ZPRAVODA J OBCE HUSINEC

ČÍSLO 2/2019

PART ICI PATI VNÍ ROZPOČET – H LA S OVÁ NÍ I UZEMNÍ P LÁ N
ROZHOVOR S VENDULKOU STRAKATOU I SPORT A KULTURA

ÚVODNÍ SLOVO

Milí spoluobčané,
v minulém čísle jsme si připomněli sté výročí od narození pana prof. Šimáněho. U této příležitosti mu byla za branami ústavu odhalena pamětní deska a při slavnostní vzpomínkové akci
jsme si připomněli, jak velkou měrou se zasloužil o vznik ústavu, a tím i o budoucí charakter
naší obce.
Další rozvoj naši obec čeká i v nadcházejících letech a rádi bychom, aby se jednalo o udržitelný
růst, který bude vyvážený a půjde ruku v ruce s potřebami nás všech. Byly tak dokončeny práce na
návrhu územního plánu a v nejbližších dnech jej představíme veřejnosti. Věříme, že tento návrh
bude dobrým základem pro přijetí nového územního plánu, který by měl udržitelný růst obce
zajistit a zároveň přinést větší možnosti pro výstavbu občanské vybavenosti.
S velkou pravděpodobností se nám dále zřejmě podaří získat pozemky napravo od školy směrem k Vltavě. Díky tomu se budeme moci pustit do příprav projektu na tělocvičnu a rozšířit možnosti sportovního vyžití či parkování kolem školy.
V plném proudu je též hlasování o vítězném projektu v rámci participativního rozpočtu a je
opravdu z čeho vybírat.
Nezapomínáme ani na přírodu a snažíme se vypořádat se současnými problémy jako je nedostatek vody, sucho, potřeba naučit se zadržovat vodu v krajině apod. Jedním z kroků je omezení
sekání trávy. Pracujeme na nastavení systému snížení intenzity sečení tak, aby byl výsledek estetický, funkční a měl nějaký řád. Mějte tak prosím s námi v tomto trpělivost a budeme samozřejmě
rádi za jakékoliv připomínky či podněty.
Abychom podpořili komunitní život naší obce, rozhodla jsem se prostory obecního úřadu využívat jako improvizovanou výstavní síň. První vernisáž již máme úspěšně za sebou (na vystavené
obrazy se stále můžete přijít podívat) a další budou následovat. Vaše nápady, návrhy, případně
rovnou vaše výtvory a díla, kterými se chcete pochlubit, velmi vítáme.
Přinášíme též novou rubriku rozhovorů. Věřím, že se v naší obci najde spousta těch, kteří nám
mají co říct, a kteří se chtějí o své zážitky, zkušenosti, vzpomínky či příběhy podělit. A kde začít
jinde než u těch nejmladších. V tomto čísle tak najdete první rozhovor s Vendulkou Strakatou,
která naši obec skvěle reprezentuje, a která tráví většinu svého času na kole a sportem.
Sportem ale žije v létě mnoho z nás a tak držím palce místnímu Kubbu na Mistrovství Evropy,
a fotbalistům, kteří slaví 90 let od založení místního klubu, stejně jako ostatním aktivním
i pasivním sportovcům přeji úspěšnou sezónu. Nám všem pak přeji příjemné prožití letních
dovolených a prázdnin, třeba i nad stránkami našeho zpravodaje.
Veronika Kristová
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Foto na titulní straně - archiv Markéty Strakaté
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PA R T I C I PAT I V N Í R OZ P O Č E T - H L A S OVÁ N Í
HLASOVÁNÍ O PROJEKTECH PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU PROBÍHÁ OD 17. 6. DO 30. 6. 2019
Obec Husinec-Řež vyčlenila v roce 2019
na projekt participativního rozpočtu
100 000 Kč. Podívejte se na šest projektů, pro které můžete hlasovat
https://www.husinec-rez.cz/participativni-rozpocet/projekty-2019/
Pravidla hlasování o projektech
- Hlasování bude probíhat v období od
17. 6. do 30. 6. 2019 včetně.
- Hlasovat může každá osoba jen jednou.
- Započítávat se budou pouze hlasy
občanů hlášených k trvalému bydlišti
v obci Husinec-Řež starých 16 a více
let. Ostatní hlasy budou sloužit pouze
pro informaci.
- Každý, kdo se do hlasování zapojí,
může mezi projekty rozdělit 2 kladné
a 1 záporný hlas. Vítězným projektem
bude ten, který získá v součtu nejvíce
hlasů.

- Hlasovat je možno distančně nebo
prezenčně na obecním úřadu v úředních hodinách.
Distanční elektronické hlasování:
- Odkaz na hlasovací web najdete zde
https://www.husinec-rez.cz/participativni-rozpocet/aktuality/
- Pro dokončení hlasování musíte uvést
číslo svého mobilního telefonu, kam
Vám přijde potvrzovací kód. Započítávat
se však budou pouze hlasy z telefonních
čísel rezidentů v obci, která jsou registrována v aplikaci „Zlepšeme Česko –
Mobilní Rozhlas“ a budou mít vyplněné
jméno, příjmení, adresu a byl dán souhlas se zpracováním dat podle GDPR.
- Aby tedy byl Váš hlas započítán, musíte se ještě před hlasováním participativního rozpočtu zaregistrovat v aplikaci
„Zlepšeme Česko – Mobilní Rozhlas“
(jméno, adresa, telefonní číslo). Pro účel

této registrace je žádoucí si stáhnout
a na mobilní telefon instalovat aktuální
verzi aplikace „Zlepšeme Česko – Mobilní Rozhlas“ z www.zlepsemecesko.cz
- Pokud při hlasování uvedete telefonní číslo, které v aplikaci „Zlepšeme
Česko – Mobilní Rozhlas“, nebude registrováno, Váš hlas sice zaznamenán
bude, ale nebude započítán mezi hlasy
rozhodující o vítězném projektu.
Prezenční hlasování:
- Hlasovat prezenčně je možno v úřední
hodiny PONDĚLÍ 8–12 a 13–18 nebo
STŘEDA 8–12 a 13–17 na obecním
úřadu pomocí papírových formulářů,
které budou k dispozici u přepážky.
- Pouze pro trvale hlášené v obci.
Seznam projektů, pro které můžete
hlasovat, najdete na straně 9.
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SOUHRN USNESENÍ K ZÁPISU Č . 2/2019
ZE ZASEDÁNÍ ZO HUSINEC KONANÉHO
DNE 8. 4. 2019
Usnesení č. 1/2/2019:
Zastupitelstvo obce Husinec schvaluje
Pravidla obce Husinec pro jednání se
stavebníky o projektech bytové výstavby
a výstavby rodinných domů.
Usnesení č. 2/2/2019:
Zastupitelstvo obce Husinec schvaluje Kupní smlouvu mezi obcí Husinec,
se sídlem: U Radnice 64, Řež, 250 68
Husinec, zastoupenou Bc. Veronikou
Kristovou, starostkou obce Husinec
a panem A. L. na pozemek p. č. 483/18
(ostatní plocha, ostatní komunikace)

o výměře 20 m2 v k. ú. Husinec u Řeže,
obec Husinec, vedeno u Katastrálního
úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální
pracoviště Praha-východ na LV č. 603,
a to za vzájemně dohodnutou kupní
cenu ve výši 800 Kč/m2, tj. za kupní
cenu celkem 16 000 Kč, a pověřuje
starostku jejím podpisem. Kupní cena
byla dohodnuta s ohledem na zvýšené
náklady prodávajícího spojené s výmazem zástavního práva k pozemku
a nezbytnost daného pozemku k realizaci projektu výstavby chodníku
v dolní Řeži podél ulice Hlavní.

Usnesení č. 3/2/2019:
Zastupitelstvo obce Husinec souhlasí se
vstupem/vznikem členství obce Husinec
do Svazku měst a obcí VKM, se sídlem
Neratovice, Kojetická 1028. Zastupitelstvo obce Husinec schvaluje Smlouvu
o vytvoření dobrovolného svazku obcí
ze dne 3. 4. 2003 a Stanovy Svazku měst
a obcí VKM a pověřuje starostku obce
podpisem příslušných dokumentů.
Usnesení č. 4/2/2019:
Zastupitelstvo obce Husinec schvaluje
Rozpočtové opatření č. 1/2019.

SOUHRN USNESENÍ K ZÁPISU Č . 3/2019
ZE ZASEDÁNÍ ZO HUSINEC KONANÉHO
DNE 13. 5. 2019
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Usnesení č. 1/3/2019:
Zastupitelstvo obce Husinec i) souhlasí
s podáním nabídky na koupi pozemku
parc. č. st. 219, zastavěná plocha a nádvoří a pozemku č. 411/2, zahrada, to
vše v k. ú. Husinec u Řeže, obec Husinec, zapsáno na LV č. 131 vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj,
katastrální pracoviště Praha-východ od
společnosti Kowitz invest, s. r. o. v likvidaci, ve veřejné soutěži o nejvhodnější
nabídku na uzavření kupní smlouvy na
koupi předmětných pozemků a ii) pověřuje p. starostku k učinění všech kroků

nutných k účasti v předmětné soutěži,
včetně podání nabídky na koupi předmětných pozemků za navrhovanou
kupní cenu, která je uvedena v návrhu
kupní smlouvy.
Usnesení č. 2/3/2019:
Zastupitelstvo obce Husinec i) schvaluje kupní smlouvu na koupi pozemku parc. č. st. 219, zastavěná plocha
a nádvoří a pozemku č. 411/2, zahrada,
to vše v k. ú. Husinec u Řeže, obec Husinec, zapsáno na LV č. 131 vedeném
Katastrálním úřadem pro Středočeský

kraj, katastrální pracoviště Praha-východ od společnosti Kowitz invest, s. r. o.
v likvidaci, a smlouvu o advokátní úschově související s koupí uvedených pozemků a ii) pověřuje p. starostku jejich
podpisem, nejdříve však poté, co dojde
v katastru nemovitostí k výmazu exekuce na listu vlastnictví k předmětným
nemovitostem.
Usnesení č. 3/3/2019:
Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení
věcného břemene a podpis Smlouvy
o zřízení věcného břemene – služeb-

Usnesení č. 4/3/2019:
Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení
věcného břemene a podpis smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení s věcného břemene a smlouvy o právu provést
stavbu k domu č. p. 135, ul. Hlavní, STL

plynovodní přípojka, spočívající ve vybudování zařízení distribuční soustavy,
STL plynovodní přípojky na pozemku
parc. 483/13, v k. ú. Husinec u Řeže,
obec Husinec s paní J. K.
Usnesení č. 5/3/2019:
Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení
věcného břemene a podpis smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene a smlouvy o právu provést
stavbu na pozemku parc. č. 369/7,
v k. ú. Husinec u Řeže, ul. Hlavní,
STL plynovodní přípojka, spočívající

ve vybudování distribuční soustavy
– STL plynovodní přípojky k pozemku parc. č. 363/3. mezi obcí Husinec
a P. B., R. B.
Usnesení č. 6/3/2019:
Zastupitelstvo obce Husinec vyjadřuje
souhlas s pokračováním dotačního programu „Příspěvek na úplatu za předškolní vzdělávání v obci Husinec“ za v současnosti platných podmínek a pověřuje
starostku provedením aktualizace stávajícího dotačního programu pro školní
rok 2019/2020.

ZASTUPITELSTVO

nosti č. EP-12-6003474/01 Husinec,
Na Ohradách p. č. 40/3, přeložka SR,
spočívající ve zřízení zařízení distribuční soustavy – kabelového vedení NN a
přípojkové skříň na pozemku č. 494/6,
494/7 Husinec u Řeže, obec Husinec, se
společností ČEZ Distribuce, a. s.

KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Aktuálních témat, která komise ŽP řeší,
je opravdu hodně. Pracujeme na novém systému odpadového hospodářství
v naší obci, řešíme rozoranou louku, se-

kání trávy v souvislosti se zadržováním
vody a spoustu dalších podnětů nejen
od občanů. Ve stručnosti uvádíme ty
nejdůležitější.
Rozorání loučky v Močidlech
Na pozemcích s parcelními čísly 192,
194 a 195 došlo k rozorání louky, která je v nájmu Zemědělského družstva
Klecany. Pozemky jsou v katastru
nemovitostí vedené jako trvalý travní porost, jsou součástí významného
krajinného prvku v Močidlech (VKP
26) i nadregionálního biocentra
(NRBC 2001). Využití těchto pozemků je definováno platným územním
plánem jako přírodní plocha a lze na
nich hospodařit pouze v režimu daném Územním systémem ekologické
stability (ÚSES). Vedení obce je toho
názoru, že nakládání s pozemky je
v rozporu se zmíněnými omezeními a stupni ochrany. Proto byl zaslán podnět na prošetření záležitosti
rozorání biologicky hodnotné lokali-

ty na Českou inspekci životního prostředí a na Odbor životního prostředí
ORP Brandýs nad Labem.
Odpadové hospodářství
Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje pro období 2016 až 2025
obsahuje závazná stanoviska, podle
kterých by se mělo řídit odpadové hospodářství v obcích. Tento plán určuje
směr v nakládání s hlavními skupinami
odpadů a obsahuje doporučení vedoucí
ke zlepšení nastavení systému odpadového hospodářství. Cíli tohoto plánu jsou
především snížení objemu vznikajícího
odpadu a zvýšení podílu recyklovaných
složek. Za účelem inspirace navštívili
zástupci naší obce jiné lokality s lépe nastaveným a fungujícím odpadovým hospodářstvím. Proto lze očekávat, že dojde
k úpravám v nastavení odpadového hospodářství i v Husinci a Řeži. V případě,
že by nedošlo ke změnám, znamenalo by
to pro obec stále a výrazně se zvyšující
finanční náklady.
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RADNICE OBČANŮM
Poděkování JSDH
Vedení obce děkuje všem příslušníkům
jednotky sboru dobrovolných hasičů naší
obce, kteří se obětavě podíleli na uhašení
rozsáhlého požáru lesního porostu ve velmi těžko přístupných podmínkách skal
protějšího břehu. Akce skončila úspěšným uhašením a všichni hasiči se vrátili
živí a zdraví zpět na základnu a ke svým
rodinám. Požár poškodil proudnici a hadici, což vzhledem k náročnosti je zanedbatelná škoda. Chlapi, díky!
Osvětlení lávky
Osvětlení lávky přes Vltavu je ve špatném
stavu. Svítidla jsou již za hranicí své životnosti a je nezbytné vyřešit jejich obnovu.
Hledáme kulatá svítidla obdobného tvaru, jako jsou ta stávající. Pevně věříme, že
je nalezneme, podaří se nám dosáhnout
na dotační titul, a osvětlení celé lávky
zmodernizovat.
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Komunikační kanál
Apelujeme na všechny obyvatele, aby si
do svých mobilních telefonů stáhli nej-

novější komunikační kanál naší obce,
Mobilní Rozhlas – Zlepšeme Česko. Po
naskenování přiložených QR kódů, příslušných k vaší mobilní platformě, budete přesměrováni do oficiálních obchodů
a můžete si aplikaci zdarma přímo stáhnout a instalovat. V této aplikaci se dozvíte spoustu užitečných a zajímavých informací z dění v naší obci. Již v ní proběhla
i první anketa, jak popsat naši obec na
tabulku KČT. Nyní je již tabulka ve výrobě. Další ankety budou přibývat, chceme
znát váš názor. Mějte informace na dosah
ruky, používejte aplikaci Zlepšeme Česko.

aplikace pro Android

aplikace pro iOS

Ulice Vltavská
Podařilo se nám zbudovat novou zelenou plochu pro různorodé využití v dolní Řeži, pod relaxační zónou

u ulice Vltavská. Dlouhá léta byl pozemek neudržovaný, po posledních
povodních na něm zarůstaly různé
větve, a byl značně nevzhledný. Obec
se před pár lety tento pozemek koupila a nyní se nám podařilo jej zkrášlit.
Velké poděkování patří technické četě
obce Husinec, která provedla vyčištění
pozemku. Z lomu Klecany jsme dostali
kámen, který pomůže vsakování vody
u ulice Vltavská. Po dohodě se společností SUDOP jsme odvezli na tento pozemek hromadu hlíny z Červené
Skály, která kazila svým vzhledem příjezd do obce. Vše jsme nechali rozhrnout a uválcovat. Město Klecany nám
v rámci sousedské spolupráce věnovalo
hlínu vhodnější pro osev travou a místní zahradnictví FLOS se zdarma ujalo
finálního zkultivování a osetí travou.
Počasí po osetí nám přálo a nyní je již
plocha krásně zelená. Pevně věřím, že
nám všem bude plocha dělat radost nejen při obecních akcích, ale i při sportu
a obyvatelům ulice Vltavská jsme zpříjemnili výhled z oken. Za ztížené pod-

Ulice Zahradní
MěÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, odbor dopravy na základě dopravně inženýrského opatření stanovil
přechodné dopravní značení na dobu
jednoho měsíce v ulici Zahradní. Značení bylo instalováno na zkušební dobu
od 10. 4. 2019 do 10. 5. 2019. Praktické
zkušenosti se zavedením tohoto omezení ukázaly, že zjednosměrnění ulice
Zahradní doprovázely zmatky, kolizní
situace a další komplikace. Navíc docházelo ke zbytečnému navýšení dopravy v této ulici z důvodu mnohem
delšího úseku nutného k vyjetí na ulici
Hlavní od trvale žijících občanů, v této
ulici podnikajících občanů i návštěvníků a dopravní obsluhy. Drtivá většina
cyklistů toto dopravní značení zcela
ignorovala.
Obecní úřad Husinec během této
zkušební doby přijal několik ústních
i písemných stížností na tento stav.
Stížnosti se nám jeví jako opodstatněné, vyjadřující většinový názor občanů
žijících v okolí dotčené lokality.

Vedení OÚ se přiklání k většinovému názoru obyvatel dotčené oblasti a zavedení trvalého zjednosměrnění ulice Zahradní nedoporučuje.
Praktické zkušenosti ukázaly úskalí
tohoto řešení a spíše ukazují na nutnost stavebního řešení pro parkování vozidel návštěvníků i dopravní
obsluhy na pozemcích podnikatelů
a stavební zlepšení ulice Zahradní.
Údržba zeleně
Opět žádáme občany, aby provedli ořez
porostu, který zasahuje z jejich pozemků do chodníků a komunikací. Nejenže
tím činíte chodníky méně průchodnými, ale zároveň nutíte chodce používat
pozemní komunikaci k chůzi. Zelené
porosty čnící do pozemních komunikací značně snižují možnost průjezdu
nejen osobních vozidel, ale i nákladním vozidlům svážejícím komunální odpad. V mnohých případech pak
snižují rozhledové podmínky v křižovatkách. Věřím, že všichni chceme žít
v upravené obci a společnými silami ji
mít upravenou můžeme. Předem děkujeme za pochopení a spolupráci.
Tomáš Pfeifer

Developerské projekty v Husinci,
Řeži
Ohledně agendy nové výstavby velkých rezidenčních projektů v naší
obci se od minulého zpravodaje neudálo mnoho zásadních změn.
Ve věci výstavby 15 rodinných domů
v lokalitě pod ulicemi Slunečná
a U tří jezevčíků došlo k jednáním
s investorem projektu. Řešila se otázka realizace geotermálních vrtů a záruk investora, že nedojde k narušení
zdrojů podzemní vody a její ztrátě
z okolních studní. Dále se diskutovaly stavebně technické otázky tak,
aby výstavba znamenala co nejmenší zásah do práv stávajících vlastníků
(umístění domů, jejich výška, oslunění) a problematika krajinného rázu.
Zástupci odboru životního prostředí
MÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav navrhují v jižní části plochy výsadbu vzrostlých stromů tak, aby došlo k pohledovému odclonění lokality
z vltavského údolí. Investora jsme
také požádali o příspěvek na chybějící veřejnou infrastrukturu v obci
v souladu s Pravidly pro jednání se
stavebníky. Investorovi byla zaslána
smlouva k připomínkám a nyní čekáme na jeho vyjádření.
Nově byla obci předložena zastavovací studie pro areál Polepšovny ducha.
Studie navrhuje do plochy umístit 12
rodinných domů. Jedná se o novou
rozvojovou lokalitu, u níž se od roku
2010, kdy byla plocha určena k zastavění, neudály žádné stavební přípravy,
a proto chceme další diskusi ohledně
této plochy vést i s ohledem na právě
vznikající nový územní plán.

ZASTUPITELSTVO

mínky během výstavby se omlouváme.
Všem podporovatelům děkujeme.
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Pravidla pro jednání se stavebníky
Na dubnovém zasedání zastupitelstva
obce byla plným počtem devíti hlasů
schválena Pravidla pro jednání se stavebníky. Smysl pravidel je naprosto
jednoduchý – naše obec má dlouhodobý problém s nedostatkem občanské vybavenosti. Nemáme dostatečnou kapacitu školky, abychom umístili
všechny děti tak, jak požaduje zákon.
Obec nemá tělocvičnu, ani společenský dům pro zájmovou činnost, plesy
a další veřejné akce. Až přestane fungovat Polepšovna ducha, nebude ani
kam zajít na film, zorganizovat koncert, větší přednášku, a tak je možné
pokračovat dále.
Výstavba takovýchto velkých projektů něco stojí. Připadá nám fér si na
rovinu říct, že pokud se má obec dále
rozrůstat, díky čemuž bude růst i poptávka na občanskou vybavenost, tak
je potřeba na tyto projekty přispět i ze
strany stavebníků. Jinak stávající deficit
občanské vybavenosti nejenže nedoženeme, ale bude se dále prohlubovat.
Nově schválená pravidla, jednoduše řečeno, stanovují příspěvek na občanskou vybavenost ve výši 1 000 Kč
za každý 1 m2 čisté podlahové plochy
bytu, rodinného domu (RD) nebo
stavby pro ubytování. Maximum je
150 000 Kč na jeden byt nebo RD. Pokud má RD více bytů, tak horní limit
150 000 Kč na RD neplatí. Pokud jsou
s projektem spojeny další vyvolané investice (např. vybudování příjezdové
komunikace apod.), budeme samozřejmě chtít od investora navíc také
odpovídající podíl na úhradu i těchto
nákladů.
Příspěvek se týká všech stavebníků, s výjimkou těch, kteří mají v obci

trvalý pobyt alespoň pět let. Důvod
tohoto omezení je prostý. Zaprvé,
máme zájem na tom, aby zde místní
lidé zůstávali a nechceme je zbytečně
„motivovat“ k tomu, aby si svůj domek
postavili raději než v Husinci nebo
Řeži v některé z vedlejších obcí jen
pro to, aby ušetřili na příspěvku. Zadruhé, nové domy staví v obci z drtivé
většiny „přespolní“. Za každého trvale
hlášeného obyvatele totiž obec získala
za posledních pět ze státního rozpočtu
zhruba 60 000 Kč. To při dvou až třech
lidech na RD zhruba odpovídá právě
částce 150 000 Kč. U nově příchozích
obyvatel – stavebníků tomu tak není.
Takovéto nastavení nám po pečlivé
úvaze a diskusi přišlo nakonec jako
nejrozumnější.
Není od věci připomenout, že jednání o nějaké formě příspěvku stavebníka do rozpočtu obce tady byla již
v minulosti – jen neměla jasná pravidla a postupy. To jsme se snažili změ-

nit a dát těmto jednáním jednotný řád.
Ostatně to podobně dělají i v dalších
obcích v okolí. Věřím, že se tento krok
ukáže jako správný.
Pozemek zpustlého sadu vedle školní
zahrady bude obecní
Obec vyhrála veřejnou soutěž o nejlepší nabídku na koupi pozemků vedle školy. Obec měla o koupi daných
pozemků o rozloze téměř 2 900 m2
zájem dlouhodobě, ale doposud jeho
prodeji bránily právní překážky. Ty
nyní odpadly a likvidátorka vlastníka pozemků vyhlásila na jejich prodej veřejnou soutěž. V té uspěla naše
obec s nabídkovou cenou 2 001 001 Kč.
K podpisu smluv by mohlo dojít ještě
do letních prázdnin. Pozemky chceme
využít jednak pro přístavbu tělocvičny
ke škole, jednak pro sport a rekreaci
a možná někdy v budoucnu i jako zázemí přívozu do Žalova.
Martin Dymáček

Zastínění dětského hřiště na Červené skále
navrhovatel: Silvie Švarcová
Cílem projektu je zastínit v letním období dětské hřiště na Červené skále, které
je vystaveno celodennímu slunečnímu svitu. Tím se zvýší jeho využívání i v horkých dnech, kdy se sluncem rozpálené hřiště nedá prakticky využívat.
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PA R T I C I PAT I V N Í R OZ P O Č E T – P R O J E K T Y

Nový zvon do řežské kapličky
navrhovatel: Veronika Matoušková
Instalací pravého kovového zvonu, který nahradí stávající reproduktory, bude
pozdvihnut kulturní život v obci – zvon svolává ke společné oslavě nejen církevních svátků, je také časovým znamením denní doby.
Pumptracková dráha pro všechny (přípravné práce a zpracování projektu dráhy)
navrhovatel: Jana Miléřová
Pumptrack je jedinečný typ sportovní dráhy, který používá pohyb nahoru a dolů jako
hnací sílu namísto šlapání/odrážení. V naší obci je celkově nedostatek příležitostí pro
aktivní trávení volného času a sportovní vyžití zejména starších dětí a dospívajících.
Pingpongové stoly
navrhovatel: Radka Vokatá
Podpora sportu. Cílová skupina jsou všichni obyvatelé včetně rizikové skupiny teenagerů. Umístění dle rozhodnutí obce, ideálně po 1 ks v dolní Řeži, v horní Řeži
a v Husinci. Pro všechny občany od 5 do 100 let.
Výsadba stromové aleje Na Hlinkách
navrhovatel: Max Mohl
V době zvyšujících se teplot považujeme za velmi důležité, aby v této ulici vznikl
zdroj stínu a vlhkosti. Současně by toto místo mohlo nabízet možnosti setkávání,
pobytu a odpočinku. V naší obci veřejné prostory tohoto druhu chybí.
Grill point(y)
navrhovatelé: Lenka a Petr Mixovi
Grilovací plácky jsou místa setkání, sblížení, kde by se dalo nejenom grilovat,
či opékat špekáčky. Toto místo by mohlo být krajinným prvkem, kde se lidé zastaví při procházce, při jízdě na kole, nebo pochůzce s kočárkem, či se psem.
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NÁVRH NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU
JE NA SVĚTĚ
V nejbližších dnech (přelom června
a července) dojde ke zveřejnění návrhu nového územního plánu naší obce
a jeho předání dotčeným správním
orgánům k vyjádření.
Ještě před samotným zveřejněním
návrhu se v tomto článku pokusíme
připomenout principy, z nichž návrh
vychází a shrnout další kroky, které
nás v této souvislosti čekají.
Proč obec potřebuje nový územní
plán?
O zpracování nového územního plánu bylo rozhodnuto již v roce 2015
za předchozího vedení obce. Nicméně intenzivní práce na něm začaly
až na podzim roku 2018. Cílem bylo
připravit moderní urbanistický koncept, který bude reagovat na potřeby
a možnosti naší obce a její další rozvoj. A hlavně, který bude pamatovat
na to, že s rezidenční výstavbou musí
jít ruku v ruce i odpovídající rozvoj
občanské vybavenosti.
Důvodů, proč došlo k rozhodnutí
o přípravě nového územního plánu je
mnoho, níže připomínáme alespoň ty
nejpodstatnější z nich:
- Rozpor stávajícího územního plánu
s nadřazenými zásadami územního
rozvoje Středočeského kraje v ploše
na východ od silnice k zadní vrátnici
do ÚJV v horní Řeži;
- zpráva o uplatňování dosavadního
územního plánu zpracovaná Odborem územního plánování v Brandýse
nad Labem, která konstatovala, že
rozsah zastavitelných ploch vyme-

zených územním plánem značně
převyšuje současnou kapacitu obce
a její možnosti takto masívní výstavbu absorbovat a zajistit přitom
vyvážený a udržitelný rozvoj. Zpráva výslovně doporučila mj. zvážit
zmenšení ploch vymezených jako
zastavitelné, případně zvážit změnu
intenzity zastavění (všichni známe
dlouhodobý problém naší obce například s nedostatečnou kapacitou
školky a nedostatečnou občanskou
vybaveností vůbec);
- zpráva orgánu ochrany životního
prostředí k dosavadnímu územnímu
plánu doporučuje zvážit případné
odebrání některých nově navržených ploch pro bydlení, které jsou
mimo jiné navrženy i ve významném
krajinném prvku, kde mohutná zástavba není žádoucí;
- požadavky veřejnosti formulované

po široké veřejné diskusi ve Strategickém plánu obce. V něm byly (z hlediska územního rozvoje) definovány
mj. následující priority, na kterých
občanům záleží:
- nastavení únosné míry zastavěnosti území, odolávání tlakům na
intenzivní rozvoj bytové výstavby
a usměrňování bytové výstavby se
zřetelem k velikosti obce a kapacitě
navazující infrastruktury, omezování rozrůstání obce mimo zastavěnou oblast;
- péče o veřejná prostranství,

rozšiřování plochy veřejné zeleně a (zejména v místech s hromadnou bytovou výstavbou) vytvoření pěšky dostupných míst
zeleně určených pro relaxaci
a rozšiřování možností vedení cest
přes obec, tj. zlepšení prostupnosti
území;

Požadavky na nový územní plán
uvedené v jeho zadání z roku 2016
Na uvedených základech vzniklo
v roce 2016 velmi ambiciózní zadání územního plánu, které bylo doplněno na začátku tohoto roku (2019)
tak, aby územní plán mohl obsahovat
prvky regulačního plánu. To by mělo
vést k zefektivnění celého procesu
územního plánování.
Zadání územního plánu zpracovateli
územního plánu ukládá:
- prověřit možnosti obce z hlediska
cílového návrhu cca 1 700 trvale bydlících obyvatel v roce 2030, což odpovídá vymezení ploch pro umístění
cca 150–220 bytů a z toho vyplývající
požadavek na redukci nebo účinnější regulaci využití zastavitelných
ploch definovaných stávajícím územním plánem;
- závazně podmínit realizaci obytné
zástavby v rozvojových zastavitelných
plochách investicemi do veřejné infrastruktury;
- vytvoření jasné, plynulé a logické
hranice zástavby v břehových částech
podél Vltavy ohrožených záplavami,

tak v částech sousedících s plochami
lesů a polí;
- doplňovat všechny formy obytné
zástavby dostatečnou výměrou klidových veřejných prostranství – nad
rámec minimálních výměr daných
vyhláškou;
- vytvořit koncepci veřejných prostranství a veřejné zeleně a zvážit
vhodné umístění prostoru pro shromažďování (návsi či náměstí) v centru obce;
- vytvořit a zlepšit podmínky pro
každodenní sport a rekreaci v rámci
sídla a v jeho bezprostředním krajinném zázemí;
- vytvořit kvalitní koncepci krajiny,
včetně hledání příležitostí pro zřízení nových ploch a pásů zeleně s možností využití pro nenáročné formy
krátkodobé rekreace.
Jaké nyní budou další kroky?
Na přelomu června a července 2019
dojde ke zveřejnění návrhu na úřední
desce obce k připomínkám veřejnosti
a k doručení návrhu územního plánu
dotčeným orgánům k tzv. společnému projednání. K připomínkám mají
občané lhůtu (zjednodušeně řečeno)
45 dní ode dne jeho zveřejnění. Připomínky veřejnosti a dotčených orgánů budou následně zapracovány do
návrhu. Někdy v průběhu druhé poloviny roku 2019 pak bude zveřejněn
upravený návrh, který bude předložen
veřejnosti k veřejnému projednání –
to je z hlediska veřejnosti ta nejpodstatnější část celého procesu.
Následovat bude opět prostor pro
veřejnost k námitkám a připomínkám, které budou opět zpracovány
a případně podle nich bude uprave-

na finální podoba územního plánu.
Teprve ta bude předložena zastupitelstvu ke schválení.
Jak je z uvedeného vidět, máme před
sebou ještě dlouhou cestu a finální
podoba územního plánu ještě není
ani zdaleka hotová. Návrh územního
plánu je zatím skutečně pouze návrh
a jsme, obrazně řečeno, teprve na star
tovní čáře. Věříme však, že předkládaný návrh je dobrým výchozím bodem k tomu, abychom pro obec získali kvalitní a moderní územní plán,
ve kterém budou na prvním místě
především zájmy samotných občanů.
Návrh územního plánu bude zveřejněn samozřejmě také na obecní
webové stránce a k dispozici bude
rovněž k nahlédnutí přímo na obecním úřadě. V průběhu července bychom na obecním úřadě chtěli jednou
týdně (předpokládáme, že v pondělí)
poskytovat konzultace k návrhu pro
veřejnost. Snad se nám takto podaří mnohé vysvětlit a v další diskusi vše doladit tak, aby s výsledkem
bylo spokojeno co nejvíce občanů.
O všech dalších krocích budete včas
informováni.
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-získávání strategických pozemků, dobudování občanské vybavenosti, zlepšení dopravní obslužnosti a vytvoření fungujícího modelu parkování. Ploch, které mohou být v současné době zastavěny, je v obci skutečně mnoho;
v zásadě jde o veškeré volné plochy uvnitř a na okraji obce. Většina z nich je uvedena na obrázku
a vyznačena šrafovaně či rastrovaně (zhruba zvýrazněno modrým
kruhem).

Dokumentace a podrobnější údaje
jsou dostupné na webových stránkách obce Husinec v sekci Územní
plán obce -> Nový územní plán.
https://www.husinec-rez.cz/obec727b/uzemni-plan-obce/novy-uzemni-plan/
Martin Dymáček
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OTEVÍRÁME OBECNÍ ÚŘAD UMĚNÍ
Abyste si chvíle na obecním úřadu při
vyřizování svých záležitostí zpříjemnili, otevřeli jsme dveře úřadu umění,
a poskytli tak prostor místním nadaným občanům, kterých je v naší obci
bezesporu mnoho. V polovině května
jsme malou vernisáží zahájili první
uměleckou výstavu obrazů a designu.
Organizace se ujali a svá díla nabídli
bratři Adam a Jakub Češpivovi, studenti designu, a paní Jarmila Králová,
kterou mnozí znají z ateliéru na Červené skále. Paní Králová nabídla své ob-

razy a bratři Češpivovi se chopili jejich
výběru, instalace a celkového pojetí
výstavy svým mladým tvůrčím pohledem. Myslím, že výsledek stojí za to.
Smyslem celé akce je poznat naši
místní uměleckou komunitu, vzájemně se sdílet a poznávat například právě
prostřednictvím vlastní tvůrčí práce.
Budu ráda, když se tato výstava stane
impulsem všem místním, kteří se umění věnují, aby se s námi o ně nezdráhali
podělit. Všichni jste srdečně zváni!
Veronika Kristová

T R ÁV N Í K Y – S E K AT Č I N E S E K AT ?
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Vážení sousedé a spoluobčané, vzhledem k množícím se dotazům, proč zůstávají některé travní plochy v majetku obce neposekané, či jsou posekané
nedostatečně a nepůsobí esteticky, bychom rádi uvedli pár důvodů a možná
pro některé z vás – majitele zahrad –
i několik námětů k zamyšlení.
Jedním z nejdůležitějších důvodů
pro to nechávat trávník delší (což je
i doporučením Ministerstva životního
prostředí) je ten, že krátce sečený trávník ztrácí jednu ze svých hlavních funkcí, kterou je jeho schopnost zadržovat
v půdě vodu – mimo jiné i díky tomu,
že nebrání slunečním paprskům v pronikání přímo k půdě. Důsledkem menší
schopnosti zadržovat vodu pak může
být i výskyt bleskových lokálních povodní – voda po holé zemi steče, místo
aby se vsákla. Vzhledem k extrémnímu
suchu a nedostatku srážek, jež v posledních letech panují (a v naší obci zvlášť),
nabývá právě toto na závažnosti.

Kratší tráva vyžaduje i častější a nákladnější „údržbu“ ve formě umělého
zavlažování, bez které rychle usychá.
Vyšší trávník je naopak tomu odolnější, poskytuje přirozený prostor mnoha
živočichům a rostlinám (nízký a často sečený trávník je druhově chudý)
a v neposlední řadě může na někoho
působit i estetičtěji (byť to je otázkou
vkusu). Vyšší trávník má svůj podíl i na
ochlazování vzduchu v horkých letních
dnech a vytváření příjemnějšího prostředí.
Nejde o to mít z obce džungli (zeleň
podél cest a tam, kde by její výška mohla ohrozit bezpečnost lidí či motoristů
bude i nadále samozřejmě pravidelně
udržována), ale je třeba se zamyslet, jak
můžeme naše prostředí zlepšit a chovat
se hospodárněji.
Boj s vysycháním krajiny a hospodaření s vodou je dnes aktuálním tématem a problémem, jemuž se věnují nejen odpovědné orgány, ale jehož řešení

se snaží hledat čím dál více obcí a měst.
Naším společným cílem by mělo být
udržet v obci co nejvíce zeleně a k tomuto můžeme přispět my všichni.
Michal Horák,
komise životního prostředí

ŽIVOT V OBCI

V DRASTECH ROSTE NOVÝ KLÁŠTER
Do bývalého zemědělského dvora v Drastech, nedaleko Vodochod, se brzy nastěhují řeholní sestry. Místo si vybraly za své
nové působiště a již několik měsíců zde
budují svůj nový domov nejen pro sebe.
V areálu se počítá i s novým kostelem
a také prostorami pro rodiny a jednotlivce, kteří tu najdou potřebný klid, du-

ZPRÁVY Z KNIHOVNY
Co budete číst o prázdninách?
No přece KOMIKSY!
A abyste věděli, co si vybrat, co se může
líbit dětem i rodičům, že si můžete strip
napsat i sami a společně se u toho bavit,
to vám v knihovně

v pátek 28. června
od 16 hodin
poví Jakub Pinkava.
Akce je určená nejen dětem ve věku
od 6 do 12 let, ale také jejich rodičům
i prarodičům, kteří si společně s dětmi
čtou a u knížek se baví. Vždyť proč si třeba z těch nejkrásnějších prázdninových
zážitků nevyrobit rodinný komiks?
Jana Münzbergerová

chovní povzbuzení a příjemné místo
k procházkám.
Na úpravách dvora se podílejí i samotné řeholnice. O sobotách zde pořádají
brigády, při kterých čistí cihly z bouračky, vysekávají náletové dřeviny, upravují
terén a pálí shrabané klestí. Přiložit ruku
k dílu může každý. A protože sestry jdou
příkladem, jde o jedinečnou příležitost,
jak usměvavé řeholnice poznat „naživo“. Sestry z řádu bosých karmelitek žijí
uzavřené od okolního světa a „mezi lidi“
smějí vycházet jen tehdy, když k tomu
mají nezbytný důvod, jako úřední jednání či návštěva lékaře. Posláním sester je
modlitba za svět a za konkrétní úmysly,
které jim lidé svěří.
Bosé karmelitky přivedla do Prahy
sestra Marie Elekta od Ježíše (1605–
1663), vlastním jménem Kateřina Tramazzoli, rodačka z italského města Terni.
Sestry vystavěly klášter u kostela sv. Josefa v dnešní Josefské ulici na Malé Straně.
Odtud však musely koncem 18. století
odejít. Když se po deseti letech směly vrátit z exilu, byl jim přidělen klášter
u kostela sv. Benedikta na Hradčanském
náměstí. V roce 1950 byly odtud komunistickým režimem opět vyhnány, až
v roce 1991 jim byl objekt opět vrácen.

Letos na podzim sestry opustí své dosavadní sídlo na pražském Hradčanském
náměstí, kde sídlí již dvě stě let ve velkém
domě s nevelkou zahrádkou. Podle doporučení jejich řádové světice Terezie z Ávily tomu má být ale přesně naopak – dům
má být přiměřený, ale obklopen velkou
zahradou. A navíc prý na Hradčanech
kvůli davům turistů bývá dosti rušno.
Proto si sestry po dlouhém hledání za
nové sídlo vyhlédly právě Drasty. V listopadu se prozatím nastěhují do objektu
bývalého „zámečku“, který nyní opravuje
stavební firma. O pár let později řeholnice přesídlí do uzavřené kvadratury, která
vyroste spolu s kostelem na prostranství
uprostřed dvora. Její součástí bude i stávající památkově chráněná stodola. Zmíněný „zámeček“ se poté promění na dům
pro hosty. Součástí areálu bude také bytový dům a v ústraní vznikne poustevna,
určená k osamělému rozjímání.
Jan Oulík
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PĚŠKY NEBO NA KOLE ŠLAPU SI TO KU ŠKOLE
Zvýšil se počet obyvatel naší obce, zvýšil
se provoz, zvýšil se počet dětí, tím pádem se zvyšují i nároky na bezpečnost.
Od měsíce května probíhá akce za
podpory rodičů, obce, místní základní
školy a obecní policie Zdiby s názvem
„Pěšky nebo na kole šlapu si to ku škole“. Cílem je podpořit v dětech samostatnost, komunitní život mezi dětmi,
pomoci těm, kteří mají chuť chodit do
školy pěšky, ale nechtějí chodit sami
a v neposlední řadě omezit ranní provoz
automobilů a zvýšit bezpečnost. Celou
akci jsme spustili hromadným choze-

ním dětí do školy, kdy rodiče pravidelně
stáli u přechodu na nejfrekventovanějších místech a hlídali bezpečnost.
4. a 5. června pak proběhla dopravně bezpečnostní akce, která na projekt
„Pěšky nebo na kole šlapu si to ku škole“ navázala. Děti společně s obecní
policií Zdiby dohlížely na dodržování
pravidel silničního provozu, měřily
rychlost jízdy vozidel projíždějících
obcí a rozdávaly řidičům „smajlíky“ či
„mračouny“. Celá akce byla zaměřena
především na prevenci, a to zejména
chodců v silničním provozu, dodržová-

ní zásad pro správné přecházení vozovky a na respektování pravidel silničního provozu řidiči motorových vozidel
vůči chodcům.
Všem, kteří nám s akcí pomohli
a pomáhají, patří velký dík a dětem velká pochvala.
Celá akce však není určena jen dětem
a jejich rodičům. Je to akce, která má
oslovit hlavně nás dospělé. My jsme ti,
kdo za bezpečnost v naší obci zodpovídáme. Děti nám to touto cestou připomínají. Tak jim pojďme být příkladem.
Lucie Dražilová, Veronika Kristová

ŠKOLA A OBEC
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Informace k novému školnímu roku
2019/2020
Školní rok 2019/2020 začíná 2. 9. 2019.
Již v tuto chvíli je zajištěn potřebný počet pedagogů pro každou třídu. Dále
hledáme asistenta pedagoga pro třídu
první. V příštím školním roce budeme
mít též speciálního pedagoga ze Šablon II. v rámci dotací z EU a díky skupině
MAS Nad Prahou sdíleného logopeda,
který bude působit v naší MŠ, individu-

álně pracovat s dětmi, edukovat rodiče
a podporovat pedagogy. V mateřské
školce budou otevřeny dvě třídy.
Dotační program pro předškolní
vzdělávání
Na květnovém zasedání zastupitelstva
obce byla schválena aktualizace a pokračování dotačního programu pro předškolní vzdělávání. Jedná se o podporu
dětí, které k 31. 8. 2019 dosáhnou tří let

věku a nedostaly se do místní mateřské
školy. Rodiče těchto dětí si mohou zažádat o příspěvek obce na předškolní
vzdělávání v lesní školce nebo Klubíku Cesta Nad Údolím, který činí 50 %
z úplaty za docházku v daném měsíci,
nejvýše však 4 500 Kč. Přesné znění dotačního programu včetně vzoru žádosti
a smlouvy naleznete na stránkách obce
v sekci „Školství“.
Veronika Kristová

Tak a je to za námi! 15. dubna proběhla
pro naše žáky základní školy poslední
lekce ledního bruslení na zimním stadionu v Kralupech nad Vltavou. Po ledové ploše se po dobu tří měsíců Bavilo,
Radovalo se, Učilo se nové věci, Slalomovalo, Lítalo za pukem, Efektivně se navzájem pomáhalo, Naslouchalo radám,
I jiné věci dělalo téměř sto nadšenců.
První rozjezdy byly určitě náročné, ale odměnou za trpělivost, snahu
a vynaložené úsilí jim byly viditelné
pokroky, nám zase na druhou stranu
spokojené děti. Na ledové ploše jste
mohli spatřit nejen zapálené hokejisty,
kteří se honili za pukem a stříleli jeden
gól za druhým, ale také budoucí krasobruslařky zdokonalující techniku
ovládání bruslí. A nesmíme zapomenout na ty, jež v únoru poprvé stanuli na bruslích a za pomocí hrazdičky
pokořili mnohokrát zimní stadion
a nakonec svoji dřevěnou oporu „zahodili“ za mantinel.

Během poslední lekce všichni změřili svoje dovednosti a síly sami se sebou v bruslařském trojboji. Projeli slalom, podjeli záludné překážky a nakonec se snažili střelit
gól. Závěr patřil diskotéce na ledu. Každý
byl odměněn nejen dobrým pocitem, ale

i diplomem a zlatou čokoládovou medailí.
Děkujeme všem, kteří našli odvahu vstoupit na led (žáci i učitelé), ale i těm, kteří
jim to umožnili (rodiče, vedení školy).
Bruslení třikrát zdar!
Lucie a Petra, asistentky ZŠ

ŠKOLA A ŠKOLKA

ŠKOLNÍ BRUSLENÍ

V Ý T V A R N Ý A T E L I É R J A R M I LY K R Á L O V É
Výtvarné kurzy pro děti v našem ateliéru
jsou vedeny unikátní metodou. Mají daleko větší význam než jen výuku malování.
Dětský mozek vytváří při malování další
potřebná spojení. U nás děti rozvíjejí svou
tvořivost, kterou využijí v budoucnosti
v mnoha oblastech.
I v příštím školním roce budou pokračovat výtvarné kroužky v ateliéru dětí od
3 let a od 6 let. Hlásit se můžete průběžně
emailem nebo telefonem. Také máme poslední volná místa na táboře od 19. 8. 2019

a jedno místo od 26. 8. 2019. Děti budou
mít bohatý výtvarný program, hry i výlet.
Dospělí, nebojte se přijít za námi do
ateliéru malovat i vy, nebo se jen podívat
a strávit příjemný večer. Čeká vás výborná
parta, pohoštění, barvy a tvorba. Pomůžeme vám vymyslet a doladit obrazy pro Váš
interiér, protože obrazy přinášejí život.
Děkuji paní starostce a zastupitelům,
že vás mohu pozvat do nově vzniklé galerie na obecním úřadě podívat se i na
mou výstavu, která zde bude ještě celé

září. Součástí jsou i objekty mladých studentů designu Adama a Jakuba Češpivových. Obrazy změnily prostředí obecního
úřadu a mohou rozzářit i vaše domovy.
Těšíme se i na další výstavy, třeba právě tu
vaši a nenechte si ujít další vernisáž. Díla
našich malířek budete moci shlédnout na
podzimní výstavě žáků ateliéru právě na
obecním úřadě.
Jarmila Králová
www.obrazykralova.cz,
jarmila@obrazykralova.cz
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ROZHOVOR

C Y K L I ST K A V E N D U L K A ST R A K ATÁ
narodila se 16. 1. 2007 ve znamení odhodlaného a cílevědomého Kozoroha
Od malička se spolu s rodiči věnovala aktivně sportu, zejména běhu a cyklistice. Má o 3 roky mladšího bratra Šimona, který rovněž závodí za Duklu v cyklistice. Začátky nebývají jednoduché, nicméně Vendulka se do toho opřela s elánem a odhodláním sobě
vlastním a systematicky postupovala kupředu. Začínala v klecanském oddíle BSK Racing v roce 2011.
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Po několika fenomenálních úspěších
ji v roce 2017 pozval klub Dukla Praha
Cycling do svého týmu, aby dále rozvíjela svůj talent a měla všestrannou přípravu a profesionální zázemí pro další
sportovní rozvoj.
Přehled největší úspěchů od začátku
kariéry:
- Nejmladší půlmaratonkyně v ČR
-	Třetí místo v celkovém pořadí Pražského poháru
-	Dvě první místa a jedno druhé v Českém poháru na dráze
Přehled největších úspěchů za poslední sezónu:
-	Třetí místo v celkovém pořadí Pražského poháru

-	První místo v silničním závodě VC
Hlohovce
-	Dvě první místa a jedno druhé v Českém poháru na dráze
Běžný den trénujícího sportovce včetně školních povinností vypadá následovně. Vendulka vstává do školy
v 6.30, dojíždí do Dolních Chaber, ze
školy se vrací kolem 13.30, poté vypracovává domácí úkoly, odjíždí na
trénink do Prahy v 15.00, domů z tréninku se vrací ve 20.00. V pondělí má atletiku, kompenzační cvičení
a plavání, v úterý trénink horských kol
(trať na Zličíně a další varianty v okolí
Prahy), ve středu následuje objemová
příprava na silničním tréninku, ve čtvr-

tek má volno před závody, a pátek až neděli tráví celá rodina na závodech.
V den závodu celá rodina vstává brzy
a přesouvá se na místo (v případě vzdálenějších míst vyráží den předem). Před
závodem následuje porada s trenérem
a rozjetí cca 45 minut, poté trenér vydá
instrukce a závodnice jedou na poslední
prohlídku trati. Pak už následuje samotný závod, po závodě je nutné vyjetí na
uvolnění, poté se doplní energie a provádí hodnocení závodu. Po týmových
povinnostech se schází závodnice dohromady i s ostatními týmy a mají volnou zábavu.
Výživa sportovkyně: žádnou speciální
úpravu stravy Vendulka nemá, pouze ve-

OTÁZKY:
• Vendulko, jak se přizpůsobuje režim
celé rodiny tvému sportovnímu vytížení?
Přizpůsobují se naprosto všichni členové rodiny, celá rodina žije sportem, bratr
Šimon rovněž závodí, ale jak sám říká:
jezdí hlavně pro zábavu a na pohodu:)

Jako nejmladší účastnice
v historii absolvovala
běžecký půlmaratón
17. září 2016 a je zapsána
v České knize rekordů.
• Co děláš, když netrénuješ?
Mám svoji malou laboratoř na pokusy,
vařím módní slizy, se kterými potom dále
experimentuji. Další sporty, které mám
ráda, jsou hlavně individuální a adrenalinové. Největší kamarádky jsou cyklistky
a zájmy všeho druhu, co se točí kolem kola.
• Co bys chtěla poradit a doporučit sobě i
ostatním, kdybys znova začínala?
Všechno jde, ale nic není hned. Já bych
neměnila nic. Máme v Dukle skvělou partu, která je důležitá. Mám skvělou podporu rodičů, kteří mi pomáhají v krizi. Je
potřeba vydržet a postupně si klást větší
cíle. Hlavní je, že se pořád mám na co těšit
a moc mě to baví.
• Co by tvoji rodiče chtěli poradit a doporučit ostatním rodičům dětí, kteří by chtěli
ve sportu uspět nebo začít?
Rodiče musí držet spolu a celá rodina
táhnout za jeden provaz. Cesta k úspěchu není jednoduchá, a i neúspěch může
pomoci k dalšímu rozvoji.
• Co Tě nejvíc těší, baví a motivuje pro další postup?
Mám ráda technické tratě, které nebývají jednoduché, a těší mě, když si najdu

ideální stopu. Po každém dobrém tréninku
i závodě mám z toho radost.
• Kam bys jednou ráda profesně směřovala?
Ráda bych se stala profesionálním jezdcem. Po ukončení závodění bych ráda
byla trenérem nebo manažerem v profesionálním cyklistickém týmu.
• Na co by se bratr Šimon zeptal svojí sestry, co se od ní ještě nikdy nedozvěděl?
Šimon: Vendy proč jsi tak dobrá?
Vendulka: Protože trénuji, jsem odvážná
a nejsem líná.
• Co by se zeptali rodiče svojí dcery Vendulky?
Rodiče: Jak je možné, že už Ti nestačíme
v tempu?
Vendulka: Smích… nevezu přebytečná
kila.
• Co má sportovní rodina nejbližšího
v plánu a jaké závody v této sezóně ještě
Vendulku čekají?
3 české MTB poháry, 3 Pražské poháry,
Mistrovství ČR v Hlinsku, což je nejdůležitější závod sezóny.
• Největší sportovní přání a vzor:
být mistryně světa v horské cyklistice,
mým velkým idolem je Emily Batty.
• Komu dalšímu od nás z vesnice by Vendulka předala štafetu na další rozhovor
a na co by se chtěla zeptat?
3 otázky pro Ondru Pavlíčka, hokejistu:
Jak dlouho se věnuješ hokeji?
V které hraješ lajně?
Čeho bys chtěl dosáhnout?
Za redakci zpravodaje přejeme Vendulce
mnoho zasloužených vítězství a osobních
úspěchů!
Na další rozhovor, tentokrát s Ondrou Pavlíčkem, hokejistou, se můžete
těšit v dalším čísle zpravodaje.
Veronika Kocurová

ROZHOVOR

čer před závodem se nejí maso a ráno žádný mléčný výrobek kvůli svalové únavě.
Servis a vybavení: celkem 4 druhy
kol: horské kolo, na kterém se jezdí XCO
olympijské cross country v těžším terénu, cyklokrosové kolo – závody se jezdí
podzim-zima venku po tratích loukách,
přes překážky, schody. Dále dráhové
kolo, které je bez brzd a má jeden pevný převod (halové závody), silniční kolo
pro silniční závody, kde mladší žákyně
jezdí okruhy 16–20 km.
Doma má Vendulka celkem 3 další
trenažéry (běhací pás, ergometr, válce),
výbavu na sjezdové lyže, běžky, plavání,
atletiku dovnitř a ven, boty, oblečení.
Sezónní náklady nejsou nejmenší,
a tak je dobrá každá podpora, rodiče
i prarodiče se obětavě s nadšením zapojují.
Péče: tatínek je masér, provádí regeneraci po závodech, maminka zajišťuje
praktické věci jako je strava, organizace
balení a přesunů atd.
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VÍTÁM PO ČTVRT ROCE NAŠE FANOUŠKY A FANYNKY!
Sezona je v plném proudu, a proto bych chtěl všechny informovat o naších výsledcích, chodu klubu a o přípravách na oslavy
90 let založení klubu. Děkuji všem, co se o fotbal zajímají a podporují, a neméně sponzorům!
A mužstvo
Po pilné zimní přípravě nám začala jarní
sezona. Na první zápas s týmem Klecan B
jsme šli se vztyčenou hlavou a nadějí na
tři body. Prohra 2:0 nás vrátila nohama na
zem. Soupeř nebyl lepší, ale byl bohužel
produktivnější. První domácí zápas s Velení byl druhý zásah do černého. Prohra
3:6. Tentokrát musíme přiznat, že soupeř
byl nad naše síly. Zlepšená hra, dobrý výkon a vítězství 1:5 na půdě Nehvizd B nás
posunulo na vítěznou vlnu. Druhý domácí
zápas a výhra nad Novou Vsí 10:1. Atraktivní fotbal se spoustou gólů se divákům
líbil. Na horké půdě Vodochod se těžko
získávají 3 body. Po výborném poločase
nás naše vedení 3:0 trochu ukolébalo, a
tak konečný hvizd rozhodčího za stavu 4:3
byl pro naše borce vysvobozením. Domácí zápas se silným soupeřem Spartakem
Čelákovice. Oboustranně výborný fotbal
s výsledkem 3:1 pro naše fotbalisty nám
dával naději do dalšího zápasu s vedoucím
mužstvem tabulky Klíčan B. Po hrubých
chybách jsme v 10. minutě prohrávali 3:0.
V prvním poločasu byl dílčí výsledek 6:0.
Konečný výsledek 8:2 byl obrazem naší nemohoucnosti v tomto zápase. Po debaklu
jsme jeli do Sluštic. Poslední tým tabulky
znamenal naší suverénní výhru 0:12. Kdy-

by našim fotbalistům nezvlhnul střelný
prach, mohl být výsledek ještě vyšší. Domácí zápas s týmem Lázně Toušeň. Vedli
jsme 3:1 a tak konečná prohra 3:4 nás velice mrzela. Tým Panthers Čelákovice se
na další zápas nesešel a kontumační výhra
0:3 zajistila 3 body pro nás. Zatím poslední
domácí zápas s Líbeznicemi B a výhra 4:2
byla zasloužená.
Stará garda
Tým SG hrál pár přípravných zápasů. Mratín-Řež a plichta 2:2 nás velice potěšila.
Odveta na domácím hřišti a jistá výhra našich starších borců 8:5 byla víc než zasloužená. Venkovní zápas v Libčicích a opět
výhra pro nás 1:2. Jen tak dále! SG odjíždí
na silně obsazený mezinárodní turnaj do
Bratislavy. Tak držíme palce a očekáváme
umístnění na bedně.
Přípravy na oslavy 90 let založení našeho
slavného fotbalového klubu jsou v plném
proudu. 22. 6. proběhnou oslavy na hřišti. Od 10 hodin turnaj mini přípravky. Ve
13 hodin nastoupí Stará garda proti týmu
Milčice. Od 16 hodin nastoupí A tým proti Mratínu. Od 18 hodin bude živá hudba
k tanci a poslechu. O všech výsledcích vás
budu informovat v dalším vydání.
prezident klubu Stanislav Strnad

SK Husinec-Řež – junior
Letos kluci začali hrát první soutěžní sezónu mladší přípravky pro ročníky 2010
a mladší. V soutěži je 6 týmů, které pořádají
na domácím hřišti turnaj, kde si zahrají systémem každý s každým. Body se z jednotlivých turnajů sčítají a po posledním bude
následovat vyhodnocení jarní soutěže.
Děkuji všem zúčastněným za pomoc
při pořádání domácího turnaje, který se
skvěle vydařil.
Tabulka před posledním turnajem:
1 Čelákovice – 61 bodů
2 Hovorčovice – 53 bodů
3 Husinec-Řež – 48 bodů
4 Líbeznice A – 38 bodů
5 Klíčany – 13 bodů
6 Líbeznice B – 6 bodů
Trenér mladší přípravky Václav Srba
Foto: z prvního turnaje na hřišti SKK Hovorčovice

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

KUBB – SEZÓNA 2019 SE POMALU ROZ JÍŽDÍ
Před samotným startem tohoto nového kubbového roku jsme dostali možnost podílet se na akci Jarní
rozBĚH a jsme rádi, že se akce velmi povedla. Děkujeme těm, kteří se nebáli a přišli si s námi zahrát.
Tímto bych ráda poděkovala organizátorce Radce Vokaté za velmi příjemný den.
V dubnu jsme
odstartovali sezónu HUSINECkou ŘEŽbou, na
kterou se přihlásilo 14 týmů.
Nejlepší z našich
řad byl tým Kněžna (Standa a Jiřinka),
který se dostal až do finálových bojů,
ve kterých se jejich soupeřem stal tým
Našrot. Po poměrně chladném začátku
a prvním prohraném zápase se do hry
Kněžna opět dostala a nadšení fanoušci tak přihlíželi rozhodující hře. Tým
Našrot poznal první přemožitele v roce
2019 – Kněžna nezaváhala, svými výkony zvládla zvítězit a prvního letošního
vítězného finálového krále pokořila Jiřinka. Nutno dodat, že celkem tři týmy
z našich řad bralo první body do celkového žebříčku. A to je skvělé!
Ke konci května se konal, troufnu si
napsat, již tradiční 4. ročník Husinec

KUBB OPEN. Tohoto turnaje se zúčastnilo 18 týmů a první místo z loňského
roku přijel obhajovat tým Našrot. I když
bylo od rána slunečné počasí, tak v odpoledních hodinách jsme museli udělat
hodinovou přestávku kvůli dešti, kterou
hráči využili k občerstvení. Po zlepšení počasí týmy pokračovaly v bojích ve
vyřazovacím pavouku. Kousek od finále
byli Pinďové, kteří bohužel podlehli týmu
Našrot, a museli tak bojovat v levé části
pavouka alespoň o třetí místo. Ani tento
boj nevyšel, a nakonec se museli smířit
s 5. místem. Finále si opět zopakovali
Našrot, které v prvním zápase zaskočila Vršovka velmi rychlou první hrou,
a mohli se začít obávat o obhajobu 1. místa. Nakonec dokázali hru otočit a putovní
pohár si opět odvezli, k tomu také medaile a kapesné na zahraniční turnaje. Za
oba turnaje děkujeme Hospůdce U Hřiště
která se postarala o perfektní zázemí pro
hráče a fanoušky!

A co nás čeká v letních měsících?
Jak již víte z minulého čísla, začátkem
letních prázdnin česká výprava, včetně
členů našeho spolku, pojede bojovat
o nejlepší výsledky na ME do Belgie –
celkem cca 26 hráčů. A jen pro představu, momentálně je navýšena startovací
listina turnaje 1 vs. 1 na 200 hráčů! Navíc se několik členů spolku rozhodlo pro
ještě jednu účast na zahraničním turnaji
a pojedeme do Berlína na MS ve smíšených dvojicích!
Nezapomeňte nás sledovat na sociálních sítích, kde naleznete veškeré informace, a o letních prázdninách také
zprávy z těchto velkých zahraničních
turnajů.
Všem přejeme klidné, a hlavně slunečné, letní prázdniny.
Za HUSINEC KUBB
Katka Kohoutková
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JARNÍ ROZBĚH
To, co se od listopadu pomalu a velmi nezkušeně chystalo, a co jsme si tak trochu vysnili, se v sobotu 30. 3. stalo skutečností.
Historicky první Jarní rozBĚH!
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Za neuvěřitelně krásného počasí se na
fotbalovém hřišti v Řeži sešlo asi 30 organizátorů a 180 běžců. A kolik dalších
lidí, kteří fandili nebo se jen přišli podívat. Plácek u Hospůdky U hřiště doslova praskal ve švech a hlasité fandění
se neslo celou obcí podél Vltavy, protože tento den prostě „kdo má nohy,
běží… Husincem a Řeží. Na kondičce
nezáleží.“
Chtěli jsme nalákat běžce i neběžce,
mladé i ty nejmenší, starší i ty nejstarší, zkrátka všechny generace, aby mohli
běžet třeba prarodiče s vnoučaty nebo
klidně celá rodina se psem i kočárkem.
Aby se nikdo nemusel před nikým stydět, s nikým srovnávat a s nikým závodit. Proto jsme zvolili individuální starty, i když bylo jasné, že organizačně to
bude velmi náročné.
A díky tomu se nám snad úspěšně
podařilo naplnit motto „běh pro radost
a pro všechny“. Radost to opravdu byla!
Stačí se podívat na fotografie plné smějících se dětí, vítězných gest a rozzáře-

ných očí. Radost přinesla určitě také
krásná sběratelská medaile, která byla
připravena pro každého, kdo doběhnul
do cíle. A běhalo se hlavně společně.
Měli jsme 25 týmů a zapojila se většina místních sportovních klubů. Svůj
tým postavila fotbalová minipřípravka,
biatlon Klecany, volejbalisté z Klecan,
Husinec Kubb a 2 týmy i kroužek sportovní všestrannosti: Fast Boys a Iron
Girls. Zahanbit se nedaly ani ostatní
spolky, běžel s námi řežský ateliér, dětský klub Cesta nad údolím i maminky z Baby Café, které dokonce tlačily
kočárek. Měli jsme tu týmy rodinné
i vtipné, jako třeba Rychlíky a Rychlonožky, Lenochody, Růžový gang, Radioaktivní cukríky, Vždycky Kralupy,
nebo Husákovy děti. Bezkonkurenčně
největší účast měli místní hasiči, kteří
postavili hned 3 týmy: od nejmladších
Soptíků přes Hasičáčky až po dospělé
Hasiče, kteří všem vytřeli zrak, když
v plné polní nejen nastoupili na start,
ale i doběhli do cíle.

Díky místním nadšencům jsme
mohli všem účastníkům dopřát motivační rozcvičku, zdravotní dohled, domácí dobroty od osvědčených pekařek
a cukrářek, pamětní placky, nápoj v cíli,
profesionální fotografie, dětský koutek
a také krásný doprovodný program.
Pro větší bylo připraveno kubbové hřiště, děti se vyřádily na fotbalovém hřišti skokem přes překážky a hrami, a pro
zručné a zvídavé tu byl zábavný stánek
ÚJV Řež, a. s. Věřte, že nebýt ochoty
vás, sousedů, tato akce by nemohla nikdy vzniknout. A samozřejmě největší
dík za pořadatele – obec – patří hlavnímu partnerovi ÚJV Řež, a. s.
Kdož jste se zúčastnili a líbilo se
vám, přijďte příště zase. A kdo jste se
nezúčastnili, neváhejte, přijďte určitě,
ať již běháte nebo chcete s během teprve začít. Přijďte i pokud nepoběžíte,
ale půjdete pěšky. Protože tohle není
závod, to je běh. Jarní rozBĚH – běh
pro radost, pro všechny!
Radka Vokatá

SPORTOVNÍ DEN
PRO ŽÁKY ZŠ A MŠ HUSINEC
překážkový běh, skok z místa, kotouly,
člunkový běh, šplh a výskoky, hody míčkem na cíl, hod oštěpem i kladivem. Nebojte, používali jsme dětské plastové náčiní.
Největším lákadlem pro děti byla jistě opičí
dráha a baseballové odpaliště s metami,
míčky a pálkami, to děti opravdu zaujalo.
Začali jsme rozcvičkou, zahřátím a protažením, a pak se děti po týmech, které
byly barevně odlišené a smíšené z dětí různého věku, vrhly na jednotlivé disciplíny.
Hlavním cílem bylo, aby se děti všestranně
a bezpečně rozhýbaly a vyzkoušely i to, co
jim moc nejde. Všichni statečně zkoušeli všechny disciplíny za pomoci rodičů-lektorů, kteří měli za úkol instruovat děti
a pomáhat při zvládaní cviků. Hned ráno
začala skupina 3. – 5. třídy, před desátou se
k nám připojila školka, která absolvovala
jen jednodušší disciplíny, vhodné pro tuto
věkovou kategorii, kratší běh, skoky a kotouly, opičí dráhu, malé překážky a hody
míčky, ale přestože to nebylo v plánu, tak
děti chtěly zkusit i baseball a byly opravdu
nadšené. 1. a 2. třída mezitím byla v kongresovém centru a po desáté hodině se
skupiny na hřišti vystřídaly. Počasí nám
opravdu přálo, vysvitlo občas slunce, děti
si dopoledne užily a dospělí také. Někdy

jsme opravdu bojovali, abychom vše stihli
a děti udrželi v pohybu, ale myslím, že se
to podařilo. Děti obdržely kromě potlesku všech lektorů také barevné nátepníčky,
diplom za absolvování všech sportovních
disciplín a malé dárky z ÚJV Řež, a. s.
Chtěla bych poděkovat všem členům
spolku a akčním rodičům, kteří si vyhradili čas a věnovali se dětem. Především
organizátorům Tomáši Burianovi, Aničce
Červenkové (tým sportovní), Sabině Hniličkové a Pavlovi Kristovi (tým věda) a dále
všem lektorům na sportovišti, kteří zajistili dozor, občerstvení, cvičební pomůcky
a dodávali dětem kuráž – Lence Mixové,
Magdě Frýbortové, Janě Miléřové, Milanovi Vokatému, Zbyňkovi Kocurovi,
Markétě Skřípalové, Janě Štolcové, Lucii
Fišerové a Rudovi Kresovi za vyrobení diplomů pro děti, dále chci poděkovat všem
paním učitelkám, které pomáhaly s organizací přesunů dětí a paní ředitelce, že nám
tuto akci umožnila a podpořila nás.
V neposlední řadě díky kolegům v ÚJF
AV ČR, v. v. i. a ÚJV Řež, a. s., kteří zajistili
vědecký program, díky také panu Vlachovi, který nám otevřel Hospůdku U hřiště,
abychom měli hygienické zázemí.
Anna Macková

SPOLKY A SDRUŽENÍ

Spolek rodičů a přátel školy v naší obci
uspořádal 17. 5. tohoto roku sportovní den
pro žáky školy a školky. Naším cílem bylo,
aby děti prožily dopoledne plné pohybu,
vyzkoušely si svou rychlost, obratnost a naučily se, popřípadě zkusily nové sportovní
disciplíny a práci v týmu. Chtěli jsme pozvat všechny děti ze školy a školky, což by
organizačně se všemi dětmi najednou bylo
náročné, ale naskytla se příležitost současně si připomenout nestora a zakladatele
jaderných oborů v České republice pana
profesora Šimáně a výročí jeho nedožitých
100 let. Proto jsme pro školáky ještě naplánovali souběžně vědecké hraní a poznávání
společně s ÚJF AV ČR, v. v. i. a ÚJV Řež, a. s.
v kongresovém centru ÚJV Řež, a. s. Zde
školáci vyslechli krátkou přednášku, shlédli
krátký film o tom, co se v jaderných oborech zkoumá, a jak se využívá jaderná energie, a pak už je čekala spousta pokusů a her
na téma atom a jeho jádro, hledání ionizujícího záření apod. Děti vytvořily spoustu
tematických obrázků, které byly v kongresovém centru vystaveny.
Ještě na počátku týdne jsme měli velké
obavy, zda se akce uskuteční neb počasí
nám nepřálo, ale s nezdolnou vírou v naše
meteorology a jejich přesné předpovědi
i modely srážkových map, jsme ráno
v sedm na fotbalovém hřišti postavili pro
děti řadu disciplín. Děti si mohly vyzkoušet
vytrvalost při běhu na 1 500 m, rychlost při
sprintu na 90 m, obratnost na opičí dráze
(přeskoč, podlez, prolez, poběž a splň při
tom pár úkolů) a současně si vyzkoušet
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JARO PLNÉ VÝLETŮ
Letošní jaro už se chýlí ke konci, tak je načase se pochlubit, co všechno jsme podnikli.
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V neděli 31. března jsme se vydali na
výlet „Po druhém břehu“. Dojeli jsme
vlakem do Žalova, vystoupali na Levý
Hradec a dál pokračovali přes Řivnáč

na celodenní výlet. Přes Děčín jsme
dojeli do Benešova nad Ploučnicí, kde
jsme nejprve vystoupali na vyhlídku a
pak šli na prohlídku místního zámku.

a Stříbrník do úholičské Švestkovny,
kde jsme si užili lanové hřiště a opekli si buřty. Zastavili jsme se i na obří
houpačce a pak jsme se divokým lesem, téměř horským terénem dostali
dolů k řece. Do Řeže jsme došli pěšky
po břehu Vltavy.
Velikonoce letos připadly až na
druhou polovinu dubna, tak se dalo
na Knínici očekávat teplejší počasí.
Skutečnost ale předčila očekávání. Na
třídenní výpravu jsme vyjeli ve čtvrtek 18. dubna. Po jedné hodině jsme
dorazili do chalupy, odpoledne jsme
strávili čas hlavně venku na zahradě i
v lese. V pátek ráno jsme se vypravili

Odpoledne jsme pěšky pokračovali po
břehu říčky Ploučnice, zastavili jsme
se u vodopádu a u krásného jezu. Potom jsme vystoupali ke zřícenině hradu Ostrý. Došli jsme do Františkova
nad Ploučnicí, nakoupili občerstvení
a vlakem se vrátili zpět na Děčín.Večer
jsme si v jídelně zahráli hry, zasmáli se
u scének a zazpívali si písničky s kytarou.
V sobotu dopoledne nás čekalo tvoření velikonočních dekorací. Po obědě
jsme sbalili a uklidili chalupu a zbytek
času strávili na zahradě a na procházce. V Ústí jsme tradičně navštívili cukrárnu Barborka a pak už jsme vlakem

uháněli směr Řež. Velikonoční výprava se nám povedla, počasí bylo ukázkově letní a zážitky parádní!
V květnu už byl nejvyšší čas na
cyklovýlety. Na ten první jsme vyjeli
v neděli 15. května, bylo těsně po dešti, trochu chladněji, ale to nás neodradilo. Vzali jsme to přes Větrušický
sad a po polních cestách do Klecan.
Cestou jsme trénovali jízdu ve skupině a hromadné přejíždění silnice,
ať jsme připraveni na tábor. Pokračovali jsme přes Zlatý kopec do Čimic
a Draháňskou roklí na statek bohnické
léčebny, kde jsme si pohladili koně a
lamy. Sjeli jsme k Vltavě a podél břehu
dojeli až do Řeže, kde jsme se náležitě
odměnili U Hastrmana.
Další cyklovýlet v sobotu 25. května měl jako cíl cesty hrad Okoř. Podél kolejí jsme jeli do Libčic a pak nás
čekal velký kopec z Letek k silnici do
Úholiček. Přes Velké Přílepy a kostelík
v Noutonicích jsme dojeli k železničnímu viaduktu a podél Zákolanského
potoka konečně dorazili na Okoř. Jen
jsme zasedli na zahrádku místní hospůdky a objednali si limču, začalo pršet. Pod slunečníky jsme čekali skoro
hodinu, než se vypršelo. Zpátky jsme

malu balit na tábor. Opět jedeme do
Milčic u Blatné a kola bereme s sebou!
15. září bude TOM Řež pořádat velký
turistický závod „Tézetko 2019“ určený pro všechny děti od 7 do 15 let.

MYSLIVOST
– PROCHÁZKA S MYSLIVCI
V sobotu 6. dubna uspořádal Myslivecký spolek Zdiby – Klecany již tradiční Procházku s myslivci ve větrušických zahradách, tentokrát zaměřenou na práci s loveckými psy a seznámení s loveckými signály troubenými na borlici.
Sraz byl ve 14 hodin na fotbalovém
hřišti ve Větrušicích. Dostavilo se
26 dětí, 18 dospělých jako doprovod
a 10 členů mysliveckého spolku s 9 psy
loveckých plemen. Na zahájení zatroubil na borlici Mgr. David Hájíček
signál „Pozor“ ze souboru signálů od
prof. Dyka. Myslivecký hospodář Antonín Matějka přivítal účastníky a krátce
je seznámil s úlohou myslivců v ochraně a péči o zvěř v naší honitbě. Dětem
rozdal obrázky drobné zvěře, která se
z naší přírody bohužel pomalu vytrácí.

Pak se všichni přesunuli do zahrad, kde
členové spolku vůdci psů předvedli práci svých čtyřnohých přátel. Na vybrané
louce zatroubil trubač na borlici signál
„Uvítání“, který doprovodil zpěvem
„Vítáme Vás“ s krátkým představením
této tradice. Myslivecký hospodář seznámil účastníky s připravenou ukázkou vystavení a dosledu zvěře.
Tak jsme mohli vidět německého
krátkosrstého ohaře, jak dohledává
bažanta a pro zpestření také např. konev na vodu či lahev piva. To svědčí

Na trase 2,5 km vyznačené fáborky
bude 10 stanovišť s úkoly, zázemí závodu bude v Polepšovně ducha.
Jitka Kroupová
Foto: Na kolech na Okoř (nahoře),
Vyhlídka v Benešově nad Ploučnicí (dole)

o vynikajícím psím čichu. Výborné
vlastnosti a výsledek důsledného výcviku prokázal tento ohař též tím, že našel syrové vajíčko a v mordě jej přinesl
své paničce, aniž by ho prokousl. Svou
zdatnost v dosledu prokázali ještě další
psi, a to výmarský ohař, maďarský ohař,
jagd teriér, český fousek, dva kokršpanělé a německý křepelák. Štěně border
teriéra si získalo dětské diváky tím, že
si lehlo na záda a děti si ho mohly pohladit i na bříšku.
Při vystavování byla použita živá
křepelka. V okamžiku, kdy ji pes navětřil, strnul a postavením těla a hlavy
naznačoval místo, kde se skrývá. Myslivkyně křepelku vyzvedla, a tak se o její
osud nemusely děti obávat a mohly si ji
pohladit. Po skončení ukázek práce psů
následovalo několik dotazů od dětí a na
závěr opět troubení na borlici.
Těšíme se na shledanou při podzimní
procházce s myslivci a loveckými dravci.
Lubomír Smetana

SPOLKY A SDRUŽENÍ

to vzali kratší cestou a zastavili jsme
se v Úholičkách v oblíbené Švestkovně, opekli si buřty a podél řeky se pak
vrátili do Řeže.
V červnu máme před sebou ještě
jeden cyklovýlet a pak už budeme po-
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Z VĚDECKÉHO ÚDOLÍ
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KO B A LTO V É Z D R O J E V Ú J V Ř E Ž , A . S .
VYROBÍ MASO PRO MOŘEPLAVCE
I UMĚLECKÉ DEKORACE
Kromě energetických a medicínských
zakázek se v ÚJV Řež, a. s. řeší i řada
atypických projektů. Jedním z příkladů
je Oddělení radiační chemie a kvalifikace na prostředí, které má několik kobaltových ozařovačů. Ty slouží
hlavně pro simulaci podmínek provozů jaderných elektráren, ale možností
je více. Kobaltový zdroj vysílá záření
gama o síle, která – podobně jak RTG
nebo UV záření – nemůže předměty
aktivovat ani v nich zanechávat zdraví
škodlivé látky. Díky tomu se dá radiační servis využít i pro sterilizace materiálů, simulaci podmínek vesmírného
programu nebo experimenty s neživou
i živou přírodou.
Sterilní i konzervované
Jednou z nejobvyklejších zakázek jsou
sterilizace zdravotnického materiálu
pro nemocnice. Jde o různé přípravky
z vaty, gázy a dalších hmot, které nelze
sterilizovat běžným způsobem. Praktické využití našlo například i očkování
vysterilizované půdy/rašeliny rizobinem, který bez ostatních mikroorganizmů výborně prospívá. Výsledný biopreparát je oblíbeným zdrojem dusíku
pro tradiční i alternativní zemědělství
na našem trhu.
Netradičním využitím záření je výroba stabilních porcí masa. Ve speciálních obalech mohou po radiační sterilizaci ležet několik let třeba na Sahaře
a jsou stále použitelné. Takové balíčky

může využít armáda, osamělí mořeplavci, astronauti nebo „jen“ nemocní,
kteří potřebují sterilní potraviny.
Živá příroda v ozařovně
Vliv nízkých dávek záření na líhnivost
generací kachen se zkoumala pro studenty ZČU v Plzni. Kontrolní vzorek
neozářených vajec se pak vylíhl přímo
v laboratoři – pohled na kachní drobotinu ve vlhkostní komoře byl neobvyklý.
Radiace v umění
Specifickými kombinacemi podmínek
se dá změnit barva některých drahokamů, případně zlepšit šperkařské
vlastnosti. Takto se pokusně ozařovaly
třeba české granáty.
Velké oblibě se těší „blesky ve skle“
- dekorativní objekty vznikají ozářením hranolů z plexiskla urychlenými
elektrony. Materiál je nevodivý, náboj
z elektronů se koncentruje na jeho
povrchu. Mechanické namáhání pak
způsobí efektní výboj dovnitř hranolu.

Ozářením řízků jiřin lze měnit barvu
květů. Výsledky pokusů šlechtění ukazují, že růžové odrůdy mohou poskytnout bronzové, žluté nebo bílé klony,
vliv má také intenzita výchozího zbarvení.

Vesmírné mise
Kobaltové ozařovače slouží i pro testování radiační odolnosti různých zařízení – například při vesmírných misích.
Společnost SkyFox Labs v ÚJV Řež
testovala komponenty malých satelitů.
Takto otestovaný GPS přijímač vynesla
v roce 2017 do vesmíru raketa Atlas-V.

Ten, kdo do Řeže přijíždí či z ní odjíždí vlakem, si možná u jídelny ÚJV Řež, a. s. povšiml nového billboardu. Upozorňuje na
jeden z velkých projektů Ústavu jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.: pod akronymem RAMSES jde o výzkum ultrastopových izotopů a jejich využití v sociálních a environmentálních vědách urychlovačovou hmotnostní spektrometrií – metodou, známou
též pod zkratkou AMS.
Podstatou projektu je vybudování první AMS laboratoře v ČR, jejíž hlavní
součástí bude nový lineární urychlovač
iontů Milea o koncovém napětí 0,3 MV.
Připomeňme, že v ÚJF dnes pracují celkem čtyři urychlovače, tři z nich v Řeži
jsou součástí výzkumné infrastruktury Centrum urychlovačů a jaderných
analytických metod (CANAM), kterou
RAMSES rozšíří. Budeme tak schopni
analyzovat sami to, co jsme zatím museli posílat do zahraničních laboratoří.
AMS je nejcitlivější metodou pro
stanovení ultrastopových hladin dlouhodobých radionuklidů – s poločasem
přeměny až několik milionů let – s de-

tekčními limity až o šest řádů nižšími
než při klasické radiometrické metodě
detekce ionizujícího záření. V AMS totiž počítáme atomy daného izotopu ve
vzorku, aniž bychom museli čekat, až se
přemění a vyzáří měřitelný signál. Při
datování pomocí radioizotopu uhlíku
14
C tak bude možné určit stáří určitých
materiálů až 50 000 let do minulosti
také v miniaturních vzorcích: budeme
tak například schopni určit stáří pylu
v pylovém koncentrátu o hmotnosti jen
několik mg.
Právě měření 14C pro radiouhlíkové datování v archeologii, klimatologii,
pro měření emisí 14C v okolí jaderných
elektráren, ověření podílu uhlíku z fosilních zdrojů v motorových palivech,
spalinách, potravinách, farmaceutických a kosmetických produktech budou
hnacím motorem projektu RAMSES.
Metoda AMS výrazně rozšíří možnosti
laboratoře CRL, kterou ÚJF provozuje
společně s Archeologickým ústavem AV
ČR, Praha, v. v. i. Radiouhlíkové datování lze využít i pro forenzní účely, třeba
zda daná látka byla získána z nedávno
žijících rostlin či živočichů nebo z ropy.
Bude tak možné kontrolovat obsah biosložky u motorových paliv. Datování
pomocí tzv. bombového píku zase pomůže usvědčit pašeráky slonoviny.
V laboratoři AMS budou také analyzovány další kosmogenní radionuklidy

Be a 26Al, čímž se naše možnosti datování vzniku geologických formací a krajiny rozšíří do velmi vzdálené minulosti
v milionech či desítkách milionů let;
tedy v časovém rozpětí celých čtvrtohor.
Měřením kosmogenních radionuklidů
lze také určovat stáří a původ meteoritů. Další oblastí činnosti laboratoře
AMS bude měření některých aktinoidů
a štěpných produktů, které se uvolňují
do životního prostředí z testování jaderných zbraní a jaderného palivového
cyklu, a s tím spojená kontrola záruk
o nešíření jaderných zbraní a materiálů.
RAMSES patří mezi dva největší současné projekty ÚJF financované z prostředků Ministerstva školství (MŠMT
ČR) v rámci Evropských strukturálních
a investičních fondů, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Na
projektu se kromě ÚJF podílí jako partneři Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. a Fakulta jaderná a fyzikálně
inženýrská ČVUT v Praze. Ve vědeckém
poradním výboru projektu RAMSES
jsou renomovaní vědci ze světově uznávaných laboratoří AMS.
Pro laboratoř se přistavuje budova na
samotném konci řežského areálu, v níž
byl dříve umístěn již doslouživší Van de
Graaffův urychlovač. Stavba rychle postupuje – na přiložené fotografii můžete
vidět stav prací na jaře 2019.
Miroslav Dočkal, ÚJF AV ČR, v. v. i.
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Z VĚDECKÉHO ÚDOLÍ

V ŘEŽI PŘIBUDE URYCHLOVAČ
PRO PROJEKT RAMSES
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• děti od 2 let

PŘIJÍMÁME DĚTI

Dětský klub v Řeži – „Cesta nad údolím“ přijímá děti v průběhu celého
kalendářního roku. Individuální docházka je samozřejmostí: celodenní,
dopolední nebo odpolední, 1x - 5x týdně nebo jen hodinové hlídání.
Poskytujeme sourozenecké slevy. Přizpůsobíme se jakýmkoli
individuálním potřebám dětí (dieta, pleny,...).
Každý měsíc pořádáme půldenní výlety a účastníme
se kulturních i sportovních akcí. V létě pořádáme
tématické příměstské tábory.

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 2019:
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

info@detskyklub-rez.com

•

604 611 646

• individuální docházka
• hodinové hlídání

TOM Řež
pořádá
TURISTICKÝ
ZÁVOD
„TéZetko 2019“

neděle 15. 9. 2019

Polepšovna ducha, Řež
kategorie:
7–9 let (umím číst a psát)
10–12 let
13–15 let
Registrace: 13.00 h
Start: 14.30 h
Na trase 2.5 km
vyznačené fáborky
vás čeká 10 stanovišť
s úkoly…
Registrace předem na tezetko@seznam.cz nebo na místě.
Startovné zdarma, občerstvení, odměny.
tezetko@seznam.cz

www.tezetko.wz.cz

Letní filmový festival
POLEPŠOVNA DUCHA

15. 8. – 18. 9. 2019

ČT 15. 8.

od 21:00 hod.

BlacKkKlansman

vstupné 80 Kč
Režie: Spike Lee
Hrají: John David Washington, Adam Driver, Alec Baldwin, Harry Belafonte

Neuvěřitelný příběh historicky prvního černošského policisty v Coloradu, který se rozhodl vetřít do Ku-klux-klanu.
Režisér Spike Lee boduje s černou krimi komedií, která je sice retro, ale zároveň mrazivě aktuální.

PÁ 16. 8.

od 21:00 hod.

Bohemian Rhapsody

vstupné 80 Kč
Režie: Bryan Singer, Dexter Fletcher
Hrají: Rami Malek, Lucy Boynton, Gwilym Lee, Ben Hardy, Joseph Mazzello

Queen. Jediné, co je pozoruhodnější než jejich muzika, je jeho příběh. Bohemian Rhapsody popisuje hudební dráhu
i jedinečnou životní a uměleckou jízdu Freddieho Mercuryho až po památný koncert Live Aid v roce 1985.

SO 17. 8.

od 21:00 hod.

Ženy v běhu

vstupné 80 Kč

Scénář a režie: Martin Horský
Hrají: Zlata Adamovská, Tereza Kostková, Veronika Khek Kubařová, Jenovéfa Boková, Ondřej Vetchý

Komedie o ženách, které se nebojí vyběhnout štěstí naproti. Když zemře otec rodiny, matka se rozhodne, že mu splní
jeho poslední přání. S jejich třemi dcerami uběhne maraton! Příběh má spád, nenucený humor a dobré poslání.

NE 18. 8.

od 21:00 hod.

Teroristka

vstupné 80 Kč

Režie: Radek Bajgar
Hrají: Iva Janžurová, Martin Hofmann, Tatiana Vilhelmová, Pavel Liška, Eva Holubová, Jana Plodková

Komedie Teroristka je příběhem učitelky v důchodu, která celý život učila žáky, že základem všeho je slušnost a násilí
nic neřeší. Jenže zjistí, že přesně na to gauneři spoléhají. Scénář k filmu psaný přímo pro Ivu Janžurovou.

Bludiště:
Sindy je s rodinou na pouti a je tam bludiště. Jde do
něj sama a ztratí se. Pomozte Sindy najít přes bludiště
cestu k rodině.

Osmisměrka:
MOŘE
SLUNCE

S

O STAT N Í

DOPLŇOVAČKY A RÉBUSY

NANUK
STAN
KAJAK
KOLO
LOUKA
OKOUN
LIST
BALÓN
Tajenka: Co je v létě nejkratší?

S – Sindy, R - rodina

R

Doplňovačka:

1.
2.
3.
4.

Podle pomůcek napiš název sportu:
1. Raketa + míček | 2. Neopren + kyslíková bomba
3. Hokejka + puk | 4. Kord nebo fleret
5. Míč + kopačky | 6. Kimono + tatami
7. Míč + síť | 8. Plavky
9. Běžky + vzduchovka | 10. Lyže + hůlky

5.
6
7.
8.
9.
10.

Připravili: Ája 10 let, Filip 8 let, Aneta 11 let.
Na této stránce chceme dát prostor dětem
z Husince a Řeže pro jejich vlastní tvorbu.
Můžeš vytvořit omalovánku, křížovku, sudoku nebo cokoli jiného a do konce srpna
poslat na adresu: zpravodaj@husinec-rez.cz.
Doplň prosím své jméno a věk.
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SEZNAM AKCÍ 2019
22. 6.

Oslavy 90. let SK Husinec-Řež

22. 6.

Tradiční Víno a cimbál

19. 8.

24. 6.

Svozy biopopelnic

8. 7.
12. 7.

14. 10.

Svozy biopopelnic

Svozy biopopelnic

19. 10.

Řežská nefiltrovaná 12ka

2. 9.

Zasedání zastupitelstva

19. 10.

KUBB – HUSINECká ŘEŽba

Svozy biopopelnic

2. 9.

Svozy biopopelnic

19. 10.

Svoz nebezpečného odpadu

Kavárnička pro maminky

13. 9.

Kavárnička pro maminky

14. 9.

Slavnosti Levého a Pravého břehu

28. 10.

Svozy biopopelnic

20. – 21. 7. Kontejnery na bioodpad

17. – 18. 8. Kontejnery na bioodpad

19. – 20. 10. Kontejnery na bioodpad

22. 7.

Svozy biopopelnic

15. 9.

Turistický závod pro děti

4. 11.

Zasedání zastupitelstva

5. 8.

Svozy biopopelnic

16. 9.

Svozy biopopelnic

8. 11.

Kavárnička pro maminky

9. 8.

Kavárnička pro maminky

11. 11.

Svozy biopopelnic

15. 8.

ŘežFilmFest – BlacKkKlansman

28. 9.

Cross Country – cyklistický závod 16. – 17. 11. Kontejnery na bioodpad

16. 8.

ŘežFilmFest – Bohemian Rhapsody

30. 9.

Svozy biopopelnic

25. 11.

Svozy biopopelnic

17. 8.

ŘežFilmFest – Ženy v běhu

7. 10.

Zasedání zastupitelstva

1. 12.

Rozsvícení Vánočního stromku

17. 8.

KUBB – HUSINECká ŘEŽba

11. 10.

Kavárnička pro maminky

6. 12.

Zasedání zastupitelstva

18. 8.

ŘežFilmFest – Teroristka

12. 10.

Blešák

13. 12.

Kavárnička pro maminky

Zastupitelstvo

21. – 22. 9. Kontejnery na bioodpad

Sport a kultura

Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Husinec-Řež

Život v obci

Biopopelnice a bioodpad

Periodický tisk územního samosprávného celku
vychází 4x ročně
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