme stálé
rubriky, nebo necháme děti tvořit volně? Budeme s příspěvky dále pracovat
a pilovat je, nebo je otiskneme tak, jak
vznikly? A co gramatické chyby a vulgarismy, opravovat, nebo ne? Jak dlouho bude trvat příprava jednoho čísla?
Otázek bylo stále více a odpovědi zatím žádné.
V té chvíli velmi pomohla obec, která nabídla tisk zdarma, a tehdejší učitelky. Paní učitelka Švagrová zařídila ve
škole projektový den, během kterého ve
všech třídách vznikly naprosto jedinečné noviny a časopisy. Děti tím získaly
zkušenost zážitkem a patřičné nadšení.
Paní učitelka Nováková se nabídla jako
pomoc na redakčních radách, které
jsme zorganizovali formou nepravidelného kroužku 2× do měsíce. Paní učitelka Kučerová se ujala korektur a paní

učitelka Volková nás pravidelně zásobovala příspěvky od prvňáků.
V dubnu 2018 byly první noviny na
světě a bylo jasné, že místo plánovaného čtvrtletníku tu máme rovnou měsíčník. Během tří pilotních čísel jsme
stihli celoškolním hlasováním vybrat
název, ujasnit si systém práce a především utvořit stálou skupinku redaktorů. V září 2018 jsme už věděli, že na redakčních schůzkách se tvoří rozhovory,
ankety a průzkumy, zatímco zprávy,
reportáže, výtahy na aktuální téma,
úvahy a povídky nosí děti napsané
z domu. A velmi oblíbené jsou také
příspěvky do rubriky Zábava – různé
doplňovačky, rébusy, sudoku, apod.
Dokonce tak oblíbené, že na Vánoce
vystačily na speciální přílohu!
Letos v dubnu oslaví Školní noviny
jeden rok. Přála bych jim, aby se řady
nadšených a šikovných redaktorů neustále doplňovaly a řady věrných čtenářů neřídly, nevysychající inspiraci
a neuvadající motivaci a samozřejmě
ještě hodně let před sebou. A pokud
budu moct být u toho, bude mi potěšením.
Za redakci Radka Vokatá
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Sportu zdar a fotbalu zvlášť.
Jménem výboru SK Husinec - Řež
Vás chci přivítat po zimní přestávce.
Budeme spolu prožívat pokračování
sezony 2018-2019.
Mini přípravka.
Nejmenší fotbalisté pokračují v přípravě. Odehráli jsme i několik turnajů. O
průběhu přípravy a turnajových výsledcích Vás bude informovat hlavní trenér
Václav Srba. Děkujeme všem, kteří se
podílí na trénování těch nejmladších.
Objíždění turnajů je časově hodně náročné.
A Mužstvo.
Náš divácky nejsledovanější tým zahájil zimní přípravu. Po srazu na prvním
tréninku přišlo na řadu nepopulární vážení. Chlapi udrželi svou životosprávu
na uzdě, a až na pár výjimek proběhlo
vážení bez pokut. Trénujeme na umělé trávě na hřišti Meteoru. Sehráli jsme
přípravný zápas s týmem Sparta Mratín.
Prohra 3-6 byla spravedlivá. Další přátelský zápas proběhne 12. 3. od 19:30 na
hřišti Meteoru.
Sezona nám začíná 24. 3. venkovním zápasem v Klecanech s B týmem.
Zveme vás také na první domácí zápas,
který se uskuteční 31. 3. 2019. Rozpis zápasů naleznete na Fotbal.cz. Informace
o výsledcích zápasů najdete na nástěnce
u hřiště. Nejlepší by bylo přesvědčit se

o našem fotbalovém umu na vlastní oči.
Předem děkujeme všem věrným fanouškům, kteří přijdou.
Stará garda.
Proběhl turnaj na ČAFCe. Umístnění
bylo stejné jako předešlé ročníky. Výsledky nás můžou trochu potěšit. Remíza 2-2
s týmem Jílového, Remíza 5-5 s Vršovicemi. Pak následovali prohry 5-3 s týmem
Klecan, 4-1 s Podolím a závěrečná prohra
9-1 s domácím týmem ČAFC. Co nás ale
nemůže těšit je skutečnost, že z naší SG se
zúčastnili turnaje jen 4 borci a ostatní byli
hráči z konkurenčního týmu SG Mratína.
Neměli bychom se nad tímto faktem zamyslet? Kde je chyba?
Co se dělo v zimě?
Tradiční halový fotbalový turnaj v klecanské tělocvičně. Vítězem je mužstvo
Krtků. Krtci vrátili finálovou porážku
z minulého ročníku týmu Bylo nás pět.
Zasloužené vítězství, gratulujeme.
Silvestrovský turnaj v pískovém hokeji pořádaném v Husinci se také povedl. Pořadí turnaje 1. Gonzi, 2. Husinec,
3. Holky, 4. Veteráni. Poděkování všem
zúčastněným týmům a především týmu
Holky, který předváděl hokej na vysoké
úrovni. O tom, že se turnaj povedl nás
přesvědčilo i to, že jsme se rozcházeli
v pozdních večerních hodinách. Do
nové sezony přejeme všem hodně zdraví
a mnoho vítězných zápasů.

SK Husinec-Řež pořádá k 90. výročí
založení klubu oslavy, které proběhnou
22. 6. 2019 od 10 hodin na hřišti. Zápasy: přípravky, A mužstva a staré gardy
včetně doprovodného programu.
Prezident klubu SK Husinec-Řež
Stanislav Strnad

SK Husinec-Řež - Přípravka
Našich nejmenších fotbalistů přibývá,
i proto jsme letos zamluvili nafukovací
halu v Klecanech, takže žádné zimní
volno se nekoná.
Po celou zimu byla účast každou
neděli na tréninku velice slušná.
Kluci si zahráli i svoje první turnaje.
Všechny se konaly v Říčanech pod názvem RADOCAP a pořádal je pořádal
FK Radošovice.
Jako první si zahrál ročník 2011
doplněný o 2012, konečné 8. místo se
skóre 9:47 bylo logické i pro kvalitně
obsazený turnaj, např. Benešov, Čelákovice či Klecany.

ku 2010. Po nabraných zkušenostech se
dostavil i výsledek v podobě prvních výher, se skóre 24:29 hráči obsadili krásné
6. místo. Soupeři např. Benešov, Jesenice...
Do jarní části soutěže bude přihlášený tým mladší přpravky, což jsou ročníky 2010 a 2011. Ostatní ročníky si určitě
zahrají nějaká přátelská utkání.
Jarní tréninky začnou na hřišti od
středy 3. 4. Pro ročníky 2009 až 2012
vždy ve středu a pátek od 16:30 hod.

Pro ročník 2013 a mladší pouze v pátek od 16:30 hod.
Tímto zveme všechny příznivce, aby
přišli podpořit naše nejmladší fotbalisty přímo na hřiště. Termíny zápasů
a turnajů budeme včas zveřejňovat.
Díky spolutrenérům a ochotným
rodičům za dosavadní spolupráci.
Václav Srba

KUBB PŘED NOVOU SEZÓNOU
Zimní nucená přestávka se pomalu, ale
jistě blíží ke svému
konci a nejeden kubbař už se těší na jarní
počasí, aby si mohl do
ruky vzít házecí kolík
a začít trénovat na sezónu v roce 2019.
Prvním krokem v novém roce byla výroční schůze našeho spolku, která se
konala začátkem ledna. Jako hráči jsme
si stanovili cíle do další sezóny, zaměřili jsme se také na organizační stránku
a odhlasovali jsme si další doplněk oblečení, díky kterému fanoušci a ostatní
spolky hned poznají, že jsme z Husince.
Jedním z našich největších cílů pro tuto
sezónu je účast na ME, které se letos bude
konat v Belgii. Loňský rok ve Švýcarsku
nás ohromně nadchl, a troufnu si říct, že
všem hráčům dodal potřebnou energii
do dalších tréninků a také turnajů. Nejkomplikovanější bývá registrace, kterou
organizátoři spustili po Novém roce a během několika minut byla všechna místa
do singlů (1 vs 1) obsazena. Kapacita pro
turnaj v jednotlivcích je momentálně 140

hráčů a přes dalších 40 hráčů je na čekací listině a doufá, že se do tohoto turnaje
přece jen dostane. Registrace týmů po
třech hráčích bývá obvykle možná ještě pár týdnů před samotným turnajem,
a proto je při přihlašování prioritou právě turnaj 1 vs 1. Naštěstí pro nás se registrace ujali ti nejschopnější z nás, a tak
můžeme říct, že se letošního mistrovství
zúčastní celkem 10 členů našeho spolku.
Díky, Stando a Martine!
Co se týče turnajů, které organizují
ostatní spolky během sezóny – na těch
rozhodně chybět nebudeme. K letošním
vrcholům sezóny bude pochopitelně patřit MČR. Doufám, že v letošním roce
budeme myslet na úspěch našeho Vendy z MČR jednotlivců, kde na podzim
vybojoval 2. místo a „bednu“ obsadíme
v sezóně vícekrát!
Ani letos nebudou chybět turnaje,
které pro hráče kubbu organizujeme
v Husinci. Po dlouhých diskuzích jsme
se přece jen rozhodli pro zopakování
série turnajů HUSINECká ŘEŽba, ve
které hráči budou na každém turnaji
opět sbírat body do celkového žebříčku.

S P O R T A K U LT U R A

Na druhý turnaj se vydal bojovat
ročník 2009 doplněný o 2010. Ostatní
týmy jsou opravdu trošku někde jinde,
při účasti např. Liberce byl náš jediný
hratelný soupeř Klecany, kterému jsme
vstřelili jediný gól na turnaji, a nakonec
mu podlehli 1-2. I přes sedm porážek
kluci neztratili chuť dál hrát, a to mě
velice těší.
Náš třetí turnaj odehráli kluci ročník 2011 doplněný dvěma borci roční-

Termíny těchto turnajů jsou 13. 4. 2019
(jaro), 17. 8. 2019 (léto), 19. 10. 2019
(podzim). Také se letos bude konat již
4. ročník HUSINEC KUBB OPEN
– 25. 5. 2019. Nezapomeňte si termíny
poznamenat do svých kalendářů, na každého hráče se již teď moc těšíme!
Pokud vás zajímají bližší informace k turnajům, neváhejte navštívit naše
webové stránky www.husineckubb.cz
nebo naše facebookové stránky Husinec
KUBB, kde veškeré informace najdete.
Všem přejeme pohodové jaro!
Za spolek Husinec KUBB Katka Kohoutková
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U Ž N E J S M E B I AT LO N OV Í
NOVÁČCI
Klub biatlonu Klecany vstupuje do
letní sezony jako sebevědomý oddíl. Začínáme 27. 4. na pražské Parukářce a 28.
4. v Berouně, přijďte nám fandit. Všimli
jsme si, jak už nás respektují: „To jsou ty
Klecany,“ říkali Brňáci. „Zas ten Červenka,“ řekl cizí rodič u vyhlašování. „Přijel
ten Voves?“ zaznělo na společných přátelských závodech s Ostrovem nad Ohří.
Mimochodem, v dovednostním závodě
s couváním, slalomy, přeskakováním,
jsme krom nejstarších holek vyhráli
všechny poháry, které mají také husinečtí Jirka a Hynek Červenkovi a Honza
Vaňha byl druhý. Na Český pohár a Mistrovství republiky se nominovali čtyři z
patnácti závoďáků a nakukovali jsme do
první desítky. Zažili jsme mrazy −14 °C
i liják a kouzlili s mazáním lyží. Za rok
to zúročíme s naším silným ročníkem
2008.
Na tréninkové víkendy a týdenní soustředění jsou zakázané telefony,
také bonbóny a sušenky, k pití je jen čaj,
kapesné se nebere. Dvakrát denně trénink na běžkách, každý večer strečink,
a ono se jim tam líbí! Na soustředění je
totiž parta, sranda, kamarádi, ping-pong,

dobrá kuchyně, nejlepší jahodové knedlíky, taky povinnost pomáhat, nosit lyže
z aut, starší mazat lyže. Každý den vyjíždíme auty do biatlonového areálu Eduard, německých stop na Fichtelbergu
nebo českých stop pod Klínovcem. Ubytování nad Jáchymovem i střelnice jsou
v místech, kde docházelo v 50. letech
20. století k zvěrstvům, lidským tragédiím. Dnes tam křičíme radostí, fandíme
si, hecujeme se a smějeme.
Ne všechny děti to s námi vydrží.
Po společných letech a zážitcích nás
každý odchod bolí. Okolo 14. roku
nastává větší odchod ve všech oddílech. Hledáme nové členy okolo 14 let,
kteří končí se svým původním sportem, protože je přestává bavit. Nabízíme kombinaci běhu, běžek a střelby.
Dobrou partu, kamarádské prostředí,
týmový život, kolečkové lyže KV+,
běžky závodní řady Sporten, zbraně
vzduchovky i malorážky.
Vyhráváme i v zimě medaile, husinečtí Honza Vaňha (střelba 0, 0) i Jirka
Červenka (střelba 1, 0) se umístili na
stupních vítězů v areálu ve Vesci u Liberce, známém z MS v běžeckém lyžování

2009. Podmínkou členství je ale chuť
sportovat, nadšení pro trénink, týmová spolupráce, vzájemná pomoc a přátelství. Kontaktujte nás přes Facebook
Biatlon Klecany nebo se ptejte v Husinci
u Červenků.
Děkujeme zastupitelstvu za podporu, financování je závislé na dotacích
okolních obcí, odkud je členská základna oddílu. Děti reprezentují Husinec
po celé republice. Možnost věnovat se
atraktivnímu sportu je pro ně přímo
závislá na darech a sponzorech. Fanděte nám, podporujte nás, sledujte nás.
A sportujte, je to fajn a naše děti už to vědí.
Anna Červenková

MČ PRAHA 1
Vás srdečně zve na zahájení výstavy:

JARMILA KRÁLOVÁ
NESKUTEČNOST
VE SKUTEČNOSTI
A TVOŘIVOST
V MOŽNOSTECH
Výstava potrvá od 6. 3. do 30. 3. 2019
Galerie 1, Štěpánská 47, Praha 1

Adresa: Lenka Srbová, K Žalovu 224,
250 68 Řež

ATELIÉR JARMILY KRÁLOVÉ
Chcete vědět co přivedlo tolik lidí
na Chvalský zámek v Horních Počernicích? Přece talentovaní malí i velcí
malíři z Řeže. Jana Nedělová, Vendula
Jaklová a Alkantara Dudková. Přijďte se přesvědčit sami, naše výstava na
zámku potrvá do konce března. Třeba
vás to naláká překročit práh ateliéru
a přijít malovat s námi.
Do konce března můžete navštívit
i velkou výstavu Jarmily Králové v galerii Prahy 1, Štěpánská 47.
A na oblíbené příměstské tábory
můžete přihlásit děti už nyní.
Termíny: 8. 7. – 12. 7. a 26. 8. – 30. 8.
Jarmila Králová

ROZVRH TĚLOCVIČNY – OSMIČKA
DRUHY CVIČENÍ
Bodystyling – posilovací cvičení na
formování a zpevňování postavy, ale
i zlepšení kondice. Buď posilujeme
s vahou vlastního těla, nebo zátěž zvyšujeme pomocí posilovacích pomůcek.
Cvičení na velkých míčích – posiluje
hluboký stabilizační systém a protahuje
zkrácené svaly.
Pilobox – kombinace cviků, které
protahují tělo a spalují tuky. Střídají
se dynamické a pomalé formy (kopy
a údery). Obvykle se používají speciální rukavice se zátěží.
Trampolíny – ideální na zlepšení
kondice. Lekci netvoří žádná choreografie, ale volně zvolené typy poskoků
na dynamickou hudbu.
Na všechny lekce je nutné se předem
objednat osobně nebo na telefonním
čísle 737 119 803 (stačí formou SMS),

messenger. V případě, že se lekce nemůžete zúčastnit, rezervaci prosím zrušte včas!
V případě nezrušení minimálně 2 hodiny před začátkem Vám bude tato lekce
naúčtována!
CENÍK:
1 vstup: 90 Kč
10 vstupů: 850 Kč (permanentka)
20 vstupů: 1600 Kč (permanentka)
individuální trénink: 350 Kč/h
senioři: 80 Kč
Již několikátým rokem v Osmičce
nejen cvičíme, ale také se účastníme
různých běžeckých závodů. Minulý rok
jsme začali koketovat se závody GLADIATOR RACE a letos usilujeme o získání TRIUMPHALIS v jednotlivcích
i v týmu. Každý je v naší partě vítán, ať
už začínáte nebo jste ostřílený sporťák!

S P O R T A K U LT U R A

PROGRAM TĚLOCVIČNY:
PO 19:00 – 20:00 Bodystyling
ST	19:00 – 20:00 Cvičení na velkých
míčích
ČT 19:00 – 20:00 Pilobox
	20:00 – 21:00 Fukční trénink
- HIIT, Tabata, kruhový,..
PÁ	10:00 – 11:00 Cvičení na velkých
míčích
19:00 – 20:00 Cvičení na velkých
míčích pro začátečníky
SO	14:00 - 16:00 dopředu nahlášené
dvouhodinovky
NE 17:15 – 18:15 Trampolíny

Lenka Srbová

TENIS JARO – LÉTO 2019
Vážení rodiče,
dovoluji si Vás informovat, že opět organizujeme pro děti na kurtech v Klecanech a v Řeži tenisové kurzy v jarním období od 15. 4. do 30. 6., vždy
v úterý a ve čtvrtek. Počet tréninkových hodin je 2 hod. týdně, dny
a čas tréninku je třeba dohodnout s pí.
Staňkovou osobně či telefonicky na tel.
603 449 061. Cena kurzu činí v Klecanech 3600 Kč, v Řeži 3000 Kč.
Letní tenisové kurzy pro děti na kurtech v Klecanech
V letním období organizujeme
2 prázdninové kurzy vždy na 5 dnů

od 9:00 do 15:00 hod. v termínech
29. 7. – 2. 8. a 26. 8. – 30. 8. K dispozici
bude vedle trenérů i napalovací stroj,
budou organizovány i jiné míčové hry
a fyzická příprava. Cena jednoho kurzu činí 2750 Kč. Nápoje budou zajištěny bezplatně po celý den. V případě
zájmu podejte přihlášku spolu se zálohou 1000 Kč na 1 kurz na kurtech Marii
Staňkové, a to nejpozději do 10. 5.
Nabízíme výuku tenisu také pro dospělé.
Po skončení letní tenisové sezóny je
možné pokračovat v zimním období
v hale v areálu školy v Klecanech.
Veškeré informace u Marie Staňkové,
tel. 603 449 061.
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Z P R ÁV Y Z P O L E P Š OV N Y D U C H A
Polepšovna slouží jako kulturně-hudebně-společensko-sportovní stánek
už 10 let, tak si myslíme, že zaslouží
malou rekapitulaci.
Je to prostor, kde dramaturgem je
každý, kdo má nápad a věnuje svůj čas
a energii přípravě akce.
Takto se dramaturgy stali: Petr Rokůsek, Marek Galo, Martin Hájek, Tomáš
Těthal ml., Ruda Kresa, Daniel Wagner,
Alena Koldinská, Marek Holub, Tereza
Plavcová, Daniel Münich, David Krása,
Tomáš Těthal st., David Těthal, Zuzana
Pínová Musilová, Pavla Krásová Feistnerová, Václav Voseček, Libuše Limanová, Marie Těthalová, Jaroslav Pína,
Ivana Pínová.
Vzpomeňte s námi na hudební, kulturní, sportovní i recesistické události
(bez ladu a skladu):
Hudba: Vladimír Merta, Vladimír
Mišík a Etc, Laco Deczi celula New
York, Václav Koubek, Xindl X, Lenka
Dusilová, Radim Hladík a Blue Effect,
Lanugo, Yellow Sisters, Distant Bells
(Pink Floyd Revival), Monika Načeva,
Iva Bittová, Květy, Jiří Schmitzer, Votchi, Free-Ride, Adrian T. Bell, Tarafuki,
B.lues, Strašidelný Elektrik Band, Noha
Band, Xavier Baumaxa, Ty syčáci, Inversion, Marta Töpferová, Už jsme doma,
Petra Ernyei Quartet, Nejen Blues, Ráj
houbařů, Jazz Bluffers, Rozřež, Maima,

dechová sekce Hudby Hradní stráže,
a mnoho mladých začínajících kapel,
např. Masolet, Ufajr, George Garage,
Svěží zelenina, San Dal, Running Sushi,
Freaky Art, Negativ Face, 1st Choice,
Zutrotop, Obec, Paumanok, Fanouš.
Divadlo: Petr Čtvrtníček a Jiří Lábus
s programem Ivánku, kamaráde, můžeš
mluvit? a kapela Buzerant, Jan Zadražil a kolektiv s představením Testosteron, Jan Zadražil a Naďa Konvalinková v kuse Sheldon a jeho matka paní
Levinová, ochotnický soubor z Prahy Sumus, amatérský soubor z Kralup
Scéna, divadlo Prkno, seskupení Teritoriální tyjátr, loutkové divadlo Pavla
Kuneše a Zdeny Lomové.
Pravidelné akce: velké letní filmové
festivaly a zimní přehlídky dokumentárních filmů, improvizační divadlo
a večery Slam poetry, turnaje v pokeru,
tradiční Cimbál a víno s Cimbálovou
muzikou České filharmonie.
Sport: cyklistický závod Cross Country od r. 2010 do 2016, jarní běžecký závod Yardyáda a podzimní Nefiltrovaná
dvanáctka, exhibice Biatlonu Klecany,
turnaj v kuličkách s mistrem světa…
Cyklus přednášek a seminářů (nejen) pro rodiče o školách a vzdělávání.
Přednáška P. Fencla o natáčení filmu
Tmavomodrý svět, vzpomínkové večery na Mirka Hodana a historii TOM

Řež, přednáška o sibiřské expedici, která zkoumala historii gulagů, koncert
neopakovatelného Erdeltria (Holeňovi klavír, hoboj, cello), libčická Scandulla,
klecanské Lakomé Barky, adventní setkání časem transformované na Stand
Up, Osudové básně Miroslava Kovaříka,
taneční večery s kapelou Atares.
Přednášky výjimečných sportovců:
Adam Ondra – světový lezec, René
Kujan – extrémní běžec, Václav Súra
a Pavel Blažek – polárníci, Dan Přibáň
a žlutí Trabanti, Iron Man Jan Jakubíček… a přednášky o velkých prázdninových cestách místních cestovatelů.
Možná jsme na něco zapomněli, ale
to není podstatné. Prostě – v Polepšovně to žije již 10 let!
Za tým PD Ivana a Jarda Pínovi

Připravujeme:
Pátek 12. 4. – Kino v Polepšovně - Toman
Neděle 14. 4. – doŘež 2019 - King Skate
Sobota 27. 4. – tradiční běžecký závod
Yardyáda – 10. ročník – derniéra
Pátek 3. 5. – Kino v Polepšovně - Vzkaz v láhvi
Sobota 4. 5. – Koloběh Na Okoř je cesta
okolo Hradce Levého – nultý ročník
Neděle 5. 5. – doŘež 2019 - Cesta vede
do Tibetu
Pátek 10. 5. - Jamm night, večer rozjede
kapela a přidají se další hudebníci,
bude se jammovat
Pátek 17. 5. – Kino v Polepšovně – Složka 64
Neděle 19. 5. – doŘež 2019 - Whitney
Sobota 8. 6. – divadlo Sumus, představení Bouře podle A. N. Ostrovského
Pondělí 17. 6. – Pink Floyd Acoustic Duo
Sobota 22. 6. – tradiční Víno a cimbál –
Cimbálová muzika České Filharmonie
sobota 19. 10. – běžecký závod Nefiltrovaná dvanáctka – 8. ročník
Více informací na:
www.polepsovnaducha.cz a na Facebooku.

FESTIVAL DOKUMENTÁRNÍCH FILMŮ

POLEPŠOVNA DUCHA 2019

Polepšovna ducha otevřena hodinu před začátkem každé projekce.
Další informace na www.polepsovnaducha.cz nebo facebook.com/polepsovnaducha

NEDĚLE

14. 4.

20.00 hod.

NEDĚLE

5. 5.

20.00 hod.

NEDĚLE

King Skate

Česko, 2018
80 min

Přilepit se k betonu. Vysvištět prostorem. Mít to
všechno v pohybu. Skateboard! V šedi ČSSR 70. a 80. let
něco úplně jiného, úplně nového. Láska na první
pohled. Nekonečnej mejdan. Adrenalin. Kultovní
postavy českého a světového skateboardingu
v příbězích zlámaných kostí, nezlomných přátelství
a divoké jízdy za svobodou uprostřed komunismu.

Cesta vede do Tibetu
Unikátní, mezinárodními cenami ověnčený dokument
z roku 1954 zachycuje architektonické památky, život
Tibeťanů i setkání s devatenáctiletým dalajlámou
Tändzinem Gjamcchem i pančhenlámou Čhökji
Gjalcchänem. Vypráví o nelidských podmínkách při
stavbě gigantického díla, silniční magistrály, z Tibetu
přes nejvyšší hory světa. Komentář čte Karel Höger.

Whitney

GB, USA, 2018
120 min

20.00 hod.

*

a zase
Trabantem tam
zpátky

ČERVEN

19. 5.

Nejprodávanější, nejúspěšnější či nejoceňovanější
– každý přívlastek k famózní Whitney Houston
stoprocentně sedí. Každý velký úspěch je však vykoupen
a najít pravdu není vždy jednoduché – dokument od
oscarového režiséra K. Macdonalda se ale do tohoto
boje přesto pouští a nezapomenutelnou formou
přibližuje božskou Whitney tak, jak ji ještě neznáte.

Velká cesta kolem světa končí! Poslední výprava
uzavírá cesty žlutých trabantů napříč kontinenty
ve velkém stylu. Žlutý cirkus jede z Indie až domů.
* Termín projekce bude upřesněn po uvolnění promítacích práv pro klubové účely distributorem. Sledujte
webové stránky a Facebook Polepšovny ducha.
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Víte jak vzniká blesk, funguje magnet
nebo dokonce raketový motor? Většina
z nás už musí zapátrat v paměti a vzpomenout si na svá školní léta. To ovšem
není případ našich dětí ve vědeckém
kroužku. Ty se každý čtvrtek ponořují
do tajemství poznání a zkoumají, jak
funguje svět kolem nich. Pro názornost
přikládáme fotografie z některých exkurzí, abyste i vy měli představu o čem
to u malých vědátorů je :-).
V současné době navštěvuje kroužek
cca 19 dětí od 1. do 5. třídy. Kroužek
vedou samotní rodiče a přátelé školy
pod záštitou Spolku přátel ZŠ a MŠ. Je
zajímavé pozorovat, jak se vysokoškolští pedagogové a vědátoři vracejí do
svých dětských let a snaží se dětem poodhalit krásy a kouzla svých povolání
a koníčků.
Jsme moc rádi, že bylo možné vědecký kroužek pod záštitou Spolku
přátel ZŠ a MŠ uspořádat. Kroužek je
úžasným doplněním a rozšířením běž-

né výuky, která ve škole probíhá. Děti
se v kroužku mohou na vědu doslova
podívat na vlastní oči. Vědecký kroužek

(https://www.facebook.com/spolekpratelzshusinecrez/). Děkujeme všem, kdo
se na přípravě a provozu kroužku podílí
a přejeme jim šťastné a spokojené děti
i další pololetí.
Za vědecký kroužek a Spolek
přátel ZŠ a MŠ Zbyněk Kocur

je přesně ta aktivita, kterou by Spolek
přátel ZŠ a MŠ rád nadále podporoval
z peněz všech svých přispěvatelů. Po
zhodnocení prvního pololetí můžeme
konstatovat, že věda děti baví a jsou na
kroužku spokojené. Od rodičů máme
také pozitivní zpětnou vazbu.
Pokud máte nějaký námět nebo
máte zájem podílet se na náplni kroužku, oslovte nás emailem na adrese
spolek@husinecrez.cz. Více informací
z kroužku a Spolku přátel ZŠ a MŠ můžete také získat na našem Facebooku

foto: Exkurze na Fakultu elektrotechnickou
ČVUT v Praze - komora vysokého
napětí a exkurze na hvězdárnu

SPOLKY A SDRUŽENÍ

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ
SVAZ ZO ŘEŽ

Vážení spoluobčané,
dovolujeme si vás informovat, že k datu
30. 4. 2019 končí volební období současného výboru ČZS ZO Řež.
Vzhledem ke skutečnosti, že někteří
členové nebudou již opětovně kandidovat, obracíme se na vás s žádostí:
pokud víte o vhodném kandidátovi na
post člena výboru, případně předsedy naší zahrádkářské organizace nebo
sami máte zájem stát se členem výboru,
ozvěte se nám, prosím, do 5. 4. 2019.
Rovněž uvítáme nové členy s aktivním
přístupem, zájmem a ochotou pomoci
při pořádání společenských akcí nejen
pro členy ZO.
Jedná se zejména o organizací výletů
za poznáním, do přírody, cestovatelské
přednášky, besedy v oblasti zahradničení, vyhlašování soutěží a dalších akcí,
které je možné navázat na chod zahrádkářské organizace.
Kontakty:
e-mail: zahradkari@post.cz
telefon: 724 050 299
Za výbor ČZS Ladislav Besser

HASIČI
I když je zima a počasí nám nedovolí dlouhý pobyt venku, využívají naši Mladí hasiči vytopené hasičské garáže, kde pilně trénují uzlování
a fyzičku na jaro.
Aby si dětičky odpočinuly od uzlování a další fyzické přípravy, vyrazili jsme s nimi na tématickou výstavu
„Praha hoří!“ v Novomlýnské vodárenské věži v Praze. Expozice pojednává o
pražských požárech v dobách minulých
a o historii pražských hasičů. Výstava je
moc pěkně udělaná, je využito mnoho
interaktivních prvků a pro děti je zajímavá.
Další zpestření bylo v podobě exkurze na profesionální hasičskou stanici
v pražských Holešovicích. Byli jsme
provedeni po garážích a dostali jsmerozsáhlou přednášku o tom, co se k
čemu používá, ke kolika výjezdům se
jednotka dostane, co všechno to obnáší. Děti předvedly, že se již i ony něco
naučily a vědí, k čemu se hodně věcí
používá. Každý dotaz, jak dospěláka,
tak i malého hasiče, byl zodpovězen.

Abychom zúročili hodiny a hodiny uzlování, vyrazili jsme 9. 3. na soutěž Mukařovský uzel. V naplněném startovním
poli obsadili mladší žáci krásné 9. místo
z 23 přihlášených družstev. Z družstva
byl nejlepší Tomíno, který svým časem
obsadil 22. místo z celkových 127 přihlášených dětiček. Družstvo starších čítalo
pouze dva závodníky, a proto nemohli
být hodnoceni jako družstvo, kde je povinný počet 5 členů družstva, ale jsme
rádi, že i tak s námi jeli a vyzkoušeli si to
jen sami za sebe. Děkujeme rodičům za
podporu pro děti na závodech.
Ani dospěláci nezahálejí, ať už při
výjezdech naší JSDH, nebo při údržbě hasičské techniky, vedení dětí
v kroužku Mladých hasičů a jiných cvičeních, při kterých se zdokonalují ve
všech směrech.
Již teď už se začínají rozbíhat přípravy na letošní tradiční Pálení čarodějnic,
které se koná tradičně 30. 4. Všichni jsou
tímto srdečně zváni.
Kateřina Studničková,
starostka SDH Husinec-Řež
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TOM ŘEŽ – CO JE U NÁS NOVÉHO?
Zimu máme pomalu za sebou a i letos se
nám opět povedlo na jeden víkend vyrazit na běžkařský výcvik na naši chalupu v Knínici v Krušných horách. Sněhu
bylo požehnaně, tak jsme si to náležitě
užili. Vyrazili jsme v pátek 18. ledna,
a protože jelo i hodně rodičů, poskládali
jsme se všichni do aut. Páteční večer jsme
většinou strávili v jídelně u krbu, přece jen chvíli trvá, než se chalupa trochu
rozehřeje…
V sobotu dopoledne jsme vyrazili
kousek nad Knínici
na „jazyky“, projeli
jsme si stopu a trénovali kolečko, které vymyslel už loni Petr: s mírným stoupáním, technickým výstupem, mírným
sjezdem a ve finále krátkým prudším
sjezdem na začátek stopy. Před polednem
jsme se vrátili na oběd, po kterém jsme
chvíli zaslouženě odpočívali. Odpoledne
jsme se staršími kluky vyrazili autem do
Telnice a od lyžařského střediska jsme po
turistické cestě vystoupali až do Adolfova.
Tam jsme si dali krátké kolečko v areálu

běžeckých tratí, stopy v lese ale byly dost
zaváté. Pak jsme objeli Adolfov a v lese se
znovu napojili na turistickou cestu, po
které jsme sjeli zpátky do Telnice. Mladší
mezitím trénovali v okolí Knínice, vytáhli
i boby a sjížděli po louce. Večer jsme se
věnovali deskovým hrám nebo blbnutí…
V neděli dopoledne jsme vytáhli běžky
a lopatu na louku nad vesnici, stromečkem vystoupali na horní konec louky
a trénovali sjezd dolů. Tentokrát nechyběly ani pády… Postavili jsme malý sko-

kánek, takže došlo i na „lety na běžkách“!
Malou skupinku skákání nebavilo, tak se
odpojila a vyjela si na krátký výlet na Nakléřov. Po obědě jsme ještě chvíli „dováděli“ ve sněhu na zahradě, pak jsme začali
pozvolna balit a uklízet a v podvečer jsme
se úspěšně vrátili zpět do Řeže…
První březnovou neděli jsme se brzy
ráno vypravili do plzeňské Techmanie.
Jeli jsme vlakem, v Plzni okusili cestu

trolejbusem a pak už jsme několik hodin
strávili v „Techmania Science Center“,
kde jsme si užili interaktivních expozic
i vědeckých show. Ani se nám nechtělo
domů…
A protože už tu máme jaro, čekají
nás zase výlety do přírody a vyjížďky na
kolech. Dále připravujeme letní stanový
tábor, jedeme v termínu 29. 6. – 12. 7. do
Milčic u Blatné. Na druhý táborový týden
hledáme z řad dospělých pomocníka do
kuchyně, pokud byste někdo chtěl strávit
týden v krásné přírodě obklopen hladovými, ale vděčnými
táborníky, ozvěte se!
Rádi přivítáme i nové zájemce o členství v oddílu a rovnou s námi můžou jet
i na tábor! (Ale pospěšte si, blíží se uzávěrka přihlášek.) Spojení naleznete na
našich stránkách www.tomrez.com v sekci „Kontakty“.
Krásné jaro s krásnými výlety!
Jitka Kroupová TOM Řež
foto: trénujeme na jazycích

Vzhledem k trvalému snižování stavů
zajíců a bažantů v naší honitbě se již
několik let nepořádají hony na drobnou zvěř. Tento trend je stále patrnější
i přesto, že každoročně vypouštíme do
revíru dospělou bažantí zvěř. Dosahujeme tím alespoň toho, že zůstává
zachována v okolní přírodě. Srnčí zvěř
sice nepřibývá, ale také nemizí, a tak
na polích můžeme vidět několik tlup,
do kterých se na zimu sdružuje.
Zvěří, které se naopak velmi daří, je
zvěř černá, i když se její stavy v honitbě rok od roku výrazně liší. I vzhledem

ke známé situaci kolem nákazy africkým morem prasat (AMP) se věnujeme odlovu jak individuálně, tak na
společných naháňkách. Koncem roku
2018 byly uspořádány dvě naháňky,
a to 24. listopadu a 8. prosince. Ta
první probíhala ve větrušických a husineckých stráních a bylo při ní uloveno jedno divoké prase a dvě lišky. Na
druhé, která se konala ve skalách nad
tůněmi, pak byli odloveni dva divočáci. Jsme rádi, že se vynaložená námaha
vyplatila a naháňky byly korunovány
úlovky.

V naháňkách jsme pokračovali
i v měsíci lednu 2019, a to se střídavými výsledky. 5. ledna se konala, ve
srovnání s minulými akcemi, velice
úspěšná naháňka, na které bylo uloveno osm divokých prasat. To, že pokaždé není posvícení, se projevilo na
další naháňce 19. ledna, kdy jsme vyšli
naprázdno, i když v lečích jsme na černou zvěř narazili. Tím zimní naháňky
skončily a odlov bude dál pokračovat
individuálně na čekané tak, aby se stavy divokých prasat v honitbě udržely
na únosné úrovni.
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MYSLIVOST – NAHÁŇKY NA DIVOČÁKY

MY S L I VO ST – LV Í O Č KO
Koncem loňského a počátkem letošního
roku byl pod patronací Mysliveckého
spolku Zdiby – Klecany a ve spolupráci s Lionským klubem Praha Strahov
San Giorgio proveden v rámci prevence
screening na tupozrakost u dětí předškolního věku. Ve dnech 5. 11. 2018 a 16. 1.
2019 bylo v mateřských školách Klecany,

Liška Bystrouška, Větrušice, Zdiby, Dolní Chabry a Řež vyšetřeno celkem 245
dětí. Bylo zjištěno 37 odchylek a rodičům
předáno doporučení navštívit s dítětem
očního lékaře. Naší snahou bude v této
prospěšné aktivitě i nadále pokračovat.
Lubomír Smetana

ČZS ZO ŘEŽ VYHLAŠUJE FOTOGRAFICKOU
SOUTĚŽ NA TÉMA „NÁŠ ZELENÝ DOMOV“
Podmínky soutěže:
- zašlete 3 fotografie jednoho místa / zákoutí vaší zahrady, balkonu, terasy, pergoly v Husinci-Řeži (formát fotografie
JPG, max. velikost 1 fotografie 1MB)
- uveďte, kdy a kde v obci byla fotografie pořízena
- přidejte krátký popis, proč jste vybrali
právě toto místo

Porota vybere 3 nejlépe hodnocené
příspěvky. Výherci obdrží poukázku
do zahradnictví na zboží dle vlastního
výběru.
Vaše příspěvky očekáváme do 31. 10.
2019 na e-mailu: zahradkari@post.cz
S výsledky soutěže budete seznámeni
na webu obce a na nástěnkách ZO.
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Č E STM Í R Š I M Á N Ě – Z A K L A DAT E L
ŘEŽSKÉHO „ JADERNÉHO“ ÚDOLÍ
Letos v květnu by se dožil sta let profesor Čestmír Šimáně, nestor jaderných oborů v Československu. Výročí si kromě řady jeho
žáků, vědeckých kolegů a rodiny připomínají také nástupnické organizace Ústavu jaderné fysiky v Řeži, který profesor Šimáně
pomáhal v roce 1955 založit a poté ho vedl jako jeho ředitel. Dnešní ÚJV Řež, Centrum výzkumu Řež a Ústav jaderné fyziky AV
ČR stále v dolní Řeži navazují na pionýrské jaderné doby, jejichž byl profesor Šimáně nejvýraznějším představitelem. Založení
Ústavu se stalo i zásadním milníkem v rozvoji obce a mezi obyvateli dnes najdete jen málo rodin, které by s firmami z technologického „jaderného údolí“ nebyly nějak svázány.
Profesor Čestmír Šimáně byl neúnavným propagátorem využití jaderné energie a jedním z našich prvních vyslanců
v mezinárodních organizacích, včetně
Mezinárodní agentury pro atomovou
energii. Reprezentoval republiku na mnoha vědeckých konferencích, podílel se na
výstavbě jaderné elektrárny v Jaslovských
Bohunicích, pracoval na projektu jaderné
elektrárny v Dukovanech, působil jako
člen poradního sboru Státního ústavu
pro jadernou bezpečnost a doslova do
posledního dechu pracoval v laboratoři mikrotronu na vědeckých projektech
Ústavu jaderné fyziky. V pramenech
k historii československých poválečných
oborů vystupuje jeho jméno prakticky ve
všech souvislostech.
Fyzik s nakažlivým entuziasmem pro
jádro se narodil 9. května 1919 v Kateřinkách u Opavy. Jako absolvent Vysoké
školy technické Dr. E. Beneše hostoval
v letech 1947 až 1949 na dvou stážích
v Laboratoři jaderné chemie u profesora
Joliot-Curie na Collège de France v Paříži. Pařížská zkušenost z oboru urychlovačů částic a dovezené technické podklady
významně ovlivnily nejen jeho další vědeckou dráhu, ale celý vývoj jaderného
know-how v naší zemi. Po návratu z Paříže se zapojil do budování Ústavu ČAVU
pro atomovou energii a v roce 1955

pomáhal se založením Ústavu jaderné
fyziky, kde pak byl dva roky ředitelem.
V letech 1961–1964 pracoval v Mezinárodní agentuře pro atomovou energii
ve Vídni jako ředitel Divize technických
dodávek a jaderných surovin. Po návratu přešel na Fakultu technické a jaderné fyziky (později FJFI) ČVUT, kde byl
v dubnu 1964 jmenován profesorem užité a jaderné fyziky, stal se vedoucím nové
katedry jaderných reaktorů a postupně
zastával i funkce proděkana pro vědecko-výzkumnou činnost a děkana. Na fakultě
inicioval mj. zřízení laboratoře neutronové difraktografie, mikrotronu a vybudování školního reaktoru nulového výkonu.
V roce 1985 zde obhájil doktorskou práci
na téma „Neutronika“. Čestmír Šimáně
je neodmyslitelně spojen také s československou spoluprací se Spojeným ústavem
jaderných výzkumů v ruské Dubně. Řadu

let byl členem vědecké rady SÚJV, předsedou komise pro spolupráci s SÚJV při
ČSAV a zastával i post jednoho ze dvou
zástupců ředitele SÚJV Dubna. Profesor Šimáně zemřel 26. července 2012,
ve věku 93 let.
Srdečně zveme na veřejnou
vernisáž dobových fotografií
a dokumentů ze života
profesora Čestmíra Šimáněho
a promítání historických
záběrů z výstavby řežského areálu.
14. května od 16:00 do 18:00
Konferenční centrum ÚJV Řež
Profesor Šimáně byl nepřehlédnutelný
nejen díky svým hlubokým odborným
znalostem a pracovnímu zápalu, ale také
jako veskrze renesanční osobnost s mnoha kulturními zájmy, hovořící sedmi
jazyky a obklopená po celý život řadou
přátel. Svůj zápal přenesl na celé generace následovníků a přes tehdejší složité
politické klima vydobyl československému jadernému výzkumu ve světě zvučné
jméno, na které navazujeme dodnes.
Alena Rosáková – ÚJV Řež, a. s.,
Pavel Krist – Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i.,
Emilie Těšínská – Ústav pro soudobé
dějiny AV ČR, v. v. i.

Připravili redaktoři Školních novin.
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Rébus (Sofča G., 4. A)
Spočítejte příklady a podle výsledku vyhledejte
písmeno, které doplníte do tajenky.
Příklad: 4 + 12 = 16 … písmeno L

Hádanka (Aneta A., 5.A)
Kolik vidíš trojúhelníků?
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Doplňovačka (Alenka V., 4. A)
Podle data v kalendáři doplňte jména:
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Čtyřsměrka (Terezka S., 4. A)
Slova zaškrtávejte pouze svisle a vodorovně:
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Dvě kukačky sedí vedle sebe, jedna druhou však nevidí.

15. 9.
25. 5.
3. 6.
14. 5.

Co to je? _ _ _
Vyluštění křížovky z minulého čísla: „…příští rok hubený.“
Zároveň se tímto omlouváme za tiskovou chybu v tabulce
křížovky. Komu se i přes tyto nástrahy povedlo křížovku
vyluštit, tomu gratulujeme!
Jitka Kroupová
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SEZNAM AKCÍ 2019
30. 3.

Velkoobjemový odpad

13. 5.

Zasedání zastupitelstva

19. 8.

Svozy biopopelnic

30. 3.

Jarní rozBĚH

14. 5.

vernisáž fotografií Č. Šimáněho

2. 9.

Zasedání zastupitelstva

1. 4.

Svozy biopopelnic

17. 5.

Sportovní den

2. 9.

Svozy biopopelnic

6. 4.

Svoz nebezpečného odpadu

17. 5.

Kino v Polepšovně – Složka 64

13. 9.

Kavárnička pro maminky

6. 4.

Ukliďme Česko

14. 9.

Slavnosti Levého a Pravého břehu

6. 4.

S myslivci do lesa - Větrušice

19. 5.

doŘež 2019 - Whitney

15. 9.

Turistický závod pro děti

8. 4.

Zasedání zastupitelstva

25. 5.

Husinec KUBB OPEN

16. 9.

Svozy biopopelnic

12. 4.

Jarní jarmark

27. 5.

Svozy biopopelnic

12. 4.

Kavárnička pro maminky

8. 6.

divadlo Sumus - Bouře

28. 9.

Cross Country- cyklistický závod

12. 4.

Kino v Polepšovně - Toman

10. 6.

Svozy biopopelnic

30. 9.

Svozy biopopelnic

13. 4.

Bleší trh

14. 6.

Kavárnička pro maminky

7. 10.

Zasedání zastupitelstva

13. 4.

KUBB - HUSINECká ŘEŽba

15. 6.

Dětský den + den na řece

11. 10.

Kavárnička pro maminky

13. 4.

Bajkárna

12. 10.

Blešák

14. 4.

doŘež 2019 - King Skate

17. 6.

Zasedání zastupitelstva

14. 10.

Svozy biopopelnic

15. 4.

Svozy biopopelnic

17. 6.

Pink Floyd Acoustic Duo

19. 10.

Řežská nefiltrovaná 12ka

Sběr oděvů pro Charitu

22. 6.

oslavy 90. let SK Husinec - Řež

19. 10.

KUBB - HUSINECká ŘEŽba

22. 6.

tradiční Víno a cimbál

19. 10.

Svoz nebezpečného odpadu

18. – 22.4.

18. – 19. 5. Kontejnery na bioodpad

21. – 22. 9. Kontejnery na bioodpad

15. – 16. 6. Kontejnery na bioodpad

20. – 21. 4. Kontejnery na bioodpad
27. 4.

Yardyáda - běžecký závod

24. 6.

Svozy biopopelnic

29. 4.

Svozy biopopelnic

8. 7.

Svozy biopopelnic

28. 10.

Svozy biopopelnic

30. 4.

Pálení čarodějnic

12. 7.

Kavárnička pro maminky

4. 11.

Zasedání zastupitelstva

8. 11.

Kavárnička pro maminky

11. 11.

Svozy biopopelnic

Květen

Vyhlášení vědeckého projektu

20. – 21. 7. Kontejnery na bioodpad

3. 5.

Kino v Polepšovně - Vzkaz v láhvi

22. 7.

Svozy biopopelnic

4. 5.

0. ročník koloběhu Na Okoř...

5. 8.

Svozy biopopelnic

5. 5.

doŘež 2019 - Cesta vede do Tibetu

9. 8.

Kavárnička pro maminky

10. 5.

Kavárnička pro maminky

10. 5.

Jamm night v Polepšovně ducha

13. 5.

Svozy biopopelnic
Zastupitelstvo

15. – 18. 8. ŘežFilmFest 2019
17. 8.

KUBB - HUSINECká ŘEŽba

17. – 18. 8. Kontejnery na bioodpad
Sport a kultura

Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Husinec-Řež

19. – 20. 10. Kontejnery na bioodpad

16. – 17. 11. Kontejnery na bioodpad
25. 11.

Svozy biopopelnic

1. 12.

Rozsvícení Vánočního stromku

6. 12.

Zasedání zastupitelstva

13. 12.

Kavárnička pro maminky

Život v obci

Biopopolenice a bioodpad

Periodický tisk územního samosprávného celku
vychází 4x ročně
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