ZPRAVODA J OBCE HUSINEC

ČÍSLO 3/2019

D E VE LOPERSKÉ PROJ E K T Y I R A DNI CE O BČ A NŮM I P L E S
ROZHOVOR S ONDROU PAVLÍČKEM I SPORT A KULTURA

ÚVODNÍ SLOVO

Milí spoluobčané,
vítám Vás u čtení dalšího čísla našeho obecního zpravodaje. Léto i letní prázdniny jsou neodmyslitelně pryč, nicméně se za nimi radostně ohlédneme.
Naše spolky, sportovní kluby, a hlavně děti mají za sebou spoustu zážitků, o které se s Vámi
rádi podělí. Nezahálela ani škola, která se přes léto pustila do větších oprav, aby připravila pro
děti příjemné místo k učení a naši obec tak reprezentovala i navenek.
Pracovali jsme i na dalším zvelebování obce – natřena jsou snad všechna zábradlí a autobusové zastávky, došlo k úpravě odpočívadel v Husinci atd. Věřím, že jsme účelně přispěli ke
zlepšení bezpečnosti na některých problematických místech (instalace zrcadel na křižovatce
ulice Hlavní a U Tří jezevčíků).
Spoustu novinek přináší také naše obecní knihovna. V rubrice Z vědeckého údolí najdete
velmi zajímavé články z vědeckých ústavů sídlících v obci a opět jsme pro Vás připravili atraktivní rozhovor, tentokrát s nadějným hokejistou Ondrou Pavlíčkem.
Se začátkem školního roku zasedli nejen děti do školních lavic, ale též zastupitelé k prvnímu poprázdninovému zasedání. Byla schválena smlouva o spolupráci s investorem v lokalitě
Slunečná. Rozšířili jsme na omezenou dobu dotaci pro předškolní vzdělávání tak, abychom
dotčeným rodinám částečně vykompenzovali nečekané ukončení činnosti dětského klubu
Cesta nad údolím.
Aktuálně probíhá demolice ubytoven v ulici Nad Údolím a chystáme se na jednání s dalšími investory ohledně výstavby v obci. Postoupili jsme při přípravě nového územního plánu
a jednáme s vlastníky klíčových lokalit o budoucí zástavbě tak, aby výstavba nepřekročila
udržitelné parametry.
V těchto dnech probíhá v naší obci spoustu akcí, a tak se snažíme Vás o všem podstatném
objektivně a flexibilně informovat. A jakkoli jsem si vědoma toho, že změny mohou znamenat
dočasné zhoršení komfortu, věřím, že se věci posouvají správným směrem a ku prospěchu
nás všech.
Příjemné podzimní dny, třeba u čtení Naší vesnice, Vám přeje
Veronika Kristová
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ZASTUPITELSTVO

PŘÍPRAVA NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU POKRAČUJE
Jak všichni víte, podařilo se nám ještě
před letními prázdninami zveřejnit návrh nového územního plánu naší obce.
Jde o první nástřel konceptu nového
územního plánu, který má ambici pokusit se přispět k řešení alespoň některých
problémů, kterým naše obec čelí.
V červenci proběhlo společné jednání o návrhu územního plánu s dotčenými orgány. Zároveň měly úřady a okolní
obce, stejně jako občané, možnost vnášet k návrhu své připomínky; s mnohými jsme řešili připomínky a jejich podněty i na osobních schůzkách (těch bylo
v souhrnu snad kolem dvaceti).
Připomínek se sešla celá řada a jak
jsme již avizovali dříve, jsme za tyto

připomínky velmi rádi. Řada problémů a otázek se totiž bez aktivní účasti
obyvatel jednoduše vyřešit nedá a každý
podnět tak má svou velkou váhu. To samozřejmě neznamená, že každý podnět
bude zapracován, ale rozhodně se budeme každým podnětem velmi vážně
zabývat.
Nyní pořizovatel všechny došlé připomínky zpracovává a následně budou ve spolupráci obce, pořizovatele
a zhotovitele posouzeny a případně promítnuty do návrhu. Upravený návrh
územního plánu pak bude předložen
krajskému úřadu, který se k němu bude
komplexně vyjadřovat. Podle našeho
hrubého odhadu by někdy v průběhu

prvního kvartálu 2020 mohl být návrh
územního plánu připraven k veřejnému
projednání. To je z hlediska občana obce
zřejmě ta nejdůležitější část, jelikož jeho
námitky musí být výslovně vypořádány
v odůvodnění územního plánu. V případě potřeby pak může následovat ještě
další veřejné projednání a až následně
schvalování zastupitelstvem (odhadem
v průběhu podzimu příštího roku).
O všech důležitých krocích budete samozřejmě průběžně informováni.
V prosincovém zpravodaji pak uvedeme
podrobný popis toho, jak postupovat při
veřejném projednání.
Tým vedení obce

V SOBOTU 12. ŘÍJNA 2019 PROBĚHNE TRADIČNÍ SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU!
Kontejnery budou přistaveny na obvyklých místech. Bližší informace naleznete
na nástěnkách a webových stránkách obce. V jarním čísle Zpravodaje jsme bohužel na tento termín zapomněli. Za toto nedopatření se občanům omlouváme.
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ZASTUPITELSTVO

SOUHRN USNESENÍ K ZÁPISU Č . 4/2019
ZE ZASEDÁNÍ ZO HUSINEC KONANÉHO
D N E 1 7. 6 . 2 0 1 9
Usnesení č. 1/4/2019
Zastupitelstvo obce Husinec
1. projednalo výsledek hospodaření
Základní školy a mateřské školy Husinec-Řež, příspěvkové organizace, IČO
70991073, se sídlem Řež č.p. 17, 250 68
Husinec, zřízené obcí Husinec, za
rok 2018.
2. projednalo a schvaluje účetní závěrku uvedené organizace sestavenou
k 31. 12. 2018.
Usnesení č. 2/4/2019
Zastupitelstvo obce Husinec schvaluje
rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření Základní školy a mateřské školy
Husinec-Řež, příspěvkové organizace,
ve výši 349 120,18 Kč takto:
1. 100 000 Kč do fondu odměn.
2. 249 120,18 Kč do fondu rezervního s tím, že z rezervního fondu bude
uhrazen vzdělávací program Ředitel

naživo ve výši 120 000 Kč pro školní rok
2019/2020 a 2020/2021.
Usnesení č. 3/4/2019
Zastupitelstvo obce Husinec
1. projednalo výsledek hospodaření
a závěrečný účet obce Husinec za rok
2018 a účetní závěrku obce Husinec sestavenou k 31. 12. 2018.
2. projednalo Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Husinec za
rok 2018, ze dne 29. 4. 2019, vypracovanou Krajským úřadem Středočeského
kraje, odborem kontroly.
3. Schvaluje
a) závěrečný účet obce Husinec za rok
2018 a vyjadřuje s ním souhlas bez výhrad a
b) účetní závěrku obce Husinec sestavenou k 31. 12. 2018, které tvoří Přílohu
č. 1 tohoto Zápisu.

Usnesení č. 4/4/2019
Zastupitelstvo obce Husinec schvaluje
rozpočtové opatření: č. 2 bez položky
5331, paragraf 3113, transfer pro ZŠ a MŠ
příspěvek na odměny ve výši 100 000 Kč,
ve znění Přílohy č. 2 tohoto Zápisu.
Usnesení č. 5/4/2019
Zastupitelstvo obce Husinec pověřuje místostarostu obce Husinec, pana Ing. Tomáše Pfeifera, k zastupování obce Husinec na
řádné valné hromadě společnosti UJV Řež,
a. s., která se bude konat dne 28. 6. 2019.
Usnesení č. 6/4/2019
Zastupitelstvo obce Husinec schvaluje
žádost města Kralupy n. Vltavou o poskytnutí dotace na úhradu neinvestičních
nákladů za žáky obce Husinec navštěvující školská zařízení zřizovaná městem
Kralupy n. Vltavou ve výši 2 973 Kč ve
znění Přílohy č. 3 tohoto Zápisu.

SOUHRN USNESENÍ K ZÁPISU Č . 5/2019
ZE ZASEDÁNÍ ZO HUSINEC KONANÉHO
D N E 2 . 9. 2 0 1 9
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Usnesení č. 1/5/2019
Zastupitelstvo obce Husinec schvaluje Smlouvu o spolupráci mezi obcí
Husinec IČO 00240231, se sídlem
obecního úřadu U Radnice 64, Řež,

250 68 Husinec, zastoupenou Bc. Veronikou Kristovou, starostkou obce
a společností Slunce Invest, s. r. o.,
IČO 24709221, se sídlem Zdenice 41,
383 01 Nebahovy, zastoupenou panem

Janem Turkem, jednatelem, která tvoří
Přílohu č. 1 tohoto zápisu a pověřuje
starostku obce jejím uzavřením.

Přílohu č. 3 tohoto Zápisu, s žadateli,
jejichž žádostem vyhoví, a to do částky
50 000 Kč v jednotlivém případě.
Usnesení č. 3/5/2019
Zastupitelstvo obce Husinec schvaluje
rozpočtové opatření č. 3 ve znění Přílohy č. 4 tohoto Zápisu.
Usnesení č. 4/5/2019
Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení
věcného břemene a podpis Smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení věcného

břemene a dohodu o umístění stavby
č. IP-12-6015933/VB/1 Husinec, Řež,
Nad Údolím 74, přípojka kNN, (dále
jen „Smlouva“) se společností ČEZ
Distribuce, a. s. se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, jako budo
ucím oprávněným a obcí Husinec, IČO
00240231 se sídlem U Radnice 64, Řež,
250 68 Husinec, zastoupenou starostkou
obce Bc. Veronikou Kristovou, jako budoucí povinnou. Smlouva tvoří Přílohu
č. 4 tohoto Zápisu.

ZASTUPITELSTVO

Usnesení č. 2/5/2019
Zastupitelstvo obce Husinec schvaluje
Zásady pro poskytování individuální
dotace „příspěvek na úplatu za předškolní vzdělávání“, které tvoří Přílohu
č. 2 tohoto Zápisu a pověřuje starostku
obce, aby o žádosti podané dle schválených zásad rozhodovala v souladu se
schválenými zásadami. Zastupitelstvo
obce Husinec dále pověřuje starostku
obce uzavíráním veřejnoprávních smluv
o poskytnutí dotace, jejichž vzor tvoří

instalace dopravních zrcadel na ulici Hlavní pro bezpečnější výjezd z ulice U Tří jezevčíků. Podařilo se a zrcadla již plní svou
funkci. Obecní policie Zdiby byla posílena o dalšího strážníka a v naší obci monitoruje dění nepravidelnou pochůzkou
a zároveň dohlíží na bezpečnost a pořádek.

RADNICE OBČANŮM
Mobilheim
Podnikli jsme kroky k tomu, abychom
získali Mobilheim, který je již několik
let odstaven v Akátové ulici do vlastnictví obce. Rádi bychom jej v budoucnu
přemístili a zřídili v něm zázemí pro
řežské spolky a kluby. Leč čeká nás ještě
dlouhá cesta, držte palce.
Veřejné osvětlení
V příštím roce nás čeká obnova a doplnění úseků veřejného osvětlení, již nyní
pracujeme na podkladech a nápadech.
Nefunkční veřejné osvětlení na pravé

straně po vjezdu do obce, na nedostavěné
druhé etapě Červené Skály je stále soukromým majetkem společnosti SUDOP.
Po naší urgenci tato společnost nyní pracuje na jeho opravě a plném zprovoznění.

Obnova autobusové zastávky
Dovolím si zde veřejně poděkovat ÚJV
Řež, a. s. za obnovu autobusové zastávky Husinec, Řež, závod. Svým vzhledem
již dávno nebyla reprezentativní a byla
na ní znát léta provozu. Nyní je nově
opravena, barevně sladěna s okolím,
osvícena a osazena moderním mobiliářem. Celou akci ÚJV Řež, a. s. vyřídili
i financovali z vlastních zdrojů.
Ing. Tomáš Pfeifer

Husinecká zákoutí
Rozhodně nezapomínáme ani na Husinec a obnovili jsme zákoutí, která jistě
zpříjemní život a potěší oko.
Bezpečnost
Z podnětu občanů jsme u specializované
firmy a dopravní policie ověřili možnost

5

ZASTUPITELSTVO

DEVELOPERSKÉ PROJEKTY
V NAŠÍ OBCI
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Areál ubytoven v lokalitě Nad Údolím
Koncem loňského roku pozemky včetně ubytoven odkoupila a v současné
chvíli vlastní společnost Induspon –
servisní společnost, s. r. o. Pozitivním
krokem ze strany nového majitele byla
a stále je ochota respektovat územní
studii, která optimálně řeší výstavbu
a dopravní situaci v lokalitě. Ze strany
nového investora je též patrná ochota diskutovat o požadavcích ze strany
obce a komunikovat s námi jednotlivé
kroky, které podniká, ať už se jedná
o vyklizení areálu či aktuálně probíhající (ke dni uzávěrky našeho zpravodaje) demolice objektů.
Původní plánovaný termín demolice
byl odložen z důvodů výskytu azbestu a zajištění jeho bezpečné likvidace.
Odstranění a likvidaci azbestu (elektro
podložky a střešní krytina) prováděla
společnost Removal s. r. o. Vedle toho
obec celý postup konzultovala nezávisle
též se zástupci společnosti Empla AG,

abychom si ověřili jeho správnost, dále
se stavebním úřadem a s naší právní poradenskou kanceláří. Následně byla zahájena demolice budov jako taková.
Demoliční práce jistě nepřináší klid
pro obyvatele, kteří žijí v bezprostřední
blízkosti a znamená pro ně i částečné
a dočasné omezení. Pod pozemkem se
např. nacházejí sítě, které jsou v poměrně zanedbaném stavu. Všechny
práce budou nicméně provádět dle
prohlášení stavebníka odborné firmy
a stavebník rovněž přislíbil, že majitelé
okolních domů budou včas informováni v případech, kdy bude třeba některé
sítě přeložit nebo dojde k odstávkám.
Aktuálně probíhající demoliční práce
jsou nezbytným krokem k tomu, aby se
daná lokalita vyčistila a připravila pro
plánovanou výstavbu. Věříme, že s odstraněním poslední cihly bývalých ubytoven z naší obce zmizí jednou provždy
nevzhledný a neudržovaný „brownfield“, který předchozí majitel využíval

jako ubytovnu pro sociálně slabé a kdy
se jen díky usilovné práci předchozího
vedení obce z daných ubytoven nestala
sociálně vyloučená lokalita.
Po skončení demoličních prací bude
následovat jednání se stavebníkem
o příspěvku, podílu na rekonstrukci
ulice Nad Údolím a dalších krocích výstavby. Všechny nové informace sledujte na webových stránkách obce v sekci
„Výstavba v obci“ a v dalších číslech
Naší vesnice.
Lokalita Slunečná
Na zářijovém zasedání zastupitelstva
obce byla jednohlasně schválena smlouva o spolupráci se společností Slunce Invest, s. r. o. Smlouvou se obec snaží kromě
příspěvku od stavebníka zajistit a kontrolovat některé důležité kroky budoucí
výstavby patnácti rodinných domů v této
lokalitě. Jedním z hlavních bodů smlouvy je dohoda mezi stavebníkem a obcí na
tom, že realizace vrtů pro tepelná čerpadla, která hodlá investor v lokalitě realizovat, bude probíhat za účasti odborníka,
kterého si obec za tímto účelem zajistí.
Stavebník má povinnost provádět monitoring vodních zdrojů v okolí výstavby
před zahájením prací, v jejich průběhu
a po jejich skončení tak, aby byla zajištěna
kontrola a prevence případné ztráty vody.
Dále smlouva řeší například rekonstrukci
příjezdové cesty v ulici U Tří Jezevčíků
a příspěvek stavebníka na občanskou vybavenost. Příspěvek představuje v tomto
případě zhruba dva a čtvrt milionu korun
a bude použit na rekonstrukci a výstavbu
veřejné infrastruktury. Smlouvu a aktuální
informace ohledně výstavby v lokalitě Slunečná naleznete na webových stránkách
obce v sekci „Výstavba v obci“ a v dalších
číslech Naší vesnice.
Tým vedení obce

ZASTUPITELSTVO

BEZPEČNÝ ŽIVOT VE VYŠŠÍM VĚKU
ŽIVOT 90 – tísňová péče pro seniory – nonstop pomoc v krizových
situacích
Tísňová péče je komplexní sociální
služba, která pomáhá ochránit zdraví
seniorů či osob s postižením několika
způsoby:
• Pomocí tísňového tlačítka, které
u sebe senior nosí, se kdykoliv spojí
s dispečinkem.
• V případě, že si nechá instalovat
do bytu pohybové čidlo, dispečink ví,
že v bytě například po několik hodin
nedošlo k pohybu, obyvatel může být
zraněn a dispečer zajistí pomoc.
• Telefonická krizová pomoc Senior
telefon – pokud se člověk cítí opuštěný,
nemá s kým promluvit, ztratil blízkou
osobu či potřebuje podporu a radu,
může bezplatně volat na 800 157 157,
a to 24 hodin denně.
Informace o těchto i dalších službách i o
ceně se dozvíte na telefonu 222 333 555,
kde vše vysvětlí zkušené sociální pracovnice.

Farní charita Neratovice
V naší obci působí dlouhou dobu
a mnoho obyvatel s ní má zkušenosti.
Poskytuje velké spektrum služeb: dovážku oběda, pomoc s hygienou, nákupem, úklidem. Pro informace je třeba se
obrátit na Obecní úřad v Řeži buď osobně, nebo telefonicky na 220 940 309.
Několik rad, jak se vyhnout nebezpečí:
• Nepouštějte domů neznámé osoby.
• Neotvírejte dveře do bytu automaticky,
nevíte-li, kdo za nimi stojí.
• Otvírejte pouze s bezpečnostním
řetízkem.
• Do bytu pouštějte jen toho, komu zcela důvěřujete.
• Nekomunikujte s různými podomními prodejci.
• Na podezřelé osoby upozorněte obecní úřad nebo policii.
• Nepřechovávejte doma více peněz
v hotovosti.
• Cennosti mějte uložené na bezpečném a neobvyklém místě.
• Nikdy nikomu nesdělujte, kolik máte
peněz, osobně ani po telefonu.

• Peněženku, doklady a klíče mějte
vždy při sobě, nenechávejte je bez dozoru např. s oděvem v šatně, u lékaře,
na úřadě, v dopravním prostředku.
Podzimní program pro seniory
KAVÁRNIČKA PRO SENIORY se koná
každý poslední čtvrtek v měsíci od 14
do 16 hodin v knihovně obecního úřadu. Informace získáte u Jany Münzbergerové na čísle 737 646 181.
Setkání s kulturním programem a povídáním bude v úterý 5. listopadu od
15 hodin ve školní jídelně. Je určeno seniorům nad 65 let a je nutné se na ně
přihlásit na obecním úřadě na telefonu
220 940 309, případně u Jany Münzbergerové na 737 646 181.
Stejně jako vloni, i letos zvou školní
děti s paní učitelkou Vomáčkovou naše
seniory na školní vánoční besídku. Termín ještě určen není, jistě to ale bude
druhá polovina prosince. Přesné datum
se dozvíte z obecních nástěnek či webu.
Při všech setkáních se těšíme na viděnou.
Za sociální komisi
Jana Münzbergerová
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NOVINKY Z OBECNÍ KNIHOVNY
Přírůstky
Knihovna bohužel není nafukovací
a s místem jsme hodně na štíru, přesto nakupujeme jak pro dospělé, tak pro
děti nové čtenářsky hodnotné knížky.
V posledním období přibyly například
oceněné knihy Radky Denemarkové Hodiny z olova či Anny Cimy Probudím se
na Šibuji, dále Grófka Lenky Horňákové
Civade, Roalda Dahla Milostné rošády,
Strom duchů Barbary Erskin nebo Temné matky a jejich dcery Lucie Jandové –
výčet samozřejmě není úplný. Dětem
jsme koupili několik komiksů (třeba
Asterixe nebo Medvěda, který nebyl)
a leporel – například Ohou, kolik má kdo
nohou Petra Stančíka. A blíží se Vánoce,
tak i pár knížek s vánoční tématikou.
Brigády v knihovně
Ten, koho baví knížky a má chuť po-

moct v knihovně – třeba srovnat je, vrácené vrátit do regálů, slepit roztržené,
opravit obaly, a hlavně si knížky číst, se
může přihlásit na brigádu (každý čtvrtek od 16 do 18 hodin) u knihovnice
Jany Münzbergerové. Kontakty najdete
na plakátku (výše uvedená výpomoc je
určena školním dětem).
Akce v knihovně
• Komiks
V pátek 28. června se v knihovně sešly
děti, aby si s Kubou Pinkavou popovídaly o komiksu a zkusily si ho také vytvořit.
Pro ty, kteří na akci nemohli být,
a komiks je baví, připravujeme v pátek
11. října od 17 hodin opakování (určeno dětem ve věku 8–12 let).
• Udělejte si fotoknihu
Největší radost udělá vlastnoručně vyro-

DĚTSKÝ DEN
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Měsíc červen začíná i končí dvěma pro
děti zcela jistě nejdůležitějšími událostmi roku. Jsou jimi mnoha dětmi očekávaný konec školního roku a Den dětí.
Ten jsme spolu oslavili i v naší obci. Na
své si přišli nejen děti, ale i dospělí. Největším lákadlem byl zcela jistě velký řetízkový kolotoč, který děti vynesl až do
oblak a dospělé do dětských let. Nechyběly stánky plné dobrot, tvořivé dílny a
na každém kroku na děti čekaly nelehké
úkoly našich místních spolků. Mysleli
jsme i na ty nejmenší, kterým ještě chvíli
potrvá, než se po fotbalovém hřišti rozběhnou, a tak se mohli batolit ve stínu
dětského koutku.

Novinkou byl též stánek našeho Slime-teamu, který byl plný upatlaných
dětských rukou a šťastných majitelů
vlastnoručně vyrobeného slizu. A protože je naše obec neodmyslitelně spjata
s vědou a výzkumem, mohly si děti ve
stánku ÚJF AV ČR, v. v. i. vyzkoušet pár
pokusů a na vlastní kůži se dotknout
vědy. Nad vším bděl elitní policejní
útvar se svými elitními vozy a celá akce
byla „rozehnána“ hasicí pěnou, kterou
děti vzaly útokem.
Velké díky patří všem, kdo se na průběhu a organizaci celého dne podíleli, stejně
tak všem zúčastněným. Těšíme se za rok.
Veronika Kristová

bený dárek – třeba knížka s rodinnými
fotkami a vzpomínkami z výletů na kole
a na lyže, z prázdnin, z povídání s babičkou a dědou, ze sbírání hub a bylinek.
Najděte fotky, připravte si hezké
vzpomínky, rodinné vtipy a hlášky
a přijďte ve čtvrtek 12. prosince od
16 hodin do knihovny. Nůžky a lepidlo
a malý dárek pod stromeček s sebou.
Určeno školním dětem a je na ni třeba se přihlásit na: jana.munzbergerova@
seznam.cz
Na viděnou ve čtvrtky od 16 do
18 hodin v knihovně se těší
Jana Münzbergerová

PLESání
U SOUSEDŮ
23. 11. 2019
od 19.30 hod do 2.00
Místo: Sokolovna Velřež (Veltěž)
k tanci a poslechu hraje SELF
Cena vstupenek (včetně dopravy)
sál 250 Kč / balkón 150 Kč
Předprodej od 21. 10. 2019
na OÚ v úředních hodinách.
Možno rezervovat na 603 203 824.
Doprava zajištěna
(ÚJV – Sokolovna Veltěž)
JÍZDNÍ ŘÁD
Řež – Veltěž
Veltěž – Řež
18.30
01.00
19.15
02.00
20.00
03.00
Autobus staví na všech zastávkách

Dne 15. 6. 2019 proběhl v krásném letním počasí na hřišti v Řeži již tradiční dětský
den, pořádaný Obecním úřadem ve spolupráci s místními spolky a sdruženími. Byl též
osloven myslivecký spolek Zdiby – Klecany s možností prezentace své činnosti široké
veřejnosti, zejména se zaměřením na předškolní a školou povinné občánky.
Na přípravách a akci samotné se podíleli
pan Václav Holý, předseda mysliveckého spolku, pan Antonín Matějka, myslivecký hospodář, pan Luboš Smetana za
úsek Husinec-Řež a pan Martin Zadražil, hostující v MS Zdiby – Klecany. Výraznou pomoc a čas věnovala přípravám
též moje choť, Veronika Bílská, profesionální pedagogický pracovník v mateřských a základních školách.K prezentaci
myslivosti byly zvoleny modely oblíbené dětmi různých věkových kategorií.
Pro nejmenší účastníky od dvou let
bylo připraveno krmení divokého prasátka házením sušených kukuřičných
klasů do dutého pařezu. Často nakonec
soutěžila celá rodina.
Předškolním dětem byl určen ke
hře naučný plot s velkými fotografiemi
nejznámější zvěře v českých lesích, se
zaměřením na zvěř v nejbližším okolí.
Ve velkém počtu případů děti bezpečně
poznaly a dokázaly pojmenovat všechny

vyobrazené druhy, což bylo příjemným
překvapením i pro myslivce. Tyto obrázky pak ještě formou puzzle museli malí
účastníci i správně poskládat.

ŽIVOT V OBCI

P R E Z E N TA C E MY S L I V O S T I
NA DĚTSKÉM DNI V ŘEŽI

Školní mládeži bylo připraveno i několik vědomostních her a hlavolamů,
počínaje hledáním druhů zvěře až po
poznávání částí chrupu a paroží, které
prezentoval a dohlížel pan Matějka.
Za správné splnění zadaných úkolů sbíraly děti razítka, které v závěru vyměňovaly za výborné koláče, nejmenší potom myslivci odměňovali oblíbenými sladkostmi
a mysliveckými omalovánkami.
Celé zábavné odpoledne zakončil
spolek dobrovolných hasičů ukázkou
hašení pěnou k obveselení malých i velkých účastníků dne.
Pro myslivecký spolek byla akce hezkou a nadmíru potřebnou možností seznámení se nejen s místními obyvateli
a zástupci místní samosprávy a spolků,
ale hlavně s mladší generací, kde, jak je
obecně známé, se nejsnáze může ovlivnit vztah k životnímu prostředí a přírodě jako celku, do kladného výsledku.
A to je jeden z úkolů i cílů myslivosti.
Martin Zadražil
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Obyvatelstvo Husince a Řeže po dlouhá léta chodívalo do kostela na Levý
Hradec, od 18. století, když byly obě
vsi přifařeny ke Klecanům, docházeli na nedělní mše, křty, svatby, pohřby
a zpovědi do kostela Nanebevzetí Panny Marie v Klecanech. Obec byla malá,
a proto se neuvažovalo o tom, že by se
postavil kostel i zde. Výrazně se začala
zvětšovat až na začátku 20. století, kdy
se zde usadila řada zaměstnanců lomu,
po první světové válce přibyli i zaměstnanci továrny Silika a stavba kostela se
mohla stát tématem. Jenže tehdy v české společnosti již značně uvadal zájem
o náboženství, kostely se navštěvovaly čím dál tím méně a mnozí zůstávali
katolíky jen na papíře a o náboženské
záležitosti již nejevili zájem. Po vzniku
republiky dokonce mnoho lidí opustilo
řady římskokatolické církve a zamířilo
do nově vzniklé Československé církve
(dnes Československá církev husitská).
Odklon od náboženského života symbolizovalo i zrušení některých tradičních svátků jako dnů pracovního klidu
(např. Hromnice, sv. Jan Nepomucký).
V souvislosti s tím uvadal i zájem o výstavbu nových kostelů (nová Československá církev stavěla jen tzv. Husovy
sbory), byť některé architektonicky cenné stavby vznikaly i tehdy (např. kostel
sv. Václava ve Vršovicích).
Výročí 1 000 let od smrti sv. Václava
(připomínáno v roce 1929) však znovu
probudilo zájem o křesťanské tradice
českého národa. Poté se o vybudování
církevní budovy začalo mluvit i v Řeži
a během 30. let byla postavena kaplička.
Kapličky si vážil i starosta obce Václav
Nebeský, který byl za války vězněn v koncentračním táboře v Sachsenhausenu,
kde nakonec zemřel. Jako vězeň se tam

HISTORIE KAPLIČKY V ŘEŽI
setkal s katolickým knězem a vikářem
Františkem Štverákem, který mu slíbil, že
kapličku v Řeži vysvětí a oddá tam jeho
dvě dcery, až se budou vdávat. František
Štverák na rozdíl od Václava Nebeského
koncentrační tábor přežil a po válce kapličku vysvětil na kapli sv. Václava.
Kaplička nepřevzala roli farního klecanského kostela, byla spíše poděkováním za konec 2. světové války a stala se
symbolem návratu svobody. Když mělo
v roce 1949 dojít ke svatbě Nebeského
dcer, byl F. Štverák vězněn komunistickým režimem, a proto je oddal klecanský farář a Štverákův přítel František
Herold. Byla to svatba, jakou podle pamětníků Řež ještě neviděla. Ke kapličce
byly nataženy koberce, dorazilo velké
množství hostů, peklo se prase. Rozjitřené emoce vyplývající z pozvolné politické proměny republiky poznamenaly
ale i atmosféru svatby, když František

Herold ve svém projevu prohlásil, že se
v naší zemi usadil „červený kohout“, což
popudilo místní komunisty.
Kaplička ještě nějaký čas sloužila
k církevním obřadům, ale zájem o ni
postupně upadal. Režim v čele s Komunistickou stranou Československa sice
katolickou církev v Československu nezrušil, ale snažil se náboženství v lidech
co nejvíce potlačit. To vedlo i k nezájmu
o církevní stavby. Návrat svobody po
listopadu 1989, jehož nedílnou součástí bylo i svatořečení Anežky České,
vzbudil v náboženských představitelích
optimismus. Další léta však ukázala, že
obnova majetků českých církví nebude
jednoduchá. Zvýšený zájem o kapličku
v Řeži přinesla až nedávná doba. Povodeň v roce 2002 ji značně poškodila,
byla ovšem opravena. Dnes se zde konají pravidelné nedělní mše.
Jiří Šoukal

Před rokem, na podzim 2018, jsem se
úplně náhodou dozvěděla, že kaplička
v Řeži nemá funkční zvon. Byla to pro
mě překvapující zpráva a rozhodla jsem
se, že udělám něco pro to, abychom
v Řeži v kapličce zvon měli. První nápad
byl uspořádat veřejnou sbírku.
Nejsem věřící, do kapličky na mše
nechodím, a na sakrální stavby se dívám
spíše jako na historické a kulturní památky. Ale zvon je podle mě důležitou
součástí církevních staveb a zpěv zvonů
do měst a vesnic patří. Zvon byl vždy
důležitým komunikačním symbolem
a i v dnešní době může odměřovat čas.
Navíc kaplička s věžičkou byla pro zvon
bez pochyb navržena a bez něj je tak nějak neúplná.

Setkala jsem se s panem farářem a zjistila jsem, že zvony se obnovují, nově instalují a vysvěcují v nejedné vesnici a že
nám má co poradit. Dokonce má kontakt na významného zvonaře a kampanologa pana Manouška.

Když pak místní rodačka Veronika Matoušková navrhla pořízení zvonu jako
projekt v rámci participativního rozpočtu a její nápad se umístil na druhém
místě, byla jsem si jistá, že podobného
smýšlení je nás víc.
Proto bych tímto ráda pomohla vyhlášení sbírky na zvon pro kapličku
a zvu všechny, kterým se nápad líbí,
na setkání u kapličky v sobotu 13. 10.
2019 v 15 hodin. Budeme mít příležitost setkat se se zvonařem panem Manouškem, zjistit podrobnosti a dozvědět
se mnoho zajímavého o zvonech.
Prosím všechny, kteří mohou přispět,
aby se sbírky zúčastnili a myšlenku podpořili.
Ivana Pínová

ŽIVOT V OBCI

PROČ BY ŘEŽSKÁ KAPLIČKA MĚLA MÍT ZVON

A T E L I É R J A R M I LY K R Á L O V É
M A LO VÁ N Í A T V O R B A J E Ž I V OT N Í S T Y L A VÁ Š E Ň . P Ř I J ĎT E S E N A K A Z I T.
Obrazy
V květnu jste si mohli všimnout jak obrazy, které se přestěhovaly z ateliéru, vyzdobily a rozsvítily barvami náš řežský
obecní úřad. Velice znatelně se změnila
celková atmosféra. A tak i vy můžete naplnit barvami vaše prostředí. Bude mi ctí,
když váš domov se přidá k těm, které již
moje obrazy zdobí. Jste srdečně zváni do
ateliéru. Reportáž s malým účastníkem
letošního výtvarného tábora: „Na táboře
se děti nejen baví, ale hodně se i naučí.
Naučili jsme se, jak pohladit včely, jak
s nimi komunikovat a jak se o ně pečuje.
Naučí se vyrábět i boty. A nejdůležitější
je, že se naučí i malovat obrazy a naučí
se dělat misku nebo hrníčky. Cestou na

oběd si pohrajeme. Jarmila je hodná, ale
když jí někdo neposlouchá, musí i zakřičet. Už nevím, co bych řekl dalšího, protože věcí je tam spousta.“
V červnu jsme také zažili báječné
malování v přírodě s kroužkem pro
dospělé. Vesnička Rampuše v Orlických horách se stala naším útočištěm
a inspirací. Příjemné malování zpestřila i místní hospůdka a posezení u ohně
s nezbytnými špekáčky.
Připravované akce
• Výstava žákyň atelieru na úřadě bude
v říjnu 2019 a výstava ateliéru na Chvalském zámku je plánována na únor.
• Sobotní kurzy

• Výstava obrazů Jarmily v divadle U Hasičů (vernisáž bude 8. listopadu 2019).
• Na rok 2020 připravujeme speciální výběrový malířský tábor pro děti starší 10 let.
Pravidelné kroužky
• Dětské kroužky „Malířem od malička“:
- úterý 16.30–18.00 (obsazeno) děti od
6 let a pokročilí
- čtvrtek 16.00–17.00 děti do 6 let,
17.30–19.00 od 6 let a pokročilí
- Děti připravuji i na výtvarné školy.
• Malování pro dospělé:
- středa 17.00–21.00
Jste zváni na všechny akce i na kávu do
ateliéru (nebudu tu věčně).
Jarmila Králová
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ŠKOLA A ŠKOLKA

PEPÍKŮV ČASOPIS
POMÁHÁ

N O V I N K Y Z Ř E Ž S K É M AT E Ř S K É
A Z Á K L A D N Í Š K O LY
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Prázdniny uběhly jako voda a my stojíme na prahu nového školního roku. Naši
prvňáčci usedli do lavic poprvé, jiní žáci
již školu znali. Přesto zaznamenali změny. Do nového školního roku vstupujeme s celou řadou změn. Školní družinu
se podařilo rozšířit o další oddělení, tudíž máme kapacitu vyhovět všem zájemcům. Díky velké podpoře a vstřícnosti
zřizovatele se nám podařilo zrealizovat
opravu fasády školy, vymalovat část základní školy, schodiště a celou mateřskou
školu, vybavit šatny skříňkami, pořídit
skříňky do nového oddělení družiny, nakoupit potřebné pomůcky pro děti. Nevěnujeme pozornost pouze vylepšování
technického zázemí naší školy a školky,
ale myslíme i na problémy spojené s průběhem výchovně vzdělávacího procesu.
Připravili jsme pro naše děti a žáky aktivity, které znají z let minulých – projektové dny, školní exkurze, kurzy i výlety,
soutěže znalostní, sportovní, kulturního
umu a víme, že i letos mnozí z nich dosáhnou krásných výsledků.

2. září nastoupilo 107 žáků základní školy, 49 dětí do mateřské školy.
Byla rozšířena družina o další oddělení. Personální obsazení: 7 učitelů ZŠ,
3 asistentky pedagoga, 4 vychovatelky
školní družiny, hospodářka, školník,
uklízečka. V mateřské škole pak 4 učitelky, 2 uklízečky. Školní jídelna – vedoucí školní jídelny, 2 kuchařky, 1 pomocná kuchařka.
Přeji všem žákům, pedagogům
a rodičům pohodový školní rok, paním kuchařkám mnoho spokojených
strávníků, kteří si chodí často přidávat, paním uklízečkám chápající děti,
které pod lavicí nebudou nechávat papírky a jiné odpadky, panu školníkovi
co nejméně oprav. Věřím, že se v naší
škole budou děti a žáci cítit příjemně
a kromě učení si najdou čas i na kroužek nebo mimoškolní aktivitu. Všem
ostatním do nového školního roku přeji
hodně pracovních i osobních úspěchů!
Mgr. Bc. Lucie Dražilová,
ředitelka MŠ a ZŠ Husinec-Řež

Aneta, Karolína a Emma – to jsou
tři redaktorky Školních novin, loňské
páťačky a děvčata, která se ujala tvorby ročenky, první v historii naší školy. S pomocí asistentky Petry vytvořily
holky anketu pro své spolužáky, nafotily vtipný komiks, přidaly recepty
a články a pořídily skvělou fotku na titulní stránku. Pepík byl třídní maskot
již od 1. třídy a časopis nese jeho jméno
zaslouženě! Náklad šedesáti kusů se na
Zahradní slavnosti prodal celý a kupující se mohli rozhodnout, kam tržba za
časopis poputuje. Děvčata chtěla totiž
výtěžek z prodeje věnovat na projekt,
který je jejich srdci nejbližší.
Karolína utržila 1 650 Kč a podpořila
deštné pralesy prostřednictvím Spolku
„Prales dětem“, Emma poslala na projekt nadace Unicef „Nezávadná voda“
částku 900 Kč a Aneta utrženou částku
1 210 Kč věnovala naší škole.
Radka Vokatá

Jiří Drahoš
www.jiridrahos.cz

Z Jablunkova k hudbě a chemickému inženýrství. Jak jsme
zachraňovali Akademii věd před politiky. O co v Senátu
usilujeme pro české školství. A o mnohém dalším ...

10. října 2019 v 18:15 hod.
délka cca 2 hodiny včetně diskuse

Konferenční centrum ÚJV Řež

PARTNEREM AKCE JE

(přímý vchod od konečné stanice autobusu č. 371 mimo hlavní vrátnici)

ŠKOLA A ŠKOLKA

Přednáška pro veřejnost s diskusí

Organizuje: munichd@gmail.com ve spolupráci s Obecním úřadem
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ROZHOVOR

H O K E J I S T A O N D R A PA V L Í Č E K
Narodil se 20. 5. 2007 ve znamení silného a vytrvalého Býka.
Ondra začal s bruslením ve svých čtyřech letech. Již v tomto období bylo vidět, jak ho to nesmírně baví. Každý den odpoledne čekal
doma s bruslemi v rukou a dětskou otázkou „pudeme buslit?“ Hokej je komplexní sport, a jako takový, vyžaduje náročnou přípravu a nutnost zvládnout spoustu dovedností, které je třeba na ledě skloubit v symbióze.
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V současné době hraje hokej za HC
Slavia Praha ve Vršovicích, kde chodí
i do školy kvůli velice náročnému časovému programu. Celá rodina včetně
mladšího bratra Jakuba se tomu musí
přizpůsobit.
Hokej je oproti individuálním sportům sport kolektivní a úspěchy i neúspěchy se prožívají v celém týmu, kde
každý hráč zaujímá svoji nezaměnitelnou roli. Do čtvrté třídy se hraje každý
víkend spoustu turnajů po celé republice, kde Slavia vyhrála, co bylo možné.
Od páté třídy se hraje liga mladších
žáků, což je soutěž, kde se každý víkend
hraje utkání. Pokaždé kluci zatím ligu
vyhráli. Koncem letošního srpna hrál
Ondra turnaj ve Znojmě, kde byl vyhlášen nejlepším hráčem týmu, a cel-

kově tak skončil v kanadském bodování druhý ze 122 hráčů.
Běžný Ondrův den: vstává v 5.50, následuje rychlá snídaně a jede do školy do
Vršovic (cesta trvá přes hodinu). Tréninky
jsou každý den, nyní dvoufázové (hodina
na ledě a hodina „suchá“ příprava – posilovna, střelba, dynamika). Jednou týdně
má trénink ráno, jinak odpoledne kolem
15.00. Nyní v 7. třídě má dvakrát týdně
odpolední vyučování ve škole do 15.30,
takže je nutné uvolňování ze školy a individuální plán, kde si musí zameškané
hodiny doplnit. Po tréninku se vrací sám,
nebo když to vyjde, tak ho vyzvedávají rodiče. Doma pak následují úkoly a příprava
do školy. Spát se snaží chodit do 21.30.
V den zápasu: záleží na situaci, jestli se
zápas koná dopoledne, nebo odpoledne.

Příprava na odpolední zápas: Ráno
Ondru rodina nebudí a nechá ho vyspat,
jak to jen jde. Poté následuje snídaně
a protažení. Oběd si dopřeje pouze v lehké
variantě. Na stadionu je nutné být alespoň
hodinu před zápasem, Ondra je raději dříve. Na stadionu probíhá rozcvička před
zápasem, zápas samotný trvá 3 × 20 minut
čistého času. Poté se tým věnuje protažení a účastníci zápasu odjíždí domů, kde je
nutné připravit vydatnou večeři.
Výživa a tréninkový režim: Pro hokejistu je vyvážená strava velice důležitá. V den zápasu snídá vajíčka s pečivem
a ovocný džus. Pokud je zápas odpoledne,
tak si Ondra doma dopřeje ještě i lehký
oběd (ryba, krůta, nebo kuře se zeleninou).
O přestávce v zápase je vhodná pouze
proteinová tyčinka nebo banán.

zum času je věnováno logistice jak na
tréninky, tak i na zápasy (letos ligu hrají
mužstva třeba z Českých Budějovic, Jindřichova Hradce nebo Plzně).

Největším zážitkem byl
ovšem mezinárodní turnaj
v Lotyšské Rize, kde Ondra
ve výběrovém týmu skončil
na 8. místě z celkově
30 týmů.
Maminka zase vybírá potraviny a připravuje z nich výživná, a přitom chutná
jídla – Ondra je strašně vybíravý a mlsný.
OTÁZKY:
• Ondro, jak se přizpůsobuje režim celé
rodiny tvému sportovnímu vytížení?
Celá rodina mne velmi podporuje, obětuje tomu hodně času, nervů i peněz.
• Co děláš, když netrénuješ?
Snažím se odpočívat, zahraju si hry
na Playstation, trávím čas s bráškou
Kubou, a hlavně doháním školu.
• Co bys poradil začínajícímu sportovci?
Nikdy nic nevzdávat, ničeho se nebát,
a hlavně to musí být velká zábava. Já hokej miluji.
• Co by tvoji rodiče poradili jiným rodičům začínajících sportovců?
Je to složitá otázka. Důležitá je veliká
podpora i v momentech, kdy se nedaří.
Asi nejdůležitější je ale dosáhnout toho,
aby to dítě bavilo a dělalo to rádo. Jen tak
se může zlepšovat a něčeho dosáhnout.
• Ondro, co tě nejvíc těší na hokeji?
Nejlepší pocit je ihned po vyhraném zápase, kdy se s kluky radujeme z vítězství. Mojí
motivací je neustále se zlepšovat, abych si
svými výkony udržel místo v týmu.
• Kam bys jednou rád profesně postoupil?

Mým snem je být profesionálním hokejista. Po skončení hráčské kariéry by se
mi líbilo třeba trénování nebo práce generálního manažera v hokejovém klubu.
• Kolik máš sourozenců?
Mám jednoho bráchu, jmenuje se Kuba.
• Kuba se ptá: Ondro, kdy přestoupíš do
jiného týmu?
Až nastane ten správný čas Kubo.
• Rodiče se ptají: Ondro, kdy si konečně
už uklidíš svůj pokoj?
Noooo, nevím, nemám na to čas.
• Co má sportovní rodina v nejbližší
době v plánu?
Liga se již rozběhla. Zápasů je v sezoně třicet. Nejbližší zápas hraje Ondra v Letňanech a zároveň bychom si rádi zopakovali
mezinárodní turnaj třeba opět v Rize.
• Největší sportovní přání a vzor?
Přál bych si zahrát si extraligu a asi jako
každý hokejista NHL. Mým vzorem je
kanadský hokejista Sidney Crosby, který
hraje za Pittsburgh Penguins.
Otázky, které Vendulka Strakatá z minulého rozhovoru posílá Ondrovi:
• Jak dlouho se věnuješ hokeji?
Hokeji se věnuji od 4 let.
• Ve které hraješ lajně?
Hraji v první lajně.
• Čeho bys chtěl dosáhnout?
Mým snem je zahrát si v extralize, možná i v NHL.
Nominaci na další rozhovor předává
Ondra Pavlíně Pšeničkové, zvěrolékařce, a ptá se:
• Proč jste se rozhodla stát se zvěrolékařkou?
• O jaké nejzvláštnější zvíře jste se starala?
• Je tato práce náročná?
Za redakci zpravodaje přejeme Ondrovi
mnoho zasloužených vítězství a osobních úspěchů!
Veronika Kocurová

ROZHOVOR

Po zápase nejlépe hovězí maso (burger)
a něco sladkého – třeba palačinka.
Důležitý je také pitný režim, kdy Ondra
pije iontový nápoj před, během i po zápase.
Co se týče dalších aktivit mimo klub,
Ondra dochází na individuální tréninky
dovedností jako je bruslení, střelba a nácvik
různých herních situací – záleží na čase.
Servis a vybavení: Samozřejmostí je
kompletní hokejová výstroj a minimálně dvě hokejky. Brusle v dnešní době již
mají tu vymoženost, že mají vyměnitelné nože – tzn., že Ondra má náhradní
nože v tašce pro případ náhlého stržení
hrany nebo nehody při zápase, kdy je
nůž okamžitě vyměn.
Broušení bruslí je velice citlivá věc
a každý hráč má nabroušené brusle jinak v závislosti na jeho stylu a zvyklostem bruslení. Nezbytné jsou také různé
pásky, omotávky atd.
Součástí domácího vybavení je střelecká deska, nahrávače, různé pomůcky
na zlepšování dovedností a další hokejka pro tento trénink.
Péče rodičů: Spočívá zejména v práci
jakéhosi kustoda, výživového poradce,
maséra a řidiče zároveň.
Tatínek se stará o to, aby výstroj byla
ve 100 % kondici od broušení bruslí, kupování tkaniček až po výběr a pořízení
nových rukavic a hokejek. Velké pen-
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V Í TÁ M S P O R TO V N Í F OT B A LO V É N A D Š E N C E
Máme za sebou další čtvrtletí. Dovolte mi pár informací, co se v našem domácím fotbalovém světě událo.
Mini přípravka
O dění u našich nejmenších fotbalistů
Vás bude informovat ve svém obsáhlém
příspěvku hlavní trenér mini přípravky
pan Václav Srba.
Mužstvo
Loučili jsme se před zápasem ve Vyšehořovicích. Naše obavy z těžkého
soupeře se naplnili. Prohráli jsme 7 : 4.
Oboustranně hezký fotbal a zasloužená
výhra domácích. V posledním zápase sezony jsme doma přivítali mužstvo
Radonice B. S týmem z druhého místa
tabulky to byl vyrovnaný zápas a naše
výhra 5 : 3 nám dávala teoretickou naději na umístnění na postupovém místě. Soupeři si výsledky pohlídali a naše
4. místo v tabulce postupové nebylo.
Letní příprava na novou sezonu byla
kvalitní. Naši borci se scházeli pravidelně
i několikrát týdně. Do nové sezony jdeme
dobře připraveni a našim cílem je okupovat přední místa tabulky. První domácí
zápas je toho důkazem. Tým Radošovic
B posílen hráči z A týmu byl výborným
soupeřem. Fotbal nahoru dolu, góly padaly na obě strany. Pro nás se smutným
koncem po prohře 6:7 nás mohli mrzet
neproměněné šance. Druhý zápas se odehrál na hřišti Klecan. S Klecanským béč-

kem jsme se moc nemazali. Poločas 6:0
a konečný výsledek 9:2 v náš prospěch
hovoří za vše. Doma jsme přivítali mužstvo z Nové Vsi. Poločas 2:0 pro soupeře
nás nabudil k výbornému výkonu v druhém poločase a konečný výsledek 2:2 byl
pro Novou Ves milosrdný. Opět spousta
neproměněných šancí. Další domácí zápas se koná 22. 9. a pak 29. 9. hrajeme
opět doma. Přijďte naše borce povzbudit.
Rozpis všech zápasů je na nástěnce na
hřišti a u obchodu.
Oslavy 90 let založení klubu
Kdo přišel dne 22. 6. 2019. na hřiště, tak
musí potvrdit, že se oslava velmi povedla. Organizačně bylo vše propracováno
do nejmenších detailů. Mini přípravka
sice na začátek oslav prohrála, ale to nám
vůbec nevadilo. Stará garda porazila tým
Milčic a áčko tým Mratína. Mezi zápasy
proběhlo poděkování našim dlouhodobým členům a večer hrála k poslechu
a tanci živá muzika.
Poděkování patří sponzorům: OÚ Husinec-Řež, stavitelství Strnadovi, zahradnictví Vaňkovi, zahradnictví Beranovi,
rodině Macalových a panu Sazmovi.
Velké poděkování bychom také chtěli
vyjádřit SDH Husinec-Řež za pomoc při
organizaci.

Stará Garda
Ve stejném termínu jako oslavy 90 let založení klubu odjela část SG na silně obsazený mezinárodní turnaj do Bratislavy.
Vítězství nad týmem Girls NŠK 3:2 a nad
týmem Old Boys Čvernovka 6:1. Prohry s týmem Mratína 0:2 a s týmem Old
Boys Hluboké 2:7 nás dovedlo na krásné
3. místo. Na domácí turnaj starých gard
jsme postavili dvě mužstva. První mančaft nad 40 let turnaj vyhrál a druhý tým
složený z fotbalistů padesátiletých a starších skončil na 8. místě. Turnaj proběhl
v poklidu a celý den se nám všem určitě líbil. Na Lipeneckém dědečkovi bylo
2. místo po několikaletém půstu výborným výsledkem. Jen tak dál.
Děkuji všem čtenářům za pozornost
a divákům za přízeň pro naše fotbalisty.
Prezident SK Husinec-Řež
Stanislav Strnad
SK Husinec-Řež – junior
Poslední prázdninový týden už naši nejmenší fotbalisté začali s tréninkem, sešlo se jich úctyhodných 36 ve věku od
4 do 10 let, a i proto bylo potřeba rozšířit trenérskou základnu. Velký dík patří
hlavně Standovi Strnadovi, který se pro
letošní rok ujal těch nejmenších, a to ve
věku 4 až 6 let.

POLEPŠOVNA
DUCHA
A Z A S TAV O VA C Í
STUDIE
V minulém čísle tohoto časopisu, článku
RADNICE OBČANŮM, pod nadpisem
Developerské projekty v Husinci Řeži, je
uvedeno, že obci byla předložena zastavovací studie pro areál Polepšovny Ducha s návrhem na umístění 12 rodinných
domů. Děkujeme za toto informování,
není však z našeho pohledu zcela úplné.
Jelikož řada z vás do Polepšovny ráda
zajde na různé kulturní či sportovní
akce, rádi bychom tuto informaci doplnili. Areál chceme využít pro bydlení
našich rozrůstajících se rodin, naším
záměrem není komerční developerský
projekt. Jak je v Zastavovací studii uvedeno, předpokládáme výstavbu postupně, v etapách, přičemž první etapy nejsou v žádné kolizi s dnešním objektem
klubu a jeho provozem.
Naším záměrem je provozovat klub
Polepšovna Ducha i nadále.
Tomáš Těthal a David Krása

naše věkové kategorie, které se konají
v nafukovacích halách na umělém povrchu.
Díky všem za pomoc při domácích
turnajích.
Vedoucí přípravky Václav Srba

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

Od podzimní části sezóny máme nově
přihlášené dvě mužstva, mladší a starší přípravky které hrají soutěž formou
turnajů.Mladší přípravka pod vedením Václava a Josefa Srby je ve skupině
s týmy Líbeznice A, Líbeznice B, Nehvizdy

a Šestajovice, dva turnaje máme za sebou
se skvělým výsledkem 1. a 2. místo.
Starší přípravka pod vedením Petra
Vaňka a Martina Hraběte je ve skupině
Hovorčovice, Líbeznice, Klecany, Měšice a MABAPA. První turnaj se kluci
rozkoukávali v nové soutěži a za jednu
remízu nemohli brát jinak než 6. místo
ale na druhém se rozjeli a po třech vítězstvích obsadili skvělé 3. místo.
Podzimní část ukončí starší přípravka domácím turnajem 20. října 2019 od
10 hodin. Na zimní období plánujeme
navštívit několik turnajů pro všechny

POLEPŠOVNA DUCHA VÁS
SRDEČNĚ ZVE NA PODZIMNÍ AKCE
Pátek 18. 10. – Projekce dokumentárního filmu DIEGO MARADONA.
Strhující portrét jedné z nejslavnějších
a nejvíce kontroverzních osobností vůbec poskládal držitel Oscara Asif Kapadia (Senna, Amy) z více než 500 hodin
záběrů z Maradonova soukromého archivu. Atraktivní a strhující podívaná
rozhodně nejen pro fotbalové fanoušky.
Pořádá Rudolf Kresa a team PD

(pivo/limo, párek, příspěvek na provoz PD).
Pořádají Jarda a Ivča Pínovi a team PD

Sobota 19. 10. – 8. ROČNÍK ŘEŽSKÉ
NEFILTROVANÉ 12
Tradiční podzimní klasika – běh na
12 km, přijďte si dát do těla, pokecat
se známými i neznámými, ochutnat
dobrá piva z minipivovarů Moucha
a Hangár.
Prezence od 13 do 13.50, start ve
14 hodin, start i cíl v areálu Polepšovny ducha nebo přihlášky předem na
jaroslav.pina@ronservis.cz.
Kategorie: ženy, muži. Startovné 120 Kč

Pátek 20. 12. – tradiční vánoční
STAND-UP COMEDY SHOW
Po loňském úspěšném ročníku opět Polepšovnu rozesmějí řečníci, básníci, komedianti, tanečníci, muzikanti, divadelníci a baviči ze všech koutů republiky.
Každý z vás opět může předvést libovolné krátké vystoupení. Budeme se těšit!
Začátek v 18.30. Vstupné nebude, party
bude.
Pořádá Tomáš Těthal ml.,
Dan Wagner a team PD

Pátek 22. 11. – cestovatelská přednáška
AUTEM PŘES ALJAŠKU A KANADU
Povídání o cestě Tomáše Těthala a Lukase Mayera přes Aljašku a Kanadu. http://
tripsouth.eu/, začátek v 19 hodin.
Pořádá Tomáš Těthal ml. a team PD
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LÉTO PLNÉ KUBBU
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Letní prázdniny
jsme
odstartovali naší účastí
na ME, které se
tento rok konalo
v belgických Antverpách. Česká
výprava se obměnila, ale celkem
jelo 27 hráčů a fanoušků. Z našeho
spolku jelo celkem 10 členů, což je víc
než v minulém roce. ME odstartovalo
v pátek turnajem 1 vs 1, pro představu:
hrálo se na 98 hřištích, přihlášeno bylo
196 hráčů a celkem jsme každý odehráli 12 zápasů! Z našeho spolku se na
celkovém 69. místě umístil Standa, na
72. místě Venda a v pomyslném pořadí českých hráčů jim patří druhé a třetí
místo! Těmito výkony se kvalifikovali do
turnaje 6 vs 6, kde reprezentovali Českou republiku s hráči z ostatních spolků.
V prvním zápase ve skupině jsme remizovali s Německem 1 : 1, v dalším souboji jsme porazili Francii 2 : 0. Posledním
soupeřem bylo favorizované Švýcar-

sko a náš tým vybojoval remízu 1 : 1.
Bohužel byl systém nastavený zvláštním
způsobem a i přes 5 získaných bodů ve
skupině si kluci nezahráli semifinálové
boje. Ale remizovali s výbornými týmy
a ukázali, že dalším tréninkem za chvíli dokážeme konkurovat i kubbovým
velmocem! Sobotní turnaj 3 vs 3 hrálo
70 týmů: 37. místo Pinďové, 44. Vinnare
(v tomto týmu hrála Monika), 60. Husinec GANG, 67. Zelenáči. V celkovém
hodnocení národů se ČR umístila na
5. místě z celkových 12 národů!
V srpnu jsme odehráli další turnaj
HUSINEcké ŘEŽby, na kterém se sešlo
celkem 10 týmů. Po celodenním turnaji
se na nejvyšších příčkách umístily dva
naše týmy: 2. místo Kněžna, 3. místo
Husinec GANG.
Další srpnový víkend jsme vlakem
odjeli do Berlína, kde jsme se zúčastnili MS smíšených dvojic. Pravidla byla
rozdílná, než na jaké jsme zvyklí a samotné sady byly o hodně menší, než
s jakými obvykle hrajeme. Dohromady
jsme přihlásili 4 týmy a turnaj samotný

hrálo celkem 28 týmů. Nakonec jsme
všichni bojovali do posledního zápasu
a s našimi výkony můžeme být spokojeni: 4. místo Kněžna, 8. místo Husinec
GANG, 10. místo MATOHA, 12. místo
P. K.
Poslední prázdninový víkend pořádal Kubb Klub Jaroměř MČR, které se
konalo na Novém plese. Velkou novinkou byl páteční večerní turnaj 6 vs 6. Do
turnaje jsme postavili dva týmy. Naše
áčko postoupilo ze skupiny a bylo neuvěřitelně blízko medaile, na kterou si
nakonec musíme ještě počkat. V celkové konkurenci je 4. místo skvělé! V sobotním 3 vs 3 hrálo celkem 18 týmů
a nejlepší od nás byli opět Pinďové, kteří
vybojovali 5. místo!
Všechny zveme na poslední turnaj
HUSINECké ŘEŽby, který se bude konat 19. 10. 2019 u nás na fotbalovém
hřišti. Na našich webových stránkách
www.husineckubb.cz najdete podrobné
reporty ze všech kubbových turnajů!
Krásné podzimní dny všem.
Za Husinec KUBB Kohoutková Katka

SOUTĚŽ O VĚDECKÝ PROJEKT
modely, obrázky, schémata a odpovídaly na zvídavé otázky. Jako bonus měli
lektoři nachystané ukázky z oblasti vědy
a techniky. Vládla skvělá tvůrčí atmosféra,
která zdá se, k vědě neodmyslitelně patří.
Děkuji Aničce Mackové, Pavlovi
Kristovi, Vláďovi Semiánovi (ÚJF AV
ČR, v. v. i.), Zbyňkovi Kocurovi (FEL
ČVUT v Praze), a firmě IQ Structures
(Tomáš Vyšín přišel s optickými mikro-

SPOLKY A SDRUŽENÍ

V naší základní škole po celý minulý rok
probíhal kroužek vědy pod vedením lektorů z řad rodičů a členů Spolku přátel
ZŠ a MŠ Husinec-Řež. V listopadu 2018
pak byla pod záštitou Spolku vypsána
SOUTĚŽ O VĚDECKÝ PROJEKT, které
se mohly zúčastnit všechny děti naší školy. Ty, které se přihlásily, si samy vybraly
témata, která jsou jim blízká, a s pomocí
lektorů a rodičů je během celého školního roku připravovaly.
V den „D“ si zúčastnění připravili
výstavu svých projektů, která byla zpřístupněna dětem i rodičům. Poté si paní
ředitelka, paní učitelky a lektoři kroužku
vyslechli prezentace všech dětí. Lektoři měli velkou trému stejně jako děti, tak
moc jim přáli úspěch. Děti je úžasně potěšily a překvapily. Povídaly a vyprávěly
poutavě o svém tématu, představily své

skopy a Tomáš Těthal zapůjčil 3D hologramy). Velký dík patří také obci, která
sponzorovala dary pro vítěze, kterými se
nakonec stali všichni malí vědci.
Kroužek Zábavná věda pro velký zájem pokračuje i v tomto školním roce.
Stálice zůstávají, a dále se přihlašují
i nové vědecké tváře. Těšíme se na další
společný vědecký školní rok 2019/20.
Lenka Mixová

LETNÍ AKTIVITY SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Kroužek mladých hasičů se 8. června
účastnil závodů ve středočeské Mrači. Uspořádali jsme družstvo mladších
ve složení Naty, Nelča, Bětka a David
a družstvo starších ve složení Lukáš, Šimon, Kuba a Tomíno. Jelikož se soutěž
konala až od 12 hodin, děti ještě ráno
potrénovaly na domácím hřišti, na cestu
jsme všem usmažily řízečky, a mohlo se
vyrazit. Závody byly na tamním náměstíčku, nicméně nejdřív proběhlo společné focení, až pak se soutěžilo. Závodilo se

ve štafetě, v uzlování, v požárním útoku
a požární všestrannosti. Podpora našich
družstev byla veliká, a nakonec také vynesla družstvu mladších krásné 2. místo.
Družstvo starších vybojovalo 7. místo.
Ředitelka Máslovické mateřské školky
nás požádala, jestli bychom dětem přijeli ukázat zásahové vozidlo s výbavou,
a v při příznivém počasí nechat děti i zastříkat. A tak členové zásahové jednotky
vyrazili v pátek 31. května do Máslovic,
aby dětem z MŠ udělali ke dni dětí krás-

ný program. Děti si vyzkoušely zásahové
helmy, vylezly si po žebříku nahoru auta,
poseděly v kabině, a jelikož počasí bylo
ukázkové, došlo i na hadice a vodu.
Dětský den připadl letos na 15. června, a jelikož každý spolek musel pro děti
vymyslet nějakou disciplínu, nechyběli
ani Hasiči. Stanoviště skýtalo hasičské
dovednosti, které děti musely splnit, aby
po získání všech disciplín mohly dostat
sladkou odměnu. Letos počasí přálo
a děti se dočkaly pěnových hrátek.
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Po prázdninách se kroužek Mladých
Hasičů znovu rozeběhl na plné obrátky,
neboť nás čekal již 4. ročník „Hasičského
srandamače“ ve Zdibech. Čas na tréninky byl omezený, ale počasí přálo, a tak
jsme tři čtvrteční tréninky věnovali nácviku požárního útoku. Letos jsem měli
zastoupení ve všech čtyřech kategoriích – mladší žáci, starší žáci, muži a ženy.
Na závodech bylo vidět, jak kdo trénoval. Naše oba týmy omladiny obsadily ve
svých kategoriích 3. místo.
Družstvo mužů ve svém zatím nejlepším výkonu nakonec obsadilo nepopulární 4. místo a ve své letošní premiéře ženský tým (Z)MATEK obsadil také 4. místo.

Moc děkuji všem rodičům a vedoucím, kteří jezdí nejen podpořit na závody, ale hlavně také zajdou pomoci na
kroužek.
Zima nás zase na chvíli uvězní do hasičárny, ale stále je, co se učit, a budeme

TOM ŘEŽ – LÉTO JE ZA NÁMI
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Rok se s rokem sešel a opět je tu vzpomínka na náš letní stanový tábor. Tradičně jsme ho strávili v Milčicích u Blatné
v jižních Čechách. Letos jsme pátrali po

né město, jeho domy, lidi, kteří v nich
žili, a snažili jsme se dozvědět, co se
tam kdysi stalo a kam jeho obyvatelé
zmizeli. Čekala nás spousta úkolů, her

Tajemství Saturového města. Města, které bylo kdysi plné života, ale zničehonic
bylo opuštěno. Nejprve jsme k němu
hledali cestu a pak objevovali samot-

a soutěží, například o saturovských stromech a studnách, o bozích Saturového
města, dravých ptácích, a když jsme se
konečně přiblížili k městu, museli jsme

se to snažit i proložit nějakým zážitkem,
aby to děti přes zimu neodradilo, a mohli
jsme zase vyrážet na závody a být po nich
právem pyšní.
Za SDH
Kateřina Studničková

za tmy projít tajemnou bránou a získat
tak klíč k městu.
Během poznávání pěti domů jsme
se seznamovali s jejich původními obyvateli – s léčitelem Saturového města,
vynálezcem, kuchařem Vařečkou, domem sportovců a nakonec s tajemným
Amanem Salmalem, který nás nasměroval k rozluštění tajemství. Pomocí několika důmyslných šifer a skrytého pokladu jsme se dostali až k samotné svatyni
Saturového města. Použili jsme klíče,
které jsme získali v každém domě, svatyni otevřeli ji a ta nám vydala poselství
obyvatel Saturového města.
Každý den při večerním nástupu bylo
pět týmů ohodnoceno podle toho, jak se
jim v soutěžích dařilo. Jako odměnu táborníci dostávali saturovské zlaťáky, které pak mohli utratit v táborovém bufetu.
Kromě pátrání po tajemném městě jsme se věnovali i dalším činnostem.
Při teplém počasí jsme se jezdili na kole
koupat do nedalekého Chvalovského
rybníka nebo do průzračného lomu ve

Na konci tábora nás čekal velký slavnostní táborák se spoustou písniček, her,
vyprávěných vtipů a kouzelnických triků.
Vyhodnotili jsme také úklid ve stanech
a všichni dostali sladkou odměnu za snažení při pátrání po Saturovém městě.
Tábor nám utekl jako voda a než jsme
se nadáli, byl tu konec. Balení, nakládání, úklid tábora, poslední oběd a pak už
jen cesta domů. Cesta do Řeže uběhla
v poklidu a dokonce jsme si v autobuse
i zazpívali s kytarou! Doma už na nás čekali rodiče, vyložení autobusu proběhlo
ještě rychleji než nakládání a za chvíli už
jsme se všichni loučili.
Letošní tábor se nám opět povedl,
zásluhu na tom mají všichni vedoucí
a praktikanti, kteří ho po celý rok připra-

TÉZETKO 2019
V neděli 15. září, kdy se předvedlo naprosto dokonalé počasí, se v Řeži konal 0. ročník
turistického závodu pro děti Tézetko 2019. Závod pořádal TOM Řež a byl určen pro
všechny ve věku 7–15 let, z Řeže, Husince i okolí, členy i nečleny oddílu. Zázemí závodu bylo v Polepšovně ducha.
Na vyfáborkované trase v délce 2,5 km la na záchranný systém, dopravní značky,
bylo rozmístěno deset stanovišť, kde na dále museli překonat lanovou lávku, plížit
závodníky čekaly otázky z oborů zvířata, se pod překážkou, hodit granátem na cíl
stromy, kulturní památky, topografie, čís- a určit další směr cesty pomocí buzoly.

vovali a s dětmi pak i prožili: Jitka Kroupová, Petr Hezina, Filip Blahuš, Zuzana
Vlčková, Anna Macková, Helena Martináková, Jirka Kroupa, Milan Bláha, Zbyněk Kocur, Tonda Bláha, Martin Mencl,
Matěj Kroupa a Viktor Líbal. A co by byl
tábor bez kuchyně! Letos se v ní opět na
jedničku vyznamenali Katka Studničková, Zdeňka Šilhánková, Gábina Bohatová
a Vítek Novotný. Děkujeme také Asociaci
TOM, která nás podpořila.
Na podzim náš čekají další akce, z těch
nejbližších je to výprava Za krásami Českého ráje a o podzimních prázdninách
tradiční výprava na naši chalupu v krušnohorské Knínici. A určitě ještě vymyslíme nějaké zajímavý výlety.
Jitka Kroupová
Běželo se po jednom v intervalech dvou
minut. Nikdo se neztratil, někdo byl pomalejší, někdo rychlejší, někomu se dařilo
na otázkách, jinému zase ve sportovních
disciplínách. To všechny jsme sečetli, odečetli, seřadili a výsledkem bylo celkem
15 medailistů ve třech kategoriích, rozdělených ještě na holky a kluky. A na všechny ostatní pak čekala ještě sladká odměna.
Atmosféra závodu byla pohodová, náročnost tak akorát, závodníci, návštěvníci
i organizátoři nadmíru spokojení. Dokonce se na nás přijeli podívat z České televize
a další den jsme se objevili ve Zprávičkách
na programu ČT Déčko.
Děkujeme všem, kteří se závodu zúčastnili, všem, kteří pomohli s organizací
závodu a podpořili nás, a majitelům Polepšovny ducha za zapůjčení areálu. A slibujeme, že příští rok se opět sejdeme na
1. ročníku Tézetka!
Za tým Tézetka
Jitka Kroupová
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vzdálenějším Mačkově. Také jsme pozorovali hvězdy hvězdářským dalekohledem, jeden večer jsme měli i diskotéku.
Důležitou součástí táborové činnosti
byla také příprava dřeva na oheň, u kterého jsme před večerkou rádi poseděli
a který pak posloužil i nočním hlídkám,
aby se jim lépe hlídalo.
Dvakrát jsme vyrazili na celodenní
cyklistický výlet (i když nejmladší si ten
první střihli ještě pěšky a autobusem). Navštívili jsme Blatnou, Strakonice, Horažďovice, Lnáře a projeli okolí křížem krážem. Druhý celodenní výlet se pro starší
deseti let změnil v puťák: přespávali totiž
ve vodáckých kempech kolem řeky Otavy
a taky si ji na kánoích mezi Sušicí a Horažďovicemi sjeli.
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ČESKÝ VODÍK JEDE Z ŘEŽE
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Nástup vodíkových aplikací v ČR je
přímo spojený s projekty ÚJV Řež
a vodíkovým autobusem TriHyBus.
První český bezemisní autobus s výrazným „bublinovým“ designem fungoval úspěšně několik let v běžném
provozu na městské lince v Neratovicích. Přestože TriHyBus sám už je dnes
ve „výzkumném důchodu“ a jezdí jen
v areálu, poznatky z jeho provozování
se staly důležitým základem dalších
projektů v oblasti vodíkové mobility.
Řada velkých firem, které dnes vyrábí
infrastrukturu pro vodík komerčně, si
na TriHybusu otestovala své prototypy.
Vodíková plnicí stanice v Neratovicích,
která, stále jako jediná v republice, poskytuje útočiště vozům na vodíkový
pohon, o svou jedinečnost přijde už
velmi brzy. Ministerstvo dopravy se
rozhodlo podpořit výstavbu veřejných
vodíkových plnicích stanic a v rámci
Operačního programu doprava by jich
do roku 2025 mělo u nás vzniknout 10

až 12. V tuto chvíli známe první čtyři
lokality, minimálně dvě se začnou stavět začátkem roku 2020.
S rozvojem sítě plnících stanic se
očekává rozvoj vodíkové elektromobility ve veřejné i osobní dopravě. Automobilky Toyota (Mirai) a Huyndai
(Nexo) čekají na hranicích, připravené začít na český trh dodávat své vozy
hned, jakmile bude otevřena první veřejná plnička. Zatím tyto modely při
svých předváděcích cestách v ČR tankují u nás v neratovické plničce.
V ÚJV Řež, a. s. jsme také na vavřínech neusnuli. V prosinci 2018 jsme
u lávky k vlakům zprovoznili veřejnou
dobíječku pro elektromobily, která je
prostřednictvím lokální distribuční sítě
propojená s naším vodíkovým hospodářstvím v areálu. Střešní fotovoltaické
panely vyrábějí elektřinu a její přebytky se skladují ve vodíku jako v baterii.
Při nedostatku energie se pomocí vodíkového článku vyrábí z vodíku proud

a dodává do této sítě. Občané Husince a Řeže tak mají, jako první v Česku,
unikátní možnost tankovat do svých
elektromobilů „šťávu“ i z ekologického
vodíkového zdroje.
Další kroky k vodíkové mobilitě se
v ÚJV Řež, a. s. opírají o projekt mobilní plnicí stanice pro malé dopravní prostředky, která by v budoucnu
mohla sloužit například pro multikáry,
vysokozdvižné vozíky nebo přívozy.
Souběžně jsme zahájili vlastní vývoj
vodíkem poháněných užitkových vozidel s pracovním označením HyVan
a H2Elzebra, které jsou už ve fázi přípravy prototypů. Samozřejmě jsme zapojení i do jednání a projektů s provozovateli autobusové dopravy a výrobci
vozidel v řadě regionů a pečlivě sledujeme pokroky vodíkového know-how
v zahraničí.
Kromě rozvoje bezemisní dopravy
logicky pokračujeme s kolegy ze Skupiny ÚJV také v aktivitách v oblasti
udržitelné výroby vodíku. Z hlediska
celého cyklu je totiž vodíková mobilita
právě tak ekologická, jak ekologická je
výroba samotného paliva.
Marketing ÚJV Řež, a. s.
Alena Rosáková,

Laboratoř CRL, provozovaná Ústavem jaderné fyziky a Archeologickým ústavem
AV ČR, v. v. i., datovala dosud nejstarší objevené jeskynní kresby na českém území.
Podle výsledků analýz vznikly před 6200 lety (4460–4230 BC) a patří tak do mladšího
neolitu, tedy mladší doby kamenné. Jsou tak o osm set až tisíc let starší než obrazce
v několik kilometrů vzdálené jeskyni Býčí skála, datované před třinácti lety, které tento
rekord dosud držely.
Výzkum nápisů a kreseb v Kateřinské
jeskyni v severní části Moravského krasu probíhá od roku 2017 ve spolupráci
Správy jeskyní ČR, Univerzity Palackého v Olomouci a laboratoře CRL, provozované společně Ústavem jaderné fyziky
AV ČR, v. v. i. a Archeologickým ústavem AV ČR, v. v. i. Zvláště v tzv. Ledové
chodbě, ale i v dalších částech jeskyně,
jsou v této jeskyni také stovky novověkých nápisů, podpisů a letopočtů, ale
i abstraktní obrazce z čar a teček (tzv.
epigrafy) kreslené uhlem.
Již po prvním odběru vzorků pro
radiouhlíkové analýzy laboratoř CRL
zjistila, že jedna z kreseb pochází
z 13. století. Analýzy vzorků odebraných
na začátku letošní roku ovšem ukázaly,
že část epigrafů je až z pravěkých dob
a jsou dokonce nejstarší dosud zjištěné
jeskynní kresby v ČR.

Epigrafy z Kateřinské jeskyně byly
nalezeny v místě, kde z Hlavního dómu
jeskyně odbočuje již zmíněná Ledová
chodba. Dóm s občasnou krápníkovou výzdobou je s rozměry 90 × 44 m
největším veřejnosti zpřístupněným
přírodním podzemním prostorem ČR.
Epigrafy byly vzhledem ke svému umístění hluboko pod zemí podle archeologa
Dr. Martina Golce z olomoucké katedry
historie FF UP možná spojeny s kultem
Matky Země a označovaly obřadní místo. Za pozornost také stojí, že ve střední
Evropě začali pravěcí lidé s kresbami
geometrických tvarů na stěnách jeskyní
dříve, než začali malovat zvířata.
Přesné určení smyslu je u pravěkých
abstraktních kreseb vždy problematické: mezi místy, která pravěkým návštěvníkům sloužila k opakovaným otíráním
zuhelnatělých konců tzv. fakulí (vyro-
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N E J S TA R Š Í P R AV Ě K É K R E S B Y
OBJEVENÉ V ČR

bených z jedlových polen, předchůdkyní loučí), a abstraktní kresbou není
totiž vizuálně ostrý přechod. Přesto se
v tomto případě Martin Golec na základě různých znaků a zkušeností přiklonil k abstraktní kresbě. Kresby často
vznikaly tak, že členité stěny jeskyň plné
výčnělků a prasklin pravěkým lidem
něco připomínaly, a ti pak zvýrazněním
a dalšími čarami svou představu dokreslili (tato metoda nám může připomenout třeba strukturální grafiky výtvarníka Vladimíra Boudníka z 50. a 60. let
minulého století). Nová metoda odběru
vzorků neničí kresbu.
Vzorky zpracovali pracovníci ÚJF
AV ČR, v. v. i. samotné měření metodou
AMS (Accelerator Mass Spectrometry)
bylo provedeno v maďarském Debrecínu. Po dokončení stavby a vybavení
laboratoře AMS v Řeži v rámci nyní probíhajícího projektu RAMSES, o kterém
jsme psali v minulém čísle Naší vesnice, bude možné provádět AMS měření
i zde, bez nutnosti odesílat zpracované
vzorky na zahraniční pracoviště.
Pro samotný odběr vzorků vyvinuli
v laboratoři CRL novou otěrovou metodu, která nesmaže kontury části kresby,
z níž se vzorek odebírá, pouze toto místo
zesvětlí – na rozdíl od obvyklých způsobů
mechanického odběru, které vzorkované místo nenávratně zničí. Nový postup
bude podrobně popsán v odborném tisku. Cesta našich pracovníků do jeskyně
a část analýz byla hrazena z již zmíněného projektu RAMSES, první sérii vzorků
financovala Správa jeskyní ČR.
V jeskyni je několik dalších slibných
míst, odběry a analýzy proto pokračují
a možná se dočkáme i nového rekordu.
Ústav jaderná fyziky AV ČR, v. v. i.
Miroslav Dočkal
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Připravily: Emma 12 let a Adéla 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 listopadu poslat na adresu: zpravodaj@husinec-rez.cz.
Doplň prosím své jméno a věk.
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