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ROZHOVOR S JADERNÝM FYZIKEM VLADIMÍREM WAGNEREM
LESNÍ ŠKOLKA I LÉTÁME PRO RADOST I METEO ČERVENKA

ÚVODNÍ SLOVO

Milí spoluobčané,
úvodem si dovolíme jedno velké poděkování. Děkujeme Vám za to, jak jsme všichni společně zvládli průběh
uplynulých měsíců, které byly pro všechny nesmírně náročné. Ani ve snu by nás ještě v únoru nenapadlo, že
se od poloviny března obrátí život na celém světě úplně naruby a v polovině března se budeme všichni málem
bát vyjít ven. Hned vzápětí se ale zvedla obrovská, hmatatelná vlna solidarity. Úžasné místní dámy začaly
šít kvanta roušek, které rozdávaly na požádání. Hasiči pomáhali, kde jen mohli, ať už s distribucí materiálu
potřebným či s dezinfekcí veřejných prostor. Lidé nepanikařili a v drtivé většině dodržovali ochranná opatření, čímž napomohli zpomalení šíření nemoci. Solidarita přišla i zvenčí, když nám hned v prvních dnech
společnost Anita Moravia, s. r. o. a Ergon, a. s. poskytly zdarma téměř 600 kusů roušek. A tak bychom mohli
pokračovat dál a dál.
Všichni jsme se ze všech sil snažili zvládnout předchozí nelehké tři měsíce co nejlépe, a když se zpětně
na tuto dobu podíváme, určitě se není zač stydět. Opět se ukázalo, že ohleduplnost a dobrá vůle mají smysl
a že se lidé dokážou v nouzi vzájemně podpořit a podat pomocnou ruku. Věříme, že to cítíte podobně.
Doufejme ale, že epidemie je již za námi a že se můžeme opět zaměřit na řešení každodenních problémů
naší obce.
Zásadním projektem, jehož realizace probíhala v průběhu pandemie, byla příprava lesní školky Sovička.
V okamžiku psaní těchto vět s napětím čekáme na finální fázi celého projektu, kterou je zápis rozšíření mateřské školy do školského rejstříku. Pevně věříme, že to „klapne“ a že práce všech lidí, kteří na tomto projektu strávili spoustu hodin, nepřijde nazmar. V případě úspěchu dojde k rozšíření kapacity obecní školky
o 16 míst (na celkových 65 dětí), což by výrazně pomohlo v řešení problému nedostatečné kapacity předškolního vzdělávání, který nás po dlouhá léta trápí.
Nezahálí ani ostatní projekty. Jednáme s investory o podobě další výstavby v obci, připravujeme se na další
fázi tvorby nového územního plánu, kterou bude veřejné projednání návrhu v průběhu podzimu tohoto roku,
chystáme se sázet stromy (mimochodem jsme získali dotaci na výsadbu stromů), vysoutěžili jsme projektanta
na přístavbu školy a výstavbu tělocvičny, plánujeme zřízení dočasné tělocvičny v Husinci v objektu bývalé
hospody, doplnili jsme kontejnery na tříděný odpad v nejpotřebnějších místech atd.
Děje se toho nyní mnoho a pokud Vás to všechno zajímá a chcete vědět víc, nebo se třeba i sami zapojit,
dejte nám o sobě určitě vědět. Každé ochotné ruce a hlavu rádi přivítáme v našich pracovních týmech, budeme rádi za každou radu, názor i kritiku. To vše nás posouvá dopředu a odrazí se to i v naší práci.
Přejeme Vám všem příjemné, téměř letní čtení a ať se Vám v průběhu léta podaří dočerpat fyzickou
i duševní pohodu, která v minulých měsících snad všem z nás zoufale chyběla. A hlavně, buďte zdrávi!
Veronika Kristová, Martin Dymáček, Tomáš Pfeifer
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fotografie na titulní straně:
detektor ALICE (A Large Ion Collider Experiment) na urychlovači LHC (Large Hadron Collider) v CERN
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ZASTUPITELSTVO

Jak přispět? Na transparentní účet - 2401707911/2010 nebo v hotovosti v úřední dny na OÚ

T E R M Í N S B Í R K Y 1. 12 . 2019 A Ž 30. 7. 2020
Potvrzení o platbě: Je možné žádat potvrzení o darované částce,
které může sloužit jako podklad pro snížení daňového základu.
V případě žádosti o vystavení potvrzení piště na adresu: ou@husinec-rez.cz
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ZASTUPITELSTVO

S O U H R N U S N E S E N Í K Z Á P I S U Č . 3/ 2020
ZE ZASEDÁNÍ ZO HUSINEC KONANÉHO
D N E 18. 5. 2020
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Usnesení č. 1/3/2020
Zastupitelstvo obce Husinec schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci mezi
Obcí Husinec, se sídlem: U Radnice
64, Řež, 250 68 Husinec, zastoupenou
Bc. Veronikou Kristovou, starostkou,
a společností Induspon – servisní společnost, s. r. o., se sídlem Anny Letenské
1120/17, 120 00 Praha 2 – Vinohrady,
zastoupenou panem Ing. Pavlem Hejskem, jednatelem (dále jen „stavebník“),
která je v souladu s Pravidly obce Husinec pro jednání se stavebníky o projektech bytové výstavby a výstavby rodinných domů, a jejímž předmětem
je spolupráce stran ve věci stavebního
projektu stavebníka na výstavbu 3 bytových domů a 6 řadových rodinných
domů o celkovém maximálním počtu
34 jednotek v ulici Nad Údolím, a pověřuje starostku jejím podpisem. Smlouva

o spolupráci tvoří Přílohu č. 1 tohoto
Zápisu.
Usnesení č. 2/3/2020
Zastupitelstvo obce Husinec schvaluje
uzavření darovací smlouvy mezí Obcí
Husinec, se sídlem: U Radnice 64, Řež,
250 68 Husinec, zastoupenou Bc. Veronikou Kristovou, starostkou, a společností
Induspon – servisní společnost, s.r.o., se
sídlem Anny Letenské 1120/17, 120 00
Praha 2 – Vinohrady, zastoupenou
panem Ing. Pavlem Hejskem, jejímž
předmětem je převod pozemků parc.
č. 320/3, o výměře 474 m2 – ostatní plocha a parc. č. 313/119, o výměře 616 m2
– ostatní plocha, oba zapsané na LV
č. 1419 vedeném Katastrálním úřadem
pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Praha-východ, pro katastrální
území Husinec u Řeže a obec Husinec,

do vlastnictví obce a pověřuje starostku jejím podpisem. Darovací smlouva
tvoří Přílohu č. 2.
Usnesení č. 3/3/2020
Zastupitelstvo obce Husinec:
a) schvaluje rozšíření kapacity mateřské školy při Základní škole a mateřské
škole Husinec-Řež, příspěvkové organizaci, o 16 žáků na celkový počet 65 žáků,
a to v rámci zřízení lesní třídy mateřské
školy,
b) ukládá starostce obce Husinec zajistit v součinnosti se Základní školou
a mateřskou školou Husinec-Řež, příspěvkovou organizací, zápis této změny
do školského rejstříku.
Usnesení č. 4/3/2020:
Zastupitelstvo obce Husinec:
a) schvaluje výpůjčku pozemku parc.

Usnesení č. 5/3/2020
Zastupitelstvo obce Husinec schvaluje
Zásady pro poskytování individuální
dotace „Příspěvek na úplatu za předškolní vzdělávání“ a pověřuje starostku
obce, aby o žádosti podané dle schválených zásad rozhodovala v souladu se
schválenými zásadami. Zastupitelstvo
obce Husinec dále pověřuje starostku obce uzavíráním veřejnoprávních
smluv o poskytnutí dotace s žadateli,
jejichž žádostem vyhoví, a to do částky

50 000 Kč v jednotlivém případě. Zásady pro poskytování individuální dotace
a vzor smlouvy o poskytnutí dotace tvoří Přílohu č. 4 tohoto Zápisu.
Usnesení č. 6/3/2020
Zastupitelstvo obce Husinec tímto mění
své usnesení č. 10/5/2018 ze dne 1. 11.
2018 tak, že původní znění: „Zastupitelstvo obce zřizuje finanční výbor, který
je pětičlenný“ mění tak, že slovo „pětičlenný“ se nahrazuje slovem „tříčlenný“.
Nově tak uvedené usnesení zní: „Zastupitelstvo obce zřizuje finanční výbor,
který je tříčlenný.“
Usnesení č. 7/3/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje podpis
smlouvy o služebnosti spočívající:
a) v právu zřídit a provozovat na služebném pozemku plynárenské zařízení,
b) v právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením,
stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského

zařízení (dále jen „věcné břemeno“).
Smlouva se uzavírá mezi Obcí Husinec,
U Radnice 64, Husinec, 250 68 Řež, zastoupenou Bc. Veronikou Kristovou, starostkou, a společností GasNet, s. r. o., se
sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí
nad Labem, zastoupena na základě plné
moci společností, GridServices, s. r. o.,
se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 27935311, zastoupena na základě plné moci Ing. Petrem
Vaníkem, vedoucím připojování a rozvoje PZ – Čechy západ a Ing. Silvií Došlou, specialistou PZ – Čechy západ, jako
oprávněným a Jitkou Tancibudkovou, se
sídlem Hlavní 135, Husinec, 250 68 Řež
u Prahy, jakožto investorem. Smlouva
tvoří Přílohu č. 5 tohoto Zápisu.

ZASTUPITELSTVO

č. 300/4 o výměře 1292 m2, druh pozemku: zahrada, zapsaného na LV č. 10001
vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Praha-východ, pro katastrální území Husinec u Řeže a obec Husinec, ve prospěch
Základní školy a mateřské školy Husinec-Řež, příspěvkové organizace,
b) ukládá starostce obce Husinec uzavřít jménem obce smlouvu podle předchozího bodu tohoto usnesení. Smlouva
tvoří Přílohu č. 3 tohoto Zápisu.

Usnesení č. 8/3/2020
Zastupitelstvo obce Husinec schvaluje zařazení území obce do územní působnosti
MAS Nad Prahou na programové období
2021–2027 a pověřuje starostku obce potvrzením souhlasu na formulář MAS.

SOCIÁLNÍ KOMISE INFORMUJE
Ve čtvrtek 21. května se sešly členky
sociální komise ve staronovém složení
a spolu se starostkou se snažily v rámci
jednotlivých oblastí prodiskutovat efektivitu stávajících aktivit a přijít i s návrhy novými a vytvořit tak společnou vizi.
Například v oblasti péče o naše seniory
si uvědomujeme jejich omezené možnosti volného pohybu i sociální izolaci,
do určité míry ovlivněné i současnou situací související s rizikem nákazy virem
SARS-CoV-2. V blízké budoucnosti bychom rády více propojily životy našich
seniorů s dětskou energií, která je pro se-

niory, jak jsme si již mnohokrát ověřily,
zpestřením i přílivem pozitivních vjemů
a vitality. Například v rámci roznášení
gratulací našim seniorům ve věku nad
70 let, bychom rády nově do této akce zapojily i maminky na mateřské dovolené
a jejich děti. Dále se naši senioři budou
moci těšit na obnovení výletů se seniory, zatím v podobě procházek po obci
a jejím nejbližším okolí v doprovodu některé ze členek sociální komise a případně i maminek s malými dětmi. Přesnou
podobu, co do jejich frekvence a pravidelnosti zatím ladíme, rády bychom

však spojily možnost aktivního pohybu,
sociálního kontaktu i seznámení seniorů
s měnící se podobou naší obce. U seniorů starousedlíků se naopak budeme těšit
na vyprávění, jak obec vypadala a co se
v ní dělo v dobách jejich dětství či mládí
a tyto cenné poznatky se budeme snažit
využít pro příspěvky do Zpravodaje nebo
kroniky obce, abychom podpořily zachování co nejvíce ucelené historie naší
obce pro nás i generace příští. Věříme, že
si jednotlivé generace mají navzájem co
předávat a byla by škoda toho nevyužít.
Hana Krommerová
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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
Tentokrát přinášíme aktuální informace o projektech, na kterých se nám podařilo pracovat i v době koronakrize a posunout se kupředu.
Tělocvična a přístavba školy
Vybíráme zhotovitele projektové dokumentace na výstavbu tělocvičny. Jak
jsme zmínili již minule, naprosto nedostačující je též kapacita školy, jelikož chybí vhodné zázemí jak pro žáky,
tak pro personál. Proto pokračujeme
po menší pauze na finalizaci studie přístavby školy. Součástí této studie bude
též bezbariérová úprava vstupu do budovy a vstupu na školní zahradu.

z 49 na 65 míst (16 pro lesní školku),
nyní máme podanou žádost o zápis lesní školky do školského rejstříku. V případě kladného vyřízení bude zahájeno
oficiální přijímací řízení. Více informací
o školce naleznete v samostatném článku Zpravodaje.

Tělocvična u manželů Pšeničkových
v Husinci
I zde jsme se opět posunuli dál. Se zastupiteli a manželi Pšeničkovými jednáme
o možnostech spolufinancování rekonstrukce prostor, ve kterých by mohli žáci
naší školy provozovat plnohodnotný tělocvik do doby, než by byla zbudována
tělocvična. Doposud probíhaly a probíhají hodiny tělesné výchovy alternativním způsobem (plavání, bruslení), které
je však finančně velmi náročné. Škola
platí za alternativní řešení, která však
dětem neposkytnou potřebnou fyzickou průpravu. Rekonstrukcí prostor by
v poměrně krátké době vzniklo zároveň
další sportovní centrum pro místní občany. V současné chvíli zpracováváme
návhry realizace. Vše bychom rádi projednali a prezentovali veřejnosti na nejbližším zasedání zastupitelstva.

Kaple svatého Václava – rekonstrukce
a sbírka
Znovu připomínáme 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. Dílčí opravy bychom
rádi zvládli během letních prázdnin.
Připravujeme rozpočet plánovaných
oprav. Dále připravujeme podklady pro
zápis kaple do katastru. Doposud kaplička v podstatě oficiálně neexistovala.
Jdeme to napravit! Zvon pro kapličku
bude hrazen z participativního rozpočtu, a tedy zůstane v majetku obce. Nyní
připravujeme grafické návrhy zvonu.
Vzhledem k tomu, že pan Manoušek,
významný český zvonař, který bude
náš zvon vyrábět, má zvonařskou dílnu v Holandsku, se výroba kvůli situaci
s koronavirem trochu pozdrží. Věříme
však, že se vše vrátí k normálu a naše
kaplička se brzy dočká jak zvonu, tak
zasloužených oprav.

Veřejná státní lesní školka Sovička
Práce na školce stále pokračují. Obdrželi jsme vyjádření Krajské hygienické
stanice, která schválila plánovaný provoz a navýšení kapacit MŠ Husinec-Řež

Hasičská zbrojnice
Vybíráme zhotovitele projektové dokumentace. Zároveň jsme podali žádost
o dotaci ve výzvě generálního ředitelství
HZS České republiky v rámci programu

„Účelové investiční dotace pro jednotky
SDH obcí“ pro rok 2021. Nyní čekáme
na výsledky.
Odpočinková plocha v Husinci
Ve spolupráci s Povodím Vltava a místní
zahradní architektkou Hankou Jirešovou – ZaHaDesign došlo k úpravě plochy v Husinci, kde se dříve nacházely nefunkční kovové hrací prvky. Věříme, že
bude příjemným místem k odpočinku.
Prostor kolem Hospůdky U hřiště
Místní dobrovoníci se pustili do úprav
okolí Hospůdky U hřiště. Byl zbudován dřevěný přístřešek. Dalším krokem bude odstranění plechové boudy
a úprava prostranství.
Doplnění sportovních prvků
Na hřišti na Červené Skále jsme pro malé
i velké doplnili basketbalový koš a fotbalové branky. Přijďte si zasportovat.
Petr Mixa, Veronika Kristová

V uplynulém období jsme postoupili ve vyjednávání s developery a investory plánujícími výstavbu v naší obci.
Konkrétně jsme dospěli k dohodě se
společností Induspon – servisní společnost, s. r. o., která plánuje výstavbu
v oblasti bývalých ubytoven v lokalitě
Nad Údolím.
Mnozí z nás mají ještě v živé paměti
boj předchozího vedení obce s dřívějším majitelem, společností PMS, s. r. o.
Ten odmítl jakékoli vyjednávání o podobě budoucí výstavby a nekompromisně trval na výstavbě téměř 50 bytových jednotek.
Po několika letech „patové situace“ byly předmětné pozemky v lednu
2019 koupeny společností Induspon –
servisní společnost, s. r. o. a bylo velkou otázkou, jak se tento majitel
k výstavbě v lokalitě zachová. Dnes si
troufám tvrdit, že vše jde správným
směrem. Po více než roce vzájemných
jednání, jsme na květnovém zasedání zastupitelstva mohli zastupitelům
a veřejnosti předložit smlouvu o spolupráci, v níž se obec a stávající vlastník dohodli na podmínkách nové výstavby.
Jak tedy bude tato výstavba vypadat
a co se nám podařilo vyjednat? Bude
se jednat o tři bytové domy (maxi-

málně dvě nadzemní podlaží a jedno
podkroví) a šest řadových rodinných
domů (maximálně se dvěmi bytovými
jednotkami) o celkovém počtu maximálně 34 jednotek. Pro srovnání, stávající pětipatrové bytovky mají každá
30 bytových jednotek (dohromady
tedy 90 bytů). Nová výstavba však bude
rozprostřena na ploše téměř 9 000 m2
a měla by směřovat k postupnému rozvolňování do navazující zástavby. Až
na počet jednotek má nová výstavba
respektovat územní studii, která byla
pro danou lokalitu zpracována. Jedná
se tak např. o počet parkovacích míst
(1,5 parkovacích státní na jednotku),
či zajištění prostupnosti nově budované výstavby s ulicí Ke staré cestě atd.
Další podstatnou součástí smlouvy
je příspěvek na občanskou vybavenost.
Vedle příspěvku ve výši 3,514 milionů Kč, který standardně požadujeme
po každém novém stavebníkovi, se nám
podařilo vyjednat další příspěvek ve výši
cca 1,64 miliony Kč, který má být využit
zejména na opravu ulice Nad Údolím
právě před pětipatrovými bytovkami a na další dopravní infrastrukturu
v místě. Podtrženo sečteno, uvedená

smlouva znamená pro naši obec příjem
přes 5 milionů Kč, z toho větší část je
splatná při podpisu smlouvy.
Jediným problematickým bodem
celé smlouvy se tak může jevit požadavek stavebníka na výstavbu původně 36 jednotek, zatímco územní studie
hovoří o 30 jednotkách. Stáli jsme před
dilematem, zda v tomto směru vyjít stavebníkovi vstříc (zároveň při poměrně
ambiciózních finančních požadavcích
z naší strany), nebo zda trvat i za cenu
nedohody na 30 jednotkách. Uvedená
plocha je typickým brownfieldem, která si o zkulturnění vysloveně žádá (což
je zásadní rozdíl oproti jiným lokalitám, které jsou v obci určené k výstavbě). Rozhodli jsme se tak nehrát s danou lokalitou ruskou ruletu (k čemuž
by striktní trvání na 30 jednotkách
mohlo vést) a dohodli jsme se s vlastníkem na kompromisních 34 jednotkách.
Zastupitelé nám v tomto postupu dali
zapravdu, když smlouvu o spolupráci
na květnovém zasedání jednohlasně
schválili. Věřím, že jde o správné a rozumné rozhodnutí. O dalším vývoji
Vás budeme informovat.
Martin Dymáček
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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
Obecní facebook a Mobilní Rozhlas
Jsme nově na facebooku a zveme ke sledování. Znovu zveme též k užívání aplikace
Mobilní Rozhlas. Je vás již přes 300 zaregistrovaných. Informací není nikdy dost.
Sbírka na kapličku
Připomínáme, že do konce června 2020
stále běží sbírka na kapličku. Už se těšíme, až se pustíme do plánovaných oprav.
Individuální dotace pro předškolní
vzdělávání pro rok 2020/2021
Na květnovém zasedání zastupitelstva
byla jednohlasně schválena dotace pro
předškolní vzdělávání dětí, které se hlásily do naší MŠ Husinec-Řež a nebudou
přijaty. Dotace se vztahuje na všechny
děti, které kdykoliv během školního
roku 2020/2021 dosáhnou věku 3 let.
Cílem je usnadnit maminkám nástup
do práce po mateřské kdykoliv během
roku. Více informací naleznete na webu
obce v sekci Školství. Děkujeme všem
rodičům za účast na zápise!
Senior Taxi
Do prázdnin bychom rádi zprovoznili
službu senior taxi. Informace dostanete
nejen elektronicky, ale především formou letáků do schránek.
Venčení psů
Připomínám, že volný pohyb psů upravuje obecní vyhláška, dodržujte ji prosím.
Stejně tak znovu apeluji na svědomitý
úklid po vykonání potřeby vašeho psa.
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Zvýší se tím bezpečnost a sníží pravděpodobnost poškození svozového vozu
komunálního odpadu. Děkuji předem a
to i jménem FCC – svozové společnosti.

Údržba zeleně
Žádám všechny, kterým z pozemku bují
vegetace do cesty, aby ji řádně udržovali.

Pohoda a klid
Nezapomínejte, že obecní vyhláška
upravuje provozování hlučných aktivit.
Prosím, dodržujte toto nařízení a v neděli a ve svátek nechte stroje odpočinout. Sousedé vám budou vděční.
Odpady
OÚ pravidelně pořádá svoz bioodpadu uloženého v kontejnerech, denně je
k dispozici na dvoře OÚ kontejner pro
jeho uložení, taktéž nabízíme za úplatu
přistavení kontejneru a následný svoz
z vámi určeného místa, máte možnost si
zaplatit „biopopelnici“ a řešíme možnost
dotačního titulu na kompostéry. Proto
žádám, nespalujte bioodpad na svých
pozemcích. Snižujete tím komfort vašich sousedů a zvyšujete riziko požáru.
Děkuji.

Navýšili jsme na vybraných místech
počty kontejnerů na tříděný odpad, či
jsme zvýšili frekvenci svozů. Ale bez
vaší spolupráce a svědomitosti nelze
udržet sběrná stanoviště v čistotě. Třídění je jen jedna část naší „ekologické
mise“, taktéž je třeba odpad řádně uložit
do kontejnerů a ne vedle nich. Těch pár
metrů k dalšímu stanovišti za pořádek
stojí, ne?
Kontejner na sběr drobného elektroodpadu je již vyroben a připraven plnit svou
funkci před OÚ. Vhazujte prosím pouze
drobný elektroodpad a nenechávejte větší
kusy ležet vedle něj. Děkujeme.
Doprava a parkování
V ulici U Radnice přibylo vodorovné
dopravní značení „žlutá čára“, která zabezpečuje volný výjezd hasičské jednotky ze dvora OÚ. Připomínám, že znamená zákaz zastavení a stání.
Probíhá administrativní vyřízení umístění dopravního zrcadla na ulici Hlavní,
pro bezpečnější výjezd z ulice Zahradní.
Apeluji na všechny, parkujte svá vozidla v souladu se zdravým rozumem
a se zákonem. Neparkujte svá vozidla
na veřejné zeleni, chodníku či částí
v silnici. Snižujete bezpečnost pohybu
v naší obci.
Opravy a údržba
Provedli jsme opravu několika dlouhá léta odkládaných poruch na vedení veřejného osvětlení, zbudovali novou kanalizační šachtu v „Novačce“,
máme zaměřeny opravy komunikací
a do prázdnin je zvládneme opravit.
Poptáváme nabídky na zbudování
odvodnění ulic Vltavská, Ke Hřišti.

a my všichni můžeme být na tento počin
pyšní. Děkuji za aktivitu.
Řešíme osvětlení autobusové zastávky
Husinec, rozcestí.
Poděkování
Musím poděkovat všem všímavým dobrovolníkům, kteří ze stráně
za ÚJV vytahaly obrovskou hromadu
starých pneumatik a jiného nepořádku. Jelikož katastrálně se jednalo o pozemek Větrušic, požádali jsme starostku
této obce o odvoz. Vše zdárně proběhlo

KOMISE ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ HUSINCE A ŘEŽE
V předjaří došlo v obci k několika větším kácení dřevin na soukromých pozemcích, většinou z důvodu plánované
budoucí výstavby. U kácení, u kterých
bylo požádáno o povolení byla dojednána náhradní výsadba v předepsa-

ném rozsahu a s jasným datem jejího
uskutečnění. Kácení uskutečněná bez
patřičných povolení byla v rámci možností pozastavena a předána k řešení
české inspekci životního prostředí.
Ve spolupráci se zahradním architektem panem Ondřejem Turkem
ze společnosti Garden Point byl připraven plán výsadby stromů v lokalitách kolem fotbalového hřiště,
na Červené skále (u dětského hřiště
a podél Hlavní ulice) a v ulici K Mandelce. K plánované výsadbě proběhla
3. června schůzka za účelem finalizace
návrhu plánované výsadby, zejména
kvůli upřesnění výběru dřevin a jejich umístění. Dřeviny byly vybírány
s přihlédnutím nejen k jejich okrasné
funkci, ale hlavně k jejich odolnosti
a schopnosti snášet naše suché a horké klima.
Adam Pešek

COVID-19
Nechci to zakřiknout, ale úspěšně jsme
přečkali největší restrikce spojené s tímto
virem. Děkujeme všem za jejich příkladné dodržování a vzájemnou ohleduplnost.
I nadále však buďme ostražití a dodržujme hygienická doporučení při návštěvách
veřejných míst, obchodů, služeb a úřadů.
Preferujte vzdálené kontaktování OÚ. Při
osobní návštěvě OÚ používejte desinfekci
a zkraťte svůj pobyt na nejnutnější dobu.
Tomáš Pfeiffer

ZASTUPITELSTVO

Právě probíhá údržba fotbalového hřiště, pevně věřím, že následně všechny
na něm hrající spolky výsledek potěší.
Zadali jsme poptávku na výrobu nového, kovového schodiště na cestu spojující spodní část Řeže z ulice Hlavní
do zatáčky v horní části Řeže u ulic
Nad Lesíkem, Zahrádky, Hlavní. Stávající dřevěné schodiště bylo opraveno, nicméně nevydrží věčně a je velmi
příkré.
Požádali jsme Povodí Vltavy, aby
provedlo posekání trávy na pravém břehu a úpravu cest. V těchto dnech by již
tráva měla být posečená.

P Ř Í P R AVA N OV É H O
ÚZEMNÍHO PLÁNU
Jen telegraficky zmiňujeme také stav
prací na novém územním plánu. V následujícím období čekáme od zpracovatele návrh územního plánu se zapracovanými připomínkami občanů
a obce, které jsme zpracovateli předložili na konci února tohoto roku. S ohledem na lhůty a nadcházející období
dobolených předpokládáme veřejné
projednání návrhu nového územního
plánu až v průběhu podzimu. Upravený návrh územního plánu zveřejníme
tak, aby všichni měli dostatek času se
s upraveným návrhem seznámit.
Martin Dymáček
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METEO ČERVENKA SE HLÁSÍ
Možná jste si během toulek Řeží všimli
nového zařízení na travnaté ploše na začátku Červené skály (u zpomalovacích
pruhů), souřadnice stanice: 50°10’27”N,
14°22’5”E. Jde o osobní meteorologickou
stanici, kterou jsme se synem před několika měsíci postavili a zprovoznili. Již
několik let poslouchám stále dokola stejnou otázku: „Tak kolik stupňů jste tam
dneska měli?” Odkazování na oficiální
službu ČHMÚ (Český hydrometeorologický ústav) nepomáhalo, a když se naskytla možnost pořídit meteorologickou
stanici s přenosem dat do internetu tak
jsem neváhal a pořídil ji. Stanici jsme postavili a umístili k ní malý návod včetně
odkazů na webové aplikace, pomocí kterých lze přečíst aktuálně naměřené údaje
nebo se podívat do historie měření.
Meteorologická stanice je schopná
měřit teplotu, vzdušnou vlhkost, intenzitu světla, UV záření, atmosférický
tlak, dešťové srážky, rychlost a směr větru. Stanice dává údaje také o pocitové
teplotě a rosném bodu. Poloha stanice
byla vybrána s ohledem na požadavek
měřit to, jak opravdu venku je, když
vyjdu na terasu.
Data generovaná meteorologickou
stanicí jsou ukládána do dvou veřejných
meteorologických služeb v síti internet. První službou je Weather Under-

ground. Zde lze stanici nalézt pod
identifikátorem IHUSIN1. Weather
Underground je celosvětová komunita
lidí, kteří dávají k dispozici a veřejnému použití data ze svých meteorologických stanic a senzorů kvality vzduchy.
Díky tomu dokáže tato síť poskytovat
velmi kvalitní informace o aktuálním
počasí v daném místě. Pro uživatele
jsou data dostupná buď z webu nebo
s využitím některé z řady aplikací, které existují jak pro stolní počítače, tak
i mobilní telefony. Jedna z nejlepších
aplikací, která umožňuje i předpověď
počasí je stejnojmenná aplikace Weather Underground. Aplikace je k dispozici zdarma, jen využití podrobné
předpovědi počasí je zpoplatněno.

Další zajímavou aplikací je WS View,
která zobrazuje denní informace získané z meteorologické stanice.
Druhou veřejnou službou s celosvětovým pokrytím je weathercloud. Jde
o webovou službu, která sbírá a ukládá
informace z veřejných i osobních meteorologických stanic. Data jsou dostupná
pouze přes webové rozhraní, které je
optimalizováno i pro zobrazení v mobilních telefonech a tabletech. Přístup
na stránku je zdarma a zobrazení dat
nevyžaduje registraci.
Kromě sběru dat bychom rádi Červenku využili ve vědeckém kroužku,
který je pořádán spolkem přátel ZŠ
a MŠ. Seznámili bychom děti naživo
s „měřením” a předpovědí počasí a více
tak podpořili výuku přírodovědných
předmětů.
Pokud bude chuť a čas, rád bych stanici dovybavil dalšími senzory. Napadá
mě měření kvality ovzduší a detekce
bouřek/blesků. Také plánuji provést
měření a interpretaci dat s dětmi v rámci vědeckého kroužku.
Závěrem bych rád podotkl, že nenesu žádnou odpovědnost za naměřená
a prezentovaná data. Pokud zmoknete,
i když stanice hlásila, že neprší, tak máte
prostě smůlu.
V případě dotazů nebo připomínek využijte prosím kontaktní email:
meteo@sidlisterez.eu.
Plnou verzi článku včetně odkazů na
představené služby a aplikace naleznete na webu Spolku pro ochranu přírody
a krajiny obce Husinec.
Zbyněk Kocur

L É TÁ M E P R O R A D O S T,
ANEB VZDUCH JE OPĚT
NAŠE MOŘE
Že létání je odvěkým snem člověka je všeobecně známo. Jeho počátky v lidské historii
byly poznamenány mnoha nezdařenými pokusy. Nicméně díky neúnavné snaze nakonec
člověk našel způsob, jak se přece jen do vzduchu dostat.
Přes první využitelné horkovzdušné balóny, Mongolfiéry, bratří Mongolfiérů, až
po letadla těžších vzduchu. Letadla již zasahují, ať chceme nebo ne, do všech sfér
našeho života. Rád bych se v tomto příspěvku věnoval letecké činnosti zábavné.
Zde vznikla kategorie letadel sportovních, která se ovšem dále dělí na letadla
motorová výcviková, motorová rekreační, motorová akrobatická, bezmotorová
výcviková, bezmotorová vysokovýkonná
s dokluzem až 1 : 50, bezmotorová akrobatická, u nás např L-33 a dále ultralehká
„UL“, tzv. sportovní létající zařízení spadající do kompetencí LAA. A také motorové kluzáky, které umožňují samostatný vzlet a termické létání. Rekreačnímu
létání se tak za posledních 30 let věnuje
mnohem více lidí, než tomu bylo dříve.

Je nutné podotknout, že každý let je
unikátní vlivem neustále se měnícího prostředí, ve kterém se letadlo
pohybuje. Vítr, oblačnost, termické
proudění vyvolané sluneční aktivitou,
teplota, nebo i srážky. Start může probíhat za úplně jiných podmínek než
přistání o půlhodinu později. Nejklidnějším denním obdobím je tzv. ranní
a večerní olej, prostě klid, kdy ustává
ohřívání zemského povrchu.
Měl jsem to štěstí, že jsem mohl zahájit elementární výcvik v pražském
aeroklubu Letňany a po jeho úspěšném
absolvování na legendárním L-13C/A
Blaník postupně rozšiřovat počty typů,
na které jsem se přeškolil. Od stejně
úspěšných, L-23 Superblaník na akrobatický kluzák L-33, Twinastir, VSO-10
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zvaná vosa. Z UL to byla Nova, Sluka,
Azték, nyní se přeškoluji na vynikajícího Bristela. Z motorvých kluzáků
na dvoumístný rakouský motorový
kluzák Dyamond a mnoha nadšenci
oblíbený L-13SW/SE Vivat z Aerotechniku Kunovice. A právě Vivat mi umožňuje seznámit s krásami třírozměrného
prostoru i ty, kteří možnost provozování sportovního létání nemají.
Pro svou spolehlivost je mnohými
oblíbeným typem. Bohužel některými, pro náročnost na údržbu a množstvím důležitých úkonů před vzletem,
při letu, před zařazením do okruhu
a přistáním, i zatracován.
A tak, když jsou splněny všechny
podmínky pro let, vykonána předletová prohlídka, vhodná meteorologická situace, technický stav letadla,
pilot s platným pilotním i zdravotním oprávněním a aspoň tři kamarádi
na letišti k vytlačení Vivata z hangáru
a jeden, který „mává“ vrtulí. Vivat L-13SW se nahazuje ručně za vrtuli
nemá startér. Pak nastává ten správný okamžik, kdy je možné takzvaně
„kopnout do vrtule“.
Nejnáročnější fází letu je ta závěrečná, finále a přistání. Jak pro množství důležitých úkonů v poloze po tzv.
okruhu, tak pro udržení pozornosti o situaci ve svém okolí s ohledem
na provoz na okruhu, správné podrovnání. Zde je velmi nutné poslouchat rádiový provoz a včas reagovat
na všechny vysílané a přijímané zprávy. Všichni chceme ve zdraví přistát.
Ve vzduchu nad českou zemí si
vždy vzpomenu na slova „klasika“
z filmu Vesničko má středisková: „To
není země, to je zahrádka“.
Svatopluk Vlček

11

ŠKOLA A ŠKOLKA
12

LESNÍ ŠKOLKA SOVIČKA
Dlouhodobě se naše obec potýká s nedostatkem míst ve škole i školce. Jak jsme již dříve informovali, koncem loňského roku dostala naše obec nabídku na odkup lesní zahrady v Řeži nedaleko lokality Nad Údolím. S ohledem
na chybějící místa ve školce byla hned první myšlenka, jak tento pozemek využít, spojena s navýšením kapacit naší
mateřské školy ať už formou soukromého či státního zařízení.
Původně plánované zřízení dětské skupiny v prostorách ÚJV Řež, a. s., které
nám byly pro tento účel nabídnuty,
vycházelo cenově nevýhodně jak z pohledu realizace, tak celého budoucího
provozu. Proto se myšlenka státní lesní
školky nabízela. Byla ideálním řešením, jak nemuset být závislý na alternativních řešeních, ale mít v poměrně
krátké době školku vlastní.
Realizace LMŠ
Aby bylo možné školku otevřít již
v příštím školním roce, bylo nutné
jednat opravdu rychle. Celá příprava
měla několik fází: projekční a technickou, kdy bylo třeba připravit projekt
v souladu s požadavky hygieny a ministerstva školství a v rámci stanoveného
rozpočtu. Dále pedagogicko-výchovnou, která spočívala v přípravě podrobné koncepce lesní školky, tvořící jednu
ze tříd MŠ Husinec-Řež. Poslední fáze
pak byla samotná realizace včetně procesu úředního schvalování.
I přes nouzový stav a situaci, která
zaskočila každého z nás, jsme se rozhodli přípravy na lesní školce nezastavit. Při dodržování všech opatření jsme
školku budovali doslova „na směny“.
Školka je koncipována tak, aby nebyla náročná na provoz pro pedagogický
personál, zároveň aby byla příjemným
a klidným místem pro děti.
S ohledem na nutnost pravidelného zásobování školky pitnou vodou,

vyvážení odpadu ze separačních WC,
do budoucna třeba i zavážku jídla, usazení maringotek na zpevněný podklad
atd., byly nutné úpravy terénu při vjezdu i v areálu školky. Dále jsme prořezali
některé ovocné stromy, dosazujeme zeleň, ovocné keře apod.
Koncepce a provoz
Základní charakteristikou LMŠ je celoroční pobyt dětí venku, ve volné přírodě
lesa. Chceme dětem umožnit co nejčastější přímý kontakt s živou i neživou
přírodou v jejím přirozeném prostředí.
Pevné zázemí tvoří 2 maringotky. Jedna
na spaní a odpočinek, druhá pro příležitostný denní pobyt. Na zahradě je vybudovaná venkovní učebna – pergola,
vrbová hnízda, dřevěné toalety – separační toaleta, hmatový chodník, prostor
pro ranní a odpolední kruh, ohniště,
záhonky na pěstování, kompost, připravujeme terasu spojující maringotky,
králíkárnu na chovatelství a další.
Školka je určena pro 16 dětí. Její provoz budou zajišťovat dva pedagogové.
Veškeré bližší informace o provozu a koncepci LMŠ včetně fotogalerie naleznete
na webových stránkách obce či školy.
Otevření LMŠ
Otevření lesní mateřské školky je plánováno na září 2020, samozřejmě
s ohledem na výsledky vyjádření ministerstva školství. Vzhledem k tomu, že
LMŠ bude školkou státní, musí splňo-

vat mnohem přísnější parametry, než
například školky soukromé. Její otevření je například podmíněno vyjádřením
Krajské hygienické stanice na základě
šetření na místě. Toto vyjádření již
máme k dispozici a je jedním z podkladů pro školský rejstřík. Na školský
rejstřík pak zasílá zřizovatel, tedy obec,
žádost o navýšení kapacit MŠ a zapsání
lesní třídy do školského rejstříku jako
součást stávající ZŠ a MŠ Husinec-Řež.
Veškeré podklady již byly odeslány
a čekáme na vyjádření. Jamile bude
LMŠ zapsána do rejstříku, proběhne
oficiální zápis.
Závěrem bych ráda a upřímně poděkovala celému realizačnímu teamu. Především pak paní Lence Mixové, která
vede celý projekt po technické stránce
a dala naší školce současnou podobu,
paní ředitelce, která byla ochotná vzít si
na starost k provozu školy provoz LMŠ,
a tím udělat naši školu jednou z mála,
která vedle běžné předškolní výuky
nabídne rodičům předškolní výuku alternativní, paní Sýkorové za konzultace
ohledně provozu, paní Srbové, zastupitelce a člence pracovní skupiny pro
stavební projekty v naší obci, technické
četě, zastupitelům za podporu a všem,
kteří podali pomocnou ruku. Všem patří upřímný dík.
Práce na školce zdaleka nekončí.
Určitě se máme ještě na co těšit.
Veronika Kristová
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ROZHOVOR S JADERNÝM FYZIKEM
VLADIMÍREM WAGNEREM
RNDr. Vladimír Wagner, CSc. vystudoval jadernou fyziku na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Studium ukončil
v roce 1985 a začal pracovat v Ústavu jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. Zde také vypracoval kandidátskou disertační práci v oblasti
spektrometrického výzkumu struktury jader. Hlavními tématy jeho vědecké práce jsou zkoumání vlastností velmi horké a husté
hmoty pomocí srážek relativistických těžkých iontů a výzkum možností transmutace jaderného odpadu pomocí urychlovačem
řízených transmutačních technologií. Přednáší na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze a vede diplomanty i PhD
studenty. Zajímá se o energetiku. Byl členem tzv. Druhé Pačesově komise, která pomáhala připravovat současnou aktualizaci Státní energetické koncepce. Intenzivně se věnuje popularizaci vědy a zvláště fyziky. (zdroj: www.sisyfos.cz)
Chovatelka Pavlína Seyfriedová v minulém rozhovoru předala následující tři
otázky Dr. Wagnerovi, který na ně poutavým a vyčerpávajícím způsobem odpověděl tak, že jsem zůstala téměř bez
prostoru. Posuďte sami.
• Jak dlouho již působíte v Řeži a co
máte na zdejším údolí rád?
Narodil jsem se na severu Moravy v Havířově, kde jsem vystudoval gymnázium.
V roce 1981 jsem se přesunul jako student
do Prahy na Karlovu univerzitu. V závěru
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studia mne oslovilo téma diplomové práce v Ústavu jaderné fyziky Akademie věd
a v roce 1983 jsem začal dojíždět do Řeže.
Líbilo se mi nejen v ústavu, ale i v samotné Řeži. Takže jsem po absolvování univerzity nastoupil jako doktorand v ústavu
a přestěhoval se na ubytovnu u dnešní ulice Nad Údolím, která už nyní neexistuje.
V té době tam však bylo čisto a útulno.
Paní Kešnerová, která tam správcovala,
se o tehdejší ubytovnu pečlivě starala. Navíc tam byli všichni z areálu ústavů, takže
jsme měli i dobrou partu.

Už v té době jsem oceňoval velké výhody, které mi bydlení v Řeži poskytuje.
Pět minut cesty do práce, vesnické klidné
prostředí a zároveň půl hodiny do centra
Prahy za tamní kulturou, třeba do Semaforu nebo Činoherního klubu. V té době
jsem jezdíval ještě na Štefánikovu hvězdárnu na Petříně pozorovat proměnné
hvězdy, takže jsem se musel vracet i později, než jezdíval tehdejší poslední vlak
Flamendrák do Řeže. A tak jsem občas
absolvoval noční pěší cestu podél Vltavy.
I to mělo svou poezii.
Chvíli před sametovou revolucí jsem
se stěhoval do jednoho z činžáků v ulici
Nad Údolím a byl jsem moc rád, že se
v Řeži líbilo i manželce. Je tu klid, v tom
směru má obec obrovskou výhodu, že
není průjezdní, a automobilový provoz je
tak omezený. Jsou tady i možností na výlety na kole i pěšky, nejen údolím Vltavy.
A to jsme i s našimi dvěma kluky Markem a Danem po celou dobu moc rádi
využívali. Tak jsme s mladším Danem
později realizovali čtyřdenní pěší pochod
až do Drážďan, napřed podél Vltavy
a pak Labe. V dalším roce jsme se vydali
opačným směrem ku Praze, kolem ZOO
přes Prahu, také celou pěšky a přes Jižní
Čechy k Vyššímu Brodu a za ním přes
hranice do rakouského Linze. To nám

ROZHOVOR

trvalo týden. A v dalších letech řadu dalších. Prostě, Řež je ideálním místem pro
život i východiskem pro putování. A také
s družnou komunitou, kde hlavně děti
mají moc fajn prostředí. A tak rád vzpomínám třeba na pohodová velikonoční
putování s kluky po sousedech.
Proto jsme si zde pořídili napřed pozemek, na kterém jsme vyklučili velký
pařez po topolu a džungli topolových výhonků a akátových náletů. Nechali jsme
tři krásné borovice, které zde kdysi zasadili starousedlíci. I proto, že je třeba držet
kontinuitu a je fajn mít u domu kousek
lesa s borůvčím. I když to znamená pořád sbírat šišky a shrabávat jehličí. A pak
jsme si sem pořídili domek, aby stylem
vesnici odpovídal. Když jsem někoho navigoval, tak to byl bílý domek u tří borovic. Teď je to sice spíše bílý domek schovaný za plechovým skladem. Pořád je ale
pod borovicemi, které už hodně vyrostly,
pěkné posezení. I proto v Řeži zůstávám
celou dobu Nad Údolím.
• Jak jste se dostal k tak úzkoprofilovému oboru?
Jako kluk jsem byl ovlivněn dvěma filmy.
Prvním byla Cesta do pravěku Karla Zemana a knížky Zdeňka Buriana a Karla
Augusty. Druhým pak film Odysea 2001
a přistání Apolla 11 na Měsíci. Obojí jsem
zažil v osmi letech, a hlavně skok Neila
Armstronga, který jsem viděl v televizi,
byl pro mě zlom. Takže jsem od té doby
chtěl být paleontologem nebo astronomem. Postupně to ale stále více vyhrávala astronomie a fyzika. S tátou, který
byl strojní zámečník, a to velice šikovný,
jsme postavili několik dalekohledů. Začal jsem také jezdit na hvězdárny a pozorovat proměnné hvězdy. Proto jsem
se přihlásil na Matematicko-fyzikální
fakultu UK a chtěl jsem studovat astro-

nomii. Ten rok ji však neotevřeli. Druhou
volbou byla jaderná fyzika. Tu však neotevřeli také. Skončil jsem tak na oboru
studia pevných látek. Ve třetím ročníku
se kolegovi na jaderné fyzice o rok výše
nepodařilo udělat jednu zkoušku a musel
opakovat ročník. Mít ročník jen pro jednoho studenta nebylo moc smysluplné,
tak několik z nás mohlo přestoupit na tu
jaderku. A jaderná fyzika má hodně společného s astronomií a astrofyzikou. Takže jsem se dostal i k ní.

Jsem členem skupiny,
která zkoumá velice horkou
a hustou jadernou hmotu
při srážce jader urychlených
na velmi vysokou energii,
kdy mají rychlost blízkou
rychlosti světla
• Jakou nejvíce ožehavou vědeckou
otázku aktuálně řešíte?
Jak jsem zmínil, tak jsem se dostal i k té
astrofyzice. Jsem totiž členem skupiny,
která zkoumá velice horkou a hustou jadernou hmotu při srážce jader urychlených na velmi vysokou energii, kdy mají
rychlost blízkou rychlosti světla. Taková
hmota má teplotu sto tisíckrát vyšší, než
je teplota v nitru Slunce, a extrémní hus-

totu. Je podobná té, která vzniká při výbuchu supernovy, uvnitř neutronových
hvězd a na úplném počátku našeho vesmíru, zhruba mikrosekundu po začátku
jeho rozpínání.
Urychlovače, které dokáží urychlit jádra na potřebnou energii, jsou obrovské
a jde o mezinárodní projekty. Jsme tak
zapojeni do experimentů na největším
urychlovači LHC v laboratoři CERN
ve Švýcarsku a velkém urychlovači SIS
v GSI Darmstadt v Německu. Poznání
chování takové hmoty je klíčové pro pochopení zrození vesmíru a také průběhu
výbuchu supernovy a splynutí neutronových hvězd. To je důležité i proto, že
v průběhu zrodu vesmíru vznikly lehké
prvky po lithium a při výbuchu supernov či splynutí neutronových hvězd ty
velmi těžké, jako je třeba zlato, platina
a uran. I jaderné reakce, které k nim vedou, zkoumáme u nás v ústavu pomoci
našich menších urychlovačů. Poznání
vzniku a vývoje vesmíru je podle mě
jednou z největší výzev pro lidstvo.
Tím se dostávám k druhé oblasti mého
zájmu. Tou je zkoumání reakcí neutronů s jádry. To je důležité pro pokročilé
technologie, které by v budoucnu mohly
pomoci při spalování jaderného odpadu,
aby jej co nejméně muselo jít do podzemních úložišť. I to je velkou výzvou,
kterou by měla naše civilizace vyřešit.
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Na předchozí poutavé vyprávění bych
ráda navázala třemi otázkami, které by zajímaly určitě nejen mě.
• Při experimentech na urychlovačích se
neobejdete bez znalostí celého „zvířetníku“ elementárních částic či antičástic.
Jste ztotožněn s reálnou existencí všech
těchto částic nebo je váš pohled na svět
zcela jiný? A co si myslíte například
o gravitonu či vysmívanému tachyonu?
Touto otázkou se dostáváme hodně do hájemství filozofie. Tím známým zvířetníkem
částic asi myslíte částice tzv. Standardního
modelu hmoty a interakcí. To je naše současná teorie, která popisuje strukturu hmoty. Poslední částicí, kterou tato teorie předpovídala a potřebovala, byl Higgsův boson.
Jeho existenci prokázal právě urychlovač
LHC. Teorie je naším nástrojem popisujícím realitu a umožňujícím předpovídat její
budoucí vývoj, ale není tou realitou. Osobně si myslím, že svět je reálný, a tedy i ty názvy částic ve Standardním modelu označují
reálně existující jevy. A teď k druhé otázce.
Pro ty, kteří se s nimi ještě nesetkali, graviton je hypotetická částice zprostředkující
gravitační interakci a tachyon hypotetická
částice, která se pohybuje rychlostí větší,
než je rychlost světla ve vakuu. Ta první by
měla souviset s kvantovou teorií gravitace
a po potvrzení existence gravitačních vln
je stále větší pravděpodobnost, že graviton
opravdu existuje. I když nevím, jestli a kdy
dokáže jeho existenci člověk potvrdit. U té
druhé je podle mě velmi vysoká pravděpodobnost, že neexistuje. Ale, kdo ví.
• Světoznámý fyzik Albert Einstein dlouhá léta obhajoval statistiku, ale na konci
života byl přesvědčen o nutnosti návratu
ke kausalitě a jejich zákonům. Jaký vy
máte pohled na moderní fyziku? Věříte
spíše v kauzální zákony nebo v to, že Bůh
hraje v kostky?

Albert Einstein byl sice jedním ze zakladatelů kvantové fyziky, ale do konce
života se nedokázal smířit s jejím pravděpodobnostním charakterem. Neustále
vymýšlel, jak se s tím vypořádat a objevit,
co tu pravděpodobnost vytváří. Co je za
ní. Ovšem nakonec všechny jeho kritické
myšlenkové i reálné experimenty kvantová fyzika ustála. A ukázalo se, že popisuje

Teorie je naším nástrojem
popisujícím realitu a umožňujícím předpovídat její
budoucí vývoj
realitu extrémně dobře a přesně. V tomto
případě jsem spíše experimentální fyzik
a příznivcem filozofie Richarda Feynmana. Ten říkal, že jeho snahou je popsat
chování přírody a světa, nic více a nic
méně. A kvantová fyzika i se svými pravděpodobnostmi je popisuje excelentně.
Takže věřím, že některé věci nevidí ani
Bůh, a i s ním hraje příroda v kostky.
• Jak si představujete, vzhledem k současnému dění na pozadí pandemie, že by
měl vypadat optimalizovaný energeticko – surovinovo – potravinový – know-how – vzdělávací model naší republiky?
Kdybych toto věděl, tak bych se mohl stát
nejbohatším mužem na světě nebo totálně chudým vizionářem. A trochu vážněji,

odpověď na tuto otázku je na rozsáhlou
studii, diskuzi či celoživotní cestu. Takže jen jednu poznámku v souvislosti se
zkušeností z pandemie. Obrovským problémem podle mě je, že nejen v Česku,
ale i jinde, se velice snadno místo hledání
reálného řešení opírajícího se o znalosti
a fakta převede problém na ideologický
konflikt a symboly. A pak místo hledání
optimalizovaného modelu se zaujmou extrémní protichůdné pozice a začne ideologický střet. Příkladem může být rouška.
V asijských zemích se na ní dokážou dívat
jako na zdravotní pomůcku a hygienický
nástroj, který v dané situaci dokáže omezit
šíření infekce s minimálními ekonomickými dopady. U nás z ní někteří udělali
ideologický symbol, pro který je třeba jít
na barikády v boji proti útlaku. Stejně tak
dokážeme dát ideologické nálepky energetickým zdrojům, péči o krajinu, způsobu stravování a spoustě dalších částí
různých problémů, které před námi stojí.
Místo hledání optimálního modelu s využitím vědeckých poznatků zaujmeme
extrémní pozice a střetáváme se na ideologických barikádách. Pokud to nedokážeme překonat, můžeme se dostat do velkého průšvihu.
Závěrem Dr. Wagner vybral další zajímavou osobnost z Husince a Řeže, kterou bezesporu konstruktér letadlových
modelů Pavel Fencl je, jíž by rád položil
tyto tři otázky:
• Kdy jste se dostal k modelům letadel
a co Vás k tomu inspirovalo?
• Kolik letadel jste udělal pro film Tmavomodrý svět a jaké to bylo při natáčení?
• Jaké bylo Vaše největší nebo nejzajímavější letadlo, a jaké Vám nejvíce přirostlo
k srdci?
Veronika Kocurová

Za výlohou v ateliéru jste mohli vidět
nový kulatý obraz „Nová Země“. Plátno spolu s námětem vytvořilo unikátní
efekt a celkový dojem i mě absolutně
uchvátil. Výroba plátna je složitá čekala
jsem na něj tři roky. Stálo to za to.
Vytvořila jsem novou stránku na facebooku Obrazy Jarmila Králová, kde si
můžete prohlédnout obrazy i s příběhy,
některé z našeho dětství z Řeže.
Ateliér žije, i když je v něm bez žáčků
smutno, stále tvoříme. Podněty a lekce,
které se máme v „malířáku“ naučit dostávají děti natočené jako video na YouTube online.
Připojily jsme se obrázky pro matku
Zemi dětí z ateliéru k výstavě na plotě
u naší školy, kam si můžete udělat procházku.

Chystáme příměstské tábory, ale volné
místo již zbývá jen na prvním termínu
od 13. 7. 2020.
Máme spoustu plánů jako např. besedu o umění pro seniory. Poopravím
heslo: „Kdo maluje, nezlobí“. Před ateliérem budete zase moci vidět i nakoupit
kreativní oděvy z přírodních materiálu.
Přejeme příjemné dny z ateliéru.
Námět na výlet v okolí Budče
Na hradišti Budeč nad obcí Zákolany,
17 km severozápadně od centra dnešní Prahy, bylo prokázáno osídlení již
z pozdní doby bronzové. První stavba
ve slovanském období byla postavena
právě na zbytcích hradby pravěké někdy v 9. století našeho letopočtu, patrně za knížete Bořivoje. Přemyslovci
si zde nakonec vybudovali hrad, který
byl jedním z center jejich státu. V místě
někdejší akropole stojí rotunda sv. Petra a Pavla, která bývala součástí původní zástavby z přelomu 9. a 10. století
a dnes představuje jedinou zachovalou
předrománskou stavbu a nejstarší stojící kamennou architekturu v Čechách.
Naproti rotundě si všimnete docho-
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vaných základů druhého budečského
kostela, a sice kostela Narození Panny
Marie z 10. století. Podle svatováclavských legend pobýval v mládí na Budči
kníže Václav a učil se ve zdejší škole.
Legenda Crescente fide uvádí: „Jeho
otec blahoslavený kníže Vratislav poslal jej do hradu jménem Budeč, aby
ho tam cvičil v Žaltáři jistý kněz zvaný Učen“. Tato legenda byla fantasticky rozvinuta zvláště o několik století
později kronikářem Václavem Hájkem.
Jedenáct století starý kostel sv. Petra
a Pavla na Budči je tak v jádru nejstarší
stojící budovou v Česku.
Současná interpretace spojuje zánik
knížecího dvorce, překrytí pohřebiště
u rotundy druhou fází hradby a vznik
hromadného hrobu, s jednou zlomovou událostí na hradišti – převratem po
zavraždění knížete Václava a počátkem
vlády Boleslava I.
Pověst Budče, jako údajného centra vzdělanosti, inspirovala ve 40. letech 19. století pedagoga Karla Slavoje
Amerlinga k založení české průmyslové školy, nazvané Budeč, na Novém
Městě nad Nuselským údolím v Praze.
Tento ambiciózní projekt však zakrátko ztroskotal pro nedostatek financí,
budovy byly využity pro vysokoškolské
koleje a menzu.
Od roku 1958 je celý areál chráněn
jako kulturní památka a od roku 1962
též jako národní kulturní památka.
V roce 2011 došlo k vyhlášení Přírodního parku Okolí Okoře a Budče.
Rozšíření původního Přírodního parku
okolí Okoře na celé území údolí Zákolanského potoka, které je cenné zachovaným krajinným rázem, tak skýtá nevyčerpatelné náměty na rodinné výlety.
Jarmila Králová
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SPORTU ZDAR A FOTBALU ZVLÁŠTĚ!
Vítám všechny sportovní fandy. Chtělo
by se napsat, že uplynulé období fotbalu
nic nepřineslo, a tak se s vámi po krátkém úvodním přivítání v cimrmanovském duchu opět rozloučím. Nebojte, to
byl opravdu jen žert.
Nicméně náš A tým dobře rozehranou sezónu nemohl dohrát. Jediný přátelský zápas před nucenou pauzou jsme
hráli ve Větrušicích.
Zaslouženě jsme prohráli, ale fotbal
to byl zajímavý. Hráli jsme v nekompletní sestavě, ale i tak jsme se soupeřem, který hraje o třídu výš, drželi krok.
Na našich chlapech bylo vidět, že většina z nich individuálně trénovala. Žádný
souboj pro nás nebyl ztracený, jen škoda
spousty neproměněných šancí.
A to byl již skutečný konec naší jarní sezóny. Chlapi po malé pauze začali
opět pilně trénovat. Scházejí se v hojném počtu na našem hřišti ve čtvrtek
od 18 hodin. Tak všichni pevně věříme
že sezóna 2020/2021 bude rozehrána
a dohrána ve zdraví, o které nám všem
jde především. Kdo by chtěl vidět naše
borce v zápase, tak 13. 6. 2020 se koná
fotbalový turnaj ve Větrušicích.
Naše krásné hřiště prochází drobnou rekonstrukcí a bude do 30. 6. 2020
uzavřeno. Kdo by si chtěl kopnout nebo
jinak zasportovat, může využít krásné

tréninkové hřiště. Tímto chci za nás
všechny poděkovat našemu správci za
výbornou správu a údržbu hřišť. Františku, děkujeme!
Stará garda po zdravotní pauze opět
zahájila sezónu. Přátelské utkání v Mratíně a těsná prohra 5 : 4 nás mrzela. Výjezd na hřiště v Libčicích a prohra 6 : 1
nás také nepotěšila, ale soupeř byl zkrátka lepší.
Tímto vás zveme na turnaj starých
gard, který se koná 4. 7. 2020 od ranních
hodin. Tento turnaj je silně obsazen
i mezinárodně, tak se přijďte podívat,
a podpořit naše starší fotbalisty.
O startu nové sezóny a termínech
dalších zápasů vás budu opět informovat. Přeji vám do dalších dnů hlavně
hodně zdraví!
Strnad Stanislav
prezident SK Husinec-Řež

Přípravky 2009–2014
Zdravím všechny fanoušky našich
nejmladších fotbalistů s patřičným
sportovním nadšením, i přestože nám
protivirová opatření nedovolila dohrát
poslední zimní turnaje, a také jarní sezóna 2020 byla celá zrušená.
Po nekonečném čekání jsme se začátkem května opět vrátili do tréninku. Do konce června čekají naše borce
dvakrát týdně tréninky (možná i nějaký ten přáteláček) a po prázdninách se
budeme už těšit na normální průběh
nové sezóny. Od podzimu 2020 budeme nabírat i ročníky 2015, tak se, pinďata, těšte!
Přeji všem fotbalovým nadšencům
pevné zdraví a mnoho chuti nejen
do fotbalu, ale do sportu obecně!
Václav Srba
vedoucí přípravek

KUBB – PLÁNUJEME
POSUNUTOU SEZÓNU
Každý z nás ví, co je teď hlavním tématem
v celém světě. My jsme si řekli, že letošní
sezónu datumově posuneme a zkusíme
turnaje připravit. A jak to tedy všechno
bude?
Těm, kteří nesledují naše facebookové
a webové stránky, můžeme díky Zpravodaji sdělit, že se HUSINECká ŘEŽba
přesouvá na 27. 6. 2020. Vzhledem k plánované rekonstrukci fotbalového hřiště
se s ŘEŽbou přesuneme k Občerstvení
U Hastrmana. Budeme limitovaní počtem
hřišť, a tak bude registrace pouze předem
přes naše webové stránky. Čtvrtý květnový víkend se měl konat v pořadí již 5. ročník Husinec KUBB OPEN. Situace byla
bohužel poměrně hodně nejistá, a proto
jsme se začátkem května náš největší turnaj rozhodli posunout na podzim. Pevné datum zatím nevíme, ale tento turnaj
bude! V prvním čísle Zpravodaje jsme informovali o tom, že do Husince přivezeme
Mistrovství ČR v jednotlivcích, a to také
platí. U tohoto mistrovství k žádné změně
zatím nedochází. Veškeré bližší informace
i s naším prohlášením si můžete přečíst
na sociálních sítích.
Zrušit jsme museli naší účast na zahraničních turnajích. Všechny nás to mrzí,
na Mistrovství Evropy jezdíme opravdu

rádi. Navíc jsme měli v plánu také turnaj
v Anglii, kde jsme naší účast přesunuli
na příští rok. Celý kubbový svět byl a stále
je z nastalé situace překvapen, ale i na tomhle lze hledat pozitivum. V těchto týdnech se těší stále větší oblibě tzv. virtuální
kubb. Hráči se tak potkávají aspoň virtuálně. Třetí květnový víkend proběhl třídenní turnaj, kterého se zúčastnilo i několik
zástupců z České republiky.
A jak vypadá situace u nás v tuzemsku?
Ostatní kubbové spolky napříč republikou
také nezahálí a v příštích dnech budou
začínat první turnaje. Velmi aktivním se
stává kubbový spolek v Olomouci, který
hru představuje dalším zájemcům. Turnaje bude pořádat Kubb Klub Vršovka, kam
jezdíme opravdu rádi. V létě by se také
mělo konat Mistrovství ČR tří a šestičlenných týmů v Polici nad Metují. O jejím
zrušení nebo odsunutí zatím žádné informace nemáme, tak budeme doufat, že se
akce uskuteční.
Věřme, že se situace bude stále lepšit
a brzy se vrátíme do normálních životů,
které nám všem hodně chybí. Všem přejeme hodně zdraví a nezapomeňte, že tyto
krásné jarní (až skoro letní) dny jsou ideální pro hraní kubbu!
Katka Kohoutková

V prvním letošním čísle obecního
zpravodaje jsme zvali na schůzky hráčů deskových her vždy první sobotu v měsíci, s dodatkem, že se konají
se železnou pravidelností, i kdyby padaly trakaře. Pro podrobnosti viz Naše
Vesnice 1/2020, str. 17.
Jak ale všichni víme, člověk míní
a virus mění. Hned tři schůzky za sebou nám bohužel odpadly.
Opatření se však uvolnila, a tak
chceme zájemcům výpadek vynahradit. Setkání v náhradním termínu pořádáme v sobotu 20. června, od 15.00.
• Nový kompletní harmonogram pro
letošek tedy vypadá takto: 20. června,
5. září, 3. října, 7. listopadu a 5. prosince
• Místo konání: knihovna Obecního
úřadu Husinec, U Radnice 64, Husinec-Řež
• Začátek: 15.00
Nadále platí, že s termíny mohou
pohnout volby. Nově do výčtu přidáváme pandemie, apokalypsy a jiné
vážnější důvody, které většinou dopředu nepředvídáte. Dáme případně
vědět v rámci možností (zpravodaj,
plakáty). Operativně se lze informovat
na mailu deskovky.rez@gmail.com.
Jan Typlt

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

DESKOHERNÍ
KLUB JE ZPĚT
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1. ROČNÍK
ŘEŽSKÉHO KOLOBĚHU
aneb Na Okoř je cesta okolo Hradce Levého
Po loňském nultém ročníku je zde oficiální 1. ročník koloběhu.
Co je koloběh? Závod, kdy jeden jede na
kole, a druhý běží. Střídají se dle vlastního uvážení. Kolo si musí předat z ruky do
ruky. Měli by být od sebe vzdáleni maximálně 50 m. Výjimku tvoří dlouhá nebo
strmá stoupání, kdy může běžec cyklistovi utéct. Na rovince se zase spojí. Cílem
musí proběhnout společně.
Program
• Prezence je v sobotu 5. 9. 2020 od 9.00
do 10.30, a nebo se přihlaste předem
na e-mailu jaroslav.pina@ronservis.cz.
• Startujeme v sobotu 5. 9. 2020 v 11.00
z areálu Polepšovny ducha.
• Cíl je opět v Polepšovně Ducha.
• Limit je 6 hodin takže si můžete dát
cestou i oběd.
• Kategorie:
	
-	
žena a muž ve věkovém součtu
do 55 let, 80 let, 110 let a nad 110 let
- žena a žena
- muž a muž
• Startovné pro pár činí 300 Kč (něco na
cestu, občerstvení po závodu).
• Cena pro vítěze.
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Trasy
• Trasa „L“: cca 37 km, převýšení cca
750 m. Z Polepšovny Ducha Leteckou
roklí přes Okoř, Tuchoměřice, Únětice, Úholičky, Švestkovnu, Stříbrník,
Řivnáč a Levý Hradec do Polepšovny Ducha.Povrch: Něco asfalt (35 %),
něco polní či štěrková cesta (45 %)
a něco terén (20 %).

• Trasa „S“: cca 18 km, převýšení cca
300 m. Z Polepšovny Ducha Leteckou
roklí přes Úholičky, Švestkovnu, Stříbrník, Řivnáč a Levý Hradec do Polepšovny Ducha. Povrch: Něco asfalt
(40 %), něco polní či štěrková cesta
(25 %) a něco terén (35 %).
Značení
Koloběží se po oranžových a zelených
šipkách. Doporučujeme mít staženou
mapu s trasou v mobilu na Seznam mapách (bude v červenci). Pak se vám ukáže vaše pozice na vyznačené trase.
Na trase nejsou žádné kontroly. Vycházíme z předpokladu, že všichni účastníci závodu soutěží a chovají se fair play
vůči sobě i okolí.
Každý soutěžní pár bere na vědomí,
že jde do závodu na vlastní riziko. Přijďte, hecněte se, vyzkoušejte. V cíli sice
nedostanete ani nafukovací balónek ani
jiný zbytečný předmět, ale určitě ze sebe
budete mít radost. Těšíme se na vás!
Jrd, Ifča a team Polepšovny ducha
www.polepsovnaducha.cz
fb: polepšovnaducha

TENIS V ŘEŽI ŽIJE
Naše obec provozuje dva krásné tenisové kurty s výhledem na řeku a protilehlé skály. Kurty jsou dostupné široké veřejnosti a za bezkonkurenční
cenu 100 Kč za hodinu si je můžete
na stránkách obce zarezervovat a online zaplatit. Na kurtech se hrají i tenisové turnaje Řežské Open (od roku
2009), turnaj čtyřher v rámci soutěže
Attour.cz a malé turnaje mezi řežáky.
Na kurtech také pravidelně probíhají
dětské tréninky. Pokud chcete zařadit
své děti do tréninku, musíte se ozvat
paní Staňkové. Tým Řežská (J)elita reprezentují obec ve středočeské soutěži
Babolet Attour obsadil druhé místo
2018 a první místo 2019 v týmové soutěži. Antukové kurty skvěle udržuje
David Šír a nově jsme umístili ochranné sítě za kurty pro lepší viditelnost
míčků a omezení větru. Pokud chcete
hrát tenis nebo jste ho hráli a měli byste opět chuť si zahrát, tak využijte tyto
krásné kurty. Protihráče určitě najdete
kolem kurtů. A pokud by Vás nebavil
tenis, tak máme v obci ještě tyto sporty:
fotbal, kubb, nohejbal, volejbal, horská
kola – single track, bike park, pin-pong,
šipky, basketbal… Sportu zdar.
Jiří Kadlec

Program cvičení
• úterý 17.00 mladší (cca do 3. třídy)
• úterý 18.00 starší
• v červeneci a srpnu bude cvičení v úterý v 18.00 pro mladší i starší

TENTO ZPŮSOB JARA …
Na tomto místě bychom obvykle psali o aktivitách, kterým se členové SPŠ na jaře věnovali, a připomněli bychom akce, na kterých jsme se mohli potkat. A že bych jich nebylo
bývalo málo, kdyby svět nezasáhla pandemie a v reakci na ní omezení pohybu a setkávání. Ani jedno spolkovému životu nesvědčí. Naše plány však nezapadly. Tento článek
tak bude spíš o optimistických vizích na příští školní rok. Snad se nám bude nadcházející
léto zdát oproti letošnímu jaru šťastnějším. Parafráze slavných literárních vět se tu neobjevují náhodou. Ještě než nás koronavirus zavřel doma, rozběhl se ve škole první ročník
projektu tvůrčího psaní. A protože psaní samota svědčí, tak se jistě podaří dotáhnout jej
do konce. A koho od psaní brní ruka, ať se skočí protáhnout při venkovním aerobiku.
Psaní je hraní
Letošní novinkou je projekt tvůrčího
psaní pro děti, které má zlepšit jejich
vyjadřovací schopnosti, ukázat, jak se
dá pracovat s fantazií a jak své nápady
přeměnit v poutavé vyprávění.
První třídy se ujala sama paní ředi-telka
a společně s třídní učitelkou se s prvňáčky věnovaly veršování. V únoru proběhl
ve všech ostatních třídách dvouhodinový
workshop s Janou Münzbergerovou, která se našeho projektu s chutí ujala a stala
jeho hlavní tváří. Jejími slovy: „Bylo to
opravdu prima. Děti byly akční, mluvily,
psaly, formulovaly názory. Rozpovídali se
i nemluvové, nikdo se neschovával. Čtvrťáci na konci zatleskali a holky chtěly psát
příběhy i místo přestávky.“
V další fázi dostaly děti jednotné za-dání „Co se děje v mém pokoji, když

tam nejsem…“ a nejoriginálnější slohové práce jsme chtěli dětem vydat knižně, nebo formou internetového blogu.
Zpětnou vazbu s poznámkami Jany M.
měl dostat každý malý vypravěč. Tato
fáze se trochu protáhla, ale i přes ztížené
podmínky už víme, že blog bude!
Dětský aerobik
Slibně rozjeté druhé pololetí jsme museli v půlce března přerušit. Ke cvičení
jsme se poprvé vrátili začátkem května
na venkovním hřišti na Červené skále.
Děti byly nadšené (o to víc, že se dlouho neviděly) a pohyb venku byl příjemným osvěžením i pro nás, lektorky.
Pokud počasí dovolí, budeme se zatím
scházet venku a zveme i další místní
děti, které si chtějí aerobik zkusit. Venkovní lekce jsou pro všechny zdarma.

Volnočasové aktivity pro školáky
Co školní rok, to nově vzniklý kroužek
pro školáky vedený členy SPŠ. Nejinak
tomu bude i v nadcházejícím školním
roce. Pro velký ohlas a zájem jsme se
rozhodli zdvojit kroužek věnovaný
vědě a bádání. „Zábavná věda“ bude
určena dětem 3. až 5. třídy, zatímco
pro děti z 1. a 2. třídy plánujeme nový
kroužek „Objevujeme svět“, ve kterém
se kromě pokusů vypraví děti i na přírodovědné vycházky do blízkého okolí. Kondičku si budou moci děti opět
zvýšit ve dvou skupinách „Dětského
aerobiku“ a o živou kroniku školy se
nám i v novém školním roce postarají
„Školní noviny“.
Nový výbor SPŠ
Na závěr bych ráda jménem nového výboru SPŠ, zvoleného na únorové členské
schůzi, poděkovala předchozímu vedení
spolku za odvedenou práci a úsilí, které
fungování spolku věnovalo a díky kterému máme na co navázat.
Věřím, že se nám bude dařit naše plány uskutečňovat nejenom díky tomu, že
sedmičlenný výbor nyní pokrývá s jedinou výjimkou všechny třídy ZŠ a MŠ,
ale i díky rozrůstající se pracovní skupině, do které rádi přivítáme všechny,
kteří se chtějí na aktivitách SPŠ podílet.
Silvie Švarcová a Radka Vokatá
spolek@husinecrez.cz

SPOLKY A SDRUŽENÍ

Pokud bude zájem, budeme venku
s dětmi cvičit i o prázdninách.
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Dočkali jsme se! V neděli 17. května jsme konečně vyrazili, a to rovnou na kolech jako přípravu na tábor.
Od rána bylo krásné počasí, a tak ne-

pasáži – sjezdu nad dolským přívozem.
Sjezd všichni zvládli, nikdo nespadl
a odměnou nám bylo pozorování vltavských nutrií. Pokračovali jsme dál

zpestření byl malý kopeček před Kralupami na Dvořákově cestě. Projeli jsme
podruhé Kralupy, tentokrát po levém
břehu, v Dolánkách jsme se občerstvili
zaslouženou zmrzlinou, projeli Libčice
a Letky a za chvilku už jsme byli na řežské lávce a výlet zakončili na hřišti.
Máme v plánu ještě další cyklovýlety,
abychom byli připraveni na tábor. Jsme
nesmírně šťastni, že se tábor bude moci
uskutečnit. Přestože to bylo nejisté, my
jsme nezaháleli a tábor pilně připravovali. Odjíždíme v pátek 3. července
na čtrnáct dnů opět do Milčic u Blatné
v jižních Čechách.
Kromě tábora je ve fázi příprav i naše
další velká akce – turistický závod
pro děti TÉZETKO 2020. Loňský nultý
ročník měl velký ohlas, závodníkům se
moc líbil, a dokonce jsme si zažili pár
minut slávy v České televizi. Letošní TÉZETKO tedy vypukne v neděli 13. září,
zázemí bude opět v Polepšovně ducha
v Řeži. Po loňsku jsme vychytali nějaké
mouchy, už víme, jak na to, takže nezbývá než pozvat všechny děti z Řeže i okolí, aby se zúčastnily. Moc se na všechny těšíme. Můžete se přihlašovat přes
e-mail tezetko@post.cz (za to budeme
moc rádi), nebo se můžete přihlásit

bylo divu, že na srazu nás bylo plno:
sešlo se patnáct dětí, tři praktikanti
a sedm dospělých. Společně jsme dojeli do bikeparku, tam zkontrolovali kola
a rozdělili se na dvě skupiny podle věku.
Pak jsme vyrazili směr větrušický sad.
Po první terénní vsuvce si praktikanti vzali pod ochranná křídla nejmenší
děti a vyjeli jsme vstříc první technické

podél řeky, a když byl čas na svačinu,
najedli jsme se na louce na konci Chvatěrub. Dojeli jsme k mostu v Kralupech, kde jsme se rozhodli výlet mírně
prodloužit až do Veltrus a vrátit se přes
Nelahozeves. Cesta byla příjemně rovinatá, protijedoucím cyklistům jsme
se zdatně vyhnuli, byli jsme bezpečně
největší peloton na celé cestě. Jediné

na místě před startem. Další informace najdete na webu www.tezetko.wz.cz,
na nástěnkách a zejména na Facebooku
(navštivte stránku TOM Řež). Můžete
i psát na uvedený e-mail.
Přejeme všem hodně zdraví, radosti
z výletů a těšíme se na setkání na dalších
akcích.
Jitka Kroupová

TOM ŘEŽ

Koronavirus nás nezlomil!
Období první poloviny roku 2020 bylo zvláštní a nečekané. Plánovali jsme víkendovou výpravu na chalupu v Knínici, abychom oprášili běžky, ale nenapadl sníh (to
zas tak nečekané nebylo). Ale od začátku března jsme museli postupně rušit všechny
naplánované akce (výlet do Českého středohoří, výpravy na Knínici a do Jeseníků).
Nicméně virus je na ústupu, omezení se uvolňují a my jsme netrpělivě vyhlíželi, kdy
už konečně můžem…
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Červen je již více než půlstoletí označován jako měsíc myslivosti a ochrany přírody. V tomto měsíci prožívá příroda bouřlivý vývoj. Na stromech
a keřích je svěží zelené listí a jehličí, na lukách a v okolí vod rozkvétá pestrobarevné kvítí.
V této době se rodí nejvíce mláďat lovné zvěře, ostatních druhů
zvířat i ptáků žijících ve volné
přírodě. Srny kladou srnčata, rodí
se mladí zajíci, líhnou se bažantí
kuřata i mláďata zpěvného ptactva. Právě v této době je třeba,
aby se všichni návštěvníci přírody
chovali zvlášť ohleduplně. To znamená, aby nenechali své psy volně pobíhat, pohybovali se pokud
možno po vyznačených cestách
a při nálezu nějakého mláděte se
jej nedotýkali.
Lidé, ve snaze zachránit opuštěného tvora, jej odnášejí domů
či do útulku pro zvířata a tím ho
vlastně odsuzují k záhubě. Téměř
vždy se nejedná o opuštěné mládě, ale o zcela přirozenou situaci, kdy se matka trvale nezdržuje
u mláděte, aby ho nevystavovala
nebezpečí ze strany predátorů.
Obvykle je poblíž ve skrytu a přichází pouze, aby ho nakojila. Horší situace však nastává při kosení
pícnin, kdy každoročně dochází ke značným ztrátám zejména
na srnčí zvěři. Jedinou možností
jak alespoň částečně zmírnit tyto
ztráty je spolupráce s myslivci,
kteří těsně před senosečí vyhánějí
s pomocí loveckých psů ohroženou zvěř z polí.

V červnu pořádají myslivci tradiční akce pro veřejnost, hlavně
děti a mládež. Jsou to například
besedy se žáky škol, naučné procházky s myslivci v honitbě, setkání se sokolníky apod. Vzhledem
k současné koronavirové epidemii
jsme však nuceni tyto akce přesunout na pozdější dobu, až pomine
nebezpečí nákazy. V situaci omezeného shromažďování lidé více
využívají cest do přírody, a proto
náš apel na jejich ohleduplnost je
tím naléhavější.
Lubomír Smetana

SPOLKY A SDRUŽENÍ

ČERVEN
MĚSÍC MYSLIVOSTI
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ADOPTUJ SI STROMEK
DO PĚSTOUNSKÉ PÉČE
Vážení sousedé, přátelé, kamarádi, ve
spolupráci zahrádkářů a myslivců z Řeže
vznikl nápad na projekt komunitní
stromkové školky. Ta by měla umožnit
vytvoření dostatečné zásoby stromků
připravených, v případě potřeby, k výsadbě na obecních pozemcích. Chceme
postupovat metodou pečlivého výběru
místních druhů (dub, jasan, jeřáb atp.)
listnatých semenáčků rostoucích přímo v Husinci, Řeži a blízkém okolí. To
je podle nás nejlepší způsob, jak zajistit
co největší šance k uchycení a přežití
těchto stromků. Výběr samotných semenáčků by samozřejmě probíhal pod
odborným dohledem arboristy, který
určí od jakých druhů, v jakém množství
a ze kterých míst je možné odebrat sazenice, aniž by byla narušena přirozená
obnova lesa.
Stromečky budou poté po jednom
rozsazeny do dostatečně velkých ná-

dob, umožňujících jejich růst minimálně 10 let. Jde tedy (celkem pochopitelně) o projekt dlouhodobý a proto Vás
všechny chceme požádat o pomoc. Naše
představa je taková, že každý se zájmem
o STROMEČKOVOU PĚSTOUNSKOU PÉČI, by poskytl dlouhodobý
azyl a opatrovnictví minimálně jednomu stromku a přijal ho takzvaně „do rodiny“, do doby než bude moci zaujmout
dopředu vytipované místo po svém odumřelém předkovi. Jsme připraveni nabídnout již přesazený stromek v dostatečně velké nádobě, jeho průvodní list
s datem a místem odběru a především
odbornou radu v případě, že si nebudete jisti, zda „svěřenec“ prospívá, tak jak
má.
Tak zatím vypadá naše vize. Bez
Vás však zůstane pouhým snem. Proto
prostřednictvím Zpravodaje hledáme
zájemce o STROMEČKOVOU PĚSTOUNSKOU PÉČI, kteří poskytnou
kousek vhodného místa na své zahrádce, pravidelnou dávku času a vody (obojí v nedramatickém množství) a především chuť přispět k tomu, aby náš
Husinec a Řež zůstaly tou oázou zeleně
nejen pro nás, ale i pro naše potomky.
Pevně věříme, že se přidáte. Dle míry
Vašeho zájmu posuneme realizaci zase
o krok dále.
Pokud máte zájem, nebo jakýkoliv dotaz kontaktujte nás prosím na e-mailech
jazadr@seznam.cz
nebo
martin@drevomor.cz. Děkujeme a těšíme se na Vaše ohlasy.
Jan Zadražil ml.
ZO ČZS v Husinci-Řeži

K AVÁ R N I Č K A
PRO RODIČE
S DĚTMI
Milí rodiče, milé dětí, rádi bychom
vás opět uvítali v naší Kavárničce.
Každý první pátek v měsíci se
budeme opět od září setkávat.
Místo setkání:
knihovna OÚ Husinec-Řež
Čas:
od 9.30 do 11.30
Plánované termíny do konce roku:
4. 9. 2020
2. 10. 2020
6. 11. 2020
4. 12. 2020
Těšíme se na vás.
Bližší informace na:
hanapatzakova@seznam.cz
tel.: 737 187 832.

Život ÚJV Řež, a. s. je s fungováním obce
i okolních vesnic už dlouho a těsně provázaný. Naši personalisté se snaží vybírat
uchazeče ze sousedství, mnoho z místních obyvatel pracuje ve firmě ve druhé
i třetí generaci, všichni sdílíme okolní
krásnou přírodu, potkáváme se ve volném čase na kulturních akcích, společně sportujeme. Dobré sousedské vztahy
a komunitní podpora proto vždycky byla
přirozenou součástí našich firemních
aktivit. Letošní jaro, spojené s koronavirovou pandemií a akutním nedostatkem
ochranných pomůcek, postavilo i nás
před mnoho nestandardních situací. Prioritami bylo nejenom zajistit bezpečné
prostředí pro zaměstnance, udržet klíčové služby pro provoz jaderných elektráren, zachovat výrobu radiofarmak, ale
také koordinovat krizová opatření s obcí
a nabídnout svému okolí pomoc nad
běžný rámec.
Krizový štáb zafungoval
Krizový štáb pro areál ÚJV Řež, a.s. začal
pracovat ještě před vyhlášením celostátních opatření a obecní zastupitelé byli
od začátku jeho součástí, jednání štábu
probíhala i za účasti paní starostky Kristové. Společně jsme řešili a navzájem se
informovali o opatřeních, která měla vliv
na provoz areálu i obce a snažili se minimalizovat zdravotní ohrožení zaměstnanců a obyvatel i dopady krizového stavu na jejich běžný život.
Veřejný Rohlík Point pro všechny
Jedním z nutných, ale pro naše okolí
nepříjemných opatření, bylo omezení

veřejného provozu naší jídelny. Snažili
jsme vymyslet, jak výpadek stravovacích služeb lidem z Řeže vynahradit.
A tak jsme v budově jídelny zařídili veřejný Rohlík Point, chlazený výdejní box
online obchodu Rohlík.cz. Výdejna je
přístupná denně od 8.30 do 19.00 všem
– lidem z obce i zaměstnancům z areálu.
Nákup na víkend, svačinu do práce i hotová jídla si tam lze objednat na dopolední nebo odpolední závoz a vyzvednout
jednoduše pomocí zaslaného sms kódu.
Je to teprve pátá instalace takového zařízení v republice a jsme rádi, že je právě
v našich prostorách.

Ochrana pro ohrožené a podpora sociálně znevýhodněným
V květnu jsme se připojili i ke Dni globální solidarity – Giving Tuesday, v rámci kterého jsme předali 600 ochranných
rukavic, 200 roušek a teploměry do Domova s pečovatelskou službou v Kleca-

nech. O jeho obyvatele se stará tým Farní
charity Neratovice, se kterou spolupracujeme už dlouho. Kromě jiného jsme
jedním ze sponzorů jejich sociálního automobilu. Od našeho generálního ředitele Daniela Jiřičky si ochranné pomůcky
převzala paní Bugelová, vedoucí terénní
pečovatelské služby Charity.
Šité roušky jsme nakupovali zásadně
od výrobců ze sociálních dílen, například
Dílnu U Krejčíků v Mělníce jsme zaměstnali výrobou 1 600 roušek.

Z VĚDECKÉHO ÚDOLÍ

ÚJV ŘEŽ, A. S.
SOUSED I DO KORONANEPOHODY

I naše technologie pomáhají
Abychom si nezadali ani jako technologická skupina, naši kolegové z VZÚ Plzeň vyvinuli vlastní recepturu speciální
dezinfekce. Na improvizované „výrobní lince“ podle ní ve svém volném čase
vyrobili a darovali přes 20  000 balení
v době, kdy byl právě dezinfekce největší
nedostatek. A naše divize Radiofarmaka
zahájila v reakci na potíže se zásobováním ve zdravotnictví spolupráci na certifikaci nového typu ochranného štítu
pro medicínské použití.
Uzavřením škol barevný svět nekončí
Přestože pastelky, barevné papíry a čtvrtky příliš nepomohou s koronavirovou
hygienou, věříme, že nová výtvarná výbava potěší po návratu k normálu děti ze
Základní a mateřské školy Husinec-Řež.
Škole jsme v době nouzového stavu nabídli svou pomoc a paní ředitelka Dražilová nás požádala právě o tyhle pomůcky.
Tak už se těšíme na další výstavu obrázků!
Alena Rosáková
marketing ÚJV Řež, a. s.
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V době nouzového stavu, který v ČR
skončil v druhé polovině května, nabídl ÚJF AV ČR, v. v. i. zdravotníkům
bezplatné využití relativistického cyklického elektronového urychlovače Mikrotronu MT 25 v tunelu pod pražským
Vítkovem ke sterilizaci jednorázového
zdravotnického materiálu. Mikrotron
je schopen ošetřit například až 400 roušek najednou a dokáže zahubit zárodky
ionizujícím zářením během několika
minut. Proces probíhá bez zvýšené teploty, což umožňuje ozařovat předměty
ze syntetických materiálů, často používané právě ve zdravotnictví.
Radiační sterilizace má v porovnání
s jinými metodami (teplem, tlakovou
parou, chemickými plyny apod.) své
výhody. „Vysoká schopnost záření pronikat látkou způsobuje efektivní hubení
zárodků na předmětech různých tvarů,
tloušťky, materiálového složení a konzistence, a to stejnoměrně ve všech vrstvách,“ upřesnil RNDr. Petr Lukáš, CSc.,
ředitel ÚJF AV ČR, v. v. i. Sterilizované
předměty nevykazují zbytkové sekundární záření a radiační sterilizace tedy
nezpůsobuje radioaktivitu ozařovaných
předmětů. Oblast využití radiační sterilizace zahrnuje především lékařské
výrobky pro jedno použití, zhotovené z plastických hmot, textilií, pryže
či buničiny. Pracovníci mikrotronové
laboratoře mají s jeho využitím pro sterilizaci různých materiálů značné zkušenosti, běžně je zde provádí například
Vysoká škola chemicko-technologická,
Ústav organické chemie a biochemie
AV ČR, v. v. i. nebo Výzkumný ústav potravinářský Praha, a. s.
Výzkumníci ze tří oddělení ÚJF se
podíleli i na vývoji a výrobě pipetovací
robotické stanice, která od konce března

V Ě D C I Z Ú J F A V Č R , V. V. I .
PROTI KORONAVIRU
Pandemie koronaviru SARS-CoV-2, způsobujícího nemoc COVID-19, zasáhla celou
ČR. Vyrovnat se s ní musel i Ústav jaderné fyziky Akademie věd. Ač většina našich aktivit v tomto směru byla soustředěna na ochranu areálu a našich vlastních pracovníků
i příchozích, neomezili jsme se jen na sebe.
slouží v Pavilonu centrálních laboratoří
pražské Nemocnice na Bulovce a výrazně zde urychlila testování vzorků od lidí
s podezřením na onemocnění koronavirem. Pipetovací robot s přezdívkou
„Pipeťák“ byl sestaven v oddělení profesora Václava Hlaváče v Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky
(CIIRC) ČVUT v Praze, některé jeho
části ovšem vznikly v dílnách oddělení
jaderné spektroskopie ÚJF. Klíčovou
součástí robota je přesná dávkovací
pumpa, poskytnutá oddělením radiofarmak ÚJF.
Pipeťák sestává z univerzálního robotického manipulátoru, již zmíněné
pumpy schopné nahradit ruční pipetování (přenášení malého množství různých chemikálií ze zkumavky do zku-

mavky) a vestavné laboratorní váhy.
Systém dokáže zpracovat asi čtyři sta
vzorků denně oproti desítkám, které
dosud manuálně připravovaly laborantky, a eliminovat chyby způsobené
člověkem. V provozu bude jen po dobu
koronakrize. Potom bude opět rozebrán
a jeho nejdražší součásti (robot, pumpa
a váha) začnou znovu sloužit k původnímu výzkumu.
Obě aktivity vzbudily značnou pozornost médií. Pracovníci ÚJF se však
díky svým odborným znalostem podíleli na mnoha dalších aktivitách také
soukromě, například na konstrukci dýchacích masek a filtrů do nich či na konstrukci malých ionizačních zařízení.
Miroslav Dočkal
Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.

V současné době je potkáte na každém kroku – v obchodech, čekárnách ordinací, školách, firmách, na úřadech či zastávkách hromadné dopravy a nezřídka i ve svých domácnostech. Řeč je o nádobkách s dezinfekčními či antiseptickými prostředky, které představují
jednu ze zbraní proti šíření infekčních onemocnění. Tyto běžné dezinfekční přípravky, které ničí mikrobiální původce infekcí na různých površích či našich rukou jsou většinou na bázi alkoholů a peroxidu vodíku. Nejsou však univerzálně použitelné. Pro různé
účely je zapotřebí hledat jiné dezinfekční metody. Jednu z nich, založenou na reaktivitě tzv. singletového kyslíku, vám dnes přiblížíme.
Není kyslík jako kyslík
Kyslík je nejrozšířenějším prvkem
na Zemi – vyskytuje se ve vodě, zemské kůře, organismech a samozřejmě
ve vzduchu. Kyslík, který s ostatními
plyny tvořícími vzduch vdechujeme, má
podobu dvouatomové molekuly. Tento
molekulární kyslík má svoji excitovanou
formu (singletový kyslík), která se nepatrně odlišuje uspořádáním elektronů.
Tato drobná odlišnost jí však propůjčuje vysokou reaktivitu a otevírá dveře
k řadě aplikací.
Aby singletový kyslík mohl vzniknout, je potřeba dodat molekulárnímu
kyslíku energii nutnou pro jeho excitaci.
O to se postará sloučenina (fotosenzitizátor), která získá energii pohlcením
viditelného světla a předá ji molekule
kyslíku. Čili z kyslíku (vzduchu), viditelného světla a fotosenzitizátoru vznikne
silně oxidující cytostatická částice, která
je díky krátké době života vhodná pro
zneškodnění bakterií a virů.
Důležití prostředníci
Je zřejmé, že pro vznik singletového
kyslíku je nutný prostředník pro přenos energie. Buďme za to rádi. Kdyby
byl schopen molekulární kyslík ve větší
míře přímé excitace slunečním zářením,
všechna organická hmota by byla zoxidována na oxid uhličitý.

Výzkum těchto prostředníků, foto-senzitizátorů, má v ÚACH dlouhou
tradici. Obvykle se jedná o sloučeniny
a materiály odvozené od porfyrinu. Porfyriny jsou organické cyklické sloučeniny, které se v hojné míře vyskytují v přírodě a tvoří aktivní místa biomolekul.
Například porfyrin vázající železo, coby
součást hemoglobinu, umožňuje přenos

kyslíku červenými krvinkami. Porfyrin
vázající hořčík je součástí rostlinného
barviva chlorofylu a umožňuje fotosyntézu. Vyvinuli jsme však i nové sloučeniny, například molekulární klastry molybdenu.
Díky strukturní podobnosti s přírodními porfyriny i možnostem, jak
tyto molekuly pozměňovat a skládat
do složitějších struktur, je možné nasta-

vit vlastnosti materiálů pro konkrétní
světlem indukované biomedicinské aplikace.
Dezinfekce
Zvyšující se odolnost bakterií vůči antibiotikům přispívá ke vzniku závažných
infekcí. Proto se hledají nové sloučeniny, které působí jiným mechanismem.
Výše popsaná tvorba singletového kyslíku pomocí porfyrinových a jiných námi
vyvinutých sloučenin, nazývaná antimikrobiální fotodynamická inaktivace,
je právě takovou alternativou. Takto lze
účinně hubit nejen nežádoucí bakterie,
ale i viry, kvasinky či prvoky.
Slibné využití singletového kyslíku
se objevuje v oblasti dezinfekce krve
a krevních derivátů pro krevní transfúze. Zde je zapotřebí cíleně zasáhnout
nežádoucí patogeny, ale neohrozit krevní složky, např. červené krvinky. Jiné
využití se nabízí při úpravě a čištění
odpadních vod. Zde se singletový kyslík
podílí jak na odstranění mikrobiálního
znečištění, tak i na odstranění organických polutantů. Zabudováním fotosenzitizátorů do polymerních vláken jsme
také připravili tkaniny, jejichž povrch
má na světle silné antimikrobiální vlastnosti.
Silvie Švarcová
Ústav anorganické chemie AVČR, v. v. i.
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MIKROBŮM A VIRŮM
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S E Z N A M A KC Í 2020
Aktualizováno 5. 6. 2020

20. 6.

Kotlík Fest v Polepšovně ducha

31. 8.

Svoz biopopelnic

17. 10.

Nebezpečný odpad

Kontejnery na bioodpad

5. 9.

1.ročník Řežského koloběhu

17. 10.

KUBB, HUSINECká ŘEŽba 2020

22. 6.

Svoz biopopelnic

13. 9.

Tézetko 2020

22. 6.

Zasedání zastupitelstva

14. 9.

Zasedání zastupitelstva

19. 10.

Zasedání zastupitelstva

26. 6.

Víno a cimbál v Polepšovně ducha

14. 9.

Svoz biopopelnic

24. 10.

Řežská nefiltrovaná 12, tradiční běh

27. 6.

HUSINECká ŘEŽba

Kontejnery na bioodpad

26. 10.

Svozy biopopelnic

6. 7.

Svoz biopopelnic

26. 9.

KUBB, Mistrovství ČR jednotlivců

9. 11.

Svoz biopopelnic

Kontejnery na bioodpad

28. 9.

Svozy biopopelnic

20. 7.

Svoz biopopelnic

Září

Blešák

16. 11.

Zasedání zastupitelstva

3. 8 .

Svoz biopopelnic

10. 10.

Velkoobjemový odpad

23. 11.

Svoz biopopelnic

Kontejnery na bioodpad

12. 10.

Svoz biopopelnic

29. 11.

Rozsvícení Vánočního stromku

7. 12.

Zasedání zastupitelstva

20.–21. 6.

18.–19. 7

15.–16. 8.
17. 8.

19.–20. 9.

Svoz biopopelnic
Zastupitelstvo

12.–17. 10. Sběr oděvů pro Charitu
Sport a kultura

Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Husinec-Řež

17.–18. 10. Kontejnery na bioodpad

14.–15. 11. Kontejnery na bioodpad

Život v obci

Biopopelnice a bioodpad
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