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Milí spoluobčané,
doufám, že jste si přes léto odpočali a načerpali zpět potřebné síly, které nás stála nová zkušenost s koronavirovou pandemií.
Teď na podzim se ocitáme v další pandemické vlně, ale zkušení, a lépe připravení. Proto avizuji, že je stále
k dispozici služba Antonia Senior Services, a tím možnost objednávání nákupů či obědů, vyzvednutí léků
atd., a to nejen pro seniory, ale i pro ostatní spoluobčany, kteří se ocitli v karanténě.
Pokud chcete omezit nákupy v supermarketech, můžete využít Rohlík-Point v ÚJV Řež, a. s. A také se neváhejte na nás obrátit, pokud Vám dojdou roušky či dezinfekce a nemáte možnost si je obstarat sami či přes
Vaše blízké.
Co bych chtěla zdůraznit a za co Vám patří obrovské poděkování, je Vaše aktivní činnost pro obec. Přicházíte za námi s podněty, nápady, připomínkami a mnohé se právě díky Vaší pomoci daří realizovat. Ať již
to byla oprava altánu Nad Údolím, kterou nám pomohla zrealizovat paní Vokatá díky nadaci Živá komunita,
instalace košů na tříděný odpad u dětských hřišť a kontejner na elektroodpad, se kterými přišla komise pro
životní prostředí, či podnět na zbudování workoutového hřiště na Červené Skále a možnost jeho částečného
financování přes dotaci, který nám zaslala paní Patzáková a pan místostarosta Pfeifer ihned realizoval, neb
byla dotace jen pro omezený počet obcí.
Dále přichází podněty na bezpečnost v obci. Stěžovali jste si na nebezpečná místa při výjezdu na hlavní
silnici. Díky tomu přibyla tři dopravní zrcadla. Se spoustou nápadů a aktivitami pro malé i velké přichází na
úřad zástupci spolků i jednotlivci. Čeká nás školení první pomoci pro dospělé, nebo zcela nově začínající
dramatický kroužek. Mnozí z Vás jste se zapojili do sbírky na opravu kapličky a do prací s tím spojených.
ZaHaDesign, naše místní zahradnice, už nám osázela nejeden záhon, a tak bych mohla pokračovat dál.
A proč jsem se tohoto tématu dotkla? Je důležité, aby se vědělo o Vašich zásluhách, které mohou být
motivací pro ty jež váhají se svojí připomínkou či nápadem za námi přijít. Samozřejmě ne vše se nám daří
realizovat tak, jak bychom si my nebo Vy představovali, ale snažíme se maximálně.
Kromě podnětných a pozitivních záležitostí se nám v obci bohužel objevují i různé nešvary. V poslední
době se nám rozmohlo volné pobíhání psů. Proto prosím, respektujte bezpečí nás všech, neboť Váš nejlepší
psí přítel nemusí být nejlepším přítelem Vašeho souseda.
Jaká bude naše obec a vzájemné soužití záleží na každém z nás a naší vzájemné toleranci a ohleduplnosti.
Přeji Vám všem hlavně pevné zdraví, elán a dobrou náladu. Našim dětem pak příjemný start do nového
školního roku.
Veronika Kristová

fotografie na titulní straně:
Knoller CII leteckého modeláře Pavla Fencla
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D I G I TA L I Z A C E K R O N I K Y Ř E Ž S K É K A P L I Č K Y
A KRONIKA NOVÁ
Po nalezení roky ztracené kroniky
řežské kapličky byla tato profesionálně převedena do digitální podoby díky
digitalizačnímu středisku Akademie
věd ČR. Nyní bude vytvořena listovací
digitální podoba kroniky pro umístění
na internetu.
Kronika podrobně mapuje především období kolem roku 1946, kdy
byla kaplička postavena a vysvěcena,
válečné události v obci a okolí, vybrané osobní osudy lidí z obce a potom již kusé vhledy z časů komunistického režimu. Kronikářskou tradici
chce naše obec ve spolupráci s farnos-

tí Odolena Voda obnovit. V řadách
místních se proto hledá kronikář,
který by pokračoval v psaní kroniky,
nejlépe ručním, věnoval tomu svůj
um, čas a nadšení, abychom pro naše
potomky zanechali jedinečné písemné
svědectví naší doby, jako naši předci
zanechali nám.
Uvítáme i doplňování informačních bílých míst z dob, kdy v naší zemi
vládl komunistický režim, který takovým věcem nepřál. Do příštích vydání
plánujeme ukázky zajímavých částí
kroniky.
Daniel Münich

UPOZORNĚNÍ! PROSÍM ČTĚTE!
Původní termíny svozu nebezpečného a velkoobjemového odpadu byly
z technických důvodů změněny!

Svoz velkoobjemového odpadu se bude konat 26. 9. 2020
a nebezpečný odpad se bude svážet 3. 10. 2020.
Děkujeme všem občanům za pochopení!
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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 . 4/ 2020
ZE ZASEDÁNÍ ZO HUSINEC KONANÉHO
D N E 22 . 6. 2020
Usnesení č. 1/4/2020
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 Albion Invest,
s. r. o., se sídlem Na Hlinkách 199,
250 68, Husinec-Řež IČ 27628612,
zastoupenou Ing. Davidem Krásou
a Ing. Tomášem Těthalem, jednateli
(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 11 rodinných
domů a souvisejícího veřejného prostranství s komunikací, sítí technické infrastruktury a vegetační úpravy,
a pověřuje starostku jejím podpisem.
Smlouva o spolupráci tvoří Přílohu
č. 1 tohoto Zápisu.

Usnesení č. 2/4/2020
Zastupitelstvo obce Husinec neprojednalo z důvodu nouzového stavu vyhlášeného v důsledku pandemie Covid 19
a s ním souvisejícími nouzovými opatřeními výsledky hospodaření ZŠ a MŠ
Husinec-Řež za rok 2019 a rozdělení zisku. Ty budou projednány na nejbližším
zasedání zastupitelstva obce Husinec.
Usnesení č. 3/4/2020
Zastupitelstvo obce Husinec
1. projednalo výsledek hospodaření
a závěrečný účet obce Husinec za rok
2019 a účetní závěrku obce Husinec sestavenou k 31. 12. 2019,
2. projednalo Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Husinec
za rok 2019, ze dne 1. 6. 2020, vypracovanou Krajským úřadem Středočeského kraje, odborem kontroly,
3. schvaluje
a) závěrečný účet obce Husinec za rok
2019 a vyjadřuje s ním souhlas bez výhrad

b) účetní závěrku obce Husinec sestavenou k 31. 12. 2019, které tvoří Přílohu č. 2 tohoto Zápisu
Usnesení č. 4/4/2020
Zastupitelstvo obce Husinec schvaluje
rozpočtové opatření č. 2 ve znění Přílohy č. 3 tohoto Zápisu.
Usnesení č. 5/4/2020
Zastupitelstvo obce Husinec, v souladu
s výsledky posouzení a hodnocení nabídek ze strany hodnotící komise předložených v rámci výběrového řízení na
zakázku malého rozsahu pod názvem
„PD – Výstavba požární zbrojnice SDH
Husinec II.“, rozhodlo o výběru nejvýhodnější nabídky, která byla předložena účastníkem Ing. Arch. Miloslav
Vajtr, V Brůdku 77, 155 00 Praha 5, IČ
43941559, a pověřuje starostku, Bc. Veroniku Kristovou podpisem Smlouvy
o dílo s tímto účastníkem, která tvoří
Přílohu č. 4 tohoto Zápisu.

Usnesení č. 7/4/2020
Zastupitelstvo obce Husinec jmenuje a pověřuje k otevírání, posouzení
a hodnocení nabídek předložených
v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na výběr dodavatele stavebních prací pod názvem „Husinec – Hydroizolace, rekonstrukce fasády a sociálního
zázemí ZŠ“ hodnotící komisi v počtu
pěti členů ve složení: Veronika Kristová, Martin Dymáček, Marie Srbová,
Petr Mixa, Karel Novák.
Usnesení č. 8/4/2020
Zastupitelstvo obce Husinec pověřuje
starostku obce Husinec, aby v souladu s výsledky posouzení a hodnocení
nabídek ze strany hodnotící komise
ze dne 30. 6. 2020 rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky, která bude
předložena v rámci veřejné zakázky
malého rozsahu na výběr dodavatele
stavebních prací pod názvem „Husinec – Hydroizolace, rekonstrukce fasády a sociálního zázemí ZŠ“, a pověřuje
starostku podpisem Smlouvy o dílo
s vítězným účastníkem, která tvoří Přílohu č. 6 tohoto Zápisu.

Usnesení č. 9/4/2020
Zastupitelstvo obce Husinec schvaluje
prodej části pozemku parc. č. 461/25
o výměře 137 m2, který byl vytvořen
geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 1155-368/2016, zpracovaným společností AZIMUT CZ s. r. o.,
Hrdlořezská 21/31, 190 00 Praha 9
a odsouhlaseným Katastrálním úřadem
pro Středočeský kraj dne 17. 2. 2020
panem Ing. Oldřichem Galřem a pověřuje starostku, Bc. Veroniku Kristovou uzavřením Kupní smlouvy
mezi obcí Husinec se sídlem obecního úřadu U Radnice 64, 250 68 Řež,
IČ 00240231, na straně prodávajícího
a PF, bytem XY na straně kupujícího,
která tvoří Přílohu č. 7 tohoto Zápisu.
Usnesení č. 10/4/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení
věcného břemene a podpis Smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene o zřízení služebnosti
inženýrské sítě týkající se zbudování
pod povrchem pozemku uvedeného v odst. 1. v souladu s příslušnými povoleními či souhlasy vydanými
v územním a stavebním řízení stavby kanalizační přípojku v předpokládané délce 2,5 m pro budovanou
stavbu rodinného domu na pozemku p.č. 369/17 mezi obcí Husinec,
se sídlem U Radnice 64, Řež, 250 68
Husinec, zastoupenou starostkou
obce Bc. Veronikou Kristovou, jako
budoucí povinnou a XY, trvale bytem XX na straně druhé jako budoucí oprávněný. Smlouva tvoří Přílohu
č. 8 tohoto Zápisu.
Usnesení č. 11 /4/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlou-

vu o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby zařízení distribuční soustavy – kabelové vedení NN
č. IV-12-6026606 mezi obcí Husinec,
se sídlem U Radnice 64, Řež, 250 68
Husinec, IČ 240231 zastoupenou starostkou obce Bc. Veronikou Kristovou, jako budoucí povinnou a ČEZ
Distribuce, a. s. se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8,
405 02, IČ 24729035 zastoupenou
společností ELEKTORMONT Matějka, a. s. se sídlem Nové Strašecí, Jiřího
Šotky 445, 271 01, IČ 25732633, zastoupenou panem Lukášem Koubou,
jako budoucí oprávněnou. Smlouva
tvoří Přílohu č. 9 tohoto Zápisu.

ZASTUPITELSTVO

Usnesení č. 6/4/2020
Zastupitelstvo obce Husinec, v souladu
s výsledky posouzení a hodnocení nabídek ze strany hodnotící komise předložených v rámci výběrového řízení na
zakázku malého rozsahu pod názvem
„PD – Přístavba tělocvičny a učebny ZŠ
Husinec II.“, rozhodlo o výběru nejvýhodnější nabídky, která byla předložena
účastníkem IRBOS s. r. o. Čestice 115,
517 41 Kostelec nad Orlicí, IČ 25933094,
a pověřuje starostku podpisem Smlouvy
o dílo s tímto účastníkem, která tvoří
Přílohu č. 5 tohoto Zápisu.

Usnesení č. 12/4/2020
Zastupitelstvo obce Husinec v souladu s ust. §84 odst. 2 písm. f ) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, pověřuje starostku obce Husinec, paní Bc. Veroniku Kristovou, k zastupování obce
Husinec na řádné valné hromadě
Svazku města a obcí VKM se sídlem
Kojetická 1028, 277 11 Neratovice,
IČ 71192766, která se bude konat dne
25. 6. 2020.
Usnesení č. 13/4/2020
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
24. 6. 2020.
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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 . 5/ 2020
ZE ZASEDÁNÍ ZO HUSINEC KONANÉHO
D N E 2 0 . 7. 2 0 2 0
Usnesení č. 1/5/2020
Zastupitelstvo obce Husinec schvaluje následující členy povodňové komise
obce Husinec:
předseda – Bc. Veronika Kristová, starostka obce, místopředseda – Ing. Tomáš Pfeifer, místostarosta obce a dále
členové Mgr. Martin Dymáček, místostarosta obce, Ing. Tomáš Machotka,
zástupce ÚJV, Bc. Jakub Strnad velitel
JSDH, Npor. Bc. Zdeněk Jansa, vedoucí
OOPČR.
Usnesení č. 2/5/2020
Zastupitelstvo obce Husinec schvaluje Darovací smlouvu mezi DJ, bytem
XY, jako „dárcem č. 1“, MJ, bytem XY,
jako „dárcem č. 2“ a Obcí Husinec IČ
00240231 se sídlem U Radnice 64, Husinec, Řež, 250 68, zastoupenou Bc. Veronikou Kristovou, starostkou, jako

„obdarovanou“, jejímž předmětem je
pozemek parc. č. 380/24, o výměře
17 m2 a pozemek parc. č. 750, o výměře
74 m2, které byly vymezeny geometrickým plánem ze dne 1. 9. 2018, číslo plánu: 1108-093/2018, úředně ověřeným
oprávněným zeměměřickým inženýrem
Ing. Petrem Falátkem a odsouhlaseným
Krajským úřadem pro Středočeský kraj,
Katastrální pracoviště Praha-východ,
to vše v katastrálním území Husinec
u Řeže, obec Husinec, okres Praha-východ, zapsáno na LV č. 622 vedeném
Katastrálním úřadem pro Středočeský
kraj, Katastrální pracoviště Praha-východ, spolu se všemi právy a povinnostmi, jakož i s vybavením, součástmi
a příslušenstvím (dále jen „Předmět
daru“) a pověřuje starostku jejím uzavřením. Smlouva tvoří Přílohu č. 1 tohoto zápisu.

Usnesení č. 3/5/202
Zastupitelstvo obce Husinec schvaluje Kupní smlouvu č. 048-20 mezi společností ZTS Jindřichův Hradec, s. r. o,
Kostelní Radouň 11, 378 42 Nová Včelnice, zapsaný v obchodním rejstříku
u KS v Českých Budějovicích v oddíle C, vložka 1818, zápisem 24. srpna
1992, IČ 47216646, DIČ CZ47216646,
jako prodávající, zastoupenou: JK, jednatelem společnosti a Obcí Husinec IČ
00240231 se sídlem U Radnice 64, Husinec, Řež, 250 68, jako kupující, zastoupenou Bc. Veronikou Kristovou, starostkou, jejímž předmětem je továrně
nový, smykem řízený, kolový nakladač
NOVOTNÝ B961 za sjednanou kupní
cenu ve výši 895 000 Kč bez DPH (celkem tedy 1 082 950 Kč s DPH), a pověřuje starostku jejím podpisem. Kupní
smlouva tvoří Přílohu č. 2 tohoto zápisu.

A LTÁ N E K N A D Ú D O L Í M V N O V É M
Díky Nadaci VIA – Živá komunita
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„Program Živá komunita podporuje
aktivní lidi, kteří chtějí změnit k lepšímu místo, kde žijí. Naším cílem je, aby
se lidé více zajímali o veřejný prostor,
zlepšovali sousedské vztahy a vzájemnou důvěru a vytvářeli si hlubší vztah ke
krajině.“
S možností čerpat finance z Nadace
Via v rámci programu Živá komunita za
námi přišla v loňském roce Radka Voka-

tá, když nadace vypisovala program pro
zaměstnance České spořitelny. Připravili jsme žádost o dotaci na opravu pergoly v ulici Nad Údolím, která byla (i když
ne v plné výši) přijata. Za finance jsme
nakoupili materiál. S pomocí technické
čety naší obce a dobrovolníků jsme altán opravili. Ať vám všem hezky slouží
a je příjemným místem odpočinku.
Veronika Kristová

Odpady
Nově jsme osadili ke každému dětskému
hřišti koše na tříděný odpad. Před OÚ je
k dispozici sběr kovů, vysloužilých elektrospotřebičů a nově charitativně ekologický sběr oděvů a obuvi pro děti a dospělé
KlokTex. Elektrospotřebiče, které díky
své velikosti nelze vhodit do sběrného
kontejneru, odevzdejte ve sběrném dvoře a nenechávejte je u kontejneru. Oděvy
a obuv zabalte do pytle, ať neutrpí cestou
k těm, kteří je potřebují. V ulici Akátová
kontejner KlokTex doplnil již oblíbené
sběrné místo. Komu KlokTex pomáhá,
se dočtete na webu obce. Děkujeme, že
třídíte.

Opravy kalových čerpadel
Vzhledem ke zvyšující se náročnosti
oprav kalových čerpadel v domácnostech občanů již není v silách technické
čety naší obce, aby nadále tyto opravy
prováděla. Od 1. 9. 2020 již tyto opravy
technická četa provádět nebude. Opravy
všech druhů čerpadel provádí specializované firmy, z nejbližšího okolí například
společnost BIOWA. Její aktuální ceník
je možné zaslat elektronicky na vyžádání. Od podzimu bude k dispozici malý
obecní fekální vůz, kterým může technická četa pomoci odčerpat plnou jímku,

aby do doby příjezdu specializované firmy na opravu čerpadel byl zajištěn chod
domácnosti.
Kanalizace
Pracovníci OÚ řeší každoročně narůstající počet případů, kdy majitel motohodin po obdržení vyúčtování nesouhlasí
s naměřeným množstvím odvedených
odpadních vod. Od příštího kalendářního roku nebude nadále možné odečítat pomocí motohodin, které nebudou
úředně certifikovány. (Dle zákona o vodovodech a kanalizacích podléhá měřicí
zařízení úřednímu ověření podle zvláštních předpisů a toto ověřování zajišťuje
na své náklady odběratel.) Žádáme tedy
majitele motohodin, aby si zvolili způsob
odečítání pro příští kalendářní rok (preferujeme odečty dle vodného, u objektů,
kde je studna, pak dle směrných čísel).
Veřejné osvětlení
Na základě proběhlé revize VO nyní probíhá odstraňování dlouhodobě neřešených vad, aby příští revize byla bez výtek.
Pro zvýšení bezpečnosti přibude také
lampa u zastávky Husinec, rozcestí. Společnost SUDOP provedla kompletní opravu VO na jejím pozemku, všichni si přejeme, aby lampy již svítily bez problémů.
Opravy cest
Za účelem zlepšení odvodu vody a snížení prašnosti provedla technická četa
opravu cesty Ke Staré cestě. Připomínám,
že na opravené cestě stále části platí zákaz
vjezdu nákladních vozidel. Společnost
SUDOP na svém pozemku opravila obslužnou komunikaci, aby byla lépe vyhovovala potřebám dané lokality. V průběhu

podzimu bude okolí doplněno o mobiliář,
herní prvky a samozřejmě zeleň.
Obecní vyhlášky
Stále platné vyhlášky naší obce regulují
pohyb psů, hlučné práce o víkendu i pálení na soukromých pozemcích. Na webu
obce jsou všechny vyhlášky dostupné, či
na vyžádání je může OÚ zaslat elektronicky. Důrazně žádám o jejich dodržování,
slouží pro pohodlí a bezpečnost nás všech.
Jejich dodržování hlídá obecní policie.

ZASTUPITELSTVO

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU

Hasiči
V průběhu léta několikrát poskytla technickou pomoc jednotka sboru dobrovolných hasičů naší obce po přívalových
deštích i prudkém větru. Vážíme si jejich
nasazení i obětavosti. Jejich vozový park
bude doplněn o TATRU 815 CAS 32, kterou naší obci darovalo ÚJV. Nyní budou
hasiči lépe připraveni na hašení případných požárů v těžko přístupném terénu.
Děkuji všem hasičům, kteří připravují
v kroužku malé hasiče. Kéž by časem doplnili stav jednotky.
Sport
Získali jsme dotaci z nadačního fondu
zdravého životního stylu, proto na Červené Skále stávající hřiště doplnila cvičební sestava. Přijďte si zacvičit.
Tomáš Pfeifer
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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
ZŠ Husinec – rekonstrukce
Přes léto proběhla v naší škole rozsáhlá rekonstrukce, a to díky získané
dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj, o kterou jsme žádali těsně před
vypuknutím pandemie. Podaná žádost zahrnovala rekonstrukci školy
ve třech fázích – hydroizolaci budovy,
neboť naše škola již dlouhodobě bojuje s vlhkostí ve spodní části budovy,
dále rekonstrukci sociálek ve dvou patrech staré budovy a opravu části fasády. Celková hodnota podávané žádosti
činila cca 2 400 000 Kč. Od státu jsme
získali dotaci na rekonstrukci ve výši
1 800 000 Kč. Realizaci provádí společnost YSSEN s r. o. Vedle toho byla zbudována nová sborovna, jelikož dlouhodobě chybělo zázemí pro pedagogy.
Je třeba myslet na to, že naši školu, ač
je pětiletá, již dávno netvoří pětičlenný učitelský sbor a ředitel, ale se speciálními pedagogy počet pracovníků
dvojnásobně narůstá. O zázemí pro
administrativní personál nemluvě.
Návrh a realizaci sborovny si vzala na
starost Ing. Lenka Mixová. Vedle sborovny vznikla dále jazyková učebna
pro hodiny anglického jazyka, která je
nezbytná z důvodu velkého počtu dětí
ve třídách a nutnosti půlit hodiny cizích jazyků.
Práce budou probíhat ještě v průběhu školního roku tak, aby co nejméně
omezily výuku. Důvodem je podmínka vyčerpat dotaci ještě v letošním
roce. Proto nemohou být některé práce přesunuty například na příští rok.
Věřím, že omezení, která dětem i pedagogům na chvíli vzniknou, vyváží
nové a kvalitnější prostředí pro výuku.

LMŠ Sovička
Zahajujeme provoz státní LMŠ Sovička. Kapacity školky jsou naplněny.
Počet dětí v LMŠ Sovička je 16, čímž
jsme navýšili kapacity naší MŠ Husinec-Řež z 49 na 65 dětí. Vedoucí LMŠ
je paní Mgr. Magda Frýbortová, která
má s výukou v lesní školce bohaté zkušenosti.
I v LMŠ se ještě v létě budovalo.
Byla postavena plánovaná terasa mezi
maringotkami a dodělávali jsme bezpečnostní prvky. Bude to pro nás pro
všechny první rok. Pevně věřím, že
společně zvládneme LMŠ rozjet tak,
aby v ní byly spokojeny děti i paní učitelky.
Projektová dokumentace hasičská
zbrojnice a tělocvična
Vybírali jsme ve veřejné soutěži zhotovitele projektové dokumentace tělocvičny a hasičské zbrojnice.
Ve výběrovém řízení na projekt hasičská zbrojnice podal nejvýhodnější
nabídku pan Ing. Arch. Miloslav Vajtr
s cenou 425 000 Kč bez DPH. Ve výběrovém řízení na projekt tělocvičny
a přístavby třídy podala nejvýhodnější nabídku společnost IRBOS s. r. o.
s cenou 643 000 Kč bez DPH.
Zároveň jsme koncem června podali žádost o dotaci na financování
těchto projektů, a to z Fondu obnovy venkova Středočeského kraje. Dotaci jsme v obou případech získali.
Podmínkou, aby nám peníze z toho
Fondu však zůstaly, je v následujících
čtyřech letech získání dotace na realizaci těchto projektů, o co se samozřejmě budeme snažit. Na hasičskou

zbrojnici již máme zažádáno o dotaci
a čekáme na výsledky.
Osázení veřejných prostranství
Pokračujeme ve spolupráci se ZahaDesign. Byla zrekultivována další
místa v naší obci, jako například svah
u samoobsluhy, který je na pozemku
obce, nově byla dosázena a zrekultivována zeleň podél cest atp.
Pokud máte další podněty na úpravu v obci, budeme za ně moc rádi.
Komunikace a chodníky
Hotový je projekt na chodník podél
ulice hlavní v dolní Řeži. K nahlédnutí je na webu obce v sekci Projekty.
V září proběhne konzultace na SFDI,
na jejímž základě bychom pak chtěli
žádat o dotaci.
V rozpočtu obce jsme si pro letošní rok vymezili finance na projekt
rekonstrukce Rokle, která je spojnicí
mezi dolní a horní Řeží. V souvislosti
s plánovanou výstavbou Nad Údolím,
ale též s ohledem na hojné využívání
této komunikace, je nezbytné, aby byla
bezpečnou a pohodlnou komunikací
pro všechny.
Předchozí vedení obce nechalo zpracovat studie na komunikaci,
chodníky a parkovací místa v ulici
Nad Údolím, na kterou bychom chtěli
navázat a rozpracovat do fáze výběrového řízení na zhotovitele projektové
dokumentace.
Popelnicová stání
Zde máme skluz. Pokusíme se dohnat
a pustit se co nejdříve do realizace.
Veronika Kristová, Petr Mixa

Zvon, sbírka, rekonstrukce a kronika
Na začátku byla myšlenka navrácení zvonu, která se postupně rozvinula do rekonstrukce kaple, otevření sbírky, hledání kroniky, uvedení do pořádku majetkových vztahů, zapsání kaple do katastru a věřím, že v říjnu uděláme tečku, kterou bude slavnostní zavěšení a otevření kaple.

Jak jsme informovali v předchozích číslech, kvůli opatřením v rámci COVID
se zbrzdila výroba zvonu. Avšak vše má
svůj čas, a tak i náš zvon už je doslova
a do písmene „ve formě“ a věříme, že
v průběhu října bude hotov. Přikládáme
voskový odlitek, který nám zaslal pan
Manoušek, autor zvonu.
Sbírka
S výrobou a navrácením zvonu souvisí
též příprava kaple na tuto velkou událost, protože její stav byl špatný, a věž
by instalaci nového zvonu nevydržela.
Za tímto účelem byla spuštěna veřejná sbírka na její opravu a přípravu pro
navrácení zvonu. S velkými díky jsme
ukončili sbírku v polovině prázdnin, ve
které jste darovali 210 504 Kč. Dary nepřicházely a nepřichází pouze finanční.
Jsou dárci, kteří přispívají též prací či
materiálně.

Rekonstrukce kapličky
Díky Vám se tedy mohly přes léto rozběhnout následující práce:
Začátkem léta dobrovolníci kapličku vyklidili a připravili na rekonstrukci.
Byl stržen starý koberec a položena nová
dlažba a spolu s ní upraven vstup do kaple.
Byla natažena nová elektřina a pořízeno
nové osvětlení a částečně mobiliář. Nově
zrenovovány jsou též vstupní dveře, došlo
k vyztužení věže a opravě stříšky včetně
přípravy elektřiny, bez kterých by nebyla
možná instalace zvonu. Je též pozlacen
nápis nad vstupními dveřmi a kaplička je
nově vymalovaná. V září nás ještě čeká výměna střešní krytiny a klempířské práce.
Spolu s pracemi na kapličce připravujeme seznam všech dárců, který bude zveřejněn na webových stránkách obce, stejně jako fotodokumentace a rozpis všech
prací a vynaložených finančních prostředků. Vyřešeny jsou též majetkové vztahy
a probíhá zápis do katastru.

Naše pozvání přijal biskup Václav Malý,
který zvon posvětí a povede slavnostní bohoslužbu. Poté proběhne beseda s biskupem Malým a se všemi, kdo
budou mít zájem osobně pana biskupa
poznat. Připravujeme též kulturní program včetně rozeznění zvonu. Vše bude
včas zveřejněno.
Otevřena však bude kaplička pro veřejnost již od 27. 9. 2020. V tento den
plánujeme první poutní bohoslužbu
v opravené kapli, a sice u příležitosti
svátku svatého Václava, na kterou jste
srdečně zváni, nebo se jen přijďte podívat na opravenou kapli.
Ještě jednou přijměte upřímné poděkování za dary i pomoc a těším se
na společná setkávání v naší kapličce
sv. Václava.
Veronika Kristová

ZASTUPITELSTVO
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Kronika
Dobrou zprávou je nalezení kroniky kapličky, jejíž elektronické zpracování si vzal
na starost pan Daniel Münich. Přináší
o ní stručné informace v úvodu Zpravodaje.
Slavnostní svěcení a navrácení zvonu
Slavnostní svěcení zvonu je v tuto chvíli naplánováno na sobotu 24. 10. 2020.
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PSYCHOSOCIÁLNÍ
PORADNA
ZDARMA

PROSTŘENÝ STŮL
Sousedské setkání
Poslední prázdninový týden se uskutečnila na fotbalovém hřišti krásná letní akce –
sousedské setkání. Smyslem bylo potkat se se svými sousedy, popovídat si o letních
zážitcích, či jen tak pobýt spolu.
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V posledních měsících nebylo z důvodu koronavirové situace mnoho příležitostí účastnit se společenských akcí,
které naše obec každoročně pořádá.
Proto vzešel nápad uspořádat setkání,
které by mohlo lidi opět sblížit. Léto se
pomalu, ale jistě, chýlí ke konci, takže
venkovní piknik byl jasnou volbou.
S podporou obce se podařilo obstarat vše nezbytné pro náš záměr a v pátek 28. 8. 2020 od 16 hodin byl dvacetimetrový stůl prostřen a čekal na své
hosty. Nabídka byla pestrá, neboť každý z návštěvníků donesl něco ze své kuchyně, a dobrot tak bylo nespočet. Pro
nejmenší byl k dispozici dětský koutek
s hračkami, kreslícím stolem či skluzavkou. Starší děti ocenily skoky přes
překážky s koníky na tyči, tzv. Hobbyhorsing. Ten zajišťovala milovnice koní
Anička Kubicová, která se tomuto koníčku věnuje již několik let, a v Řeži má
mnoho příznivců. Dalším lákadlem,

a nejen pro děti, byla lukostřelba, vedená sportovním klubem Lukostřelba
Klecany. Plynulý a profesionální průběh střelby zajišťoval Václav Dušek,
který každému rád poradil a nasměroval ho na správný terč.
Počasí nám od začátku přálo, ač
předpověď nebyla moc příznivá, a bohužel k večeru se naplnila. Dramatický deštivý závěr však nic nezměnil na
tom, že se akce velmi vydařila a splnila
svůj účel. To bylo vidět i v závěru, kdy
všichni nadšeně pomáhali s úklidem
prostřeného stolu. Sousedé jsou totiž
nejen lidé, kteří spolu žijí v jednom
místě, ale také aktivní spoluobčané tvořící živou obec takovou, jakou ji chtějí
mít. A výsledek záleží jen na nich.
Osobně bych byla moc ráda, kdyby
se sousedská setkání, ať je již pojmeme
jakkoli, stala tradicí a pokračovala dál.
Krásné babí léto všem!
Hana Patzáková

Kontaktní místo pro seniory v Líbeznicích od září 2020 otevřelo psychosociální poradnu. Služby jsou určené jak pro
seniory, tak pro širokou veřejnost nejen
z Líbeznic, ale z celého regionu okolí
Prahy, a jsou poskytovány zdarma.
Více informací najdete na facebooku https://www.facebook.com/
masnadprahou/
Adresa: Mělnická 275, Líbeznice
Termíny vždy v úterý od 13 do 16 hod.
15. a 29. září, 20. října
3. a 24. listopadu
1. a 15. prosince
Objednání po telefonu 602 221 544.

Ř Í M S KO K ATO L I C K Á
FA R N O ST
ODOLENÁ VODA
Vzhledem k probíhající opravě je kaple sv. Václava v Řeži uzavřena. Děkujeme za pochopení.
Po skončení rekonstrukce srdečně
zveme v neděli 27. 9. 2020 v 11:30 na
poutní bohoslužbu.
Nedělní bohoslužby ve farnosti:
Veliká Ves 7:15 (2. a 4. neděle v měsíci)
Drasty 8:00, klášterní areál sester bosých karmelitek
Odolena Voda 9:30
Líbeznice 10:00
Hovorčovice 10:00 (1. a 3. neděle v měsíci)
Zdiby 14:00 (1. neděle v měsíci)

L É TÁ M E P R O R A D O ST
Počátky adeptů létání
V minulém čísle obecního zpravodaje jsem se pokusil naznačit, jak je snaha o létání
krásná, a v mnoha ohledech i užitečná pro rozvoj osobnosti člověka.
Vstup do oblasti letecké činnosti každého
jedince je dán vždy jeho ideou, nadšením, časovými a v neposlední řadě i finančními možnostmi. Ne všichni vydrží
psychickou, časovou i fyzickou zátěž, kterou vstup do sportovního létání vyžaduje. Největší zátěží se ukazuje právě zátěž
časová. A tak uchazeč o létání musí mít
v první řadě hodně trpělivosti, projít zdravotní prohlídkou a získat tzv. medical list
o zdravotní způsobilosti k létání.
Dále je nezbytné absolvovat celou řadu
teoretických školení, např. chování na letišti, výuka o stavbě letadel, výuka aerodynamiky nízkých rychlostí, výuka o mechanice letu, meteorologie, péče o letadlo
a také vstřebat mnoho dalších znalostí
a informací.
Nedílnou součástí je správný aeroklubový život. Uchazeč o letectví musí absolvovat tzv. zkušební dobu. Adept na létá-

ní je zařazen do elementárního výcviku,
a po roce zkušební doby je přijat za člena
aeroklubu. Elementární výcvik spočívá
v plnění výukové osnovy létání pod odborným dozorem instruktorů. Osnova
letecké výuky České republiky je uznávána jako jedna z nejlepších na světě. První
úlohou je tzv. seznamovací let, kdy je žák
seznámen s chováním letadla ve vzduchu
a s účinky jednotlivých kormidel. Letadlo
se pohybuje v třírozměrném prostoru dle
os. K jeho ovládání slouží tři systémy kormidel. Výškovka – nahoru a dolů, křidélka – náklony vpravo a vlevo a směrovka –
točení okolo svislé osy vlevo a vpravo. Ke
správnému chování letadla za letu je nutná koordinace všech kormidel a správné
reakce pilota. K tomu slouží tzv. „kulička“, která jednoznačně ukazuje směr výslednice aerodynamický sil působících
na letadlo. Když se kulička nachází mezi
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ryskami, vše je tak, jak má být. Jedním
z nejsložitějších stavů letadla za letu je tzv.
vývrtka. K jejímu vybrání slouží pouze
směrové kormidlo. Ostatní kormidla jsou
vzhledem k jejich obtékáním vzduchem,
neúčinná. K ovládání letadla slouží také
např. vztlakové klapky různých systémů.
Umožňují snížení pádové rychlosti při
vzletu a přistání. Tím je zajištěna bezpečná rychlost letadla při vzletu, a hlavně při
přistání, pokud dojde k náhlé ztrátě rychlosti např. vlivem větrného poryvu. Jak
kdysi prohlásil můj kamarád – pilot z leteckého muzea Kbely: „Rychlost a výška –
matka moudrosti“. Pak to jsou tzv. brzdící
klapky. Letadlu je nutné po dosednutí co
nejdříve odebrat energii a snížit rychlost.
Pokud žák splní všechny úkoly osnovy, po
rozhodnutí instruktorů a po přezkoušení
inspektorem, je mu umožněno letět první
sólo, samostatný vzlet a přistání. Zážitek je
to nadmíru silný. Podstatnou podmínkou
k sólovému letu je získání všeobecného
průkazu radiotelefonisty letecké pohyblivé služby (VFL) k obsluze palubní radiostanice. Pak již následují samostatná sóla
a termické lety. Ovšem konečným cílem
je získání pilotního průkazu. Z naší obce
se zapojili do výcviku Ester Vlčková a Jakub Martinák. Ve svých patnácti letech
úspěšně absolvují elementární výcvik a lze
tak předpokládat, že půjdou brzy i na své
první sólo.
Svatopluk Vlček
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ROZHOVOR S LETECKÝM MODELÁŘEM
PAV L E M F E N C L E M
Rádi bychom vás seznámili s naším sousedem, leteckým modelářem v kategorii rádiem řízených maket, Pavlem Fenclem. Dříve
československým, nyní českým reprezentantem a úřadujícím mistrem České republiky. Na titul mistra České republiky dosáhnul
celkem šestnáctkrát. Ze zahraničí si přivezl celkem 27 medailí, z toho 4 zlaté z mistrovství Evropy a dokonce 6 zlatých z mistrovství
světa. V Řeži žije s manželkou, a i když už je v modelářském důchodu, tak nezahálí a realizuje zajímavé modelářské projekty.
• Jak dlouho jste v Řeži a co zde máte
rád?
Pocházím z Prahy 6. S rodiči jsme kdysi
do Řeže jezdili na chatu. Pak jsme zde postavili dům a žijeme zde dodnes. Na Řeži
se mi i po letech líbí prostředí a mám zde
mnoho přátel. Za poslední roky mě zde
navštívilo mnoho přátel z celého světa
a vždy byli uneseni místem a prostředím,
ve kterém se ženou žijeme.
• Čím jste vyučený a jaké povolání jste
vykonával?
Jsem vyučený mechanik. Za svůj život
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jsem měl dvě zaměstnání. Pracoval jsem
v Chiraně Modřany a v ÚJV v Řeži.
• Co vše si lze ve vašem případě představit pod označením modelář? (stavění,
létání, soutěže atd.)
Moje modelářská činnost je zaměřena
na stavbu rádiem řízených maket reálných letadel. Jde o speciální kategorii
modelů, ve které se hodnotí stavba a samotný let vyrobené makety. Podmínkou
účasti v soutěži je výroba vlastnoručně
vyrobené makety včetně dodání veškeré
výrobní dokumentace. Všechny díly si

musí modelář vyrobit sám a tuto výrobu
zdokumentovat. Jediné, co je povoleno
koupit, je pohonná jednotka a systém rádiového řízení.
• Stavíte jen makety letadel?
Pro ÚJV jsem vytvářel v 90. letech modely jaderných zařízení. Díky tomu jsem
mohl oficiálně pro stavbu svých modelů
využívat zařízení dílen ÚJV. Řada mých
modelů je vystavena v konferenčních
centrech jaderných elektráren a při různých akcích demonstrujících funkci jaderných zařízení.
• Kdy jste se dostal k modelům letadel
a co Vás k tomu inspirovalo?
K modelům jsem se dostal jako kluk
v 11 letech. Fascinovalo mě postavit si
něco, co dokáže létat. Začal jsem docházet do modelářského kroužku na Praze 6.
Před nástupem na vojnu jsem se dostal
do národní reprezentace. Nemohl jsem
ale vycestovat, protože bratr emigroval
do USA. První vycestování na západ proběhlo na devizový příslib až v roce 1988.
• Jaké je Vaše největší nebo nejzajímavější letadlo, a jaké Vám nejvíce přirostlo k srdci?
Mé nejoblíbenější letadlo je dvouplošník
z období 1. světové války. Jde o rakouskouherské letadlo Knoller CII. Stavba letadla byla výrazně motivována možností
jet soutěžit v roce 1992 do USA. Letadlo
mělo celosvětově velký úspěch. Druhým
letadlem, které už ovšem neexistuje je
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Antonov An-2 (Andula). Osobně bych
řekl, že je mnohem propracovanější než
Knoller CII.
• Kde modely zalétáváte a co trénink obnáší?
Jsem sice úřadující mistr republiky, ale už
moc netrénuji. Mé domovské letiště byly
kdysi Klecany, když ještě nestál Astrapark. Na dnešní modelářské letiště v Klecanech už nechodím. Zmenšili ho, a pro
mé makety je příliš malé. Pro tréninky
a létání dnes využívám mladoboleslavské
letiště. Létání je hlavně o adrenalinu. Letadlo nahoru může, ale dolů musí. Tréninky jsou na jednu stranu důležité, ale
také se při nich může zničit letadlo. Každý let může být ten poslední.
V rámci tréninku se trénuje sestava
pro soutěž. V rámci sestavy jsou nejdůležitější start a přistání, jsou také nejlépe
bodově hodnoceny.
• Kolik času strávíte výrobou jednoho
modelu?
Osobně vždy vyrábím jen jeden model
a věnuji mu maximální pozornost. Soutěžnímu stroji věnuji času více a péče než
modelům pro film. Na Knolleru CII jsem
odpracoval asi 4 000 hodin. Práce na filmové maketě trvají asi 3 měsíce a stavím
obvykle současně alespoň 2 kusy. U filmu
chtějí samozřejmě vše nejlépe ihned, takže čas pro realizaci je velmi omezený.
• Už jste nějaký model zničil? Jde o zničení totální, nebo spíš poškození nějaké
části?
Poškození dělá patinu což je pro makety potřeba :-). Úplně nejhorší rána byla,
když jsem Knollera CII při druhém soutěžním letu v USA v roce 1992 úplně rozbil. V roce 1993 ve Finsku jsem už k úžasu všech okolo soutěžil s opraveným
letadlem a skončil dokonce na 3. místě.
Druhá, a ještě větší rána byla havárie An-

duly (Antonov An-2), která se rozbila na
soutěži v Portugalsku. Při výstavě modelů si některý z diváků hrál s vypínačem
a nechal zapnutou baterii. Při letu pak
baterie došla a letadlo havarovalo. Havarovalo bohužel tak nešťastně, že už bylo
neopravitelné. Několik trosek z havarované Anduly jsem si nechal na památku.
K tomuto sportu pády a havárie patří.
Člověk se ale musí vždy otřepat, stavět
a létat dál.

Moje modelářská činnost je
zaměřena na stavbu rádiem
řízených maket reálných
letadel. Jde o speciální
kategorii modelů, ve které
se hodnotí stavba a samotný
let vyrobené makety.
• Použité materiály jsou obdobné originálům nebo se používají i modernější
prvky (kevlar, uhlíkový komposit, atd.)?
Už před dvaceti lety se na Knolleru použily součástky z uhlíkových kompozitu.
Další materiály a technologie jsem ještě
nezkoušel. Moje modely jsou ze dřeva (balza, překližka) potažené speciálním plátnem nebo hliníkovými plechy.

Maketa musí, s ohledem na pravidla soutěže, navenek působit věrohodně, i vnější
(pohledový) materiál musí odpovídat letadlu, jehož maketu vyrábím.
• Zkoušel jste už modely s elektrickým
pohonem, případně drony nebo pro řízení použít „umělou inteligenci” nebo
přenos z kamery?
Elektrický pohon mám u několika větroňů. U maket se hodnotí zvuk motorů,
takže elektrika není úplně vhodná. Drony mě osobně neoslovily, k umělé inteligenci jsem se ještě nedostal. Kameru ve
svých modelech jsem ještě nezkoušel, ale
obraz z ní by mohl být zajímavý.
• Co se děje a jak to vypadá na soutěžích, kterých jste se účastnil/účastníte?
Soutěže, kterých jsem se účastnil, byly
mezinárodní. Mistrovství Evropy se koná
v lichých letech a mistrovství světa v sudých letech. Abych se udržel v reprezentaci, musel jsem jezdit na soutěže. To stálo obrovské množství peněz (startovné,
strava, doprava atd.), které jsem převážně získával zakázkovou výrobou modelů.
Modely je třeba na soutěž dopravit, výrazně snazší to je po Evropě karavanem.
Do zámoří se lze dostat jedině letecky.
Člověk se ovšem na soutěžích setká
se spoustou zajímavých lidí z celého světa. S řadou z nich jsme se stali přáteli,
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a pokud je možnost, tak se navštěvujeme.
Díly modelům jsem se dostal na velmi
zajímavá místa po celém světě. Do Řeže
za mnou také přijelo hodně přátel z různých koutů světa. Největší jazykový oříšek pak pro ně bývá vyslovit jméno naší
obce Řež.
• Jaká je nezbytná pro soutěže jazyková
výbava?
Úředním jazykem je angličtina. Jazyk
jsem se učil za pochodu. V úplných začátcích jsme s sebou brali dceru Petru. Dnes
už to zvládáme se ženou sami. I v cizině
se najdou lidé, co na soutěži neprohodí
ani slovo. Holanďani jsou světlá výjim-

ka – umí plynule většinou i tři jazyky.
• Jak jste se dostal ke spolupráci s filmem
a jak vaše spolupráce vypadala?
Spolupracoval jsem na několika filmech:
Jan Bonaventura – Marné cesty holubů (1985), Břetislav Pojar – Motýlí čas
(1990) atd. Posledním filmem byl Tmavomodrý svět (2001). První spolupráce
s Janem Bonaventurou byla po doporučení starších modelářských kolegů, bylo
třeba postavit a létat složité letadlo „Rata“
(Polikarpov I-16), a nikomu z nich se do
toho nechtělo. Já to vzal a zvládnul to.
• Kolik letadel jste udělal pro film Tmavomodrý svět a jaké to bylo při natáčení?
Tmavomodrý svět byla má poslední spolupráce. Jan Svěrák vypsal konkurz, bohužel všichni oslovení modeláři chtěli
jen stavět, a ne létat. Já jediný nabídnul
stavbu i létání zároveň. Vybrali mě a stavěl jsem dvě stejné makety. Jedna z nich
byla během natáčení zničena. Na samotné spolupráci mě nejvíce oslovil děj filmu a spolupráce s oscarovým režisérem
Janem Svěrákem. Celé natáčení trvalo tři
měsíce.
• Jak lze dnes v Řeži začít stavět modely?
Kdysi byl v Řeži modelářský kroužek,
který jsem vedl. V současné době nevím,

že by zde tato aktivita byla. Pro začátek se
lze určitě zapojit do některého z kroužků
pořádaných Svazem modelářů České republiky z. s. (SMČR).
• Neměl byste zájem ukázat něco ze
svých aktivit našim dětem ve škole, případně nezúčastnil byste se některé z hodin vědeckého kroužku?
Pokud by někoho napadlo vést modelářský kroužek, jsem ochotný pomoci a předat osobní zkušenosti.
• O jaké další zajímavé osobnosti z Řeže
byste se chtěl dočíst v příštím čísle obecního zpravodaje?
Napadlo mě jméno Jiří Holeňa, který je
profesorem Pražské konzervatoře. Rád
bych se jej zeptal na několik otázek:
• Po kom jste zdědil umělecké nadání?
• Pomáhá vám láska k hudbě a styk
s mladou generací zapomenout na svůj
věk jako i mně moje modely?
• Jak se vám líbí v Husinci, a jak vás vaše
bydliště v hudbě inspiruje?
Na pokračování „štafetových“ rozhovorů
se můžete těšit v následujícím čísle zpravodaje Naše Vesnice.
Zbyněk Kocur
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A B Y N A Š E D Ě T I M O H LY
CHODIT V OBCI DO ŠKOLKY
A D O Š K O LY

16

Z demografického pohledu naše obec
prošla uplynulé dvě dekády prudkým
nárůstem počtu obyvatel. Zatímco
v roce 2000 to bylo ještě 840, o deset let později 1282 a v současnosti
již 1510. Počet obyvatel obce se tak
od roce 2000 zvýšil o neskutečných
téměř 100 %. Přispěla k tomu především rozsáhlá rezidenční výstavba
Červená skála, řada menších developerských projektů a samozřejmě výstavby a přestavby v prolukách. Krok
s tímto bouřlivým rozvojem bohužel
nedržel rozvoj kapacit základní a mateřské školy. Přístavba školy v roce
2018 a vznik lesní školky problému
pouze ulevily, ale zdaleka ho nevyřešily. Již dnes obci chybí jedna učebna
pro mateřskou školu. Již několik let
volá vysoký počet prvňáčků po rozdělení obrovské první třídy do dvou, na
což nám také chybí učebna.

K tomu se nyní přidává výhled dalšího dynamického růstu počtu obyvatel naší obce. Pokud bude probíhat
rezidenční výstavba v obci očekávaným tempem indikovaným investory,
potom v obci do pěti let přibude kolem 150 bytových jednotek a do deseti

let dokonce 220. To zhruba odpovídá
nárustu obyvatel o dalších 300, tedy
o dalších 20 %. Na tento růst bylo
zaděláno přijetím zásadních změn
územního plánu v roce 2010. Právě
tehdy totiž byly u rozsáhlých pozemků v katastru obce provedeny změny
jejich funkčního využití na rezidenční
bytovou výstavbu. V současných zákonných možnostech obce je výstavbu pouze usměrňovat a se stavebníky
a developery nacházet řešení, která
budou ku prospěchu jak stávajících
obyvatel, tak nově příchozích. Důležitou součástí toho je, kromě zajištění
dopravní infrastruktury, i rozvoj kapacit MŠ a ZŠ. Naše obec dnes musí
nejen dohánět ztrátu na kapacitách
MŠ a ZŠ, ale i předjímat další nárůst
počtu předškoláků a školáků.
Očekávaný růst počtu obyvatel bude
přirozeně doprovázet růst počtu dětí
předškolního a školního věku v obci.
Z řady důvodů je důležité, aby všechny
děti měly možnost chodit do kvalitní MŠ
a ZŠ v naší obci. Je jasné, že musíme začít
dělit prvňáky do dvou paralelních tříd,
což si během pěti let vyžádá pět učeben
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navíc. K dnes chybějící jedné učebně
v MŠ se kolem roku 2030 přidá potřeba
další učebny pro MŠ. Takže v horizontu
nadcházející dekády je nutné zajistit zvýšení počtu učeben MŠ a ZŠ až o sedm,
oproti dnešku. Možnosti další výstavby jsou však výrazně omezeny počtem
vhodných pozemků k výstavbě ponechaných ve vlastnictví obce, provozními požadavky a samozřejmě finančně. Pokud
jde o finance, obec se v tomto rozhodně
neobejde bez výrazných dotací státu či
kraje a počítá s nimi. V principu se nabízí
čtyři varianty:
1. Přístavba současné školy, která nabízí navíc 3 učebny (z toho 1 možná
jako venkovní) pro 54 žáků (obr. vlevo
nahoře).
2. Nadstavba současné školy o jedno
patro nižší budovy, která nabízí navíc
2 učebny pro 50 žáků a 1 kabinet (obr.
vlevo dole).
3. Stavba nové budovy MŠ v ulici Nad
údolím, kde obec vlastní vhodný pozemek, kde je možno počítat s 2 učebnami
plus kuchyní, nebo 3 učebnami bez kuchyně, nebo 3 učebnami s kuchyní, ale
pouze s malým hřištěm.
4. koupě dalších pozemků a výstavba
na dalších vhodných lokalitách.
Obec je nyní ve fázi rozhodování
o zadání zpracování projektové dokumentace ad 1 a 2 na základě architektonických studií. Varianty 3 a 4 by byly
pouze částečným řešením a neumožní
dostatečné zkapacitnění ZŠ, nicméně
pracovně o nich stále uvažujeme.
V rámci aktuálních diskusí na toto
téma zastupitelé a vedení obce zvažují
různá pro a proti všech možných řešení
a k této otázce uvítají podněty veřejnosti.
Veronika Kristová, Daniel Münich,
Petr Mixa, Martin Dymáček

R E K O N S T R U K C E Š K O LY
Školní rok 2019/2020 byl rokem, jaký
jsme nikdo nečekali a podařilo se nám
ho zvládnout díky velkému nasazení
pedagogů a pomoci rodičů s distanční
výukou. Byla to velká zkušenost pro nás
všechny a tímto vám děkujeme za spolupráci, trpělivost a ochotu, s jakou jste se
do distanční výuky zapojili s námi.
Během měsíce července a srpna se
podařilo díky finanční podpoře zřizovatele a získaného grantu vybudovat
novou sborovnu pro učitele, zřídit jazykovou učebnu, opravit sociální zařízení,
provést sanaci suterénní třídy a budovy
školy. Některé venkovní práce budou
ještě probíhat v průběhu září.
Po zaslouženém dvouměsíčním odpočinku se do školních lavic navrátili

naši žáci a jejich učitelé. Řada vyučujících využila prázdninové volno nejen
k načerpání sil, ale i k sebevzdělávání,
hledání inspirace pro zpestření výuky,
plánování různých akcí a přípravě na
nadcházející školní rok. V letošním
roce nám nastoupilo 29 prvňáčků.
I přes opatření z důvodu epidemie
věřím, že to bude rok plný nových,
hodnotných zkušeností a příjemných
zážitků. Všem dětem a žákům přeji mnoho úspěchů a radosti, ale také
schopnost se z případných neúspěchů
a chyb poučit. Rodičům pak zejména
přeji, aby trpělivě naslouchali potřebám svých dětí, učili se společně a od
sebe navzájem.
Lucie Dražilová
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DOBRÝ DEN SPORTOVNÍ FANOUŠCI!
Opět se po čtvrtroce shledáváme.
Doufám, že všichni ve zdraví.
A tým
Zúčastnili jsme se turnaje v Nebušicích
Nebu Cup. V prvním zápase jsme porazili domácího favorita 2 : 1 a pootevřeli jme si cestu k celkovému vítězství.
Ve druhém zápase nás čekal neznámý
soupeř Chodouň. Chlapci ukázali, že
fotbal hrát umíme a že první vítězství
nebylo náhodné. Soupeře jsme deklasovali 9 : 0 a těšili jsme se na další zápas.
V posledním zápase to byl boj se starou
gardou Nebušic. Vítězstvím 4 : 1 jme si
zajistili nejen první místo v turnaji, ale
i cenu pro nejlepšího brankáře Jakuba
Strnada, a cenu pro nejlepšího střelce
Zdeňka Holého.
Na turnaji v Brázdimi jsme narazili
v prvním zápase na domácí celek, který
jme porazili 6 : 1. Výsledek jednoznačný, ale hra byla dosti vyrovnaná. Druhý
zápas s TJ Praga B opět velice vyrovnaný, ale štěstíčko se přiklonilo k soupeři
a prohráli jsme 3 : 1. I tak je druhé místo v silně obsazeném turnaji výborný
výsledek. K tomu jsme získali bonus
za nejlepšího brankáře (měli jsme perfektní výpomoc: Johny, děkujeme!).
První zápas nové sezony nám moc
nevyšel. SK Husinec-Řež – Slavia Ra-

donice B 1 : 7. Soupeř nás zaskočil svojí
agresívní hrou a přejel nás bohužel jak
lokomotiva. Pravda dvě rychlé penalty
na začátku utkání nás sice poslaly do
kolen, byli jsme v neúplné sestavě, ale
předvedená hra byla opravdu nepovedená. Zvedli jsme hlavu a další neděli
zavítali na hřiště do Klecan. Klecanské
béčko v prvním zápase sezóny vysoko
vyhrálo, a tak obavy ze zápasu byly na
místě. Vběhli jsme na soupeře, který
byl z naší hry zaskočen, a vítězství 5 : 2
bylo zasloužené. Předvedli jsme soustředěný výkon bez slabin.
Stará garda.
SG uspořádala mezinárodní turnaj na
našem krásném hřišti. Sešlo se osm

týmů. Hrálo se ve dvou skupinách
a o umístnění. Třetí a páté místo je velikým úspěchem. Bohužel stará garda
se rozhádala, a tak máme staré gardy
dvě. Musím velmi poděkovat Figimu
za dlouholeté vedení staré gardy, a popřát mu hodně úspěchů v pokračování. Druhá SG zatím odehrála jeden
zápas v Milčicích. Soupeř oproti minulým zápasům posílil, částečně nám
oplatil dvě porážky z minulých zápasů
a porazil nás 5 : 1. Nicméně již chystáme odvetu.
Děkuji všem spoluobčanům, že se
o sportovní dění v naší obci zajímají.
Stanislav Strnad
prezident klubu

Rádi uvidíme další nové tváře mezi našimi začínajícími fotbalisty. Pro zájemce bližší informace poskytne vedoucí
fotbalových přípravek Václav Srba, telefon +420 603 938 047.
Rozpis podzimních turnajů
• Starší přípravka:
6.9.
9:00
Odolena Voda B
13.9. 10:00 Klíčany
19.9. 14:00 Brandýs Boleslav C
4.10. 10:00 Brandýs Boleslav B
11.10. 9:00
Husinec-Řež
18.10. 9:00
Veltěž
• Mladší přípravka:
6.9.
9:30
Vyšehořovice
13.9. 13:00 Nehvizdy B
20.9. 9:00
Hovorčovice B
3.10. 9:30
Veleň
10.10. 10:00 Odolena Voda B
17.10. 13:30 Husinec-Řež
Budeme doufat, že doba epidemická je
již pryč, a začne zase naplno doba fotbalová i s našimi fanoušky přímo na
stadionech.
Václav Srba

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

Zdravíme i všechny příznivce našich
nejmenších fotbalistů!
Prázdninové volno je u konce a poslední srpnový týden naši nejmenší začali
s tréninkem, jelikož už první víkend
v září nás čekají podzimní turnaje.
Letošní ročník máme přihlášené dvě
mužstva, starší a mladší přípravku:
• Starší přípravka: ročníky 2010 a 2011,
trenér Petr Vaněk
• Mladší přípravka: ročníky 2012
a 2013, trenér Václav Srba
• Přípravka mini: ročníky 2014 až 2016,
trenér Stanislav Strnad

AT E L I É R J A R M I LY K R Á L O V É
Za ateliér mluví naše práce, tedy obrazy
a výrobky. Genius loci ateliéru a moudrost našich Mistrů, na kterou navazuji,
dělá zázraky. Posuďte sami.
Tábory jsme absolvovali s vysokou
odbornou úrovní. Se staršími dětmi
jsme navštívili Národní galerii a její
program „V galerii se skicákem“, který nás všechny nadchl. Malovali jsme
v galerii podle obrazů a svázali si z kreseb vlastní skicák.

Těšíme se na další tvoření s dětmi
a plutí na vlnách inspirace.
Kroužky „Malířem od malička“ začínají od října 2020. Ve čtvrtek bude
kroužek pro větší děti od 6 let (cena je
2 700 Kč), dále ve středu, nebo čtvrtek
(zatím není jasné) kurz pro děti menší
3 – 6 let (cena je 2 300 Kč). Dospěláci budou malovat ve středu večer jako
dosud.
Jarmila Králová
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Ř E Ž S K Á N E F I LT R O VA N Á 1 2 S E B L Í Ž Í
Těšte se na 9. ročník kultovního trailového běhu
I letos má běžecká sezóna v Řeži jasné vyvrcholení – Řežskou nefiltrovanou 12. Pokud se tu a tam v běžeckých botách touláte
v okolí Husince a Řeže, nesmíte chybět! Startujeme v sobotu 24. října z Polepšovny ducha. Malebná trasa po převážně lesních a polních cestách měří takřka přesně 12 kilometrů, a i přes členitý profil je vhodná pro každého běžce. Po doběhu můžete v Polepšovně
zakousnout párek nebo nakládaný hermelín, občerstvit se skvělými pivy z pivovarů Moucha a Cobolis a za přátelského klábosení
s ostatním čekat na vyhlášení výsledků.
Registrace předem i na místě
Jestli plánujete běžet, dejte nám
prosím vědět na závodní e-mail
rezska12@gmail.com. Stačí napsat
jméno a příjmení, ročník narození
a případně oddíl, za který chcete běžet. Usnadníte nám tím plánování
akce. Určitě je ale možné přihlásit se
i na místě. V obou variantách registrace platí, že startovné ve výši 150 Kč se
hradí až na místě v hotovosti. V ceně
startovného je vedle příspěvku na
chod Polepšovny pivo/limo a párek/
hermelín.

20

Jak si naplánovat závodní den?
Startujeme ve 14.00 všichni dohromady. Registraci a výdej čísel budeme uzavírat ve 13.45, areál Polepšovny bude pro všechny otevřený již od

13.00. Přijďte prosím s dostatečným
předstihem, ať se stihnete v klidu
převléknout, občerstvit a odskočit si.
Před startovním výstřelem bude krátké seznámení s tratí.
Co mě čeká na trati?
Hned v úvodu je prudké technicky náročnější klesání k lávce, následuje malebná pasáž po pěšině podél vody do
Dolu, kde bude občerstvovací stanice.
Pak přijde táhlé kilometrové stoupání
lesem, za kterým pokračuje rovinatý
úsek po polní cestě do Větrušic. Ty
proběhnete a u fotbalového hřiště se
odbočí na polní cestu, po které skrze
sady dorazíte do Močidel. Následuje trochu kroužení před Polepšovnou
a její závěrečný oběh.

A jak to bude po doběhu?
Čekáme samozřejmě na všechny závodníky. Limit jsou 2 hodiny. Už před
vyhlášením výsledků v kategoriích
muži a ženy můžete s ostatními při
dobrém jídle a pití probírat zážitky
z trati. Zábava bude nadále pokračovat
dle chuti a zbylého elánu.
Sečteno, podtrženo:
• Délka tratě: 12 km
• Start: 14.00, 24. 10. 2020
• Místo: Polepšovna ducha
• Startovné: 150 Kč
• Kategorie: ženy, muži
• Na čepu: pivovar Moucha a Cobolis
• Kontakt: Jan Sedláček, 775 426 256,
rezska12@gmail.com
Pro aktuální informace sledujte událost na Facebooku Polepšovny ducha
Honza Sedláček
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MEDAILOVÉ ŽNĚ PRO HUSINEC!
Kubbová sezóna
se o pár týdnů posunula a na první turnaj v sezóně 2020 jsme jeli
v červnu do Vršovky. Turnaje se
zúčastnilo celkem
39 týmů a z našich týmů byli nejvýš na
5. místě Kněžna a Kosí bratři. Na tomto turnaji bývá již tradičně během dne
i turnaj v penaltách – nejdál se dostal
Standa, který se umístil v TOP 4 (z celkově 78 přihlášených hráčů). Za zmínku
stojí i to, že v penaltách do druhého kola
postoupil i náš Lukášek!
U nás jsme první turnaj v tomto roce
pořádali 27. 6. 2020 U Hastrmana, byla
to HUSINECká ŘEŽba. Registrace byla
spuštěna koncem května a pár dní před
turnajem byla kapacita naplněna – přihlášeno bylo 40 týmů! V pátek jsme začali připravovat zázemí. Konečně jsme
mohli všem ukázat naše nové bannery
a také stany! Z našich týmů byl nejlépe

umístěný tým K&K na skvělém 5. místě.
Další turnaj v pořadí, kam jsme jeli,
byla 15. 8. 2020 Hlásnice. Turnaje se zúčastnilo 20 týmů a my jsme přihlásili celkem 4 týmy. A tady už to konečně cinklo! 1. místo Dva strojaři a jeden svářeč,
2. místo HOGO FOGO, 3. místo K&K.
V týmu Dva strojaři a jeden svářeč hrál
náš Standa – tento tým je složený z hráčů z jiných týmů a měl by jet začátkem
září na turnaj do Švýcarska. Tento turnaj
byl tak tréninkem do zahraničí.
Čtvrtý víkend v srpnu patřil MČR
v kategoriích 6 vs 6 a 3 vs 3. Mistrovství
pořádal Kubb klub Police a my jsme
poprvé jeli do areálu v Polici nad Metují. Páteční část patřila turnaji 6 vs 6,
do kterého jsme zaregistrovali naše dva
týmy – oba jsme postoupili do čtvrtfinále, kde jsme hned hráli proti sobě a do
semifinále postupoval dál Husinec A.
Náš tým se trpělivou hrou dostal až
do finále! V brzkých ranních hodinách
bylo rozhodnuto, obsadili jsme 2. místo! V sobotním turnaji 3 vs 3 se do po-

stupového pavouka probojovali naše tři
týmy. V semifinále hráli Bobíci, kteří
v této sestavě hráli na kubbové scéně po
poměrně delší době, ale finálový zápas
si bohužel nezahráli. Nakonec bojovali
o 3. místo. Zápas vyhráli 2 : 1 a mohli se
tak radovat na bedně! Ve druhém pavouku hráli finále Zelenáči, kteří nakonec obsadili také 2. místo!
Jsou to teď pro nás konečně úspěšné
turnaje, kdy končíme na bedně a sbíráme medaile! Pokud vás zajímají turnaje,
kde jsme do těchto dní byli, tak na našich stránkách si můžete přečíst zprávy,
které pravidelně píšeme a zveřejňujeme.
Také bychom rádi všechny hráče a fanoušky touto cestou znovu pozvali na
MČR jednotlivců, které letos přivezeme
do Husince, a bude se konat 26. 9. 2020.
Posunutý turnaj z května, Husinec
KUBB OPEN 5. ročník, se bude konat
10. 10. 2020. Pro bližší informace sledujte naše sociální sítě, brzy budeme zveřejňovat další informace.
Katka Krmelová
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Na naše oblíbené tábořiště v Milčicích
u Blatné jsme vyrazili v pátek 3. července. Nakládání u ÚJV proběhlo velmi
rychle, takže jsme už brzy vyjížděli směr
jižní Čechy. Do tábora jsme dorazili po
poledni, vyložili autobus a pomalu přesunovali kola, bagáž i sebe na táborovou
louku. Odpoledne jsme se zabydlovali
a odpočívali. Po svačině nastalo rozdělování do týmů, všichni dostali barevné

Další den jsme už začali naostro –
jako první náš čekal leden. Nejprve se
vybraní členové týmů oblékli do všeho,
co na ně ostatní nabalili, aby jim nebyla
zima, a pak museli ve sněžnicích utíkat před krvelačnými vlky. Potom jsme
bloudili ve vánici a pomocí radiostanice
se snažili dostat zpět do tábora. Odpoledne jsme se byli projet na kole, cílem
byla u všech skupin zmrzlina.

naučili se lidová říkadla. Zkusili si Morany vynášet a rozloučit se tak se zimou.
Oslavili jsme i měsíc knihy a pomocí
úkolů v hledací soutěži jsme se snažili
sepsat a ilustrovat krátkou vymyšlenou
povídku.
V úterý jsme celotáborovku hodili za
hlavu a vyrazili na celodenní výlet na
kolech. Tým jednička jel kolečko přes
Horažďovice, Rabí, Nová Ves, Strakoni-ce, dvojka přes Kadovský viklan, Lnáře a Blatnou a nejmladší trojka vyrazila
také přes viklan do Chanovic do skan-zenu. Počasí nám přálo, všichni pěkně
šlapali, tak jsem si výlety krásně užili.
V dubnu jsme slavili Velikonoce. Malovali jsme vajíčka, vyráběli velikonoční
dekorace a vymýšleli zbrusu nové koledy. Odpoledne jsme oslavili mezinárodní den kosmonautiky. Každý tým si
z PET lahve vyrobil rakety, které pomocí
vody a pumpičky létaly až ke hvězdám.
Večer jsme pálili čarodějnice.
Květen jsme pojali jako svátek zamilovaných, zahráli jsme si hru Láska
naslepo a pak nás čekala maturita. Ne
ledajaká, byla to maturita smyslů. Se
zavřenýma očima jsme ochutnávali, čuchali, naslouchali a hmatali… Odpoledne jsme stavěli májky.

kšiltovky a pytlíky na peníze (covidy).
Navečer došlo ještě na rozdělení do cyklotýmů podle schopností.
Letošní celotáborovka byla jednoduchá – na táboře strávíme celý rok. Co
den, to měsíc. A tak jsme začali zvesela – Silvestrem. Takže nás večer čekaly
jednohubky, odpočítávání Nového roku
a slavnostní přípitek.

Únor se nesl ve znamení masopustu.
Bylo potřeba vyrobit luk a šípy, abychom si mohli ulovit maso a pořádně
se před půstem najíst, a pak jsme v lese
stopovali zvěř. Na večer k táboráku jsme
si připravili masopustní masky a hádali,
kdo za co jde.
Březen už byl pomalu cítit jarem, takže jsme vyráběli Morany neboli smrtky,

V červnu nás čekal dětský den – několik stanovišť s úkoly: kop na bránu,
skok za roh, ementál, plivání třešňové
pecky, závod v pytlích a také střílení ze
vzduchovky na plechovku a na pouťovou růži. Tu si vystřelil každý! Odpoledne jsme se jeli koupat do lomu v Mačkově a večer každý z táborníku vystavil
táboru vysvědčení.

TOM ŘEŽ
Tábor Na Ostrůvku
Přípravy letošního tábora provázely týdny nejistot kvůli koronavirové krizi. Naštěstí
všechno dobře dopadlo, na tábor jsme odjeli a v pořádku z něj také přijeli…
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zmrzlině… Večer se pak opět všichni sešli
Na Ostrůvku a tábor byl tak zase plný.
Další den nám nastal listopad, ochladilo se, tak bylo potřeba udělat zásoby dřeva
na zimu a ženy šily teplé rukavice. A protože napadl první sníh, užili jsme si ho
v závodech psích spřežení (plyšák na bobech), koulovačce a běhu na speciálních
lyžích pro čtyři závodníky. Odpoledne se
konala velká akce na záchranu cyklistů
opět s pomocí radiostanice. Večer po setmění proběhla dušičková hra, po jednom
jsme prošli cestu lesem podle svíček.
Poslední táborový den nastal prosinec.
Dopoledne poprchávalo, ale i tak jsme se
vydali na předvánoční pochod kolem tábora s Mikulášem. Odpoledne jsme vyráběli ozdoby a papírové řetězy a ozdobili
jimi jednu z tújí. Pak si každý vylosoval
jméno spolutáborníka nebo vedoucího,
pro kterého vyrobil vánoční dárek. Jako
sváteční večeři jsme měli skvělé švédské
stoly, na otevření jídelny se tradičně čekala
fronta a pak následoval úprk. Večer jsme
se sešli u slavnostního táboráku. Nejprve
jsme si zazpívali koledu, když jsou ty Vánoce, a pak jsme si rozdali dárečky. Následovalo další obdarovávání, tentokrát za
statečnost při dušičkové hře, vyhodnocení
úklidu ve stanech a ohodnocení skvělých
praktikantů. Zazpívali jsme si písničky
a pověděli si, co se komu na táboře nejvíc líbilo. Pak nastala diskotéka, takže se
všichni vyřádili a zbývala už jen poslední
noc pod stanem…
Páteční ráno už bylo bez deště, takže
jsme se po snídani mohli rovnou vrhnout
na balení a úklid tábora. Šlo nám to pěkně od ruky, v pohodě jsme stíhali a kolem jedenácté jsme měli tradiční časný
oběd – řízky s chlebem. Navezli jsme věci
na louku u silnice a naložili do autobusu.
Rozloučili jsme se s táborem, zamáva-

li a vyrazili na poslední cestu. Dokonce
jsme si i v autobuse zazpívali s kytarou,
aby nám cesta rychleji utekla. V Řeži už
nás u ústavu čekali rodiče. Vyložit autobus
bylo dílem okamžiku, takže už jen rozloučit a hurá domů!
Všem se na táboře líbilo a těšíme se
zase za rok. Zásluhu na pohodovém průběhu mají všichni vedoucí a praktikanti
(Jitka Kroupová, Petr Hezina, Filip Blahuš, Zuzana Vlčková, Zuzka Bartíková,
Zbyněk Kocur, Maruška Martinásková,
Karel Němec, Jiří Kroupa, Milan Bláha, Martin Mencl, Antonín Bláha, Matěj
Kroupa, Ester Vlčková, Adéla Luptáková)
a samozřejmě i osazenstvo kuchyně, která
opět vařila na jedničku (Katka Studničková, Zdenka Šilhánková, Gábina Bohatová). Velký díky patří Asociaci TOM, která
nás podpořila. Velice také děkujeme za
sponzorské dary.
Hezký zbytek léta!
Jitka Kroupová
P. S.: O průběhu závodu Tézetko, který
se konal 13. 9. 2020, budeme informovat
v příštím čísle.
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V sobotu, když byly zrovna prázdniny,
tedy červenec a srpen, dopoledne pršelo,
ale my jsme si poradili. V rámci veletrhu
cestovních kanceláří (kdy jsme byli nuceni zrušit venkovní výlety) si každý vybral
kurz, který ho zajímal (kurz korálkování
a háčkování, výtvarný, hudební kurz, deskové hry, kurz první pomoci a kurz uzlování). Odpoledne se počasí umoudřilo,
tak jsme se seznámili s historií a přínosem
Cyrila a Metoděje a pak si zahráli hru
na barbary. A nakonec nás čekalo divadlo – každý tým si připravil němou scénku o tom, jak naučil barbary kulturnosti
a slušnému chování.
V neděli nás čekal další celodenní výlet,
pro ty starší byl zároveň prvním dne puťáku. Jednička musela vstávat hodně brzo,
teprve svítalo, jeli totiž do Strakonic, kde
nasedli na cyklobus, který je odvezl až na
Kvildu, odkud pak brázdili šumavské cyklostezky. Dvojka vyjela po snídani, čekaly
na ně poměrně kopcovité cesty Pošumavím. Oba týmy se pak sešly v Sušici ve vodáckém kempu. Trojka nejmenších ujela
také pěkný kus cesty. Nejprve se zastavili
ve Střelských Hošticích, pak pokračovali
podél Otavy do Strakonic a přes kopečky
zpátky do tábora.
V pondělí a úterý byl tábor poloprázdný, ale o to víc si to nejmenší užili. V září
jsme hledali v lese poházené odpovědi na
všetečné otázky, soutěžili o zrnko vína
a chystali si navzájem bojovku k vinnému sklepu. V říjnu jsme pak stavěli v lese
domečky, hledali stopy divoké zvěře a odlévali jejich otisky do sádry. Mezitím si
v pondělí jednička a dvojka užívala splutí
Otavy mezi Sušicí a Horažďovicemi, probíhal i trénink na jezech. Svoji vodní cestu
pak ukončili v kempu v Horažďovicích.
Poslední den puťáku je čekala cesta do
tábora, vzali to oklikou přes zastávku na
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PĚSTOUNSKÁ
PÉČE
První várka
stromečků připravena!

MYSLIVOST
Vypouštění bažantů
Myslivecký spolek Zdiby – Klecany
každoročně vypouští do honitby bažantí zvěř, kterou nakupuje z různých
bažantnic.
Před lety jsme nakupovali několikadenní kuřata, která jsme až do vypuštění drželi v odchovně v Přemyšlení.
Odchovna byla vybavena tepelnými zářiči, krmítky, napáječkami i venkovními
voliérami. V té době se též sbírala vejce
z vysečených hnízd. Ta se pak dávala
do umělé líhně. Tímto způsobem jsme
zazvěřovali honitbu, i když bažantí zvěře z divokého chovu bylo v revíru pořád
dost.
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Doba se však změnila. Odchovnu
jsme zrušili a bažantí zvěře v přírodě
rapidně ubylo v důsledku změněných
životních podmínek. Abychom udrželi tuto krásnou zvěř v přírodě, šli jsme
cestou nákupu dospělé bažantí zvěře.
Jednalo se o slepice a kohouty z chovného hejna, které bylo základem krotkého
odchovu ve voliérách v bažantnicích.
Po snůšce vajec se chovné hejno rozprodávalo do jednotlivých mysliveckých
spolků. V těchto honitbách byly pak slepice ještě schopny zahnízdit a posílit tak
stávající divokou bažantí zvěř.
V letošním roce jsme šli ještě jinou
cestou. Zakoupili jsme cca 120 kusů několikatýdenních bažantích kuřat z bažantnice Ploužnice, která jsme umístili
do aklimatizačních voliér v různých
částech honitby. Až dostatečně vyspějí, vypustíme je ve vhodných lokalitách
v chaberské, zdibské a klecanské části
revíru.
Lubomír Smetana

V sobotu 5. 9. 2020 jsme v okolí Červené skály posbírali a rozsázeli do přenosných nádob čtyřicet malých řežských
stromečků: osmnáct doubků, jedenáct
javorů, šest jasanů, čtyři ořešáky (dar
od Srbů, za který velmi děkujeme!)
a jeden hloh. Do konce září jich většinu
chceme rozdat všem zájemcům, kteří
se již přihlásili.
Pokud jste se ještě nestihli přihlásit,
a máte o stromečky zájem, rozhodně není pozdě, určitě pro Vás nějaký
vhodný najdeme. Udělejte si radost
a přispějte tak k pěstování stromků
v Řeži! Můžete nás kontaktovat na
e-mailech:
• jazadr@seznam.cz
• martin@drevomor.cz
H. a M. Zadražilovi

Před prázdninami skončil šestiletý projekt „Výzkumná podpora bezpečnostního hodnocení hlubinného úložiště (HÚ)“. Jako hlavní
dodavatel pro Správu úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) ho vedla ÚJV Řež, a. s. prostřednictvím divize Radioaktivní odpady
a vyřazování. Řešení zahrnovalo 44 dílčích podprojektů a vypracování téměř 240 odborných zpráv. Mezi nejdůležitější výsledky
prací patří pilotní výpočet, hodnotící dlouhodobou bezpečnost hlubinného úložiště vyhořelého jaderného paliva a radioaktivních
odpadů s reálnými daty z předpokládané hloubky HÚ a příprava podkladů pro proces hodnocení všech devíti potenciálních lokalit
z hlediska dlouhodobé bezpečnosti. Tento proces byl uzavřen doporučením 4 lokalit pro další navazující etapu hodnocení.
Na stovky tisíc let
Projekt hlubinného úložiště, které
bude sloužit k bezpečnému uložení
všech radioaktivních odpadů, které
v České republice vznikly a v budoucnu vzniknou, je veřejností hodně sledovaný. Principem fungování HÚ je
systém geologických a inženýrských
bariér, které se navzájem doplňují.
Hlavním kritériem pro výběr finální
lokality je dlouhodobá bezpečnost počítaná na stovky tisíc let, bezpečnostní
hodnocení je proto od začátku projektu jeho zásadní částí. Laboratoře
ÚJV Řež se významně spolupodílely
na vytvoření postupů a shromáždění
podkladů pro hodnocení bezpečnosti
potenciálních lokalit.
Národní i mezinárodní renomé
Zapojení týmu ÚJV Řež do programu
vývoje HÚ má, kromě pozice firmy
v oblasti nakládání s radioaktivními
odpady v ČR, i své široké mezinárodní opodstatnění. Řada našich specialistů je už dlouho součástí expertních
týmů, které spolupracují na mezinárodních projektech s obdobným
zaměřením. Kromě znalosti národních podmínek tedy máme i srovnání

s tím, jak k problematice přistupují
jiné státy.
ÚJV Řež poskytuje komplexní výzkumnou a vývojovou podporu programu hlubinného úložiště v ČR, řízeného SÚRAO, už od roku 1994. V právě
ukončeném projektu výzkumné pod-

pory bezpečnostního hodnocení HÚ
(2014–2020) byl součástí prací hlavně
výzkum a řešení bariér úložišť radioaktivních odpadů, testování a hodnocení vlastností horninového prostředí
a hodnocení dlouhodobé bezpečnosti
úložiště.

Bez systému řízení by to nešlo
Na projektu se pod vedením ÚJV Řež
podílelo sedm hlavních subdodavatelů – Česká geologická služba, PROGEO,
s. r. o., ČVUT v Praze (fakulty jaderná
a stavební), Technická univerzita v Liberci, Centrum výzkumu Řež, s. r. o.,
Ústav geoniky AV ČR, v. v. i. a CHEMCOMEX Praha, a. s. Dílčí projekty zahrnovaly práce cca 250 specialistů z řady
technických a přírodovědných oborů,
jako je např. chování vyhořelého jaderného paliva a radioaktivního odpadu,
chování tlumících a výplňových materiálů, řešení úložných vrtů, chování
horninového prostředí, transport radionuklidů z úložiště, výzkum charakterizace horninového prostředí a dalších.
Vzhledem k délce, rozsahu a charakteru
projektu jsme museli pro projekt vytvořit i vlastní systém řízení, který umožnil
koordinaci a řízení velkého objemu prací napříč širokým řešitelským týmem.
Tento systém byl implementován na
hlavní subdodavatele, přičemž pro některé představoval nové a dosud nepoužívané know-how.
Václava Havlová
Oddělení Chemie palivového cyklu,
ÚJV Řež, a. s.
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PRVNÍ BORANOVÝ LASER JE Z ŘEŽE!
Špičkový výzkum podpořený Strategií AV21
Výzkum boranových sloučenin v Řeži dosáhne v příštím roce šedesátého výročí a za tu dobu získal značné světové renomé. To
sem kdysi přilákalo na stáž i začínajícího vědce z Londýna, Michaela Londesborough, který se zde nakonec usadil a stal se nejen
výraznou tváří popularizačních pořadů, ale především významným členem zdejší „boranářské“ komunity, maje na svém kontě
světové prvenství – první boranový laser. Vydejme se do laboratoře, do které ve správnou chvíli dopadl paprsek slunečního světla…
Bor, boran, borec
Bor je na Zemi poměrně vzácným prvkem, hraje však důležitou roli v růstu
rostlin a přes metabolismus hormonu
estrogenu zabraňuje odvápňování kostí.
Mimo to se uplatňuje v přípravcích a materiálech rozličného využití – od pracích
prostředků a očních kapek, přes varné
sklo či zeleně zbarvené světlice až po regulační tyče v jaderných reaktorech.
Výzkum v ÚACH se zaměřuje na
borany, sloučeniny boru a vodíku, které se v přírodě nevyskytují a lze je tedy
připravit jen uměle. Dříve se zkoumaly
jako paliva pro raketové pohony, dnes se
studuje jejich uplatnění v medicíně (cytostatika, antivirotika) či v elektronice.
Borany tvoří zajímavě uspořádané trojrozměrné molekuly, tzv. klastry.
Jedním z nich si mohou doslova pro-jít účastníci řežského sportovního dne,
pokud si ve stánku ÚACH potrénují
jemnou motoriku při stavění bonbónových klastrových molekul v rámci popularizačního projektu Borec.
Když se světlo potká s chemií
Znáte tu historku o objevení penicilinu
poté, co Alexander Fleming neumyl misky
s preparáty, a narostla na nich plíseň? Tak
s trochou nadsázky můžeme říct, že by
dr. Londesborough nezpozoroval modrou
luminiscenci vycházející z jedné z baněk,
pokud by si před tím zatáhl žaluzie.

V tu chvíli právě pracoval se dvěma
od sebe oddělenými izomery oktadekaboranu(22), tj. se sloučeninami, které
obsahují stejný počet atomů boru (zde
18) i vodíku (zde 22), ale vzájemně se
liší jejich prostorovým uspořádáním
v molekule. Oddělit od sebe dvě jen nepatrně odlišné sloučeniny je obtížným
avšak klíčovým krokem chemické syntézy, protože drobná odlišnost ve struktuře často způsobí výrazně odlišné vlastnosti. A nejinak je tomu i zde.
Jeden z izomerů (anti-B18H22) byl
právě studován, a posléze patentován,
jako vhodná příměs do křemíkových
polovodičů. A právě baňka s roztokem
anti-B18H22 po průchodu slunečního
paprsku začala modře fluoreskovat. Výzkum této sloučeniny rázem dostal nový
směr. Ukázalo se, že kvantový výtěžek
(poměr mezi přijatým zářením a vyzářeným světlem) dosahuje téměř 100%,
což je v modré části viditelného spektra
neobvyklá efektivita. V tu chvíli zaujala sloučenina především fyziky a jeden
z madridských expertů navrhl zkusit
anti-B18H22 jako aktivní prostředí pro
laser. Experiment se podařil. První boranový laser byl na světě!
Modrá je dobrá, ale vzácná
Všimli jste si, jak málo je modrých květin v poměru k jiným barvám? A jak
zřídka se objevuje modrá na tělech živo-

čichů? A že ani modrých minerálů není
mnoho? Skutečně modrých pigmentů
a barviv je v přírodě velmi málo, což se
v historii odráželo v jejich vysoké ceně.
Teprve příchod syntetických barviv
nám umožnil připravit, jakoukoli barvu
chceme.
Lasery na tom byly podobně. První
funkční laser byl zkonstruován roku
1960, ale až na sklonku devadesátých let
se objevily první použitelné polovodičové lasery emitující modré světlo. Otevřelo to dveře novým technologiím jako
HD-DVD nebo Blue-ray disky.
Modrý boranový laser z Řeže by
mohl díky své výborné efektivitě a odolnosti vůči fotodegradaci směle konkurovat komerčním organickým barvivům
a otevřít tak třeba dveře zatím netušených technologií.
Silvie Švarcová
Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.

Výzkum tektitů v ÚJF AV ČR, v. v. i.
Radioanalytické metody, používané a vyvíjené v Ústavu jaderné fyziky, nacházejí uplatnění mj. v geochemickém a kosmochemickém výzkumu. Mezi nejatraktivnější materiály, které řežští vědci studovali, patří kromě lunárních vzorků a meteoritů i vltavíny,
přitahující vědce řadou dosud neobjasněných okolností jejich vzniku a většinu z nás svou nevšední krásou.
Vltavín je tektit a není z Vltavy
Dopad velkého meteoritu na zemský povrch, tzv. impakt, vytváří kromě rozměrného kráteru řadu produktů, vzniklých
šokovou přeměnou pozemských sedimentů a hornin vlivem obrovského tlaku
a teploty. Mezi tyto produkty patří i tektity, přírodní skla vytvořená za určitých
okolností během impaktu přetavením
povrchových materiálů a většinou vyvržená do značné vzdálenosti od mateřského kráteru.
Mezi nejznámější tektity patří vltavíny. Jsou bezesporu i nejkrásnější; průhledná zelená sklíčka nejrůznějších tvarů
s povrchem zbrázděným kanálky a krátery nebo zježeným ostrými výstupky,
často s uzavřenými bublinkami a stopami mísení a tečení skloviny, jsou atraktivním materiálem vyhledávaným sběrateli
minerálů i klenotníky a jejich zákazníky. Svůj název dostaly podle nejstarších
a nejbohatších nalezišť v okolí Vltavy
v jižních Čechách. Další významná naleziště jsou na Moravě. Menší naleziště jsou
na Chebsku, v německé Lužici a v severním Rakousku. Zcela nedávno bylo
objeveno i naleziště v polském Slezsku.
Vltavíny nejspíš nenajdete ve Vltavě
v Řeži, jejich nálezy ve středních Čechách
jsou ojedinělé. Ostatně ani v jižních Čechách, nejlépe na čerstvě zoraném poli po
dešti, už to není tak snadné. Hluboká orba
není v módě, na rozdíl od amatérského
hledání vltavínů i jejich průmyslové těžby.

O původu vltavínů toho víme již poměrně dost. Meteorit, který je stvořil, měl
průměr přes 1 km a dopadl před 15 miliony let poblíž dnešního Nördlingenu
v Bavorsku. Vzniklý kráter Ries má průměr 25 km. Řada otázek kolem zdrojových materiálů a procesu vzniku vltavínů
však zůstává otevřených. Jednou z nich je
i originální hypotéza vědců z ÚJF, která

derné analytické metody, především neutronovou a fotonovou aktivační analýzu.
Vzorky se ozařují neutrony v jaderném
reaktoru LVR-15 a vysokoenergetickými
fotony produkovanými urychlovačem
elektronů – mikrotronem MT 25. Vzniklá radioaktivní jádra vysílají záření gama
specifické pro každý prvek, jehož intenzita odpovídá množství daného prvku ve
vzorku. Oddělení jaderné spektroskopie
ÚJF patřilo na přelomu 60. až 70. let minulého století ke světovým průkopníkům
aktivační analýzy s využitím polovodičových detektorů záření gama s vysokým
rozlišením, a bylo mj. přizváno k analýzám lunárních vzorků z expedic Apollo 11
a 12 a řady meteoritů. Vysoký standard
práce skupiny aktivační analýzy trvá a je
potvrzován úspěšnou účastí v mezilaboratorních porovnáních a řadou domácích
i zahraničních grantů a kooperací.

uvažuje jako nezanedbatelnou součást
zdrojových materiálů vltavínů i rostlinnou biomasu, pokrývající oblast Riesu
v době impaktu.

Nejen vltavíny …
Kromě vltavínů studujeme v ÚJF i jiná
impaktová skla, především australoasijské tektity, nacházející se v rozsáhlé oblasti od jižní Číny až po nejjižnější cíp
Austrálie, včetně mikrotektitů až k pobřeží východní Afriky a Antarktidy. Jejich mateřský kráter marně hledá řada
badatelů už několik desítek let v Indočíně. My navrhujeme alternativní lokalitu.
Ale o tom zase někdy příště…
Jiří Mizera
Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.

Užitečné neutrony a fotony
Pro hledání mateřského kráteru a jeho
jednoznačné spojení s danou skupinou
tektitů je důležité srovnání jejich chemického složení s materiály, ze kterých
mohly vzniknout. V ÚJF využíváme při
geochemické analýze tektitů a jejich potencionálních zdrojových materiálů ja-
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S E Z N A M A KC Í 2020
Aktualizováno 11. 9. 2020

17. 9.

Sportovní den

Říjen

Drakiáda

26. 10.

Svozy biopopelnic

18. 9.

Polepšovna ducha - HAVEL

10. 10.

Blešák

9. 11.

Svoz biopopelnic

Kontejnery na bioodpad

10. 10.

KUBB Open

26. 9.

Velkoobjemový odpad

12. 10.

Svoz biopopelnic

26. 9.

19.–20. 9.

14.–15. 11. Kontejnery na bioodpad
16. 11.

Zasedání zastupitelstva

KUBB, Mistrovství ČR jednotlivců 12.–17. 10. Sběr oděvů pro Charitu

23. 11.

Svoz biopopelnic

28. 9.

Svozy biopopelnic

28. 11.

Malá škola animace

3. 10.

Nebezpečný odpad

29. 11.

Rozsvícení Vánočního stromku

4. 10.

Kurz první pomoci

19. 10.

Zasedání zastupitelstva

7. 12.

Zasedání zastupitelstva

9. 10.

Polepšovna ducha - ŠARLATÁN

24. 10.

Řežská nefiltrovaná 12, tradiční běh

Zastupitelstvo

17. 10.

KUBB, HUSINECká ŘEŽba 2020

17.–18. 10. Kontejnery na bioodpad

Sport a kultura

Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Husinec-Řež

Život v obci

Biopopelnice a bioodpad
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