ZPRAVODA J OBCE HUSINEC

ČÍSLO 4/2019

ZPRÁVY Z OÚ I SPORT A KULTURA I SPOLKY A SDRUŽENÍ
ROZHOVOR S VETERINÁŘKOU PAVLÍNOU PŠENIČKOVOU

ÚVODNÍ SLOVO

Milí spoluobčané,
rádi bychom Vám popřáli hezké a klidné prožití doby adventní a svátků vánočních
v rodinném kruhu. Zejména bychom chtěli poděkovat všem aktivním obyvatelům,
kteří s nadšením a elánem přispěli ke zdravému rozvoji obce.
V novém roce 2020 nechť Vás všechny provází pevné zdraví, štěstí, spokojenost a spousta
dobrých nápadů.
S přáním všeho dobrého
Vedení obce

Obraz na titulní straně:
Jana Nedělová, Přívoz – Řež, tempera
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ZASTUPITELSTVO

STAV E B N Í P R O J E K T Y A V Z H L E D O B C E
Pracovní skupina informuje

Začátkem roku zřídila starostka pracovní skupinu, jejímž hlavním úkolem je
spolupráce a podpora při přípravě stavebních a environmentálních projektů.
V dalších číslech Zpravodaje budeme
o jednotlivých projektech informovat
pravidelně a podrobněji.
Jedním z hlavních projektů je výstavba tělocvičny a dokončení studie proveditelnosti. Studie řeší nejen budovu
samotnou, ale pojímá školní areál jako
jednotný celek, jehož součástí je též přístavba družiny. Na základě této studie
pak bude zadána projektová dokumentace. Nástavba nad starou budovou školy
je dalším možným a rychlým krokem
k rozšíření kapacit pro žáky i personál.

V tomto roce zadáme statické posouzení
budovy. V případě pozitivního výsledku
bychom se pustili do projektu a realizace.
Díky nabídce manželů Pšeničkových na
využití prostor bývalého sálu v Husinci řešíme s krajskou hygienickou stanicí
a ministerstvem školství možnost dočasného využití prostor pro tělocvik, než
bude postavena tělocvična. Školka Nad
Údolím ač úzce souvisí se schválením
nového ÚP, přesto již teď připravujeme
a analyzujeme varianty a možnosti její
realizace v těchto místech. Intenzivně
pracujeme na zřízení státní lesní školky
na pozemku parc. č. 300/4, který obec
v listopadu tohoto roku zakoupila. Školka by tak pomohla rozšířit kapacity stá-

vající MŠ. Multifunkční hala dostane
prioritu v roce 2020, kdy se chceme pustit směrem k vypracování kvalitní studie.
Připravujeme zadávací dokumentaci.
Oprava kaple, na kterou byla otevřena
sbírka, je úkol v příštím roce. Věříme, že
se sejde dostatek prostředků, jelikož si
kaple žádá zásadní opravy jak exteriéru,
tak interiéru. V neposlední řadě pak řešíme drobné projekty, jako jsou stání na
popelnice, která chceme zbudovat v celé
obci v jednotném gabionovém vzhledu, dále pak úpravy nevzhledných míst
a jejich revitalizace. Více informací naleznete na stránkách obce v sekci Projekty a v dalších číslech Zpravodaje.
Petr Mixa, Veronika Kristová

BOHOSLUŽBY O VÁNOCÍCH - KAPLE SV. VÁCLAVA V ŘEŽI
Středa 25. 12. 2019
Neděle 29. 12. 2019
Středa 1. 1. 2020
Neděle 5. 1. 2020
Neděle 12. 1. 2020

11:30
11:30
11:30
11:30
11:30

Slavnost Narození Páně
Svátek Svaté rodiny – s obnovou manželského slibu
Slavnost Matky Boží, Panny Marie – Nový rok
2. neděle po Narození Páně – s žehnáním vody, křídy, kadidla a zlatých předmětů
Slavnost Křtu Páně – končí vánoční doba

Římskokatolická farnost Odolena Voda, U Fary 15, 250 70 Odolena Voda, P. Kamil Vrzal, farář
mobil: 728 775 536, e-mail: farnostodolenavoda@gmail.com, www.farnostodolenavoda.cz
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ZASTUPITELSTVO

SOUHRN USNESENÍ K ZÁPISU Č. 6/2019
ZE ZASEDÁNÍ ZO HUSINEC KONANÉHO
DNE 4. 11. 2019
Usnesení č. 1/6/2019:
Zastupitelstvo obce Husinec schvaluje Kupní smlouvu mezí obcí Husinec, se sídlem: Obecní úřad Husinec,
U Radnice 64, Řež, 250 68 Husinec,
IČO 00240231, zastoupenou Bc. Veronikou Kristovou, starostkou obce,
a manželi Josefem Civínem a Jaroslavou
Civínovou, trvale bytem Větrná 303,
250 70 Odolena Voda, a pověřuje sta-

rostku jejím uzavřením. Kupní smlouva
tvoří Přílohu č. 1 tohoto Zápisu.
Usnesení č. 2/6/2019:
Zastupitelstvo obce Husinec pověřuje
členy finančního výboru k provedení
kontroly financování stavebních úprav
Základní a mateřské školy obce Husinec, které proběhly o letních prázdninách 2019.

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
„Novačka“
Vzhledem k opravdu tristnímu stavu
cesty od sídliště k vlaku, jsme se rozhodli k opravě nejhorších úseků. A to
ještě před zimou. Na poslední chvíli, ale
už jsme se na to nemohli dívat. V nejbližších dnech se tedy můžete těšit na
bezpečnější cestu nejen na vlak, ale třeba i k lékaři.
Zahrada
Na OÚ jsme dostali nabídku k nákupu
lesní zahrady s chatkou. Nabídka byla
opravdu velmi zajímavá, proto jsme nelenili a nabídku předložili ke schválení
zastupitelstvu. To s nákupem souhlasilo,
a proto se nyní můžeme těšit na nový
prostor pro aktivity školy, školky či spolků. Děkujeme manželům Civínovým.
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Veřejné osvětlení
Věčný evergreen naší obce a nejen naší.

V plánu rozpočtu na příští rok jsou
vyčleněny prostředky na jeho obnovu
a rozvoj. Jsme ve spojení se Středočeským inovačním centrem a s odborníky na osvětlení. I já se chci těšit na
nové osvětlení lávky přes Vltavu, či na
bezpečné lampy na malém náměstí na
Červené Skále. Taktéž se společností
SUDOP jsme v kontaktu a dbáme na
řádné fungování veřejného osvětloní
i na jejich pozemcích.
Kanalizace
Zabýváme se i problematikou tlakové kanalizace, známe úskalí i historii. Na příští rok rozpočet myslí
i na její opravy a zabezpečení lepší
obsluhy.
Zájmová činnost
Na webových stránkách obce je ke
stažení aktualizovaný formulář pro

podávání žádostí o dotaci pro spolky
a zájmovou činnost v naší obci.
Podzimní upozornění
Vážení sousedé, s přihlédnutím k nadcházejícím kratším dnům připomínáme:
• při pohybu po obci za snížené viditelnosti používejte prioritně chodníky,
• nezapomínejte na reflexní prvky na
oděv,
• řádně zabezpečte svůj majetek,
• vždy zamykejte váš dům i váš vůz,
• než odsouhlasíte službu nabízenou neznámým člověkem po telefonu, raději se
poraďte se sousedy,
• v případě nebezpečí kontaktujte
Obecní policii Zdiby 774 986 014 či
linku 158.
Tomáš Pfeifer

Aktuální informace

Máme za sebou první pilotní projekt participativního rozpočtu (PR) v naší obci. V první řadě patří velké díky všem, kteří se zapojili ať již přípravou projektů, samotnou organizací PR nebo hlasováním. Rádi bychom Vás v tomto článku informovali o dalších
krocích, které v rámci PR podnikáme.
Realizace projektu
Jak jistě víte, nejvíce Vašich hlasů dostal projekt výsadby stromové aleje
v ulici Na Hlinkách. Pustili jsme se do
práce na realizaci tohoto projektu. Při
vyřizování potřebných povolení jsme
narazili na zásadní problém, energetické sítě, konkrétně vodovodní řad.
Při jeho vytyčení, nutném k tomu,
abychom předešli kolizi s výsadbou,
bylo zjištěno, že vodovodní řady vedou v ulici Na Hlinkách dva, z nichž
původní starý vodovodní řad přímo
s výsadbou koliduje. Myšlenku výsadby aleje jsme ale nezavrhli. Naopak.
Jak sám autor projektu výsadby aleje
Na Hlinkách, Max Mohl, říká: „Budu
jen rád, pokud se můj projekt stane
impulsem k tomu, abychom se začali
výsadbou stromů a alejí v naší obci
více zabývat.“.
V rámci PR se tedy pustíme do projektu s druhým nejvyšším počtem hlasů, do VÝROBY ZVONU a jeho osazení do naší kapličky.
Myšlenka výsadby aleje v obci
Výsadba zeleně v naší obci je však velmi důležité téma, proto pracujeme na
tom, aby výsadba stromů mohla proběhnout na jiných místech a to v rámci celonárodní iniciativy www.sazimebudoucnost.cz Již máme vytipovaná,
a tentokrát s dostatečným předstihem
řádně ověřená, místa pro výsadbu.
Hlavním místem, které bychom chtě-

li revitalizovat, je řada teď již bohužel
suchých třešní podél fotbalového hřiště. Ty bychom chtěli nahradit novou
výsadbou. Vedle toho budou doplněny/nahrazeny suché stromy na Červené skále a dalších místech obce. Zároveň plánujeme spustit anketu v rámci
Mobilního rozhlasu, ve které se budete moci zapojit i vy se svými tipy, kam
a jaký druh stromu byste v naší obci
rádi vysadili. Při výsadbě a přípravě
projektu budeme myslet též na vhodný zavlažovací systém, doplnění venkovního mobiliáře a podobně.
Zvon do kapličky a povídání o zvonech s českým zvonařem, Petrem
Rudolfem Manouškem
Jak již bylo zmíněno, v rámci participativního rozpočtu bude financován
zvon do naší kapličky. Jeho autorem
bude významný český zvonař, Petr Rudolf Manoušek.
Právě s ním proběhlo v duchu myšlenky navrácení zvonu do naší kapličky v první polovině října příjemné
podzimní setkání, na které vás zvala
v loňském čísle paní Ivana Pínová.
Myšlenka zvonu pro kapličku nevzešla
totiž jen v rámci participativního rozpočtu, byla zde již dříve a vzešla právě
od ní. Nezávisle na tom pak paní Veronika Matoušková (rozená Kaňková)
tuto myšlenku dala na papír v rámci
projektu participativního rozpočtu.
Bylo to velmi krásně strávené odpo-

ledne s povídáním o zvonech a zajímavém životě zvonaře pocházejícího
z významné české zvonařské rodiny.
Pan Manoušek mluvil o zvonu nejen
pro naši kapličku, o typu zvonu, který
je pro ni nejvhodnější, velmi zajímavě hovořil též o procesu výroby zvonů
jak pro kapličky, tak třeba pro katedrály či kostely. Zmínil se též o unikátní
zvonkohře, se kterou cestuje po světě
a organizuje koncerty, či o historii
zvonařství v Čechách.
Věřím, že výroba zvonu pro naši
kapli bude v dobrých rukou a až bude
zvon hotov, budeme mít příležitost
toto setkání opět zopakovat. Děkuji
všem, kteří se na organizaci podíleli,
všem, kteří napekli a připravili pohoštění, stejně jako patří dík vám, kteří
jste se akce zúčastnili.
Veronika Kristová

ZASTUPITELSTVO

PA R T I C I PAT I V N Í R OZ P O Č E T
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ŽIVOT V OBCI

VEŘE JNÁ SBÍRKA NA OPRAVU
K A P L E S V. V Á C L A V A
V souvislosti s navrácením zvonu do
naší kapličky, jehož výroba bude hrazena v rámci participativního rozpočtu,
jsme se rozhodli zorganizovat sbírku,
kterou jsme avizovali v předchozím čísle zpravodaje Naše vesnice. S ohledem
na to, že návrat zvonu do kapličky bude
velmi důležitý moment pro naši obec,
bylo by dobré, abychom nezapomínali ani na kapli, která po letech volá po
opravách jak interiéru, tak exteriéru.
Rádi bychom ji proto uvedli do důstojného stavu a připravili ji pro navrá-

cení a instalaci zvonu. Opravy bychom
realizovali z finančních příspěvků, které
vybereme v rámci veřejné sbírky. Ta je
oficiálně otevřena od první neděle adventní 1. 12. 2020. Přispívat můžete na
transparentní účet č. 2401707911/2010
Pro ty z Vás, kteří byste chtěli přispět
hotově, je na obecním úřadě v úřední
dny k dispozici kasička. Sbírka bude
trvat do 30. 6. 2020. Veškeré informace
naleznete také na webových stránkách
obce.
Veronika Kristová

PLESÁNÍ U SOUSEDŮ
Ještě před pár lety bývaly plesy v naší obci každoroční tradicí, ale po prodeji hotelu
Vltava nebylo najednou kde plesy pořádat. Jedno lidové moudro praví: „Kdo nechce,
hledá důvody, kdo chce, hledá způsoby…“
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A tak opět nastoupil samozvaný organizační výbor (SOV) vedený zkušeným
moderátorem a konferenciérem Petrem
Syrůčkem a směle se pustil do práce.
Naštěstí máme u nás spoustu ochotných
sousedů, kteří pomohou, vyřídí a zařídí,
co je třeba, a leckdy i hodně navíc. Máme
rovněž skvělou obec, která dlouhodobě
všechny akce pro lidi podporuje. A do
sousedství jsme se také uchýlili, protože
široko daleko není prostor tak vhodný
k plesům a společenským akcím, jako je
nově zrekonstruovaná sokolovna ve Veltěži. Dopravu na místo obstaraly tři autobusové spoje a ukázalo se, že zábava nezačíná
na parketu, ale již na sedadlech autobusu.
V sále čekal na všechny uvítací přípitek a čtrnáct stolů po dvanácti místech.

V osm hodin spustila kapela SELF, která
nás provázela až do druhé hodiny ranní.
Je vidět, že my, Řežáci a Husinečáci to
umíme vzít pěkně od podlahy, protože
ráno byl parket ještě plný, a kapelu jsme
ani nechtěli pustit domů. Ve tři hodiny se dveře sokolovny zavřely a Veltěž
opustil poslední autobus plný rozjařených účastníků.
Děkujeme všem, kdo přišli a užili si
to s námi. Velice děkujeme všem, kdo
pomohli s přípravou sálu a úklidem po
akci. A v neposlední řadě děkujeme obci
a všem místním firmám i jednotlivcům,
kteří nás podpořili. Zvláštní poděkování
míří k tanečnímu páru, který se svým
vystoupením postaral o nádherný zážitek. Takže zase za rok?

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
V prvních lednových dnech proběhne
20. ročník celostátní akce „Tříkrálová
sbírka“. Skupinky koledníků budou procházet městy, městysi a obcemi celé ČR.
Naši koledníci se zúčastní sbírky
ve dnech od 4. 1. 2020 do 8. 1. 2020.
Charita tímto děkuje všem, kdo vlídně
přijme koledníky a přispěje do jejich
pokladniček.
Miloslava Machovcová,
ředitelka Charity Neratovice

Kavárnička bude letos v prosinci slavit svoje první narozeniny. A troufnu si říci, že se stala oblíbeným místem maminek, dětí,
babiček a poskrovnu i tatínků. Pro ty, kteří ještě neměli tu příležitost naši kavárničku navštívit, bych ráda tento projekt ve zkratce
představila.
Kavárnička je určena pro rodiče s dětmi, kteří rádi sdílejí čas s ostatními
a chtějí se i něco nového dozvědět.
Témat je vždy požehnaně, ať již cíleně vedenou diskuzí, či spontálními
myšlenkami účastníků debaty. Setkáváme se každý druhý pátek v měsíci
v knihovně obecního úřadu v Řeži,
vždy od 9:30 do 11:30. Maminky se
mohou osvěžit kávou či čajem, který
je zde k dispozici a děti ocení možnost
pohrát si s hračkami a poznat nové kamarády. Po hodině si již pomalu připadáte jako ve školce pro malé skřítky,
kteří najednou maminku či tatínka už
vůbec nepotřebují.
Postupné začleňování malých děti
do kolektivu je velice důležité a toto je
jedna z cest, jak k tomu dojít. Stejně
tak pro maminky, které mají prvního
potomka, jsou zde v obci nové, či nemají odvahu na ulici jinou maminku
oslovit, je zde příležitost se seznámit
a navázat, někdy i mnoholeté přátelství. V současné době navštěvuje kavárničku kolem 15 maminek. Platformou pro sdílení informací spojených
s kavárničkou je WhatsApp skupina,
kde je možno se navzájem informovat
o určitých akcích, sdílet zážitky, fotografie či třeba nabízet k prodeji dětské
zboží.
Vzhledem k tomu, že se nám pomalu blíží nejkrásnější svátky v roce,
ráda bych vás pozvala na naši poslední kavárničku roku 2019. Tentokrát
budeme mít opravdu krásné páteční

datum, 13. 12. 2019. Přijďte se předvánočně naladit, ochutnat vzorky vánočního cukroví a i trochu zavzpomínat, jaké to bylo, když jsme si Vánoce
užívali jako děti. K tomu nám poslouží perníčky, které si s dětmi ozdobíme
a vánoční přáníčka, která jistě potěší
nejen naše blízké.
Hana Patzáková

ŽIVOT V OBCI

KAVÁRNIČKA PRO RODIČE S DĚTMI

KAVÁRNIČKA
PRO RODIČE S DĚTMI
Vánoce nám již klepou na dveře, a proto
bychom vás rádi pozvali na naše
poslední setkání v tomto roce. Pojďte na
chviličku utéci před vánočním shonem
a přijďte se předvánočně naladit.
13.12.2019 od 9:30 – 11:30 hod
knihovna OÚ Husinec – Řež
Můžete se těšit na amatérské divadélko,
zdobení perníčků a ochutnávku
domácího cukroví.
Káva a čaj jsou k dispozici, přineste si jen
potřeby pro své děti.
TĚŠÍME SE NA VÁS!
Více info na: hanapatzakova@seznam.cz nebo 737 187 832.
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ŠKOLA A ŠKOLKA
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ŠKOLA A ŠKOLKA

ROZHOVOR

mnoho jiných žen na mateřské dovolené
chodí do práce spíše relaxovat. Ordinace
je zatím víceméně provizorní, ovšem do
budoucna ji chce dovybavit dalšími diagnostickými přístroji a výrazně rozšířit,
s čímž jí opravdu hodně pomáhá manžel.
Když má Pavlína volno
Dle svých slov většinou nemá, lidé
s drobnými požadavky chodí samozřejmě i mimo domluvený čas. A jinak…,
mylný výklad pojmu „mateřská dovolená“ zná jistě důvěrně každá maminka.

VETERINÁŘKA
PAV L Í N A P Š E N I Č KOVÁ

Narodila se ve znamení pečujícího, starostlivého,
rodinně orientovaného Raka
Dvouletý pobyt s rodiči a mladším bratrem v africké Zambii byl zřejmě určující pro
její další profesní směřování. Umělecky orientovaní rodiče se snažili Pavlínu od oboru
odradit prázdninovým pobytem u známého vesnického veterináře, ale realita kravínů,
vepřínů, a léčení psů a koček po večerech v přestavěné garáži měla přesně opačný efekt.
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Po absolvování gymnázia se studium veteriny stalo realitou. Po studiích začala
Pavlína pracovat na nonstop veterinární
klinice v Praze-Libuši, což bylo „hození
do vody“ v pravém slova smyslu, nicméně
z těžko nabytých zkušeností těží dodnes.
Po čtyřech letech na klinice se chtěla profesně více specializovat a založila si spolu
s tehdejším partnerem v Praze-Malešicích
kliniku ALTAVET, kam se i přestěhovali.
Po šest dalších let kliniku úspěšně
rozvíjela, nabírala klienty i další zaměstnance, ale náročnost profese jako takové a soukromého podnikání k tomu si
vybraly svoji daň na zdravotním stavu
i v osobním životě. Po léčbě a rozchodu
s partnerem kliniku prodala a pronajala si

s kamarádkou malou ordinaci v Horních
Počernicích, kterou pojmenovaly GRINVET. Brzy nato potkala svého manžela,
otěhotněla s první dcerou Adélkou, a mladá rodina potřebovala větší bydlení.
Oproti původním plánům nečekaně
zakotvili ve velkém domě v Husinci před
třemi lety. Momentálně je Pavlína na mateřské dovolené s druhou dcerou Kristýnou a příležitostně provozuje a dále buduje veterinární ordinaci doma.
Pavlínin ordinační den
Objednané pacienty ošetřuje Pavlína ve
čtvrtek, kdy má domluvené hlídání dětí
a sestřičku k ruce. Od doby, co má děti,
není takový workoholik, a stejně jako

• Jak vypadá spektrum Tvých zvířecích
klientů?
Spektrum klientů se oproti Praze změnilo. Psi a kočky zůstávají, stejně jako
králíci, morčata a jiná „drobotina“, ale
přidávají se koně, ovce, slepice…
• Jaké nejběžnější problémy zvířat v ordinaci řešíš?
Mimo běžné preventivní ošetření (očkování, odčervení, čipování, kastrace)
nejčastěji různé rány, pokousání, ulomené drápky. V Praze jsem se více do
hloubky věnovala stomatologii psů
a koček a k tomu mám potřebné, relativně nadstandartní, vybavení. Někteří
věrní klienti za mnou dále na ošetření
zubů dojíždějí i z Prahy.
• Jaké spatřuješ rozdíly mezi městskými
a vesnickými pejskaři?
Bohužel lidé i psi na vesnici mají mnohem méně příležitostí se potkávat s dalšími neznámými psy a jejich páníčky
a pokud k tomuto má dojít, reagují velice nervózně a často zbytečně konfliktně. Lidé, a následně i psi, kteří z chování
pána vyvodí, že se jedná o něco mimořádného a je třeba reagovat. A problém je
na světě a kruh se uzavírá. Zoufale jsem
se se svou vlkodavkou snažila tomuto

kočky, ptáci, obecně kontaktnější zvířata, z čehož mají prospěch obě strany.
• Jaký nejbizarnější příběh jsi v ordinaci
zažila?
Jednou mi vběhl do ordinace značně
rozrušený klient, položil na stůl mrtvého, studeného a ztuhlého králíka a žádal
rychlou resuscitaci. Téměř hodinu jsem
mu trpělivě vysvětlovala, že to již není
možné, přičemž on mě vydatně proklínal, a sliboval mi všechny možné postihy od různých institucí, pokud ihned
nezačnu jednat. Někdy je má profese
spíše psychologického charakteru.
• Jaké máš profesní plány nebo sny?
Situace se výrazně změnila od doby, kdy
jsem dokončila vysokou školu. Původně
jsem chtěla být špičkovým specialistou
v nějakém oboru na skvěle vybavené klinice. Takový ten typický sen ambiciózního studenta. Postupně jsem ale dospěla
k tomu, že medicína v souvislostech, s tím
že pacienty i klienty vídám opakovaně,
má pro mě mnohem větší kouzlo. A tohle
vesnická prvoliniová praxe splňuje. Trochu zazlívám medicíně – veterinární i humánní – že v rámci stále většího pokroku
ve vědění i technologiích, zapomíná na
člověka či zvíře jako komplexní bytost.
A ve veterině jde vlastně o zvíře i člověka,
jelikož žijí spolu a vzájemně se ovlivňují. Takže jsem spokojená. Do budoucna
bych chtěla „dostudovat“ již výše zmíněná
hospodářská zvířata – koně, přežvýkavce,
drůbež. Sice jsem z nich dělala státnice,
ale většinu jsem již zapomněla a praktické
zkušenosti nemám žádné, což mě mrzí…
• Profesní vzor?
Bez váhání… James Herriot
• Jak ráda relaxuješ a jaké jsou Tvé další
zájmy?
Mnoho let již cvičím Iyengar jógu, pokouším se dokončit učitelský výcvik

a praxe mi postupně přerůstá i do běžného života, je to úchvatná filosofie.
Dříve jsem také ráda četla a sledovala
filmy, ale to bylo před již zmíněnou „dovolenou maminek“…
• Na co se těšíš v nejbližší době?
Jednoznačně na jaro.
Otázky hokejisty Ondry Pavlíčka, které předává Pavlíně Pšeničkové
• Proč jste se rozhodla být zvěrolékařkou?
Já vlastně nevím, někdy v páté třídě mě
to napadlo, jak často děti v tomto věku
napadá, ale mě už to nepustilo.
• O jaké nejzvláštnější zvíře jste se starala?
O lišku. Tady v Husinci.
• Je tato práce náročná?
Hodně. Psychicky i fyzicky. Někdy je to
výrazně náročnější s majitely pacientů
než s pacienty samotnými…

ROZHOVOR

trendu vyhnout a po přestěhování jsem
v Husinci vysloveně „pronásledovala“
všechny pejskaře, které jsem zahlédla.
Bohužel jsem zjistila, že už v dálce berou
psa na vodítko, či v horším případě do
náruče a nohy na ramena a musela jsem
kapitulovat. Těžko se tu tyhle dovednosti se psem trénují a bohužel dnes už se
neznámému pejskaři také raději vyhnu.
• Co bys doporučila uvážit každému, kdo
si chce pořídit prvního domácího mazlíčka?
Zejména v nadcházejícím předvánočním
období bych doporučila všem rodičům,
kteří přemýšlejí o pořízení živého zvířete
dětem pod stromeček, zvážit, co od něj
vlastně očekávají a jaké jsou jejich možnosti. Péče může být zatěžující jak časově, tak finančně. Dle toho pak uváženě
vybírat druh zvířete, v případě psů i plemeno. Lidé v Praze mě často zastavovali
s otázkou, jak mohu chovat tak velkého
psa v bytě, ale zrovna vlkodav je velmi
klidný pes a v bytě poblíž pána velice
spokojený. Teď v Husinci máme rozlehlý
pozemek, přesto beze mě tam má fenka
nevystrčí ani čumák a děti přes ni můžou dělat kotrmelce. Naproti tomu malý
teriér vám bez dostatečného výdeje energie udělá z bytu velice snadno kůlničku
na dříví. Takže nevybírat podle vzhledu
a velikosti, ale podle povahy, temperamentu, potřeby pohybu a podobně.
• Jaké jsou vhodné druhy zvířat pro děti,
relativně vytížené lidi ve středním věku,
nebo seniory?
Pro děti jsou vhodní drobní savci, určitě
je zajímavější třeba králík nebo potkan
než morče, jsou aktivnější a zajímavější
na interakce a pozorování. Pro pracovně vytížené lidi ve středním věku bych
doporučila kočky nebo plazy, netrpí totiž delším odloučením. Pro seniory jsou
potom vhodná klidnější plemena psů,

A na závěr moje osobní otázka
• Jaké to je mít největšího psa (vlkodav,
pozn. redakce) v Řeži a Husinci, jaké jsou
reakce lidí?
Je to hodně v pohodě, to se mi na Řeži
a Husinci moc líbí. První rok jsem odpovídala na „typické vlkodaví“ otázky
typu: co je to za plemeno, kolik toho
sežere, kolik váží, není to malý kůň, mohou na něm jezdit děti? Teď už Sofinku
všichni znají a přijímají ji s poučeným
nadhledem.
V dalším rozhovoru se budeme ptát trenérky psího sportu agility plemene kooikerhondje Pavlíny Seyfriedové. Otázky, které jí posílá veterinářka Pavlína:
Jak ses dostala k tomuto relativně málo
známému plemeni? Co ti sport se psem
přináší? Nedala by se nějaká agility akce
uspořádat i u nás v Řeži?
Veronika Kocurová
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SPORTU ZDAR A FOTBALU ZVLÁŠŤ!
Vítám naše fotbalové fanynky, fanoušky a fanouščata

A mužstvo
V minulém příspěvku jsme se loučili
zápasem s Novou Vsí, ve kterém jsme
zlepšeným výkonem ve druhém poločase vyválčili remízu 2 : 2.
Domácí zápas s týmem Vodochod
a jasná výhra 5 : 2 po výborném fotbale
v moderním provedení, který se musel
líbit celému vyprodanému stadionu.
Domácí zápas s týmem Lázně Toušeň
a opět pohodová výhra. Naši borci předváděli přesný kombinační fotbal, který
přiváděl diváky do varu.
Venkovní mač na hřišti Panthers
Čelákovice a vydřená remíza 3 : 3. Dělba bodů byla zasloužená i když domácí
tým se cítil ukřivděn za neuznaný gól
který padl z metrového ofsajdu. Mají si
to ohlídat.
Do našeho domácího prostředí přijel
tým Nehvizdy B. Čekali jsme těžký duel,
ale byl to jednoznačný zápas s jednoznačným vítězstvím 6 : 1.
Horká půda na hřišti Spartaku Čelákovic byla opravdu horká. Naše vedení
10 minut před koncem poločasu 1 : 3 neodpovídalo výsledku na konci poločasu
5 : 3 a konečná naše prohra 7 : 5 odpovídala předvedenému výkonu.
Domácí hřiště opět ukázalo sílu našeho mužstva. Poločas byl 0 : 2 ve pro-

spěch hostů z Líbeznic. Fantastický
obrat ve druhé půli a vítězství našeho
dobře fungujícího stroje 4 : 2 byl zasloužený a soupeř byl rád, že si neodvezl nepopulárního „bůra“.
Poslední zápas slušně rozehrané sezony. Sokol Vyšehořovice SK Husinec-Řež 7 : 4. Soupeř byl lepším týmem a tři
proměněné penalty soupeři pomohly k
jasné výhře.
V průběžné tabulce budeme do jarní
sezony vstupovat ze čtvrtého místa se
ziskem sedmnácti bodů. Naši borci se
dozajista v zimní přípravě nebudou šetřit a nastoupí v plné síle s chutí vítězit.
Stará Garda
Naši starší fotbalisté sehráli pár přátelských zápasů se střídavými výsledky
prohra, výhra, remíza se střídali jak na
běžícím páse. Poslední rozlučkový zápas
se sezonou s týmem Vodochod a prohra
9 : 7 nás nemusela mrzet, neboť sezóna
naší SG byla úspěšná.
Co v zimě?
Halový turnaj v kopané se koná 21. 12.
v Klecanské tělocvičně. Bohužel turnaj
je již obsazen. Po turnaji bude následovat posezení v Kozáči, a to ještě obsazeno není.

Silvestrovský turnaj v pískovém hokeji se tradičně koná dole v Husinci
od 10 hodin. Tříčlenné týmy, startovné
3 florbalové míčky, láhev něčeho dobrého a dobrá nálada.
Turnaj staré gardy na zimním turnaji
na ČAFCe začíná 6. 1. 2020 od 19 hodin. Doufáme, že se přihlásí více domácích borců, ať za nás nemusí hrát opět
SG Mratín.
Děkuji všem lidem, kteří se kolem
fotbalu v Husinci-Řeži pohybují a obětují svůj volný čas na rozvoj fotbalu
v naší obci.
Krásné Vánoční svátky, klidného Silvestra a zdraví do nového roku Vám všem.
Stanislav Strnad
prezident SK Husinec-Řež
Mini přípravka
Máme za sebou podzimní část soutěže
přípravek Prahy-východ. Mladší přípravka obsadila celkové skvělé 2. místo, starší přípravka pěkné 5. místo.
Nejdůležitější je, že se kluci bavili fotbalem, nasbírali nové zkušenosti ze
soutěžních zápasů a scházeli se v hojném počtu.
Po ukončení sezóny neleníme a pokračujeme v navštěvování různých tur-

Koncem března se opět vrátíme do
pravidelných tréninků na hřišti, do té
doby občas po domluvě proběhne nedělní trénink na plácku (koupaliště)
u hřiště.
Díky všem zúčastněným rodičům za
pomoc a občerstvení na domácích turnajích a veliké díky trenérskému týmu
bez kterého by to nešlo.
Václav Srba
vedoucí přípravek

K LU B B I AT LO N U K L E C A N Y
Hodně radosti z pohybu!

Všem sportovním přátelům a fanouškům přejeme hodně sněhu a úspěšnou zimní sezonu. Biatlon Klecany
se na ní poctivě připravoval. Za letní
prázdniny jsme udělali hodně práce
na dvou soustředěních a rádi bychom
ji v zimě zúročili. Týden jsme strávili v Jilemnici, kde jsme hodně stříleli
ve špičkovém biatlonovém areálu, jezdili na bruslích a kolečkových lyžích.

Věnovala se nám externě Martina
Chrástková, nositelka titulů Mistryně
republiky v běžeckém lyžování. Děti
po jejích ostrých trénincích na kolcích
doslova lítají.
Závěr prázdnin jsme trénovali formou příměstského soustředění v Letňanech, Klecanech a na jednom moc
fajn výletu na krásné asfaltové trati
v Bělé pod Bezdězem. Po několika bri-

gádách může Biatlon Klecany střílet
i ve tmě venku, díky pomoci rodičů
máme osvětlenou střelnici, nekomfortní podmínky pro střelbu v mrazu a větru nám na zimních závodech
budou bližší. Po hromadném namazání mnoha desítek lyží vyrážíme na
tréninky a vzápětí již na závody, držte
nám palce a fanděte.
Letní závody se nám dařily. V žebříčku biatlonových oddílů jsme skončili na 6. místě z 45. Z řežských dětí
nám nejvíce medailí vozil Hynek Červenka, který sezónu ukončil na 3. místě republikového žebříčku. Honzu
Vaňhu čeká posledních pár měsíců na
vzduchovce a od jara se těší na závody
s malorážkou. Stále přijímáme dospívající jako je Honza od 14 let, ozvěte
se nám, jestli se chcete přidat.
Také hledáme finanční podporu,
pokud se vám naše činnost líbí a myslíte, že má smysl, prosím pomozte
nám. My doufáme, že dětem pomáháme. Najít lásku k pohybu, budovat
přátelství, partu, žít naplněný život.
A totéž přejeme vám všem, čtenářům.
Hodně přátelství, radosti z pohybu
a naplněný život v novém roce 2020.
trenéři Klubu biatlonu Klecany

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

najů. První máme zdárně za sebou, ročník 2012 na turnaji v Říčanech (viz foto)
obsadil 8. místo.
Dále nás čekají turnaje:
17. 11. Říčany
ročník 2013
23. 11. Střešovice
ročník 2011
30. 11. Prosek
ročník 2010
25. 1. Kostelec
ročník 2011
16. 2. Kostelec
ročník 2009
8. 3.
Neratovice
ročník 2012
15. 3. Říčany
ročník 2010
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„V Z A H R A N I Č Í N Á S Z A Č Í N A J Í B R Á T V Á Ž N Ě “
Spolek HUSINEC
KUBB v říjnu slavnostně zakončil druhou sezonu svého
oficiálního působení. Členové spolku,
který se zaměřuje
na hraní a propagaci
vikingské hry kubb,
byli i ento rok mimořádně aktivní. Naše
hřiště hostilo čtyři turnaje s celorepublikovou účastí, hráči z husinecké stáje zároveň pilně objížděli víkendové akce po
celé zemi, a dokonce si připsali dvě účasti na podnicích v zahraničí, kde změřili
síly se světovou elitou. „Příští rok přivezeme do Husince mistrovství České
republiky jednotlivců“ říká s nadšením
předseda Spolku HUSINEC KUBB Stanislav Kohoutek, který v rozhovoru nejen poodhaluje budoucí plány, ale také
zhodnocuje právě skončenou sezonu.
• Již podruhé jste u nás pořádali sérii tří
turnajů s názvem HUSINECká ŘEŽba,
která se hraje stylem jaro-léto-podzim.
Jak jste byli letos s událostí spokojeni?
Letos jsme se trochu obávali, jestli bude
i nadále o tuto akci zájem. Byla to ale
zbytečná obava. Díky sponzorskému
příspěvku ÚJV Řež, pivovaru Moucha
a místní hospůdce „U hřiště“ jsme mohli nejlepší týmy odměnit hodnotnými
cenami.
• Největší akcí kubbařské sezony je na
místním fotbalovém hřišti vždy turnaj
konaný poslední květnový víkend. Jak
akci s odstupem času hodnotíte?
Květnový turnaj musím hodnotit jenom kladně. Zpětná vazba od ostatních
účastníků a kubbových spolků nám jasně ukazuje, že tento turnaj děláme dob-

ře. Příští HUSINEC OPEN bude mít již
páté pokračování.
• V měřítku Česka se dá za vrchol sezony
označit republikové mistrovství. V aktuálním ročníku se pořádalo již ve třech
kategoriích – jednotlivci, trojice a šestice.
Zaznamenal někdo z husineckého týmu
nějaký úspěch?
Po loňském úspěchu Václava Srby
v jednotlivcích jsme si dělali i letos zálusk na placku. Bohužel necinkla, ale
i tak páté místo stejného hráče je v obrovské konkurenci úspěch. V trojkách
jsme nepředvedli žádný extra výsledek,
ale v šestkách jsme sahali po medaili
a o pověstný vlásek nám unikla.
• Za akcemi často vyjíždíte i za hranice
české kotliny. Jak na vás zahraniční hráči
pohlížejí a dochází k nějakému sdružování spolků napříč zeměmi?
Byla založena Evropská kubbová asociace (EKA), jejíž členy zatím nejsme. Ale
i přesto jsme dostali pozvání na schůzi,
která proběhla na mistrovství Evropy
v Antverpách, aby s námi prodebatovali případný vstup České republiky do
této organizace. O tom, že nás začínají
brát vážně, svědčí i fakt, že na turnaj do
Opočna přijely týmy ze Švédska a Rakouska. Zároveň nám EKA poskytla
svůj herní program, který se používá při
turnajích po celé Evropě. Tuto novinku
jsme si vyzkoušeli i my a ohlas zúčastněných byl kladný.
• Minulý rok jste prohlásil, že po počáteční euforii, kdy si každý chtěl tuto hru
vyzkoušet, dochází k určité stagnaci členské základny. Panuje tento trend i nadále, nebo naopak dochází k dalšímu růstu
počtu hráčů v Husinci?
Jestli jsem vloni mluvil o určité stagnaci,

tak letos bych použil výraz „stabilizace
husineckého kubbu“. Okruh lidí, kteří
se chtějí věnovat této hře, se pravidelně
schází každý čtvrtek na místním fotbalovém hřišti a poctivě trénují.
• Co chystá spolek na příští rok? Můžeme
se opět těšit na čtyři turnaje nebo plánujete nějaké změny?
V příštím roce vynecháme letní část série. Prvním turnajem budeme zahajovat
české turnaje a tím posledním budeme
celou kubbovou sezónu končit. Datumy
turnajů pro příští rok již teď známe:
18. 4. 2019, 23. 5. 2019 a 17. 10. 2019.
Není to ještě oficiální, ale koncem září
bychom také měli pořádat mistrovství
České republiky v jednotlivcích. Všechny bližší informace budou zveřejňovány
na našem facebooku Husinec KUBB.
Co se týče zahraniční scény – chystáme
se na další ME, které se bude konat v německém Wismaru začátkem léta.
• Co byste popřál čtenářům a fanouškům
kubbu do nového roku?
Do příštího roku přeji všem čtenářům
a příznivcům jménem spolku HUSINEC KUBB zdraví, spokojenost a pohodu nejen při tomto krásném sportu.
Katka Kohoutková
Autor rozhovoru Patrik Urban

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

AT E L I É R J A R M I LY K R Á L O V É

Vernisáž na obecním úřadě a malování školní zdi
13. listopadu proběhla na našem Obecním úřadě další vernisáž, kde vystavovali žáci a přátelé našeho ateliéru. Asi všechny překvapila dokonalost vystavených děl, která si nezadají s profesionály. Najdete zde i obrazy našeho krásného místa, kde žijeme.
Paní starostka nás uvítala a já předala po
krátkém úvodu slovo vystavovatelům.
Náš host Martin Jirků představil své
olejomalby. Jana Nedělová pochválila
optimistickou a podporující atmosféru
středečních kurzů v ateliéru a Vendula
Jaklová nám rozdala všem kytičky. Markéta Skřípalová vyjádřila spokojenost
s tím, že ateliér existuje a je k dispozici
jí i dětem (Heidi byla v ateliéru od půl
roku). Na jedné fotce maluje a vedle má
odložený dudlík. Alka Dudková a Ivana
Smetanová sdělily, jak jsou rády, že mohou navštěvovat ateliér a malovat, jakou
radost jim to přineslo do života. Klára
Tanzerová jakožto nováček ateliéru nazvala svou účast na výstavě troufalostí,
ale její akvarely dokazují opak. A Jana
Fišerová prohlásila, že než začala chodit
do ateliéru, uměla namalovat jen hrana-

té prase, které má ještě schované. A dnes
se podívejte na její báječné květiny v zasedačce u paní starostky. Zkrátka radost
pro děti i dospělé.
Snad kombinace mého výtvarného
talentu (mých vzácných učitelů) a pedagogická rodová dispozice mi dávají
schopnost tvořením šířit radost, sebevědomí i zdraví. Díky všem, co to přijímají
a tvoří se mnou.
Na vernisáži nás doprovodila hudbou
Markéta, Martin a Drahuška. Hudba
a tvorba k sobě neoddělitelně patří.
Malířky také dokázaly svou kreativitu
vytvořením úžasných dobrot pro hosty.
A tak děkuji všem zúčastněným a všem,
kdo se s námi přišli podělit o radost.
A všem zastupitelům v čele s paní starostkou, kteří vymysleli galerii na úřadě
a dali prostor pro umění.

Některá vystavená díla jsou na prodej
a možná pod stromečkem potěší Vaše
blízké. Výstava v Řeži na úřadě potrvá
ještě asi 2 měsíce. A do konce února
můžete navštívit mou výstavu v kavárně
Divadla u Hasičů. V únoru Vás všechny
opět pozveme na velkou celoateliérovou
výstavu na Chvalskou tvrz.
Školní zeď se začala proměňovat ve
velký obraz. Ve spolupráci se školou
a paní starostkou jsme vyhlásili soutěž
a děti vytvořily mnoho krásných návrhů. Snažili jsme se vybrat jich co nejvíce
a spolu s dětmi namalovat na zeď. Velká práce nese ovoce a doufáme, že nám
bude počasí přát a po vernisážích zeď
dotvoříme s Markétou ještě letos.
Těším se na všechny dětské a dospělé
žáky.
Jarmila Králová
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Halloweenská laboratoř
Pro velký úspěch i letos běží na ZŠ kroužek Zábavná věda, do kterého nově přibyly chemické pokusy. Zájem o kroužek
byl obrovský a bohužel, s ohledem na
kapacitu, se na všechny děti nedostalo.
Abychom jim to aspoň trochu vynahradili, pozvali jsme je spolu s rodiči
coby asistenty na speciální „Halloweenskou laboratoř“, kde si děti vyzkoušely
některé z filmových efektů. Vedle přípravy slizu, kterou své kamarády přišly
naučit Anička a Vanda Patzákovy, si
děti zkusily připravit barevné bublavé
a dýmavé lektvary pomocí sublimace
suchého ledu. Úspěch měly především
„samonafukovací“ bubliny. Nebojsové
nakonec podstoupili i zkoušku odvahy,
při které tekla krev. Nebojte, byla umělá.
Přísně tajný výzkum
V sobotu 16. 11. proběhlo za účasti Spolku
testování vzdělávací únikové hry připravené Ústavem anorganické chemie AV ČR.
3 týmy, složené z odvážných spoluobčanů
všech věkových kategorií, se při něm přenesly do roku 1961, kdy v nově založené
Laboratoři anorganických syntéz ČSAV
probíhal přísně střežený vývoj nových
sloučenin, které měly přispět k dobývání
vesmíru. Všechny týmy splnily svůj špionážní úkol skvěle a ve stanoveném čase.
Někteří po sobě i zahladili stopy.
Díky námětům, které z testování
vzešly, bude hra vyladěna a premiérově
představena na Veletrhu vědy v červnu

PESTRÉ PODZIMNÍ AKTIVITY
Spolek přátel školy přispívá naší škole na nejrůznější potřeby, např. na pořízení barev
pro venkovní nástěnnou malbu, a tradičně pořizuje pomůcky pro jednotlivé třídy formou vánočních dárků. Členové Spolku ale také zajišťují mnoho dalšího. Vedle pravidelných kroužků, jimiž jsou Zábavná věda a nově také Dětský aerobik, přichystali či
podpořili pestrou škálu aktivit pro děti i dospělé z naší obce. Kde jsme se tedy kromě
Drakiády mohli na podzim ještě potkat?
2020. Poté si ji budou zájemci moci zahrát opět zde v Řeži. O termínech budeme včas informovat.
Malá škola animace
Cílem animátorského workshopu, kterého se ujala Lenka Řápková z Katedry
animované tvorby FAMU, je osahat si
různé techniky animace, jako jsou animace kreslená, plošková s modelínou či
papírem nebo animace počítačová. Protože akce byla naplánována na 30. 11.,
tedy po termínu uzávěrky tohoto vydání, přineseme bližší informace z jejího
průběhu příště. Už teď ale z počtu rezervovaných míst víme, že zájem je veliký.
Pomocná ruka
Spolek rád pomůže při organizování nej-

různějších akcí i mimo svůj program.
Potřebujete-li pomocnou ruku při realizaci svého nápadu, neváhejte se na
Spolek obrátit. Takto jsme pomohli např.
při organizaci Svatomartinské slavnosti.
Naši zruční a ochotní členové instalovali
osvětlení a ozvučení a naše pokladna přispěla na odměny pro účinkující. Na druhou stranu uvítáme i my jakoukoli pomoc od každého, komu se líbí naše akce.
Silvie Švarcová

Letos již můžeme napsat: „Stejně jako
loni se pod patronací vědeckého kroužku a Spolku přátel ZŠ a MŠ konala drakiáda!“. Letos bylo drakiádě vyhrazeno
sobotní odpoledne 12. 10. 2019. Celá
akce proběhla opět za sídlištěm na Červené skále, a oproti loňskému roku bylo
počasí o poznání v lepší formě. Sluníčko
svítilo a hlavně foukalo! Příjemné počasí vytáhlo ven na louku skoro 150 lidí.
Opět se soutěžilo v několika disciplínách
pouštění draků, ale i v leteckých dovednostech vlastnoručně postavených vlaštovek. Pro děti i dospělé připravil Spolek
přátel ZŠ a MŠ bohaté občerstvení. Celá
drakiáda se linula v tónech nejznámějších písní Karla Gotta, jehož památku
jsme tímto způsobem uctili.
Oproti loňskému ročníku bylo na
drakiádě vidět mnohem více vlastnoručně vyrobených draků. Přispěl

k tomu i vědecký kroužek, kde se ve
čtvrtek 10. 10. 2019 pečlivě stavěli draci. Na kroužek přišla pomoci i řada
rodičů, tedy s převahou maminek. Tatínkové byli v zásadní menšině, a tak si
děti musely nedokončené draky odnést
domů, kde je většinou úspěšně dokončily. V sobotu pak samo-domo výrobky
úspěšně létaly!
Celá akce byla zakončena již tradičním pečením buřtů a zábavnými historkami u ohně. Díky měsíci v úplňku nevadilo ani nefunkční veřejné osvětlení.
Lidé přijíždějící ve večerních hodinách
do Řeže autem se podivovali nad 12 měsíčky u ohně.
Za pořadatele mohu říct, že se celá
akce velmi povedla, účast byla hojná, dětí
i rodiče se výborně bavili a díky podpoře Spolku přátel ZŠ a MŠ byla vytvořena
velmi příjemná domácí atmosféra – hud-

MYSLIVOST
V sobotu 9. listopadu 2019 se v klecanském kostele Nanebevzetí Panny Marie
konala tradiční Svatohubertská mše,
kterou celebroval P. Pavel Kuneš. Tato
mše svatá k poctě patrona myslivců
sv. Huberta je provázena sborovým zpěvem a hrou na lovecké dechové hudební nástroje. Letos byla uvedena Hranická hubertská mše B dur od Petra Vacka
a Vladimíra Vyhlídala upravená pro čtyři
lesnice a dvě borlice, a to v podání Loveckého tria Praha s hosty. O zpěv se postaral jako vždy skvělý ženský sbor Klenota. Myslivci našeho spolku, včetně člena
Řádu svatého Huberta ve slavnostním
řádovém oděvu, zahájili mši průvodem

s loveckými psy a dravci. Jako obětiny
nesli bažanty, divoké kachny a sele divočáka. Pan farář se při kázání zmínil o svatohubertské legendě, odkazu hraběte
Šporka a významu myslivosti v minulosti
i současnosti. Vyzdvihl zásluhy myslivců
při snaze o zachování přírody a udržitelnosti životního prostředí pro lidi i zvěř.
Pod patronací MS Zdiby – Klecany
a ve spolupráci s Lionským klubem Praha St. Giorgio Strahov proběhla akce
s názvem Lví očko zaměřená na prevenci
tupozrakosti u dětí předškolního věku.
Měření proběhlo dne 24. 10 i v mateřské
škole v Řeži, změřeno 47 dětí a nalezeny
4 odchylky.

bou i občerstvením. Drakiáda je stejně
jako Den dětí jednou z klíčových akcí,
kdy se můžeme jako rodiče potkat
a prožít s našimi dětmi zábavné i sportovně laděné odpoledne.
Doufám, že příští rok se opět sejdeme
v tak hojném počtu jako letos. Zároveň
bych rád vyzval další rodiče, aby nám
pomohli s přípravou podobných akcí.
Pokud máte zájem podílet se, napište
nám email na spolek@husinecrez.cz,
nebo si nás odchyťte v obci :-).
Za pořadatele drakiády a Spolek přátel ZŠ a MŠ
Zbyněk Kocur
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DRAKIÁDA 2019

Po roční přestávce se v sobotu 11. ledna
2020 od 20 hodin uskuteční ve veltěžské sokolovně tradiční myslivecký ples
MS Zdiby – Klecany. Předprodej vstupenek bude zahájen 11. prosince 2019
a pokračovat každou další středu od 18
do 20 hodin v restauraci „U Řeháků“ ve
Veltěži. Srdečně zveme k účasti na plese.
Lubomír Smetana
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TOM Ř E Ž – P O DZ I M V T U R I SŤÁ K U
Roční období se už nevratně přehouplo do své chladnější části, ale my ani na podzim nezahálíme, přestože se dny krátí a počasí
není pokaždé na jedničku. Tentokrát jsme dokonce stihli dvě vícedenní výpravy, které opravdu stály za to…
4.–6. října jsme podnikli víkendovou výpravu do Českého ráje. Vlakem do Turnova, pak pěšky se zastavením na rozhledně
Hlavatice do Kacanov. Tam už na nás čekala vyhřátá chata i s Aničkou a výborným gulášem.
V sobotu jsme se nenechali zaskočit
vydatným deštěm a v pláštěnkách jsme
vyrazili na výlet. Nejprve jsme šli kolem
Kopicova statku, dále po hřebeni pokračovali k hradu Valdštejn, kde jsme se
zahřáli a občerstvili
v místní hospůdce. Pak jsme křížem krážem proběhli nedaleké skály, nicméně počasí se nelepšilo, tak jsme raději pospíchali
zpět do chaty. Zbytek odpoledne jsme
hráli hry a zazpívali si s kytarou.
V neděli jsme se šli projít po okolí, našli
jsme spoustu hub a vyhledávali je v atlasu.
Vydrápali jsme se na vrch Kamenec, odkud byl nádherný výhled. Po obědě jsme
se sbalili a vyrazili na cestu k vlaku. Počasí
se naštěstí už umoudřilo. Došli jsme na
zříceninu hradu Kozlov, kde jsme objevili do skály vytesané pokojíčky. Pak už to
bylo kousek do Turnova, kde jsme na nádraží počkali na vlak.
26.–30. října, o podzimních prázdninách, jsme tradičně jeli na naši chalupu

v Knínici v Krušných horách. Vyrazili
jsme v sobotu dopoledne, kolem jedné
jsme byli na místě, zabydleli se a šli ven.
Většina zamířila na Nakléřov, starší pomáhali s pracemi okolo chalupy. Večer
bylo promítání.
V neděli jsme se vydali na celodenní
výlet. Jeli jsme do Srbské Kamenice, odkud jsme šli ke zřícenině Dolského mlýna, kde jsme se rozdělili. Starší zvolili delší

trasu přes Jetřichovice do České Kamenice, mladší došli do Vysoké Lípy. Zpátky
jsme se vrátili opět autobusy, jen ti starší
přijeli později. Večer byla volná zábava.
V pondělí jsme si trochu přispali a po
snídani jsme se vrhli na tvoření. Vyráběli jsme šité zápisníky a papírové vánoční
stromečky. Po obědě starší vyrazili do
Děčína, kde několikrát zdolali místní
Viu Ferratu. Mladší zůstali v Knínici, po
fáborkách hledali poklad v okolním lese.
Večer jsme opět promítali film.
V úterý jsme jeli do Ústí nad Labem do
ZOO, okukovali jsme ta zvířata, která na
nás byla zvědavá a zrovna nespala. Prošli
jsme celou zahradu, zpátky do centra jsme
to vzali romantickým Bertiným údolím

podél potoka. Měli jsme spoustu času, tak
jsme porušili tradici a navštívili cukrárnu
Barborka už o den dřív. Pěkně jsme si to
v ní užili a autobusem se vrátili se zpět na
Knínici. Po večeři jsme se sesedli v jídelně,
zazpívali si a zahráli hry a soutěže.
Středa byla dnem odjezdu, ale nijak
jsme nepospíchali. V klidu jsme sbalili,
uklidili pokoje a ještě byl čas pobýt i na zahradě. Po obědě jsme se vydali na autobus,
v Ústí jsme se prošli centrem. Skoro
dvouhodinová cesta
vlakem do Řeže nám rychle utekla a u lávky už na nás čekali rodiče a auta se spacáky. Po pětidenní povedené výpravě jsme
se rozloučili a rozprchli do svých domovů.
Do konce toho roku máme naplánovaný listopadový výlet do Hornického skanzenu v bývalém dole Mayrau v Kladně
a v prosinci vánoční schůzku v Polepšovně ducha.
Další rok je tedy skoro za námi a my
už začínáme spřádat plány na ten příští.
Čekají nás opět výlety, výpravy a v létě samozřejmě stanový tábor. První informace
o něm se dozvíte už v lednu. Přejme si do
nového roku hodně výletů, pěkného počasí, spoustu zážitků a dobrých kamarádů!
Jitka Kroupová

ZAHRÁDKÁŘI – PODZIMNÍ
VÝLET DO KREMŽE
Jako již tradičně, uspořádali jsme v rámci naší zahrádkářské organizace podzimní
výlet, tentokrát ve spolupráci s karlínskou cestovní kanceláří AKORD. Už na naší
jarní členské schůzi padaly návrhy na návštěvu nejrůznějších míst v Čechách, ale
i v blízkosti našich hranic. A jelikož mezi návrhy byla i cesta za ochutnávkou vín,
volba byla jasná.
Časně ráno, v sobotu 19. října jsme se
vydali na dlouhou cestu do Dolního Rakouska do oblasti údolí Wachau, které je
na seznamu chráněných kulturních památek UNESCO. Hlavním naším cílem
bylo město Krems, neboli také Kremže,
odkud pochází známá kremžská hořčice. Naší první zastávkou ale bylo malebné městečko Dürnstein, nad kterým se
tyčí zřícenina hradu z 12. století. Podle
pověstí zde byl tajně vězněn král Richard I. Lví srdce.
Naší druhou zastávkou bylo město
Melk, zde se nachází velkolepý klášter

s krásnými interiéry a úžasným výhledem na údolí řeky Dunaje. Měli jsme
možnost si prohlédnout také přilehlé
klášterní zahrady nádherně zbarvené
v podzimních tónech. V Melku jsme
měli dostatek času i na individuální prohlídku historických uliček a také ochutnávku zdejších specialit. Ve 14 hodin
už jsme vyplouvali obrovskou prosklenou lodí směrem do Kremže. Na palubě jsme měli objednanou ochutnávku
zdejších vín. Tato oblast je vyhlášená
především Veltlínským zeleným. Naše
plavba trvala asi hodinu a půl, cestou
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jsme mohli u sklenky vína s odborným
komentářem v několika jazycích pozorovat po obou březích nejen nádherně
upravené zlátnoucí vinice, ale také ještě
jednou z pohledu od řeky klášter Melk,
dále kostel Emersdorf a další kulturní
památky jako je Schönbühel, Willendorf
Agstein, Spitz, Weisen-Kirchen, podruhé Dürnstein, klášter Göttweig (na jehož návštěvu už nám bohužel nezbyl
čas) a pak už jsme se ocitli v očekávaném cíli celé naší cesty – Kremži.
Město Krems je nejstarším městem
v rakouské části Podunají. Nachází se
zde nejen velké množství historických
památek, ale také např. velmi prestižní
univerzita. Po odborném výkladu našeho pana průvodce Lukáše jsme měli
opět čas na individuální prohlídku historické části města, hlavní třídy s mnoha obchůdky a kavárničkami. Mohli
jsme tak příjemně strávit zbytek odpoledne. I když nám počasí zrovna příliš
nepřálo a ranní mlha se táhla z Třeboně
až do Melku, výlet jsme si užili. Chtěla bych poděkovat všem zúčastněným
za skvělou disciplínu, že jsme nemuseli
na nikoho nikde čekat a také, že se nám
nikdo neztratil. Doufám, že budeme mít
příležitost uspořádat i v příštím roce jeden větší celodenní výlet.
V pátek 22. listopadu se v zasedací
místnosti Obecního úřadu (jemuž tímto děkujeme) opět uskutečnila Adventní
dílna nejen pro naše členy, ale i všechny
spoluobčany. Každý si zde mohl připravit adventní dekoraci v podobě věnce na
stůl či dveře a vykouzlit si tak příjemnou
předvánoční atmosféru.
Přejeme všem příjemný a klidný advent!
Za výbor ZO ČSZ v Husinci-Řeži
Markéta Doležalová
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J S D H H U S I N E C- Ř E Ž
Jak již bývá zvykem ke konci roku, nastal čas na zhodnocení činnosti výjezdové jednotky sboru dobrovolných hasičů Husinec-Řež.
Výjezdy hasičů Husinec-Řež
Jednotka v roce 2019 vyjížděla celkem
k 21 mimořádným událostem, při kterých byli zachráněni čtyři lidé.
• 31. 12. 2018 Požár – jednotka byla vyslána k požáru automobilů v obci Klecany
• 28. 1. Požár – zasahovali jsme u požáru rodinného domu v obci Zdiby.
• 3. 2. Odstranění nebezpečných stavů
v obci Větrušice při sněhové kalamitě.
• 3. 2. Technická pomoc – Odstranění
vyvráceného stromu, který bezprostředně hrozil pádem na rodinný dům.
• 3. 2. Technická pomoc – odstranění
stromu z pozemní komunikace.
• 4. 2. Planý poplach – domnělý požár lesa.
• 6. 3. Technická pomoc – odstranění
nebezpečných stavů.
• 9. 3. Technická pomoc – odstranění
stromu z pozemní komunikace.
• 11. 3. Technická pomoc – odstranění
padlého stromu.
• 18. 4. Požár – hasili jsme rozsáhlý požár strání pod železniční tratí v úseku od
Úholiček až za zastávku Řež.
• 19. 4. Záchrana zraněné osoby, která
spadla ze srázu do řeky na cyklostezce
pod Větrušicemi.
• 19. 4. Požár – požár skal nad železniční
zastávkou Řež. Ve velmi nebezpečném
a nepřístupném terénu zasahovalo celkem 20 jednotek hasičů a vrtulník.
• 20. 5. Dopravní nehoda v Husinci.
• 20. 6. Planý poplach – domnělý sesuv
půdy.
• 25. 6. Technická pomoc – likvidace tří
padlých stromu a zprůjezdnění cyklostezky.
• 1. 7. Technická pomoc – odstranění
stromu z pozemní komunikace.

• 1. 7. Technická pomoc – také odstranění stromu, ale později v jiné ulici.
• 19. 7. Záchrana osob – transport pacienta.
• 24. 7. Požár – likvidace požáru pole
a lesa nad Husincem,
• 5. 8. Technická pomoc – transport pacienta.
• 15. 8. Technická pomoc – také transport pacienta.
• 30. 9. Technická pomoc – odstranění
stromu bezprostředně hrozícím pádem
na dětské hřiště.
Výcvik a školení jednotky
V rámci zvyšování naší fyzické kondice
jsme se zúčastnili Jarního rozběhu, který
jsme absolvovali v plné výstroji a v dýchací technice. V areálu ÚJV Řež byla jednotka přítomna u dvou taktických cvičení
v rámci zlepšení společných postupů při
mimořádných událostech, jelikož se zásah
naší jednotky v areálu předpokládá.
Nositelé dýchací techniky byli na
polygonu Dräger, který simuluje reálné
podmínky zásahu v bytové jednotce.
Tedy skutečné plameny, extrémně vysoké teploty a vlhkost, nulová viditelnost.
Pod dohledem instruktorů jsme se učili
také techniku hašení. Jednotka, stejně
jako v minulém roce, byla povinná se
proškolit čtyřiceti hodinami v rámci
povinné odborné přípravy členů JSDH,
které bylo také zaměřeno na praktický
výcvik. Bylo zahájeno i vstupní školení
nových členů. Na jaře se velitelé a strojníci zúčastnili cyklického školení, které se konalo na stanici HZS ČR Stará
Boleslav. V průběhu roku někteří z nás

strávili v Ústřední hasičské škole Bílé
Poličany několikadenní školení, a to na
školení strojníků. Dále jsme se zúčastnili cvičení v budově bývalých kasáren
Klecany. Zde byl simulovaný požár členitého objektu, který byl velmi zakouřen a bylo nutné zachránit osoby v něm.
Všechna cvičení byla prováděna
v dýchací technice, a to nejen proto, abychom simulovali reálný zásah, ale také
proto, abychom si prodloužili platnost
osvědčení na nositele dýchací techniky.
V průběhu celého roku byly prováděny
kondiční jízdy, a to nejen za účelem zdokonalení zručnosti strojníků a prověření
spolehlivosti techniky, ale také z důvodu
zmapování našeho hasebního obvodu.
Nezapomněli jsme ani na výchovu
mládeže. Kromě kroužku mladých hasičů, předvedli naši hasiči techniku a ukázali výzbroj a výstroj i s přednáškou
školce v Máslovicích a škole v Řeži. Spolupracovali jsme také s SDH při pořádání čarodějnic a u dětského dne. Cílem
pro následující rok je především najít
nové hasiče, kteří nám budou pomáhat
při záchraně životů, zdraví a majetku.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem
aktivním členům jednotky, kteří se podíleli nejen při řešení mimořádných
událostí, ale také pracovali proto, abychom tyto mimořádné události zvládli,
tedy starali se o techniku, vybavení, soustavně se vzdělávali a účastnili se akcí,
které zvyšují jejich nejen fyzickou, ale
i psychickou kondici a týmového ducha.
Děkuji všem !
Bc. Jakub Strnad
velitel JSDH Husinec-Řež

SAYU
SAYU
Menstruovat s elegancí
Menstruovat s elegancí

SAYU je nová rodinná firma založená v Řeži na Červené Skále
Janou s elegancí
Menstruovat
SAYU je nová rodinná firma založená v Řeži na Červené Skále
Janou
Mohlovou, Magdalénou Gucfovou a Pavlem Hníkem.
Mohlovou, Magdalénou Gucfovou a Pavlem Hníkem.
Jedná se o nové české menstruační kalhotky s unikátní technologií. Už žádné
Jedná se o nové české menstruační kalhotky s unikátní technologií. Už žádné
SAYU je vyhazování
nová rodinná
firma založená
v Řeži
na Červené
Skále Janou
pravidelné
použitých
vložek nebo
tampónů.
S kalhotkami
SAYU
pravidelné vyhazování použitých vložek nebo tampónů. S kalhotkami SAYU
Mohlovou,
Gucfovou
a Pavlem
Hníkem.
nejen
chráníteMagdalénou
přírodu, ale zažíváte
pocit
svobody
a elegance.
nejen chráníte přírodu, ale zažíváte pocit svobody a elegance.

Jedná
se o nové
české menstruační
kalhotky
s unikátní
Užkterá
žádné
Naše
menstruační
kalhotky
jsou jako první
v Čechách
ušité ztechnologií.
merino vlny,
Naše menstruační kalhotky jsou jako první v Čechách ušité z merino vlny, která
pravidelné
použitých
vložek
nebo tampónů.
S kalhotkami SAYU
se může
chlubitvyhazování
hned několika
úžasnými
vlastnostmi.
Je termoregulační,
se může chlubit hned několika úžasnými vlastnostmi. Je termoregulační,
nejen chráníte
přírodu,zápachu,
ale zažíváte
pocit
svobody
elegance.
antibakteriální,
zabraňuje
odvádí
vlhkost
a jeavelice
hebká na dotek.
antibakteriální, zabraňuje zápachu, odvádí vlhkost a je velice hebká na dotek.
menstruační
kalhotky
jsou jako první v Čechách ušité z merino vlny, která
ProNaše
více informací
navštivte:
www.SAYU.cz
Pro více informací navštivte: www.SAYU.cz
senašem
může chlubit
hned“SAYU
několika
úžasnými kalhotky”
vlastnostmi. Je termoregulační,
a na
Facebooku:
menstruační
a na našem Facebooku: “SAYU menstruační kalhotky”
antibakteriální,
zabraňuje zápachu, odvádí vlhkost a je velice hebká na dotek.
nebo
na IG: “SAYU_period”
nebo na IG: “SAYU_period”
Pro více informací navštivte: www.SAYU.cz
a na našem Facebooku: “SAYU menstruační kalhotky”
nebo na IG: “SAYU_period”
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Z VĚDECKÉHO ÚDOLÍ

P R O J E K TA N T I 4. G E N E R A C E Z Ú J V Ř E Ž
Každý, kdo v životě něco stavěl ví, že kvalitní projekt je základem úspěchu. A že pro dokončení stavby i tak potřebujete zdánlivě
nekonečný počet dalších podkladů. Určitě si tedy dokážete představit, jak náročný proces je naprojektovat velké energetické stavby,
jako jsou teplárny a elektrárny, o těch jaderných už ani nemluvě. Právě vysoce odborné projektantské práce u nás i v zahraničí už
70 let zajišťuje ENERGOPROJEKT PRAHA (EGP) – jediná divize ÚJV Řež, která nesídlí v Řeži.
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70 let projektování elektráren
EGP se podílel na stavbě obou jaderných,
většiny klasických elektráren a řady tepláren bývalého Československa. V roli
generálního projektanta odpovídal za
celé projekty a v průběhu realizace výstavby elektráren vykonával autorský dozor. Bez nadsázky můžeme říct, že čtyři
generace projektantů z EGP formovaly
dnešní energeticko-průmyslovou podobu našeho státu. V historii EGP jsou
nejvýznamnější projekty výstavby jaderných elektráren V2 Jaslovské Bohunice,
Dukovany, Mochovce 1, 2, Temelín 1, 2
a Mochovce 3, 4. Pro projektování velkých staveb české a slovenské energetiky
byl EGP před 70 lety založen. V oblasti
klasické energetiky bylo významné zapojení projektových kapacit společnosti do
komplexní obnovy uhelných zdrojů ČEZ

po roce 2000 a do projektů výstavby nových paroplynových cyklů v ČR.
Zahraniční projekty
V posledních pěti letech se EGP výrazněji profiluje v zahraničí. Mezi zajímavé
zakázky patří například práce pro turecký státní jaderný dozor v rámci přípravy
výstavby první jaderné elektrárny v Turecku. V oblasti klasické energetiky řeší
EGP například projekt výstavby menší
uhelné elektrárny v Pákistánu. Práce pro
zahraniční investory staví české projektanty nejen před řadu odborně-technických úkolů, ale testuje také jejich schopnost adaptace na jednání se zákazníky
z kulturně odlišného prostředí.
I dnes umíme v ČR naprojektovat jadernou elektrárnu

Přestože se rozhodnutí o výstavbě dalšího jaderného bloku v ČR už řadu let posouvá, EGP na udržení své kompetence
projektovat jaderné elektrárny soustavně pracuje. Jako generální projektant
působí na dostavbě JE Mochovce na Slovensku a podílí se i na přípravě dalších
zahraničních jaderných zdrojů – v Turecku nebo Finsku. Na výstavbu nových
jaderných bloků v ČR se EGP aktuálně
připravuje tím, že je v kontaktu s potenciálními dodavateli a seznamuje se
s možnými typy nabízené technologie.
V divizi ENERGOPROJEKT PRAHA
v současné době pracuje 200 zaměstnanců. Vede ji ředitelka Ing. Lucie Židová, Ph.D., která je také členkou představenstva ÚJV Řež, a. s.
Alena Rosáková,
marketing ÚJV Řež, a. s.

S výjimkou fotonů, nejmenších částeček světla, jsou neutrina nejrozšířenějšími elementárními částicemi ve vesmíru. Silným zdrojem neutrin je Slunce, ale i výbuchy některých supernov, atomové reaktory i některé urychlovače. Bez neutrin by nemohla ve Slunci
probíhat termojaderná reakce, jedna z podmínek života na naší Zemi. Neutrina vznikají i při interakci kosmického záření s atmosférou Země. Dokonce i každý z nás emituje asi 4000 neutrin za vteřinu, protože se v našich tělech rozpadá stopové množství
přirozeně radioaktivního draslíku 40K.
Tyto nejlehčí známé částice ovšem
významně ovlivnily strukturu raného
vesmíru. Neutrina jsou důležitá i v částicové fyzice, kde jejich nepatrná hmotnost ukazuje k nové fyzice nad rámec
známých teorií.
Měření jejich hmotnosti proto patří k hlavním otázkám základního výzkumu ve fyzice. Pozorování tzv. neutrinových oscilací před dvaceti lety
prokázalo, že – na rozdíl od dřívějších
očekávání – neutrina mají nenulovou
hmotnost a že přinejmenším v jednom
z jejich tří stavů tato hmotnost činí aspoň 0,05 eV (elektronvoltu).
O desetinásobné zvýšení citlivosti
„neutrinových vah“ a zpřesnění dosavadní horní hranice hmotnosti neutrin
kolem 2 eV usiluje mezinárodní projekt
KATRIN (Karlsruhe Tritium Neutrino
experiment), na němž se podílí dvacet

institucí ze šesti zemí a jehož spoluzakladateli jsou i vědci z Ústavu jaderné
fyziky AV ČR, v. v. i. v Řeži. Unikátní experimentální zařízení KATRIN bylo vybudováno v německém Technologickém
institutu Karlsruhe (KIT). Na jaře 2019
pak proběhlo první několikatýdenní
měření energetického spektra elektronů,
vznikajících při radioaktivním rozpadu
tritia. Z analýzy tvaru tohoto spektra vyplynulo, že hmotnost neutrina je menší
než 1,1 eV. Půl milionu neutrin tak váží
méně než jeden elektron – druhá nejlehčí
elementární částice.
Připomeňme, že předchozí odhad
horní hranice hmotnosti neutrina naši
předchůdci získali až po mnohaletých
měřeních, vůči kterým má KATRIN
stonásobně vyšší citlivost a pětinásobné
energetické rozlišení. Další zpřesnění je
tedy na obzoru.

Pro KATRIN vyvinuli vědci z oddělení jaderné spektroskopie ÚJF přesné
zdroje monoenergetických elektronů
dvou typů. Jsou založeny na krátkodobém radioaktivním rozpadu izotopu kryptonu 83mKr, který je dceřiným
produktem rubidia 83Rb. To se vyrábí
jadernou reakcí na řežském cyklotronu
U-120M a zpracovává v jeho radiochemických laboratořích. Vyrobené zdroje
slouží v monitorovacím spektrometru
KATRIN ke kontrole stability brzdícího napětí. Po několikaletém úsilí ÚJF
AV ČR, v. v. i. vyvinul a pravidelně do
KIT dodává kalibrační zdroje elektronů s energetickou stabilitou dokonce
třikrát lepší, než projekt KATRIN původně vyžadoval.
Určení hmotnosti neutrina je důležité pro částicovou fyziku a pochopení
vzniku i povahy vesmíru. Využití neutrin může mít ale i zcela praktické důsledky. Snem zakladatele českého týmu
KATRIN Otokara Dragouna je například to, že se silnými zdroji neutrin
a jejich detektory (třeba na ponorkách)
podaří prozkoumat vnitřek Země tak
důkladně, aby geologové díky tomu
mohli výrazně zpřesnit předpovědi ničivých zemětřesení.
Miroslav Dočkal
ÚJF AV ČR, v. v. i.

Z VĚDECKÉHO ÚDOLÍ

N Ě M E C K Á K AT R I N Z P Ř E S N I L A H MOT N O ST
NEUTRINA S POMOCÍ ÚJF
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S E Z N A M A KC Í 2020
21. 1.

Zasedání zastupitelstva

25. 5.

16. 3.

Zasedání zastupitelstva

Červen

28. 3.

Jarní Rozběh

28. 3.

Velkoobjemový odpad

30. 3

Svoz biopopelnic

22. 6.

Svoz biopopelnic

Blešák

22. 6.

Zasedání zastupitelstva

3. 4.

Jarní jarmark

6. 7.

Svoz biopopelnic

4. 4.

Ukliďme Česko

4. 4.

Nebezpečný odpad

13. 4.

Svoz biopopelnic

Březen

8. 6.
20.–21. 6.

18.–19. 7

Svoz biopopelnic

28. 9.

Svozy biopopelnic

Dětský den, Den na řece

Září

Blešák

Svoz biopopelnic

10. 10.

Velkoobjemový odpad

Kontejnery na bioodpad

12. 10.

Svoz biopopelnic

12.–17. 10. Sběr oděvů pro Charitu
17. 10.

Nebezpečný odpad

17.–18. 10. Kontejnery na bioodpad

Kontejnery na bioodpad

19. 10.

Zasedání zastupitelstva

20. 7.

Svoz biopopelnic

26. 10.

Svozy biopopelnic

3. 8 .

Svoz biopopelnic

9. 11.

Svoz biopopelnic

18.–19. 4.

Kontejnery na bioodpad

15.–16. 8.

20.–24. 4.

Sběr oděvů pro Charitu

17. 8.

Svoz biopopelnic

16. 11.

Zasedání zastupitelstva

27. 4.

Svoz biopopelnic

31. 8.

Svoz biopopelnic

23. 11.

Svoz biopopelnic

30. 4.

Pálení čarodějnic

12.–13. 9.

Slavnosti Levého a Pravého břehu

29. 11.

Rozsvícení Vánočního stromku

18. 5.

Zasedání zastupitelstva

14. 9.

Zasedání zastupitelstva

7. 12.

Zasedání zastupitelstva

11. 5.

Svoz biopopelnic

14. 9.

Svoz biopopelnic

16.–17. 5

Kontejnery na bioodpad
Zastupitelstvo

19.–20. 9.

Sport a kultura

Kontejnery na bioodpad

14.–15. 11. Kontejnery na bioodpad

Kontejnery na bioodpad

Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Husinec-Řež

Život v obci

Biopopelnice a bioodpad
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