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STAVEBNÍ PROJEKTY I PROGRAMY PRO SENIORY I SPOLKY
ROZHOVOR S CHOVATELKOU PAVLÍNOU SEYFRIEDOVOU
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Milí spoluobčané,
vítejte u čtení letošního jarního čísla zpravodaje Naše vesnice.
Velmi nás těší pestrá činnost spolků i jednotlivců v obci a je radost sledovat všechny úspěchy, plány a nápady,
se kterými za námi přicházíte. „Kubbáci“ rozjedou letošní sezonu ve velkém. Čeká je cesta do Velké Británie
a Německa, a dokonce budeme mít tu čest hostit v naší obci mistrovství ČR v této stále ještě nepříliš propagované hře. Nezahálí ani fotbalisté, kterým se daří a s nadějí se vrhli do nové sezóny. Malí i velcí umělci
z ateliéru Jarmily Králové mají za sebou výstavu na obecním úřadě a Chvalském zámku. S novými akcemi
a plány přichází též zahrádkáři, nenechte si ujít jejich Zahrádkářské Velikonoce v osadě Pod Řivnáčem. Nově
si na své přijdou též milovníci deskových her, kteří se každou první sobotu v měsíci schází na obecním úřadě
a další.
Jsme si samozřejmě moc dobře vědomi toho, že naši obec dlouhodobě trápí nedostatečné zázemí pro
nejrůznější spolkové aktivity. Již druhým rokem se proto každou druhou středu v měsíci schází pracovní
skupina, která se zabývá konkrétními investičními projekty pro výstavbu občanské vybavenosti. Dospěli jsme
do finální fáze přípravy studie tělocvičny (k využití nejen pro školu) a pracujeme na studii přístavby školy
a jejího rozšíření o další kmenové třídy a sborovnu, neboť zázemí v ní chybí nejen žákům, ale též personálu
školy. V plném proudu jsou práce na vybudování veřejné státní lesní školky, která pomůže rozšířit kapacity té
stávající. Myslíme též na projekt multifunkční haly, či na další drobné projekty, které všechny dohromady významně ovlivní vzhled naší obce. V konečné fázi je to například projekt pro stavbu chodníku na ulici Hlavní,
ke kterému nyní připravujeme vše potřebné k podání žádosti o dotaci.
Nově jsme zahájili spolupráci se společností Antonia Senior Services s. r. o. K využívání jejích služeb zvu
především naše seniory a avizuji zavedení služby Senior Taxi, kterou bude tato společnost u nás v brzké době
provozovat.
Velmi často se v poslední době setkáváme se stížnostmi občanů na nedodržování nejrůznějších pravidel.
Problémem jsou černé skládky na území naší obce, neupravené okolí našich domů a pozůstatky po venčení
domácích mazlíčků. Zásadní se jeví problém s dodržováním pravidel silničního provozu, ať už na silnici
v ulici Hlavní při vjezdu do obce nebo v serpentině u školy. Nejen rodiče nás opakovaně žádají o zajištění bezpečnosti v těchto místech. Ráda bych proto apelovala na všechny – pojďme se o naši vesnici starat společně.
Bezpečnost i její vzhled záleží na každém z nás.
Vzhledem k nepříznivě se vyvíjející situaci s virovou nákazou a souvisejícími opatřeními Ministerstva
zdravotnictví a vlády, které nebylo možné v době přípravy Zpravodaje předvídat, lze očekávat rušení některých plánovaných akcí a přijímání bezpečnostních opatření. O všem Vás budeme průběžně informovat.
Děkuji všem aktivním občanům za přínosnou spolupráci, přeji Vám hezké jarní dny a pevné zdraví.
Veronika Kristová

fotografie na titulní straně:
kooikerhondje Pavlíny Seyfriedové
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CO PRO NÁS ZNAMENÁ KAPLIČKA MÍRU,
K E C T I S V. V Á C L A V A V Ř E Ž I ?
Již jsou tomu dva roky, co vzešel zájem
obnovit zvonění v řežské kapli. Během
několika týdnů se instalovalo elektrické
vyzvánění, které dalo podnět k obnově zvonění klasického. Jeho realizace
je nákladnější, a tudíž trvá delší dobu.
Po oslovení zvonaře Petra Rudolfa
Manouška a vybrání vhodného zvonu
a způsobu zvonění následovalo vyhlášení sbírky. Jestli se vše podaří, nový zvon
bude zavěšen a posvěcen 13. září 2020
při bohoslužbě, kterou bude sloužit pan
biskup Mons. Václav Malý.
V současné době je před námi do-

řešení majetkoprávních vztahů. Stavbu kaple dle historické smlouvy z roku
1946 si nárokuje vlastník pozemku pan
Ivan Švadlenka. Římskokatolické farnosti je v této smlouvě vyhrazeno bezúplatné právo užívání. Zájem, vás občanů, o kapli je značný. Potvrzuje to nejen
účast na bohoslužbách, Vaše příspěvky
do sbírky na pořízení zvonu a obnovu
kapličky, ale třeba i nedávno konaný
koncert barokní a renesanční hudby.
Pokud tento zájem potrvá, bude trvat
i existence kaple.
Když o tom přemýšlím, je to pro mě

jako statutárního zástupce farnosti odpověď na otázku vlastnictví majetku
církve, který vznikl z potřeby lidí poděkovat Bohu za jeho lásku. Jinými slovy
z víry.
Nakolik je tato víra živá, živé budou
i naše kostely a kaple.
V případě kapličky míru, ke cti
sv. Václava v Husinci-Řeži mám velkou naději, že užívání kaple, které bude
v nově připravované smlouvě na dobu
neurčitou, bude „navěky“.
R.D. Kamil Vrzal
farnost Odolena Voda

POZOR, DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!!
Dochází ke změně termínu při sběru nebezpečného a velkoobjemového odpadu.
Sběr nebezpečného odpadu se uskuteční 28. 3. 2020, sběr velkoobjemového
odpadu bude 4. 4. 2020. Místa a časy sběrů se nemění. Sledujte nástěnky
a webové stránky obce.“
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S O U H R N U S N E S E N Í K Z Á P I S U Č . 7/ 2 0 1 9
ZE ZASEDÁNÍ ZO HUSINEC KONANÉHO
DNE 2. 12. 2019
Usnesení č. 1/7/2019
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet
obce na rok 2020 ve znění Přílohy č. 1
tohoto zápisu.
Usnesení č. 2/7/2019
Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na rok 2021 a 2022 ve
znění Přílohy č. 2 tohoto zápisu.
Usnesení č. 3/7/2019
Zastupitelstvo obce Husinec schvaluje
přijetí závazných ukazatelů pro ZŠ a MŠ
Husinec-Řež na kalendářní rok 2020
v celkové výši 264 300 Kč, s tím, že tuto
částku tvoří následující položky: internet 36 300 Kč, školník 120 000 Kč; účetní 108 000 Kč.
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Usnesení č. 4/7/2019
Zastupitelstvo obce Husinec schvaluje Rozpočtové opatření č. 4, které tvoří
Přílohu č. 3 tohoto zápisu.

Usnesení č. 5/7/2019
Zastupitelstvo obce Husinec v souladu s §102 odst. 2 písm. a) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zmocňuje starostku obce k provádění vybraných rozpočtových opatření – změn
v rozpočtu obce Husinec:
a) schválení příjmů nad rámec schváleného rozpočtu obce na příslušný rok
bez omezení,
b) schválení snížení výdajů bez omezení částky v rámci položek i paragrafů,
c) schválení zvýšení výdajů do
100 000 Kč (včetně) v jednotlivém případě, jde-li o výdaje vyvolané potřebami změn (resp. přesunu prostředků)
mezi jednotlivými paragrafy schváleného rozpočtu a uvnitř jednotlivých paragrafů schváleného rozpočtu,
d) schválení výdajů bez omezení výše pro
případné realizace účelově vázaných výdajů k odvrácení škod, prevenci havárií,

řešení havárií a živelných pohrom, výdajů
ve stavu nouze, výdajů na vyměřené sankce
(pokuty, penále apod.), výdajů dle pravomocného rozhodnutí soudu a dalších výdajů, kde může dojít ke škodám z důvodu
časového prodlení, popř. změn rozpočtu
v této souvislosti spočívajících v upřesnění
členění schváleného rozpočtu (v případech
přesunů příjmů anebo výdajů mezi jednotlivými položkami).
Provedené rozpočtové změny v uvedených případech budou předloženy
v konkrétních částkách zastupitelstvu na
nebližším zasedání následujícím po provedení rozpočtového opatření v kompetenci
starostky.
Usnesení č. 6/7/2019
Zastupitelstvo obce Husinec schvaluje
a vydává obecně závaznou vyhlášku
č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstra-

Usnesení č. 7/7/2019
Zastupitelstvo obce Husinec schvaluje a vydává obecně závaznou vyhlášku
č. 2/2019 o místních poplatcích – účinnost od 1. 1. 2020, která tvoří Přílohu
č. 5 tohoto Zápisu.
Usnesení č. 8/7/2019
Zastupitelstvo obce Husinec schvaluje
cenu stočného pro tlakovou kanalizaci ve vlastnictví obce Husinec na rok
2020 ve výši 34,20 Kč/m3 s platností od
1. 1. 2020.

Usnesení č. 9/7/2019
Zastupitelstvo obce Husinec schvaluje
podpis Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi obcí Husinec a Městem
Kralupy nad Vltavou, adresa sídla Město
Kralupy nad Vltavou, Palackého nám. 1,
278 01 Kralupy n. Vltavou na úhradu neinvestičních výdajů za žáky navštěvující školské zařízení základních škol zřizovaných
městem Kralupy n. Vltavou za 1. pololetí
školního roku 2019/2020. Smlouva tvoří
Přílohu č. 6 tohoto zápisu.
Usnesení č. 10/7/2019
Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení
věcného břemene a podpis Smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení věcného

břemene o zřízení služebnosti inženýrské sítě uzavřenou mezi Středočeským
krajem se sídlem: Praha 5 – Smíchov,
Zborovská 11, 150 21, který je zastoupen Krajskou správou a údržbou silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Praha 5 – Smíchov,
Zborovská 11, 150 21, vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. Pr. 1478
zastoupená ZD, ředitelem Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, jako budoucím oprávněným a obcí
Husinec, se sídlem U Radnice 64, Řež,
250 68 Husinec, zastoupenou starostkou
obce Bc. Veronikou Kristovou, jako budoucí oprávněnou. Smlouva tvoří Přílohu č. 7 tohoto zápisu.

ZASTUPITELSTVO

ňování komunálních odpadů – účinnost od 1. 1. 2020, která tvoří Přílohu
č. 4 tohoto zápisu.

S O U H R N U S N E S E N Í K Z Á P I S U Č . 1/ 2020
A 2 / 2020 Z E Z A S E DÁ N Í ZO H U S I N E C
K O N A N É H O D N E 2 7. 1 . A 2 . 3 . 2 0 2 0
Usnesení č. 1/1/2020
Zastupitelstvo obce Husinec schvaluje
podání žádosti o dotaci v rámci výzvy
č. 7/2019 (Přírodní zahrady) vyhlášené Ministerstvem životního prostředí
prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR dne 3. 9. 2019
a to v maximální možné výši podpory
500 000 Kč s tím, že zbytek nákladů
na realizaci veřejné státní lesní školky
bude pokryt z rozpočtu obce, a pověřuje starostku jejím zpracováním
a podáním v řádném termínu.
Usnesení č. 2/1/2020
Zastupitelstvo obce Husinec schvaluje a vydává Obecně závaznou vyhlášku

obce č. 1/2020, kterou se mění obecně závazná vyhláška obce Husinec č. 1/2019,
o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů s účinností od 28. 1. 2020, která
tvoří Přílohu č. 1 tohoto Zápisu.
Usnesení č. 3/1/2020
Zastupitelstvo obce Husinec v souladu s ust. §84 odst. 2 písm. f) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, pověřuje místostarostu obce Husinec, pana Ing. Tomáše
Pfeifera, k zastupování obce Husinec
na řádné valné hromadě společnosti
UJV Řež a. s., se sídlem Hlavní 130,

Řež, 250 68 Husinec, IČ 46356088,
která se bude konat dne 31. 1. 2020.
Usnesení č. 1/2/2020
Zastupitelstvo obce Husinec schvaluje investiční záměr „Husinec – Hydroizolace, rekonstrukce fasády a sociálního zázemí ZŠ“ a jeho realizaci
včetně souvisejícího podání žádosti
o dotaci z prostředků Ministerstva
financí ČR v rámci Programu 29822
Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády
ČR, podprogramu 298D2280 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně
technické základny regionálního školství v působnosti obcí pro rok 2020.
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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
Rádi bychom navázali na zprávy z minulého čísla Zpravodaje a přinesli Vám opět aktuální informace o stavu připravovaných projektů.
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Tělocvična a přístavba školy
Od tří variant tělocvičny, které byly veřejnosti představeny koncem roku 2018,
jsme se postupně dopracovali do finální
verze studie nejen tělocvičny, ale celého
školního areálu. Jelikož byly všechny
tři návrhy závislé buď na změnách ÚP,
nebo byla jejich realizace ne zcela ideální, rozhodli jsme se upravit variantu
B, tělocvičnu s družinou, která navazuje
na stávající novostavbu školky a posunout ji více do svahu. Tím se podařilo
přemístit celou budovu na pozemek,
na němž bude stavba v souladu s ÚP.
Jedním z hlavních cílů bylo též pojetí výstavby tělocvičny ne jako solitérní
budovy, nýbrž jako součásti jednotného
areálu školy. Studie byla v tomto duchu
upravena a výsledek je podle nás velmi
zdařilý. Posuďte sami.
Naprosto nedostačující je též kapacita

školy, jelikož chybí vhodné zázemí jak
pro žáky, tak pro personál. Proto jsme
se pustili do přípravy studie přístavby
školy, kterou věříme, budeme moci veřejnosti představit co nejdříve.
Multifunkční hala
V loňském roce jsme oslovili několik architektonických studií a architektů, kteří
mají zkušenosti s projektováním budov
podobného typu, navštívili několik multifunkčních hal v jiných obcích. Chceme
se v tomto roce pustit do vypracování
kvalitní studie a připravujeme zadávací
dokumentaci pro její zhotovení.
Tělocvična u manželů Pšeničkových
v Husinci
Manželé Pšeničkovi nabídli k dispozici prostory bývalé sokolovny v Husinci ke sportovním účelům naší ŽŠ

a MŠ. Na základě konzultací s Krajskou hygienickou stanicí je možné
využívat prostory podobného typu
jako provizorní řešení v případech,
kdy obce nemají vlastní tělocvičnu.
Je však nutné splnit některá nezbytná
kritéria jako je dostatek WC či šaten.
Máme připravenou studii na úpravu
prostor, řešíme způsoby financování
a realizace oprav. Prostory by byly
pak využívány pro hodiny tělocviku
po dobu, než bude postavena tělocvična při škole.
Veřejná státní lesní školka
Přípravy státní lesní školky jsou v plném proudu. Lesní školku bychom
chtěli otevřít v září letošního roku. Jejím zřízením dojde k navýšení kapacit
MŠ Husinec. Koncepce lesní školky
a pravidla přijímání dětí budou zá-

Vzhled obce
Stání na popelnice pojímáme jako projekt pro celou obec. V rámci dobrých
vztahů a spolupráce s Lomem Klecany
jsme se rozhodli jít cestou esteticky jednotných a lehce udržovatelných gabionových stání. Přednostně bychom chtěli
zbudovat stání na popelnice u školy,
v ulici Nad Údolím a odstranit tak popelnice z křižovatky, dále pak v Husinci
a postupně ve zbytku obce.
Oprava pergoly u dětského hřiště
v ulici Nad Údolím
Po opakované snaze se povedlo získat
finanční prostředky na opravu pergoly
u dětského hřiště v ulici Nad Údolím.
Pergola dostane nový nátěr, zpevněný
povrch a bude doplněna o jídelní stůl,
lavice a místo k opékání. Projekt byl
podpořen Nadací Via v programu Živá
komunita částkou 10 000 Kč. Získané

prostředky budou použity na nákup
materiálu, práce už zbyde na nás. Budeme potřebovat několik párů šikovných
rukou a na oplátku můžeme slíbit večerní posezení a „kolaudaci“ vylepšené
pergoly. Akce je plánována na sobotu
13. 6., o podrobnostech vás budeme informovat.
Rekonstrukce a sbírka na kapli sv. Václava
Chtěli bychom připomenout stále
otevřenou veřejnou sbírku na kapličku. Finanční prostředky budou použity na dofinancování zvonu a zpevnění věže pro jeho instalaci a dále
na rekonstrukci interiéru i exteriéru.
Vedle toho připravujeme zápis kaple
do katastru nemovitostí. Bohužel za
celou dobu své existence nebyla kaplička oficiálně nikde vedena. Bylo
vyřízeno uznání existence kaple ze
strany stavebního úřadu. Potvrzení
o existenci stavby bude podkladem
pro zápis kaple do KN. Velmi dobrou
zprávou je též nalezení kroniky. Při-

pravujeme její digitalizaci, abychom
mohli její obsah přinést veřejnosti.
Další drobné projekty
Relaxační plocha v Husinci – na pozemku Povodí Vltavy došlo k odstranění starých kovových hracích prvků. Ve
spolupráci s Povodím Vltava a firmou
ZahaDesign pro Vás připravujeme nové
příjemné posezení.
Škola – během loňského léta byla opravena část fasády školy a děti se společně
s rodiči konečně mohou těšit z nového
hezkého vstupu do školy, dále došlo
k rozšíření zahradního altánu tak, aby
šel užívat jako venkovní učebna i pro
naše početné třídy. Nyní se pustíme do
zahradních úprav svahu před školou.
Upravena a osázena budou v tomto
roce i další nevzhledná místa v naší obci
jako je svah před samoobsluhou, některá místa podél silnic a chodníků apod.
Probíhají též úpravy okolí současné hospody u hřiště, včetně zbudování
menšího prostoru pro skladování věcí.
Petr Mixa, Veronika Kristová

ZASTUPITELSTVO

jemcům představeny v měsíci březnu
v rámci přijímacích řízení do MŠ. Sledujte stránky školy i obce.

AKTUÁLNĚ K NOVÉMU ÚZEMNÍMU PLÁNU
Ve věci přípravy nového územního plánu jsme na začátku prosince loňského
roku získali souhlasné stanovisko Krajského úřadu k návrhu územního plánu.
Krajský úřad neshledal v dosavadním
postupu žádné rozpory a dal nám „zelenou“ k přípravě další fáze. Mezitím
probíhalo vyhodnocení připomínek občanů a dotčených subjektů. Připomínek
se sešla celá řada, zhruba 40 subjektů
podalo ve lhůtě dohromady více než
110 dílčích připomínek. Šlo o návrhy
a komentáře nejrůznějšího charakteru

od řešení dílčích problémů jednotlivců,
upozornění na zjevné nepřesnosti v původním návrhu až po koncepční návrhy
s dopadem pro celou obec. Připomínkami jsme se zabývali velmi pečlivě na několika společných jednáních s naším externím pořizovatelem a na konci února
jsme je předložili zpracovateli s pokyny
k úpravě. Výsledkem by měl být upravený návrh územního plánu, který bude
opět předložen veřejnosti a který bude
podkladem pro veřejné projednání.
Na zaslané připomínky nebudeme

nyní jednotlivě odpovídat – to jednoduše není v našich silách. Ověření toho, jak
byla připomínka vypořádána, naleznete
v upraveném návrhu územního plánu,
který bude k dispozici cca v polovině
tohoto roku.
Za všechny připomínky ještě jednou
velmi děkujeme a věříme, že se nám
i díky nim podaří vytvořit funkční, přehledný a užitečný územní plán.
O dalším vývoji Vás budeme informovat.
Martin Dymáček
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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
Doprava
Vyzýváme všechny, kteří nerespektují zákaz vjezdu do ulice Ke Škole, aby přestali
vjíždět svými vozy do této ulice či nebezpečně porušovat zákon zastavením vozidel v křižovatce. Nejen že vysoký provoz ohrožuje děti a rodiče, ale odstavená
vozidla znemožňují vyvážet kontejnery
s odpadem. Obecní policie Zdiby byla
o této problematice informována.
Parkovací karty ÚJV
Kdo považuje za nezbytné dojíždět k vlakové zastávce vozem a řeší často problém
kde zaparkovat, na OÚ je stále k dispozici
několik parkovacích karet pro parkování
na parkovišti ÚJV. Karty jsou vydávány
na vratnou kauci ve výši 500 Kč. Poplatek
za parkování činí 60 Kč na měsíc.
(Ne)dodržování vyhlášky o veřejném
pořádku
Lenost – jak jinak nazvat vlastnost, která
nedovoluje majiteli uklidit výkaly po svém
psovi? Pro ostatní je velmi nepříjemné
domů přinést nevonící památku na příjemnou procházku. Přitom odpadkových
košů i sběrných sáčků je po celé vesnici
dostatek.
Stejná vlastnost se projevuje u těch, kteří do kontejneru na sběr papíru vhodí složenou krabici a považují tím svou „ekologickou misi“ za splněnou. Ostatním však
pro jejich misi chybí v kontejneru prostor.
Řešením je vhazovat rozložené krabice
a jejich lehké stlačení v kontejneru.
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Děti a dětská hřiště
Dětská hřiště jsou každoročně kontrolována, certifikována a jsou bezpečná. Bohužel bezpečnost dětí ohrožují hračky,

které se na nich vyskytují. Dětská hřiště nejsou odkladištěm nepotřebných
hraček! Nenechávejte žádné hračky na
dětských hřištích, odporuje to jejich
bezpečnému provozu a musí být odstraněny. Je to nařízení kontrolora, ne naše.
Chodník v ulici Hlavní
Projekt pro realizaci chodníku v ulici
Hlavní je hotový. Nyní připravujeme
podkaldy k podání žádosti o dotaci.
Kanalizace
Objednali jsme fekální přívěs, který
bude sloužit při havarijních poruchách
čerpadel k odstátí jímek, čímž umožní
opravu čerpadla. V provozu bude přibližně od května tohoto roku.
Platná legislativa nám ukládá aktualizovat smlouvy o odvádění odpadních
vod s občany, kteří mají smlouvu s obcí
Husinec. V průběhu tohoto roku budou
všichni dotčení obesláni.
Pyrotechnika v obci – anketa
Na Silvestra se i v naší obci opět konal
spontánní lidový ohňostroj plný petard.
Čas od času se někde v obci koná soukromá oslava s pyrotechnikou, jindy
se pyrotechnikou jen někdo baví. Názory občanů na věc se velmi různí nejen u nás, ale i ve světě. Skutečností je,
že to, co jedny baví, jiné rozčiluje nebo
dokonce způsobuje újmu. K tomuto
tématu jsme připravili anketu v rámci
aplikace Mobilního rozhlasu. Váš názor
nás zajímá. O výsledcích ankety budeme
informovat v příštím čísle Zpravodaje.
Aplikace Mobilní rozhlas
Již druhým rokem využíváme pro ko-

munikaci s Vámi aplikaci Mobilní rozhlas. Přes tuto mobilní aplikaci jste nám
zaslali již přes 30 podnětů, fotohlášek,
upozornění a proběhly 3 ankety, ve kterých jste mohli sdělit svůj názor. Díky
aplikaci dostáváte informace přímo do
mobilního telefonu, ať jste kdekoliv, ať
už se jedná o kulturní akce, varovná
hlášení, důležité informace z OU apod.
V současné chvíli je v aplikaci zaregistrováno kolem 350 uživatelů, což je téměř
30% pokrytí obce. Registrovat se můžete
na www.husinec-rez.mobilnirozhlas.cz.
Buďte i Vy v centru dění a mějte informace z Vaší obce vždy při ruce.
Tříkrálová sbírka
Díky všem, kdo přispěli, nebo se letos
podíleli na Tříkrálové sbírce, která u nás
spadá pod Farní charitu Neratovice. Za
naši obec se na Tříkrálové sbírce podílely děti z lesní školky spolu s paní učitelkami a zástupci místní farnosti. Za
farnost proběhla sbírka v rámci obcí
Měšice, Odolená Voda a Husinec-Řež.
Na všech třech místech se podařilo vybrat 40 529 Kč.
Tomáš Pfeifer

V blízké době dojde ke kácení topolů
v lokalitě Nad Údolím na pozemcích
firmy Induspon. Povolení ke kácení je
podmíněno provedením náhradní výsadby cílovými dřevinami dle doporučení z biologického průzkumu obce.
Termín náhradní výsadby je časově vymezen a doplněn o povinnost péče o vysazené dřeviny.
Na stanovišti tříděného odpadu
v ulici Akátová přibyl kontejner na
kovy. Je možné do něj hodit plechovky
od nápojů, konzervy, alobal, hliníková

víčka nebo i kompletně vyprázdněné
nádoby od sprejů. Do kontejneru na
kov však není možné vyhodit baterie či elektrospotřebiče. Pro ty bude
v blízké době u obecního úřadu přistaven kontejner na zpětný odběr baterií
a drobného elektrozařízení. Prosíme,
nevhazujte do něj žárovky a zářivky,
pro tento druh odpadu je určen box
umístěný přímo v budově obecního
úřadu.
Z ekologických důvodů nedošlo
k zvýšení počtu kontejnerů na použité

oleje a tuky. Jediný nepřetržitě dostupný
kontejner tak zůstává na stanovišti tříděného odpadu u obecního úřadu.
Mnozí jistě zaznamenali kácení dřevin, především starých třešní, u fotbalového hřiště. Nynější stav je pouze dočasný, protože v plánu je výsadba nových
stromů. Před touto výsadbou budou potřeba drobné terénní úpravy svahu pod
pěšinou, které umožní mladým stromkům přežít na suchém a letnímu žáru
vystaveném stanovišti.
Michal Horák

ZASTUPITELSTVO

Ž I VOT N Í P R O ST Ř E D Í K R ÁTC E

V Ý S L E D K Y A N K E T Y „V Ý S A D B A D Ř E V I N
V O B C I H U S I N E C- Ř E Ž “
Vážení spoluobčané, před koncem minulého roku byla vedením obce skrze aplikaci Mobilní rozhlas zveřejněna anketa
zjišťující Vaše preference týkající se dřevin
a zeleně v obci, jejího udržování a budoucího rozvoje. Zde jsou některé z výsledků.
Naprostá většina respondentů je pro to,
aby obec podporovala výsadbu další zeleně
na obecních pozemcích. U dotazu na konkrétní lokality, kde by byla nová výsadba
vítaná, byla často zmiňována výsadba zeleně podél frekventovanějších cest a silnic
(konkrétně Hlavní ulice, část u Červené
skály), u dětských hřišť (na Červené skále
a u nového sportoviště), podél řeky a cyklostezek vedoucích obcí a na stávajících
lokalitách kde zeleň je, ale je svou skladbou
nevhodná (nepůvodní či náletové dřeviny
apod.). Dále pak na územích vznikající či
již realizované nové výstavby, kdy se na
zeleň v projektech nepamatovalo (což je

ale problematické, jelikož se nejedná o pozemky ve vlastnictví obce) – s tím souvisí
i likvidace již vzrostlých stromů, které se na
těchto pozemcích nacházejí.
Co se týče druhu výsadby, převážná
část respondentů upřednostňuje listnaté
a ovocné stromy před jehličnany.
K otázce zájmu o osobní účast na
výsadbě konkrétního stromu (pokud

by byla možnost jeho převzetí do osobního či rodinného patronátu) se 88 %
respondentů vyjádřilo kladně. 76 % respondentů by pak zvažovalo i finanční
spoluúčast.
Mnoho spoluobčanů přispělo i konkrétním nápadem a doporučením (například vybírat takové dřeviny, které bez
větší péče extrémní teploty u nás se v letních měsících vyskytující zvádnou, snažit
se vracet do krajiny v ní původně rostoucí druhy dřevin) či dokonce nabídkou
konkrétní pomoci.
Za všechny Vaše podněty a Váš čas,
který jste anketě věnovali, děkujeme. Její
výsledky poslouží při dalším plánování
a realizaci konkrétních opatření. Je pěkné vidět, že nám není lhostejné prostředí,
ve kterém žijeme a že nám jde všem o to,
aby se nám tu žilo hezky a spokojeně.
Michal Horák
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ŠKOLNÍ VÁNOCE
Dříve se říkalo, že každá vesnice musí mít
hospodu a kostel. Vzhledem k rozšířenému ateismu v Čechách, platí rozhodně,
že životu schopná vesnice musí mít především školu a hospodu. Přesto jsem rád
i za naši kapličku a doufám, že vybereme
peníze na nový zvon do ní.
Dnes bych však chtěl upozornit na naší
obecní školu, která s novou ředitelkou
a učitelským sborem rozhodně vzkvétá. Jako důkaz bych chtěl popsat Vánoce,
které se i škola, respektive jednotlivé třídy
rozhodly oslavit i v rámci výuky.
Mohl bych zde uvést třeba první třídu
paní učitelky Danielové, kde byl pořízen
vánoční stromeček (z třídního fondu)
a žáci donesli ozdoby a jejich výuka byla
zpestřena vánoční atmosférou.
Rovněž musím zmínit již tradiční vánoční trhy, kde si studenti mohou udělat
vánoční věnce, ozdoby, ochutnat vánoční
cukroví a koupit drobné dárky pro své rodiče, prarodiče, spolužáky a sourozence.

Každý rok máme z této akce adventní
věnce, vyrobené syny, a tak nějak už na to
spoléháme.
Jako mimořádně zdařilou akci musím
označit vánoční večeři čtvrté třídy s přespáním ve škole. Obětavá paní učitelka
Dana Kubrychtová a asistentka pedagoga Lucie Andreas Pavlíčková připravily
slavnostní vánoční večeři ve třídě. Lucie
usmažila doma řízky (všem moc chutnaly)
a Dana nakoupila ingredience do bramborového salátu, který si připravili spolužáci
sami. Z domova děti přinesly cukroví, ovoce, pití, brambůrky, takže si každý na něčem pochutnal. Děti si vyzkoušely vánoční
zvyky jako lití olova a pouštění lodiček ze
skořápek. Pak si rozbalily dárky. Každý žák
si předem vylosoval, koho obdaruje. Před
spaním si děti vybraly a pustily vánoční film Grinch. Po filmu si vyčistily zuby
a rozbalily spacáky, nafoukly karimatky a
šly spát. Ráno na děti čekala ve škole snídaně, kterou připravily maminky. Celá akce se
všem strašně líbila a hodně o ní vyprávěly.
Tímto bych chtěl poděkovat nejen paním učitelkám ze čtvrté třídy, ale všem
ve škole, protože všechny se snaží, aby
se našim dětem ve škole líbilo a nosily
si domů zážitky na celý život. Když jsme
před třemi lety hledali nového ředitele
do školy a půlku učitelského sboru, říkal
jsem, že bez obecní školy se stane naše
vesnice noclehárnou. Jsem opravdu rád,
že dnešní obecní škola není jen místo pro
vzdělání našich dětí, ale aktivně se podílí i na kulturně-sportovním vyžití naší
obce. O tom se můžete ostatně všichni
přijít přesvědčit třeba na zahradní slavnost, která se bude konat 17. června na
zahradě školy. Jste všichni srdečně zváni.
Jiří Kadlec

ZÁPIS DO ZŠ A M Š
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Den otevřených dveří:
18. 2. 2020 od 8.00 do 16.00
Zápis do první třídy pro školní rok
2020/2021:
20. 4. 2020 od 13.00 do 19.00
Prosíme o rezervaci termínu. U zápisu je nutné předložit rodný list dítěte,
občanský průkaz rodiče, v případě odkladu nástupu školní docházky také
zprávu z PPP.
Telefon: 607 079 710
Po, Út, Čt od 8.00 do 12.00
Náhradní termín zápisu:
27. 4. 2020 od 13.00 do 17.00
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Den otevřených dveří:
5. 4. 2020 od 10.00 do 11.30
Zápis do MŠ pro školní rok 2020/2021:
11. 5. 2020 od 13.00 do 18.00
Náhradní termín zápisu: 15. 5. 2020

KONCERT V ŘEŽSKÉ
KAPLIČCE
V lednu se v řežské kapličce uskutečnil koncert flétnového kvarteta
Kvafle. O koncert by enormní zájem
a v kapličce bylo „nabito“ po střechu.
Na dobrovolném vstupném se vybralo 2 800 Kč, které putovaly na konto
veřejné sbírky na opravu kapličky.
Poděkování patří především muzikantům z Kvafle pod vedením Jana Typlta
z naší obce, farnosti Odolena voda a
Josefu Kuberovi za zpřístupnění a přípravu kapličky a samozřejmě štědrým
návštěvníkům koncertu.
za organizátory Daniel Münich

Poskytování sociální služby a služba senior taxi míří do obce Husinec-Řež
Začátkem letošního roku jsme s terénní
pečovatelskou službou Antonia senior
services s. r. o. uzavřeli smlouvu o zajištění sociální služby na našem území.
Tato firma nabízí našim trvale hlášeným
občanům dovoz jídel, pronájem kompenzačních pomůcek, pečovatelskou
službu, pomoc se zajištěním sociálních
příspěvků, pomoc při zvládání běžných
úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při
osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí
stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
pomoc při zajištění chodu domácnosti
a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Tyto služby lze využívat denně od sedmi hodin do večerních
devíti až desíti, případně dle dohody.
Ve spolupráci s Antonia senior
services pro Vás dále připravujeme

novou službu převozu osob, tzv. službu SENIOR TAXI, kterou budou moci
využívat občané s trvalým pobytem na
území obce Husinec-Řež, a to senioři, osoby sociálně slabé či zdravotně
hendikepované. Tato služba zahrnuje
převoz osob do nemocničních zařízení, na veřejné instituce (úřady, aj.),
do lékáren a na nákupy do vybraných
nákupních středisek. Osobní nákupy
bude zajišťovat firma vždy po předchozí dohodě a to ve dnech pondělí
a čtvrtek.
Pevně věříme, že se tím podaří zvýšit
kvalitu poskytovaných sociálních služeb
na území naší obce.
Více informací naleznete na webových stránkách obce Husinec nebo na
www.antonia.cz.
Veronika Kristová
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ANTONIA SENIOR SERVICES

P RO G R A MY P RO S E N I O RY V RO C E 2020
Pro letošní rok jsme naplánovali několik
akcí s přednáškami či besedami na témata, která zajímají starší generaci. Setkání
budou probíhat ve škole v jídelně, případně v zasedací místnosti na obecním úřadě – místo budeme vybírat podle počtu
zájemců. Pokud se rozhodnete na akci přijít, přihlašte se prosím jako vždy na obecním úřadě – telefonicky, e-mailem, osobně nebo vhozením zprávy do schránky.
První beseda se bude konat v úterý
28. dubna od 15 do 17 hodin na téma
Výchova očima prarodičů a besedovat
přijde PhDr. Helena Franke, Ph.D., psycholožka a rodinná terapeutka.

Abychom mohli co nejvíce naplnit
očekávání účastníků, prosíme, abyste
nám napsali, co by Vás zajímalo nebo
o čem v souvislosti s výchovou vnoučat přemýšlíte. Dotaz můžete hodit do
schránky na obecním úřadě nebo poslat na jana.munzbergerova@seznam.cz
nejpozději do 14. dubna.
Další akce bude v úterý 22. září ve
stejném čase a Mgr. et. Mgr. Šárka
Bezvodová přijede se zajímavou přednáškou Hypnóza a autohypnóza jako
respektované psychoterapeutické metody. Podle zájmu účastníků může být čas
i něco málo si vyzkoušet.

Na podzim bychom pak rádi nabídli
přednášku k aktuálním tématům z práva. Budeme si moci vybrat z oblastí týkajících se uzavírání smluv, dědictví,
bydlení, sousedské a osobní hranice svobody, osobnost a zdraví a další. Přednášku připraví mladí právníci z organizace
Street Law. Včas se zeptáme na témata,
která by posluchače zajímala.
Před vánočními svátky máme v plánu pozvat výtvarnici, která by připravila pro prarodiče s vnoučaty vánoční
dílnu.
za sociální komisi
Jana Münzbergerová
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ROZHOVOR

ní úrovni. Česká republika patří k předním uchazečům o tituly mistrů Evropy
i světa, ke špičce patří i v oblasti zázemí
a přístupu.
Samotný trénink vypadá jako obyčejné přeskakování přes překážky, ale
v podstatě jde zejména o perfektní vedení psa psovodem s co nejlepší koordinací pohybů a orientací v prostoru tak,
aby byl pes veden optimálně co do trasy, rozsahu pohybu a rychlosti. Většina
„agiliťáků“ se věnuje u závodních psů
kromě samotného výcviku také fitness
cvičení a fyzioterapii, včetně tzv. Dornovy metody.

C H O VAT E L K A KO O I K E R H O N D J E
A AGILIT Y ZÁVODNICE
PAV L Í N A S E Y F R I E D O VÁ
Agility je nejrozšířenější psí sport, který pochází z Anglie jakožto obdoba koňského
parkuru – skokové překážky, tunely, slalom, kladina, houpačka atd. Jde o to překonat
parkur s nejméně chybami a v co nejlepším čase, přičemž každá trať je originální
a dopředu neznámá.
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Vyrůstala ve vesnickém prostředí v Řeži
obklopena zvířaty, jako jsou malí hlodavci a domácí kočky. V momentě, kdy
již začala vodit kočku na vodítku a učit
jí povely „sedni, lehni“, rodiče uznali, že
je nejvyšší čas na to, aby se starala o psa.
Již na základní škole se začala zajímat
o agility. Pak následoval složitý výběr
vhodného plemene, se kterým by se šlo
tomuto sportu věnovat. Vítězným adeptem se stalo plemeno kooikerhondje,
přičemž v roce 2011 bylo velmi složité
tuto psí rasu vůbec obstarat. V celé republice v té době totiž bylo asi jen 30 jedinců. Na svého psa musela Pavlína ne-

trpělivě čekat přes půl roku. Začala se
s nadšením věnovat výcviku i soutěžení
a po 4 letech si založila chovatelskou
stanici. Za dobu existence odchovala
10 štěňat. Z prvního vrhu v roce 2016 si
nechala jedno štěně a spolu s jeho rodiči se teď ve trojici aktivně věnují sportu
agility.
Malý úvod o sportu/tréninku agility
Agility není zatím uznáno jako oficiální
sport, ale o sportovní aktivitu se určitě
jedná a je velká snaha ho jako oficiální
sport prosadit. V agility se konají i celosvětové soutěže na nejvyšší profesionál-

Pavlínin běžný pracovní den
Věnuji se podnikání v oblasti výroby
a prodeje psích potřeb a doplňků. S kamarádkou samy šijeme obojky, vodítka
a další vybavení pro pejsky pod značkou
„Kooira“ i na individuální přání zákazníků. Což obnáší i běžnou obchodní
agendu, propagaci a ježdění po akcích
s prodejním stánkem. Během týdne
jsem dva až třikrát týdně na cvičišti
se psy a během víkendu na závodech.
Mimo to se samozřejmě věnujeme i dalšímu cvičení a výcviku doma.
Když má Pavlína volno
Absolutně žiju svým koníčkem a s ním
spojenou prací tak, že volno mám pouze
na to, abych mohla naplánovat další aktivity související s agility.
• Jaké jsou vhodné druhy psů pro trénink agility?
Agility se může věnovat každý pejsek,
ale ne každý ho může dělat na vyšší
úrovni závodně (např. obří plemena
s těžkou kostrou, psi s krátkým čenichem – s horším dýcháním atd.)

• Jak ráda relaxujete a jaké jsou Vaše
další zájmy?
Ráda se věnuji všemu, co souvisí s agility: vylepšování přípravy psích sportovců, jejich regenerace, fitness, fyzioterapie
atd. a samozřejmě i dalším společným

Agility není zatím
uznáno jako oficiální sport,
ale o sportovní aktivitu
se určitě jedná a je velká
snaha ho jako oficiální
sport prosadit.
aktivitám s pejsky, ráda s nimi také cestuji. Dále spolupracuji s naším chovatelským klubem, kterému spravuji webové
stránky http://www.kooikerhondje.info
a pomáhám s rozvojem tohoto plemene
v České republice.
• Na co se těšíte v nejbližší době?
Na jaře nás čekají kvalifikační závody
a v létě pak probíhají tábory, kde se intenzivně věnujeme rozvoji dalších dovedností.
Otázky od Pavlíny Pšeničkové
• Jak ses dostala k tomuto relativně
málo známému plemeni?
Kooikerhondje (neboli Holandského
kachního psa) jsem tenkrát náhodou objevila v atlasu psů, na první pohled mě
zaujal a po nějakém tom studování bylo
jasné, že to bude ten pravý pes pro mě.

• Co Ti sport se psem přináší?
Dokonalé naplnění času tím, co mě baví
a přivádí více mezi partu nadšených lidí
se stejným „postižením“.
• Nedala by se nějaká agility akce uspořádat i u nás v Řeži?
Předběžně plánuji ukázku agility dovedností na Dětském dnu, pokud mi
do plánu nevstoupí nějaká neodkladná
záležitost.
Příště bychom se rádi zeptali nejen na
následující tři otázky RNDr. Vladimíra
Wagnera, CSc., který vystudoval MFF
UK v Praze. V Ústavu jaderné fyziky
AV ČR, v. v. i. v Řeži se zabývá hlavně
experimentálním studiem horké a husté
jaderné hmoty v relativistických srážkách těžkých iontů a možností transmutace vyhořelého jaderného paliva
pomocí intenzivních zdrojů neutronů,
což je velmi aktuální téma.
Pavlína Seyfriedová by se takto ráda
blíže seznámila s jedním z významných
vědců působících v řežském údolí. Zajímaly by jí následující otázky:
• Jak jste se dostal k tak úzkoprofilovému oboru?
• Jak dlouho již působíte v Řeži: profesně, soukromě, a co máte na zdejším
údolí rád?
• Jakou nejvíce ožehavou vědeckou profesní otázku řešíte?
Veronika Kocurová

ROZHOVOR

• Je zde nějaké omezení pro psovody?
Určitě není nutné být dokonalý atlet
(i když je to samozřejmě jistá výhoda),
dokonce agility provádějí i handicapovaní lidé na vozíčku jako tzv. paraagility.
• Co byste doporučila uvážit každému,
kdo si chce pořídit prvního psa pro trénink agility?
Obecně nevybírat psa podle vzhledu,
ale podle původního využití plemene
a podrobně si vše nastudovat. Je dobré
si pořídit psa s průkazem původu a dávat si pozor na tzv. čistokrevné psy bez
průkazu původu na inzerát s různými
výmluvami. Případně dát domov voříškovi z útulku – i takové pejsky, u kterých
by to nikdo nečekal, občas na vrcholných soutěžích agility uvidíme. Pokud
to majitel myslí vážně, je také dobré
neskončit hned na prvním cvičišti, ale
vyzkoušet i vícero možností co se týká
místa i trenéra, dát na recenze a osobní
doporučení.
• Jaké máte profesní plány nebo sny?
Určitě se chci maximálně věnovat agility, snem do budoucna by samozřejmě
bylo dostat se do reprezentace. Výhledově také plánuji pořízení dalšího psa.
• Váš profesní vzor?
Můj obdiv má mnoho skvělých trenérů
a závodníků, nejeden z nich patří k naší
české reprezentaci.
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V Í TÁ M V Š E C H N Y P Ř Í Z N I VC E F OT B A LU
Za pár dní nám začne jarní sezona
A Tým
Kdo sleduje fotbal v naší vesnici, ví, že
naši borci ukončili podzimní část sezony na 4. místě se ziskem 17 bodů. Očekáváme drtivý útok na přední místo
v naší tabulce. Příprava byla již započata
na umělé trávě v Praze. Vedení klubu je
informováno, že spousta našich fotbalistů nečekalo na oficielní zahájení treninků a připravovali se individuálně. Na
výkonech to bude určitě znát. Zahájení
sezony se nám kvapem blíží, tak přijďte
naše chlapi podpořit.
Stará garda
Opět jsme se přihlásili na silně obsazený
turnaj na hřišti ČAFC.
První zápas s týmem Klecan. Dvakrát
jsme vedli 1 : 0 a 2 : 1. Bohužel soupeř nás
drtivým tlakem v závěru zápasu přehrál

90
let
SK Husinec-Řež
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a prohráli jsme 4 : 2. Druhý zápas s týmem z Vršovic. Opět vyrovnané utkání
s naší konečnou prohrou 4 : 1. A pak to
přišlo. Vydřená a zasloužená remíza 3 : 3
s týmem z Podolí. Byli jsme lepším týmem, ale spousta promarněných šancí
nás stála vítězství. Po dobrém výsledku jsme narazili na domácí tým ČAFC
a opravdu jsme narazili, prohra 12 : 2
hovoří za vše. V našem posledním zápase jsme si chtěli posílit sebevědomí do
nové sezony. Bohužel sešlo se nás pouze
10 a prohráli jsme s týmem z Jílového
10 : 1. Nevadí příště vám ty tři body přivezeme.
Co se dělo v zimě?
Tradiční vánoční turnaj v Klecanské tělocvičně proběhl celkem v poklidu a zaslouženě zvítězili Krtci. Turnaj se povedl
a následná oslava v Kozáči také.
Silvestrovský turnaj v pískovém hokeji vyhrál tým Vítězů. Zde se také hrálo v poklidné Silvestrovské atmosféře.
Všichni přítomní si zahráli a společně
jsme se rozloučili s rokem 2019.
Bývalo tradicí, že se po každém zápase posedělo a společně jsme si zazpívali
hymnu našeho klubu. Se svolením autora slov, pana Vráti Čecha, na připomenutí… A kdo neumí, tak naučit!

Řežáci to jsou frajeři,
jo ho ho.
Řežáci to jsou frajeři,
jo ho ho.
I když na hřišti v dresech běhají,
diváci jásají, ole volají.
Jo ho, jo ho, jo ho ho.
Soupeři blednou závistí,
jo ho.
Soupeři blednou závistí,
jo ho, jo ho, jo ho ho.
Krvavý ďolík, Veltěž, Větráci,
dostali na frak, jsou to hadráci.
Jo ho, joho, jo ho ho.
V hospodě slyší samé ody pět (šest, sedm)
V hospodě slyší samé ody pět (šest, sedm)
Řežáci ty se s nikým nese..u,
zpívají rádi s každou kapelou.
Jo ho jo ho, jo ho ho.
Very wel, good bye, adios.
(Český originál: Plavci, Tulák. Originál:
americká lidová píseň, Tex Ritter, Froggy
Went A Courtin z roku 1973, ale píseň
zpíval také Bob Dylen, Bruce Springsteen,
Mike Oldfield a další, poznámka redakce)
Stanislav Strnad
prezident SK Husinec-Řež

jak přes kopírák 2 : 2 a prohra na pokutové kopy, poslední šanci vyhrát zápas nás
čekal tým domácích Střešovice B výsledek 3 : 3 už mě ani neudivil, ale tentokrát
pokutové kopy kluci zvládli a obsadili
15. místo. Vítěz turnaje se stal dle očekávání Bohemians 1905.
30. 11. odehrál ročník 2010 malý
turnaj na Proseku s týmy: Hovorčovice,
Mratín a Třeboradice, v žádném z utkání
i přes vyrovnanou hru se nám nepodařilo zvítězit, a tak medaile byla zeleninová.
Po prosincové pauze hned první neděli začala venkovní příprava, většinou
běžecká ale při přízni počasí i na hřišti.
25. 1. první turnaj v novém roce čekal
na ročník 2011 (viz foto) až dalekém
Kostelci nad Černými lesy, kde halový
turnaj pořádá SK Vyžlovka. První zápas
na parketách byl pro nás na rozkoukání
a prohra s Louňovicemi byla jediná na
turnaji, pak už v žádném zápase kluci
nedostali ani gól a spoustu jich nastří-

V Ř E Ž I O D S TA R TO VA LY
PRAVIDELNÉ SCHŮZKY
HERNÍHO KLUBU
Moderní deskové a karetní hry jsou
chytrou formou zábavy pro malé i velké.
Jejich příznivci si teď přijdou na své každou první sobotu v měsíci od 15.00 na
nově odstartovaných klubových schůzkách v knihovně OÚ v Řeži.
Existují různé druhy a žánry těchto her.
Ve sbírce, kterou dáváme návštěvníkům
klubu k dispozici, jich je několik desítek.
Některé hry jsou určeny pro děti přibližně od 8 let, jiné zase pro dospělé či mládež
zhruba od 15 let výš. Co je důležité – dávno

už nejde o hry typu „hoď si kostkou, postup figurkou o 3 políčka a – jejda – uvízneš
a jedno kolo neházíš“ (byť i na takové občas
s nostalgií vzpomínáme).
Hra může být jednoduchá, ale přitom stále velmi důmyslná. Zveme i na
poměrně náročné kousky. Ty dají zabrat
mozkovým závitům, procvičíte u nich
strategické myšlení, diplomacii nebo
správný odhad situace. Partie může
v některých případech trvat i více hodin.
(pokračování na následujicí straně)

leli, ale i tak to stačilo „jen“ na 3. místo.
16. 2. se na stejný turnaj podívali kluci
ročníku 2009 a po jedné výhře, jedné remíze a třech prohrách obsadili 4. místo.
V březnu nás čekají ještě 2 turnaje
a od dubna soutěžní zápasy starší a mladší přípravky okresu Praha-východ.
Tímto zvu všechny fanoušky našich
nejmenších fotbalistů, aby je přišli podpořit na domácích turnajích.
Václav Srba
vedoucí přípravek

Spousta zá
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Přípravky 2009–2014
Pomalu můžeme začít hodnotit zimní
fotbalovou „pauzu“, ve které jsme nelenili. Po podzimní části jsme začali
navštěvovat turnaje různých věkových
kategoriích, aby se na všechny dostalo.
17. 11. naši nejmladší, tj. ročník 2013,
zavítali na turnaj v Říčanech, kde obsadili s pěti výhry a dvěmi prohry skvělé
3. místo. Za zmínku stojí výhra 2 : 1 nad
Viktorií Žižkov!
23. 11. ročník 2011 odehrál velice kvalitně obsazený pražský turnaj XX. Memoriál Vojtěcha Kahovce ve Střešovicích.
Prestižnější skupinu jsme si ani nemohli
přát: Přední Kopanina, Stodůlky a Bohemians 1905, kluci poznali, jak se hraje
fotbal a po třech porážkách jsme opustili
skupinu poslední (za zmínku stojí prohra
s Bohemians 14 : 2). V boji o 9. místo, remíza s ABC Bráník 2 : 2 po té prohra na
pokutové kopy, šanci hrát o 13 místo měli
kluci proti Sokolu Řepy, ale dopadlo to

bavy

Klub hráčů
deskových her

v Husinci-Řeži

noví kam

arádi

Pro koho: Zájemci z řad dospělých i dětí ve věku 8+
Kdy:
Hraje se každou první sobotu v měsíci
od 15:00 hodin
Kde:
Obecní úřad v Řeži, ulice U radnice 64
(společenská místnost na 1. patře)
• Herními pravidly provádí her znalí průvodci
• Můžete se naučit až 60 deskových,
karetních a společenských her
• Dvě paralelní skupiny: pro děti (~8+)
a dospělé & mládež ~14+
• V budoucnu plánujeme i turnaje

potrava pro mozek

S podporou Obecního úřadu

Hlavní garant: Jan.Typlt@gmail.com

Logistická podpora: MunichD@gmail.com
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Pokud patříte k náročnějším hráčům,
doporučujeme dorazit do klubu spíše
na 17.00, protože na úvod se vysvětlují hlavně hry přístupné dětem. Kdo by

Kde se schůzky konají:
Knihovna Obecního úřadu Husinec,
U Radnice 64, Husinec-Řež.
Kdy se letos sejdeme:
4. dubna, 2. května, 6. června, 5. září,
3. října, 7. listopadu, 5. prosince
• Jde vždy o první sobotu v měsíci.
• Start je v 15.00.
• Na podzim mohou termín posunout
volby. Jinak ale hrajeme určitě, za každého počasí. :)

H U S I N E C K Ý KU B B V RO C E 2020
Každý kubbař je v těchto zimních dnech
smutný a už se těší na první jarní den,
až zase najde zazimovanou kubbovou
sadu. Pro fanouška to může vypadat, že
se momentálně nic neděje, ale pro nás je
to spíš naopak. Sice nás nepotkáte s kubbovou sadou, za to nás můžete potkat
lehce zamyšlené a se spoustou nápadů
a plánů na tuto sezónu! Tradičně jsme se
začátkem ledna potkali na výroční schůzi a v tomto příspěvku bychom tak rádi
hráčům, fanouškům a příznivcům přiblížili, na co se můžou v roce 2020 těšit.
I v tomto roce se můžeme v březnu
potkat na fotbalovém hřišti na Jarním
rozBĚHu, kde si s námi můžete zahrát.
Sezóna pro nás začne 18. 4. 2020 HUSINECkou ŘEŽbou, kterou odstartujeme
všechny plánové turnaje napříč republikou. V květnu (23. 5. 2020) se uskuteční
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chtěl najít spoluhráče pro hru z vlastní
sbírky, také ji může na schůzku vzít.
V případě, že herní klub najde své
stálé příznivce, plánujeme do budoucna i turnaje o ceny. Pro soutěživé návštěvníky zatím vyhlašuji alespoň tuto
výzvu: kdo mne porazí v Pilířích země
(na motivy stejnojmenného románu
o stavitelích katedrál), tuto hru si odnese a bude jeho.
Těšíme se na viděnou v klubu!
Jan Typlt

již 5. ročník HUSINEC KUBB OPEN,
kde budeme všichni bojovat o získání
našeho putovního poháru do našich rukou. Zatím se nám bohužel nepodařilo
ani jednou nechat pohár u nás, tak snad
se nám to teď povede! S pořádáním turnajů nezahálí ani další spolky, a tak se
hodně víkendů začíná rezervovat právě
pro tyto turnaje. V květnu pojedeme
na Vysočinu, v červnu na Dobrušku
a také určitě do Vršovky, kde se bude
konat více turnajů. Začátek léta bude
ve znamení zahraničních turnajů. Několik z nás pojede „kubbový euro trip“.
Poslední červnový víkend si zahrajeme
na turnaji v Anglii a během týdne přejedeme na ME do německého Wismaru.
Ano, opět bude česká základna na ME
velká. Pro nás to bude již třetí účast!
V září do Husince přivezeme Mist-

rovství ČR jednotlivců a to je pro nás
velká výzva již teď. Sezónu zakončíme
17. 10. 2020 HUSINECkou ŘEŽbou.
Vrcholem sezóny bude opět Mistrovství
ČR týmů, ale datum ani organizátor zatím není oficiálně známý.
V řešení je pár dalších doplňků a překvapení, ale to si zatím necháme pro
sebe a všechno uvidíte na turnajích,
případně bude vše na našich sociálních
sítích a také na webu!
Doufáme, že se uvidíme s co nejvíce
z vás, čtenářů, na turnajích, ať už jako
s hráči nebo jako fanoušky!
za Husinec KUBB
Katka Kohoutková

Pátek 20. 3. 2020

Obrazy můžete vidět v ateliéru, na obecním úřadě i v centru Podkovka v Praze.
Aktuální výstavy najdete na mém webu
www.obrazykralova.cz.
Možná jste si již všimli, že barvy
v ateliéru se spojily s hudbou. Proběhlo
zpívání s absolventem ostravské konzervatoře Ivem Halkocim. Zpěvem se
nejen potěšíte, ale rozproudíte dech
a odhodíte všechny starosti. Jde o to,
naučit se naslouchat si, jak říká Ivo.
https://svatma.webnode.cz/o-mne/
Nejbližší program ateliéru:
• 13. 3. v 18.00 „Zpěvem k naslouchání“ – Pokračuje cyklus pořadů s absolventem ostravské konzervatoře Ivem
Halkocim. Objevování sebe sama skrze
hlas. Určeno i pro všechny ty, co si myslí, že neumí zpívat.
• 14. 3. v 9.30 „Malování mandal“ – Cílem celodenního semináře je objevit
a rozvinout svou tvořivost. Seznámíte
se s tajemstvím mandal. Není to o vý-

sledku jako takovém. Je to uzdravující
proces. Zjistíte, co o sobě ještě nevíte.
Výsledkem bude Váš jedinečný obraz
a třeba vám pomůže poodhalit cestu,
kterou se toužíte vydat.
• Pořádáme kurz malování pro dospělé
ve středu od 17.00 do 21.00.
• Dětské kroužky jsou již plně obsazeny,
jen u nejmenších je jedno volné místo
ve čtvrtek od 16.00.
Zveme na oblíbené výtvarné příměstské tábory do ateliéru.
• 13.–18. 7. výtvarný tábor v atelieru pro
děti od 6 let
• 17.–21. 8. speciální výtvarný tábor malířský pro děti od 10 let – kresba, malba,
návštěva na UPRUM a programu NG.
Doporučujeme i jako přípravu na výtvarné obory.
• 24.–28. 8. výtvarný tábor v ateliéru pro
děti od 6 let.
Těším se na tvořivé léto s vámi.
Jarmila Králová

U

R

V ateliéru nejen učím, ale tvořím i své obrazy. Moje obrazy jsou zářiče, které přinášejí
do domovů nejen barvy, ale vnesou atmosféru radosti a pohody. Oživují prostor jako
voda dává život rostlinám. Jsou i odrazem mého celoživotního studia u mých vzácných učitelů.

–Z
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JAK NESKONČIT NA HRANICI
cestovatelská přednáška
Cestovatel František Klein
vypráví o pět a půl roku
dlouhé cestě kolem světa
a 108 překročení státní hranice.
Začátek v 19 hodin,
vstupné dobrovolné.

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

SRDEČNĚ
VÁ S Z V E M E
DO POLEPŠOVNY
DUCHA

Sobota 25. 4. 2020

KOLOBĚH
Na Okoř je cesta
okolo Hradce Levého
Závod dvojic, jeden jede na kole,
druhý běží, střídají se dle uvážení.
Dvě trasy: 37 km a 18 km, vhodné
pro nadšence v jakékoli kondici.
Podrobné informace budou na FB
a www.polepsovnaducha.cz.

Sobota 30. 5. 2020

VÍNO A CIMBÁL
Tradiční Cimbálová muzika
České filharmonie
a ochutnávka vín.
16.00–23.00, vstupné 150 Kč.
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V sobotu 30. 11. 2019 uspořádal Spolek přátel ŽŠ a MŠ Husinec-Řež animátorský workshop Malá škola animace, jehož záměrem bylo seznámit děti
s animovaným filmem, a především
s různými animačními technikami. Role
lektorů animace se ujali čtyři studenti
třetího ročníku bakalářského studia Katedry animované tvorby FAMU v Praze.
Workshop byl určený pro děti od sedmi
let a zájem byl opravdu veliký. Během
celého odpoledne si děti vyzkoušely tři
způsoby tvorby animovaného filmu.
Nejdříve se pustily do kreslené animace. U prosvětlovací desky si každé
z dětí vymyslelo svůj příběh. Děti si
vzaly tužky a začaly kreslit jednotlivé
fáze, které nasnímaly a už měly na světě
skvělé a krásné animáky. Druhý způsob
vytváření animovaného filmu byl ploškový. Nakonec jsme použili „papírkovou“ animaci. Děti natáčely v týmech,
kde si nejdříve promyslely svůj příběh.
Každý dostal svůj úkol a začalo se. Někteří kreslili pozadí snímku, jiní zase
vystřihovali a kreslili jednotlivé postavy a předměty příběhu a, samozřejmě,
každý filmeček musí mít i titulky. Vše
bylo nasnímáno, dokončeno, děti vytvořily čtyři úžasné animáky – Hubeňour a tlusťoch, Ježek s pitím, Titanic
a Zvířátka. V neposlední řadě si děti
vyzkoušely i počítačovou animaci na
profesionálních tabletech Cintiq, kde
kreslily elektronickým perem na obrazovku tabletu.

MALÁ ŠKOLA ANIMACE
V podvečer se dostavili také rodiče
a společně s dětmi se podívali na jejich
nádherně vytvořené snímky, u nichž se
všichni srdečně zasmáli. Děti měly velkou radost, že i papír s obrázky se dá tak
lehko a snadno rozpohybovat.
Workshop jsme uzavřeli hodinovým
promítáním animovaných filmů studentů katedry animované tvorby FAMU,
krátkých i delších, veselých i smutných,
kreslených i loutkových. Závěrem jsme
se podívali na animovaný loutkový film
Dcera studentky Darii Kashcheevy, který získal studentského Oskara a v současné době je ve finální pětce na Oskara
v kategorii nejlepší animovaný krátký
film.
Poděkování za služby a techniku patří společnosti Freecinema a Katedře animované tvorby FAMU.
za Spolek přátel ZŠ a MŠ
Lenka Řápková

Odkaz na úložiště filmečků dětí a fotek
Malá škola animace v Řeži:
https://1url.cz/rzrMN

MY S L I V E C K Ý P L E S 2020
V sobotu 11. ledna 2020 uspořádal Myslivecký spolek Zdiby – Klecany tradiční,
v pořadí již devátý, myslivecký ples. Ten
se konal po roční přestávce, která byla
způsobena rekonstrukcí veltěžské sokolovny v loňském roce. Odměnou za čekání bylo důstojné prostředí opraveného tanečního sálu s novou parketovou
podlahou, novým dřevěným obložením
a čistou bílou výmalbou.
Ples tradičně zahájili trubači loveckými fanfárami spojenými se slavnostním nástupem myslivců v uniformách.
V úvodní řeči pořadatelé přivítali návštěvníky, zvláště pak zástupce obce
Zdiby, města Klecany i obcí okolních.
K tanci a poslechu hrála hudební skupina Repete pod vedením pana Milana
Kmeta. Členové kapely se prezentovali
jako vynikající hudebníci s citem pro
vkus návštěvníků plesu. Tradiční byla
též bohatá zvěřinová tombola, ve které

bylo přesně 100 cen. Hlavní cenou byl
daněk, dalšími zajímavými cenami pak
srna a 3 selata divočáka.
Ples se setkal s velkým zájmem veřejnosti, takže sál byl vyprodán již v předprodeji. Tímto plesem myslivci přispívají ke společenskému a kulturnímu
životu obce.
Screening Lví očko
Dne 10. 1. 2020 proběhlo díky iniciativě paní starostky Bc. Veroniky Kristové

Lednová naháňka
Tak jako v loňském roce i počátkem
roku 2020 pokračoval Myslivecký spolek
Zdiby – Klecany v lovu divokých prasat
společným lovem. Naháňka se konala
v sobotu 18. ledna a probíhala ve třech
lečích honitby. První leč se uskutečnila
v lokalitě Šulkovna a Masarykova skála.
Zde jsme narazili na značný počet černé
zvěře různých věkových kategorií a ulovili jsme v ní tři selata a jeden větší kus.
V dalších dvou lečích ve skalách nad
přívozem a nad tůněmi jsme na žádná
divoká prasata nenarazili. Ukazuje se,
že divočáci mohou být kdekoliv, migrují
po revíru a nejsou soustředěni jen v určité části honitby. V dalších měsících
budou myslivci pokračovat individuálním lovem na čekané.
Lubomír Smetana

SPOLKY A SDRUŽENÍ

v zasedací místnosti OÚ měření zraku
dětí nezařazených v MŠ Husinec. Dostavilo se jich s maminkami a jedním dědečkem celkem 18. U dvou byla zjištěna
odchylka, přesahující hodnoty přiměřené věku dítěte. Včasné odhalení především dioptrických vad u dětí a následující léčba pomůže odstranit následné
obtíže a je součástí správné péče o vývoj dítěte. Měření proběhlo na základě
spolupráce MS Zdiby – Klecany s Lions
Club Praha San Giorgio.
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TO M Ř E Ž – C O N Á S L E TO S Č E K Á
Máme tu opět nový rok, ale na skok se vrátíme ještě do toho minulého. Přesněji řečeno
do předvánočního času, kdy jsme se vypravili na Červenou skálu…
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Výlet se nesl v duchu druhé světové
války, kdy k nám do Čech tajně přiletěli dva čeští letci z Anglie a jejich
letadlo bylo sestřeleno nad sadem
u Větrušic. Piloti instalovali vysílač,

V druhé půlce března nás čeká jednodenní výlet a v polovině dubna o velikonočních prázdninách tradiční výprava
na naši chalupu v Knínici v Krušných
horách. O druhém prodloužené květ-

který vysílal nouzový signál, a naším
úkolem bylo je najít. Museli jsme rozklíčovat, jaký signál hledáme, a pak
naladit přijímače na frekvenci, kde
daný signál zachytíme. Vyrazili jsme
směrem, který nám signál změnou
hlasitosti určoval. České letce se nakonec podařilo úspěšně nalézt.
Na zimní měsíce jsme stejně jako
předchozí roky měli v plánu vyrazit
na běžky na Knínici, ale letošní zima
zatím sněhu moc nepřeje. Uvidíme,
třeba se ještě vzpamatuje, tak zatím
spřádáme plány na jaro a léto.

novém víkendu bychom rádi vyrazili na
několik dní do Jeseníků a kromě toho
budou samozřejmě na programu až do
letních prázdnin výlety na kolech i pěší,
a pokud trochu naprší, zkusili bychom
v červnu i vodu…
Vrcholem první poloviny každého
roku je pak letní stanový tábor. Letos jedeme v termínu 3.–17. července a opět
do Milčic u Blatné v jižních Čechách.
Máme ještě pár volných míst, takže rádi
uvítáme nové členy, kteří by rádi jeli nejen na tábor, ale budou je třeba zajímat
i naše výlety a výpravy. Přihlášky na

tábor přijímáme do konce března, zájemci se můžou informovat na e-mailu
jitka.otlova@seznam.cz. A kdo by rád
poznal atmosféru našich dalších akcí,
může se přijít podívat. Informace o nich
najdete na Facebooku a na našem webu
www.tomrez.com.
První akcí, která se pak uskuteční po
letních prázdninách, bude turistický závod Tézetko 2020. Po loňském úspěchu,
kdy k nám kromě přespolních účastníků
dorazila i Česká televize, jsme slíbili, že založíme tradici. Po 0. ročníku se tak letos
můžeme těšit na 1. ročník Tézetka. Zapište
si tedy do diářů datum 13. září. Je to neděle a už teď se na všechny těšíme. Podrobnosti připravujeme a včas se je dozvíte.
Přejeme všem pěkné jaro a spoustu
pěkných výletů a zážitků!
Jitka Kroupová

TOM ŘEŽ

Nabízíme volná místa na letní stanový tábor
pro děti od 1. třídy.
termín 3. 7. – 17. 7. 2020
Milčice u Blatné v jižních Čechách
Tábor je turisticko-cyklistický.

Více informací na adrese jitka.oltova@seznam.cz.

V listopadu 2019 na členské schůzi ve volbách do výboru sdružení, se mi dostalo cti
být zvolen předsedou a mít tak nejen vliv,
ale především spoluzodpovědnost za další
směřování tohoto již dlouhá léta fungujícího zájmového spolku.
Jsem řežským rodákem, mám tohle
místo v záhybu Vltavy na konci silnice
moc rád. Neustále se sem vracím a hlavním důvodem, proč jsem si vůbec troufnul kandidovat, byla touha nějakým způsobem vrátit Řeži, čím mě vybavila do
života. Totiž pocitem, že někam patřím.
Že mám pevné kořeny. Jakýmsi důrazem
na vespolnost, kterou jsem vnímal už jako
malý kluk a která mě těší, i kdyby to měla
být „jen“ něčí pozvednutá ruka na pozdrav,
když ho míjím jedouc na sekačce z horní
garáže posekat louku na zahradu u řeky.

Mám dlouhodobý dojem, že tato atmosféra je pro Husinec a Řež typická a svým
způsobem unikátní. Je to díky lidem,
kteří v naší obci žili a žijí. Lidem, kteří
nelitují času a energie užité ku prospěchu
a radosti nejen své, ale i sousedů. Kteří
tak nacházejí i svou radost a smysl bytí.
Jsem inspirován Mirkem a Jarmilou
Hodanovými, Ivankou a Jardou Pínovými, Tomášem a Maruškou Těthalovými,
rodinou Novotných a dalšími a dalšími,
o kterých víte stejně dobře jako já.
Spolkový život Husince a Řeže je bezesporu živý a v mnoha jiných obcích
by nám mohli závidět. Přesto si troufale
myslím, že je ještě kam jít. Ne ve smyslu
alternativy k již existujícím a fungujícím
aktivitám, ale naopak jako jejich doplněk
v rozmanitosti a především i jako poděkování a nabídka těm, kterým není jedno, co se děje za jejich plotem. Tuto svou
vizi jsem v listopadu přednesl přátelům
zahrádkářům a nebyl jsem odmítnut.
V lednu na schůzce výboru již tedy
vznikly první konkrétní návrhy, jak by
mohla naše cesta vypadat.
Začnu chronologicky, 23. 3. 2020 organizujeme výlet na divadelní představení spolku Kašpar s názvem Iluze (láska to je práce). Představení se odehraje
v domáckém prostředí Klubovny spolku
Kašpar v Jindřišské 23. Neboť kapacita sálu je 35(!) míst, je v prodeji pouze
34 vstupenek. Rozhodně však počítáme s pravidelnými výjezdy do divadel
i s podstatně větší kapacitou (nebo opakovaně), takže na každého případného
zájemce se dostane. Jednáme i o představeních odehraných přímo v Řeži.
11. 4. bychom Vás rádi pozvali na Zahrádkářské Velikonoce. U řeky v za-

hrádkářské osadě Pod Řivnáčem (vedle
hospůdky u Hastrmana). Na programu
mimo jiné: občerstvení, hudba, táborák,
last minute pletení pomlázek (rady a také
proutky k dispozici na místě) výtvarné
dílny, hod vidlemi a další „zahrádkářské
sporty“, obří člověče nezlob se, pinčesový
stůl, kubbové hřiště. Účast s dětmi vítána.
Do konce roku bychom rádi stihli
účast (4. 4. 2020) v co největším počtu
na akci Ukliďmě Česko, ve spolupráci s myslivci založit Obecní lesní školku (pro sazenice stromů vypěstované
z místních druhů a připravené pro
případ potřeby sázet na obecních plochách) a v neposlední řadě iniciovat
vznik Saunovacího spolku využívajícího
mobilní zahradní saunu.
Též bychom rádi uspořádali tématická setkání, na kterých by bylo možné
předat si navzájem zkušenosti, znalosti
a rady týkající se pěstování a zpracování ovoce, zeleniny a bylinek, starosti
o ovocné a okrasné stromy, chovu drobného zvířectva a případně i povyměňovat přebytky ze zahrádek a květináčů.
Plánů je více, zmiňuji zatím jen ty, na kterých panuje obecná výborová shoda. Více
než rádi uvítáme jakékoliv návrhy, připomínky, a především osobní setkání na
(nejen!) našich spolkových akcích. První
možnost budete mít na naší členské schůzi 9. 3. 2020 od 18.00 na Obecním úřadě.
Sledujte, prosím, obecní webové
stránky, naše stránky na facebooku a nástěnky v obci. O všem se budeme snažit
informovat s náležitým předstihem.
Těším se na naše společná setkání
a loučím se (mým čím dál tím oblíbenějším) heslem: „Zahrádkáři Řeži!“.
Jan Zadražil ml.

SPOLKY A SDRUŽENÍ

ZAHRÁDKÁŘI V ŘEŽI
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Koncert klasické
hudby v řežské
kapličce

VÁNOČNÍ SBÍRKA

Ivo Halkoci, housle

O

–

host Jan Frank, varhany
(dirigent a skladatel)

pátek 3. dubna od 18:15
KDE kaple sv. Václava v Řeži
(ulice Ke kapličce)

• Kdo přijde dříve, ten bude sedět
• Vstupné je dobrovolné
(příspěvek pro muzikanty
a na kapličku).

www.facebook.com/pg/Kvafle/about/

organizace: MunichD@gmail.com a Josef Kubera

15 luxusních vil na Meandru
Bydlení
budoucnosti

Chytré domy s inteligentní energetikou
Nízké roční náklady
Pozemky od 700 do 1420 m2
Moderní architektura
Vysoké standardy
Bazény, krby, terasy
Výborná dostupnost autem,
autobusem i vlakem

Dokončení projektu – 2Q 2022

Výhradní prodejce
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Auto případně zaparkujte
na ulici Hlavní, na parkovišti
U hřiště nebo u obecního úřadu.

s podporou Obecního úřadu
a Římskokatolické farnosti
Odolena Voda

N

KDY

734 445 445
www.nameandru.cz

V prosinci 2018, při rozsvícení
vánočního stromku v Řeži, jsme
poprvé uskutečnili charitativní
sbírku pro neziskovku Pro psí
(v)oči. Akce se povedla, proto
jsme se rozhodli pokračovat dále
a pomoci klecanským sousedům z kočičího útulku Felix. Náš
charitativní stánek jsme rozšířili
o pár zajímavostí a kreativní koutek pro děti, kde si mohly ozdobit
perníčky nebo vybarvit obrázky.
Díky Vám a Vaší podpoře se zase
zadařilo a vybrali jsme krásnou
částku 6 500 Kč a k tomu 19,3 kg
konzerv a kapsiček, 11,5 kg granulí, 8 litrů úklidových prostředků, hračky a pelíšky. Všem patří
velké poděkování.
My ale nekončíme. Útulek se
potýká s nedostatkem personálu. Hledají stálého zaměstnance
i brigádníky. Takže pokud by si
někdo rád přivydělal a ještě pomohl dobré věci, má zde dobrou
příležitost. Stačí kontaktovat přímo klecanského Felixe, nebo se
obrátit na mě. Ráda Vám zprostředkuji dohodu s útulkem.
Dále chystáme sbírku na kastraci kočiček a očkování koťat
v tomto útulku. Kdy a kde se
bude sbírka konat, dáme včas
vědět prostřednictvím sociálních
sítí a letáků.
Na závěr bych chtěla ještě jednou poděkovat Všem, co nám
jakkoli pomohli a věřím, že se
brzy potkáme při dalších akcích,
které pro Vás připravíme.
Dagmar Zoulová

Společnost Centrum výzkumu Řež, dceřiná společnost ÚJV Řež, významně pokročila v procesu vývoje vlastního malého reaktoru
s označením Energy Well, který spadá do kategorie tzv. malých modulárních reaktorů. Projektový tým, vedený Markem Ruščákem,
získal v lednu patent od Úřadu průmyslového vlastnictví a zahájil přípravu nejaderné experimentální jednotky reaktoru. Ta pomůže ověřit jeho design a základní fyzikální vlastnosti a měla by být hotová do deseti let. Na ni pak naváže výroba plnohodnotného
demonstrátoru, který bude podkladem pro komerční výrobu.

Základní myšlenkou modulárních
reaktorů, včetně Energy Well, je stavebnicová struktura okruhů. To, zjednodušeně řečeno, umožňuje uložit
primární jaderný okruh do jednoho
modulu, který lze od zbytku elektrárny
po vyčerpání paliva oddělit a relativně
snadno vyměnit za jiný. Okruhy, které se starají o vlastní výrobu energie
(tedy nejaderné – sekundární a terciální) lze dále provozovat s „čerstvým“
palivem. Jednou z podmínek takového uspořádání je uzavření primárního, jaderného okruhu jako kompaktní
„bezzásahové zóny“ menších rozměrů. Po „vyhoření“ paliva v něm zůstane jeho zbytek bezpečně uložený a je
možné ho pak (po nutném dochlazení) transportovat zpět k výrobci. Konkrétně Energy Well by se mohl vejít na

plochu 120 m2 ve třech kontejnerech
a jeho palivový modul by se vyměňoval jednou za sedm let.
Konstrukce palivové zóny reaktoru
Energy Well je inovativní i díky využití
speciálních tekutých solí (tzv. Flibe) jako
chladiva. Zařízení by pak mělo v běžném provozu dosahovat výkonu kolem
20 MWt (megawatt tepelný, poznámka
redakce) a díky solnému chlazení zajistit
i vyšší pasivní jadernou bezpečnost.
Dodávky elektrické energie a tepla,
produkované malým reaktorem, lze využít například pro čištění vody, zajištění
dodávek energie pro uzavřené komunity, záložní systémy jiných energetických
zdrojů nebo pro bezemisní výrobu vodí-

ku. Jednotky by bylo možné také řetězit
do větších celků.
Projekt Energy Well běží už několik
let. Má za sebou základní ekonomickou
studii, která potvrdila komerční potenciál a také studii proveditelnosti. Před
dvěma lety vzbudil velkou pozornost
i na mezinárodní konferenci v americké
Atlantě. Pokud se v Řeži podaří v budoucnu dotáhnout projekt Energy Well
do stadia komerční licence, bude to pro
český průmysl znamenat obchodní příležitosti s vysokou přidanou hodnotou
a významně to podpoří rozvoj národních jaderných kompetencí.
Alena Rosáková
marketing ÚJV Řež, a. s.
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Písmena CRREAT jsou anglickou
zkratkou pro Výzkumné centrum kosmického záření a radiačních jevů v atmosféře. CRREAT se zabývá dosud
nezodpovězenými otázkami detekce
a měření (dozimetrie) ionizujícího záření jak kosmického, tak pozemského původu: výskytem záření spojeného s blesky, upřesněním původu blesků a vztahu
oblačnosti k intenzitě kosmického záření, vlivem ionizujícího záření v atmosféře na komunikační a navigační systémy
i lidské zdraví.
Partnery projektu, přesněji našich
kolegů z oddělení dozimetrie záření
ÚJF AV ČR, sídlícího na pražské Bulovce, jsou týmy z Ústavu fyziky atmosféry AV ČR a Fakulty elektrotechnické
ČVUT v Praze. CRREAT měří zmíněné
jevy v různých nadmořských výškách
na zemi, v atmosféře i na oběžné dráze: pomocí družic, letadel, bezpilotních
vzdušných dopravních prostředků (meteorologických balónů, dronů a vrtulníku), speciálně vybavených automobilů
i pozemních stanic na vrcholcích hor.
Výsledky projektu přispějí k přesnosti dozimetrie nejen posádek kosmických
lodí, ale i posádek a cestujících dopravních letadel, a následně i větší bezpečnosti letecké dopravy, spolehlivosti globálních navigačních systémů, modelů
tzv. kosmického počasí a modelů šíření
signálů v atmosféře, přesnější predikci
výskytu blesků a k pochopení dalších
jevů v atmosféře.
Důležitou součástí projektu je i aplikace a vývoj detektorů záření. Detektory
jsou kalibrovány na urychlovačích částic, jako jsou řežský cyklotron U-120M
nebo urychlovač těžkých iontů HIMAC
v Japonsku. Jednou z posledních novinek je PIN-diodový dozimetr SPACE-

ZPŮSOBUJE BLESKY
KOSMICKÉ ZÁŘENÍ?
Co způsobuje blesky? Může za ně ionizace vzduchu vysokoenergetickými částicemi,
přilétajícími z vesmíru? A mohou nás nějak ohrozit třeba při naší cestě letadlem
na dovolenou? I tyto otázky zkoumá evropský projekt výzkumu ionizujícího záření
CRREAT, vedený Ústavem jaderné fyziky.
DOS, který byl 5. července 2019 jako
součást nanodružice CubeSat Socrat-R
vynesen na oběžnou dráhu Země. Letos
a v příštích letech jsou plánovány lety
dalších detektorů, vyvinutých v ÚJF,
na Mezinárodní vesmírnou stanici ISS,
a podíl na přístrojové výbavě návratového satelitu BION-M2.
Předchůdcem SPACEDOSu je dozimetr AIRDOS, určený pro měření radiace na palubách dopravních letadel.
Na způsob zapojení PIN diody pro charakterizaci částic ve směsném poli udělil
koncem roku 2018 několika pracovníkům ÚJF patent Úřad průmyslového
vlastnictví ČR.
Koncem roku 2017 provedl tým
CRREAT dosud světově nejrozsáhlejší experiment, porovnávající metody
a přístroje k měření kosmického záření
v letecké přepravě. S kolegy z devíti zemí
srovnával přímo za výzkumného letu na
palubě dopravního letadla Embraer Le-

gacy 600 ve výšce 12 km nad zemí několik desítek přístrojů s celkovou hmotností kolem 250 kg. Výsledky povedou
k vývoji přesnějšího standardizovaného
dozimetru, určeného na paluby komerčních letadel.
Důležitou součástí projektu CRREAT jsou rovněž měření na stacionárních pozemních zařízeních, umístěných
na vrcholu Milešovky, který patří mezi
místa s nejčastějším výskytem bouřek
u nás. Jde především o částicový detektor SEVAN, vyvinutý v Arménii.
Projekt CRREAT probíhá od prosince roku 2016 do října 2022. Podpořen
je Evropskými strukturálními a investičními fondy prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,
některé aktivity projektu i programem
Akademie věd ČR Strategie AV21: Vesmír pro lidstvo (VP16).
Miroslav Dočkal
Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.

Ačkoli je Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i. (ÚACH) svou historií již téměř 60 let úzce spjatý s řežským vědeckým údolím, není
mezi obyvateli Husince a Řeže v sousedství dvou jaderných ústavů snadno rozeznatelný. Pojďme tedy společně nahlédnout do laboratoří,
kde vznikají nové sloučeniny a materiály pro nejrůznější použití či se unikátními postupy zkoumají malířská díla a archívy sedimentů.
Pro elektroniku i boj s rakovinou
Již od šedesátých let probíhá v ÚACH
výzkum zaměřený na syntézu a použití borových klastrových molekul. Tyto
v přírodě se nevyskytující sloučeniny
nabízejí díky své variabilitě široké uplatnění. Světlo světa tu spatřil vůbec první
boranový laser emitující modré záření.
Jiná oranžově fluoreskující boranová
sloučenina se zase může uplatnit v luminiscenčních solárních koncentrátorech, které dokáží shromáždit světelnou
energii v širokém intervalu frekvencí
a koncentrovat ji do záření o jediné vlnové délce. Pro úpravu elektronických
rozhraní lze použít samouspořádáné
monovrstvy karboranových klastrů.
Biologicky aktivní karborany zase
mohou najít uplatnění v diagnostice
a léčbě onkologických onemocnění díky
inhibici některých enzymů na povrchu
nádorových buněk. V boji s rakovinou
pomocí fotodynamické terapie se mo-

hou uplatnit i jiné klastrové molekuly
na bázi přechodných kovů (např. molybdenu, wolframu, mědi atd.), které
po ozáření světlem nebo rentgenovým
zářením umožňují destrukci rakovinových buněk pomocí excitované formy
kyslíku, tzv. singletového. Jsou to vysoce
reaktivní částice, které jsou toxické pro
nádorové buňky ale také pro bakterie
a viry. Této skutečnosti využíváme i pro
přípravu antimikrobiálních povlaků.
Pro udržitelné životní prostředí
Významnou skupinu látek zkoumaných
v ÚACH představují nanomateriály
na bázi oxidu titaničitého, který patří
mezi fotokatalyzátory, tj. látky které za
pomoci slunečního záření dokáží rozložit nebezpečné organické sloučeniny
na neškodné produkty, ideálně vodu
a oxid uhličitý. Vyvíjíme materiály, pro
deaktivaci organofosforečných nervově
paralytických jedů (např. Sarin), účinné

sorbenty radionuklidů a těžkých kovů
z kontaminovaných vod či účinné složky do samočistících nátěrů chránících
exteriéry staveb před plísněmi a řasami.
Tím ovšem výčet výzkumných aktivit
ÚACH zdaleka nekončí. Se zajímavými
projekty vás zde budeme postupně seznamovat.
Nebojte se chemie
Chemie bývá vinou zkratkovitých bulvárních sdělení často chápaná jako
jakýsi záškodník, nositel čehosi umělého a životu nebezpečného. Nicméně
bez chemických procesů probíhajících
kolem nás i v nás by život nebyl vůbec
možný a díky nově objeveným a syntetizovaným sloučeninám bychom neměli
řadu technologických vylepšení či nových účinných léků.
Aby se povědomí o chemii jako společensky vysoce užitečné vědní disciplíně šířilo mezi laickou veřejností, podílí
se ÚACH na řadě popularizačních aktivit. V rámci projektu „Otevřená věda“
si zde mohou vyzkoušet své badatelské
schopnosti středoškolští studenti. Díky
programu „Strategie AV21 – Molekuly
pro život“ se (nejen) místní obyvatelé
mohou seznámit s výzkumem ÚACH
ve vzdělávací hře Přísně tajný výzkum
(viz. Naše vesnice 4/2019). A protože
s osvětou je potřeba začít v raném věku,
podpořil ÚACH finančně i kroužek pro
místní školáky Zábavná věda.
Silvie Švarcová.
Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.
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S E Z N A M A KC Í 2020
28. 3.

Velkoobjemový odpad

25. 5.

Svoz biopopelnic

26. 9.

KUBB, Mistrovství ČR jednotlivců

30. 3

Svoz biopopelnic

30. 5.

Dětský den na fotbalovém hřišti

28. 9.

Svozy biopopelnic

Blešák - ZRUŠENO

30. 5.

Víno a cimbál v Polepšovně ducha

Září

Blešák

3. 4.

Jarní jarmark

8. 6.

Svoz biopopelnic

10. 10.

Velkoobjemový odpad

4. 4.

Ukliďme Česko

Kontejnery na bioodpad

12. 10.

Svoz biopopelnic

4. 4.

Nebezpečný odpad

22. 6.

Svoz biopopelnic

11. 4.

Zahrádkářské Velikonoce

22. 6.

Zasedání zastupitelstva

17. 10.

Nebezpečný odpad

13. 4.

Svoz biopopelnic

6. 7.

Svoz biopopelnic

17. 10.

KUBB, HUSINECká ŘEŽba 2020

Březen

14.–15. 4.
18. 4.

20.–21. 6.

Blokové čištění komunikací

18.–19. 7

12.–17. 10. Sběr oděvů pro Charitu

Kontejnery na bioodpad

17.–18. 10. Kontejnery na bioodpad

KUBB, HUSINECká ŘEŽba 2020

20. 7.

Svoz biopopelnic

19. 10.

Zasedání zastupitelstva

18.–19. 4.

Kontejnery na bioodpad

3. 8 .

Svoz biopopelnic

24. 10.

Řežská nefiltrovaná 12, tradiční běh

20.–24. 4.

Sběr oděvů pro Charitu

15.–16. 8.

Kontejnery na bioodpad

26. 10.

Svozy biopopelnic

9. 11.

Svoz biopopelnic

25. 4.

Koloběh v Polepšovně ducha

17. 8.

Svoz biopopelnic

27. 4.

Svoz biopopelnic

31. 8.

Svoz biopopelnic

30. 4.

Pálení čarodějnic

12.–13. 9.

18. 5.

Zasedání zastupitelstva

11. 5.
16.–17. 5
23. 5.

14.–15. 11. Kontejnery na bioodpad

Slavnosti Levého a Pravého břehu

16. 11.

Zasedání zastupitelstva

13. 9.

Tézetko 2020

23. 11.

Svoz biopopelnic

Svoz biopopelnic

14. 9.

Zasedání zastupitelstva

29. 11.

Rozsvícení Vánočního stromku

Kontejnery na bioodpad

14. 9.

Svoz biopopelnic

7. 12.

Zasedání zastupitelstva

5. ročník Husinec KUBB OPEN
Zastupitelstvo

Sport a kultura

19.–20. 9.

Kontejnery na bioodpad

Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Husinec-Řež

Život v obci

Biopopelnice a bioodpad
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