ZPRAVODA J OBCE HUSINEC

Č Í S LO 4/ 2020

ROZHOVOR S KLAVÍRISTOU JIŘÍM HOLEŇOU I ADVENTNÍ TRŽIŠTĚ
SPOLKY I SPORTOVNÍ DEN I NOVÝ ZVON V ŘEŽSKÉ KAPLIČCE

Milí spoluobčané,
máme za sebou náročný rok, který obrátil život většiny z nás vzhůru nohama. Byl a stále je velkou zkouškou.
Kéž by nás všechny tato zkouška nezlomila, ale tvarovala a posílila. Mějme dost síly na to, abychom si z ní
vzali do dalšího roku poučení, respekt k životu, k našemu okolí a prostředí, v němž žijeme.
Přejeme Vám mnoho sil, krásný čas adventní a šťastné svátky vánoční prožité v kruhu Vašich blízkých.
Do nového roku Vám přejme pevné zdraví, optimismus, elán a naší obci zdravý růst a prosperitu.
Veronika Kristová,
Tomáš Pfeifer a Martin Dymáček
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A PŘECE SE ROZSVÍTILO…
Vzhledem k vládním nařízením a zákazu shromažďování jsme si museli letos odepřít tradiční vánoční jarmark spojený
s rozsvěcením vánočního stromu, sousedským setkáním u čaje či svařeného vína a zpěvem dětí. Ačkoliv jsme toto nemohli
sdílet pospolu, učinil tak jistě mnohý z nás na individuální či rodinné procházce.
Vánoce trochu jinak
Snaha navodit přes všechna opatření vánoční atmosféru jistě stála za to.
Z obecního rozhlasu zněly vánoční
koledy. Technická četa na obvyklém
prostranství poblíž školy postavila
tradiční dřevěný betlém, ozdobila a
rozsvítila stromek. Přestože zde letos
nestály adventní trhy, nalezli nejmenší
občané pod stromečkem chutné překvapení.
Vystavení nového zvonu na OÚ
Na obecním úřadě byl vystaven nový
zvon pro řežskou kapličku. Ozdobený zvon byl umístěn za zamřížovanými dveřmi hlavního vchodu, a tak
si jej občané mohli střídavě prohlédnout, aniž by došlo k hromadnému
setkávání.

V knize Zvon pro Adano, jejíž příběh
se odehrává v italském městečku trpícím válkou a fašismem, byl zvon přetaven na zbraně. Hlavní hrdina z řad
spojenců zjišťuje, že není důležitá jen
materiální pomoc občanům, ale je
potřeba něčeho, co by lidi stmelovalo
po generace, a tím byla právě výroba
nového zvonu.
V našem případě jsou hrdinové
všichni, kdo vyjádřili zájem o obnovení zvonu při hlasování v participativním rozpočtu nebo přispěli prací
či financemi, které posloužili k obnově kaple, aby se tak mohla stát důstojným místem pro zavěšení zvonu.
A podobně jako ve zmíněné knize můžeme i náš zvon vnímat jako symbol
návratu naděje a změny k lepšímu.
Veronika Kristová a Markéta Skřípalová
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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 . 6/ 2020
ZE ZASEDÁNÍ ZO HUSINEC KONANÉHO
D N E 12 . 10. 2020
Usnesení č. 1/6/2020
Zastupitelstvo obce Husinec
1. projednalo výsledek hospodaření
ZŠ a MŠ Husinec-Řež, příspěvkové organizace, IČ 70991073, se sídlem Řež
č. p. 17, 250 68 Husinec, zřízené obcí
Husinec, za rok 2019,
2. projednalo a schvaluje účetní závěrku uvedené organizace sestavenou
k 31.12. 2019
Usnesení č. 2/6/2020
Zastupitelstvo obce Husinec schvaluje
převod zlepšeného výsledku hospodaření ZŠ a MŠ Husinec-Řež, příspěvkové organizace, ve výši 247 127,96 Kč
do rezervního fondu.
Usnesení č. 3/6/2020
Zastupitelstvo obce Husinec schvaluje
Rozpočtové opatření č. 3/2020, které
tvoří Přílohu č. 2 tohoto zápisu.
Usnesení č. 4/6/2020
Zastupitelstvo obce Husinec schvaluje
přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje, z Fondu obnovy venkova, ve výši 411 400 Kč na projektovou
dokumentaci na výstavbu požární
zbrojnice sboru dobrovolných hasičů
Husinec a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace podle vzoru smlouvy, který tvoří Přílohu č. 3 tohoto zápisu.
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Usnesení č. 5/6/2020
Zastupitelstvo obce Husinec schvaluje

přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje, z Fondu obnovy venkova, ve výši 622 424 Kč na projektovou
dokumentaci na přístavbu tělocvičny a učebny ZŠ a MŠ Husinec-Řež
a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace podle přiloženého vzoru, který
tvoří Přílohu č. 4 tohoto zápisu.
Usnesení č. 6/6/2020
Zastupitelstvo obce Husinec schvaluje kupní smlouvu na nákup pozemku
parc. č. 345/49, ostatní plocha, neplodná půda o výměře 3 319 m2 a pozemek
parc. č. 349/8, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 313 m2 za celkovou cenu 283 500 Kč, mezi ÚJV
Řež, a. s. se sídlem Hlavní 130, Řež,
250 68 Husinec, IČ 46356088 zastoupenou: Ing. Danielem Jiřičkou, předsedou představenstva a Ing. Tomášem
Novotným, členem představenstva,
na straně prodávajícího a obcí Husinec, se sídlem U Radnice 64, 250 68
Husinec, IČ 00240231, zastoupenou
Bc. Veronikou Kristovou, starostkou,
na straně kupujícího a pověřuje starostku jejím podpisem. Kupní smlouva tvoří Přílohu č. 5 tohoto zápisu.
Usnesení č. 7/6/2020
Zastupitelstvo obce Husinec schvaluje Darovací smlouvu, jejímž předmětem je hasičské vozidlo TATRA T815
CAS 32. Smlouva bude uzavřena mezi
společností ÚJV Řež, a. s. se sídlem

Hlavní 130, Řež, 250 68 Husinec,
IČ 46356088 zastoupená Ing. Danielem Jiřičkou, předsedou představenstva a Ing. Tomášem Novotným, členem představenstva, na straně dárce
a obcí Husinec, se sídlem U Radnice 64, 250 68 Husinec, IČ 00240231,
zastoupenou Bc. Veronikou Kristovou, starostkou, na straně obdarovaného. Zastupitelstvo obce Husinec
pověřuje starostku jejím podpisem.
Darovací smlouva tvoří Přílohu č. 6
tohoto zápisu.
Usnesení č. 8/6/2020
Zastupitelstvo obce Husinec schvaluje zadání projektové dokumentace
na přístavbu ZŠ a MŠ Husinec-Řež
v souladu s architektonickou studií
proveditelnosti zpracovanou panem
Ing. arch. Pavlem Geierem a pověřuje starostku, Bc. Veroniku Kristovou, zajištěním výběrového řízení
na zhotovitele projektové dokumentace v rámci veřejné zakázky malého
rozsahu.
Usnesení č. 9/6/2020
Zastupitelstvo obce Husinec jmenuje a pověřuje k otevírání, posouzení
a hodnocení nabídek předložených
v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na výběr zhotovitele projektové
dokumentace Přístavby ZŠ a MŠ Husinec-Řež hodnotící komisi v počtu pěti
členů ve složení: Veronika Kristová,

Usnesení č. 10/6/2020
Zastupitelstvo obce Husinec schvaluje zřízení věcného břemene a podpis
Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene o zřízení služebnosti inženýrské sítě týkající se zbudování
inženýrských sítí pod povrchem pozemku uvedeného v odst. 1. v souladu
s příslušnými povoleními či souhlasy
vydanými v územním a stavebním
řízení stavby inženýrských sítí vodovodní přípojku v předpokládané délce
3,2 m a kanalizační přípojku v předpokládané délce 4,5 m pro budovanou
stavbu rodinného domu na pozemku
parc. č. 380/23, 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 Velvarská 1631/35, 160 00 Praha a XX trvale bytem Velvarská 1631/35, 160 00
Praha, na straně druhé jako budoucí
oprávněný. Smlouva tvoří Přílohu č. 7
tohoto Zápisu.
Usnesení č. 11/6/2020
Zastupitelstvo obce Husinec schvaluje zřízení věcného břemene a podpis
Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku
parc. č. 313/173 a parc. č. 313/119,
zapsané na LV č. 10001, pro katastrální území Husinec u Řeže, obec
Husinec u Katastrálního úřadu pro
Středočeský kraj. Věcné břemeno bude zřízeno ve prospěch stavby pod označením „11010-092062,
FTTH Husinec u Řeže, 3BD a 6RD,

OK“ podzemní komunikační vedení
veřejné komunikační sítě. Smlouva
bude uzavřena mezi obcí Husinec,
se sídlem U Radnice 64, Řež, 250 68
Husinec, zastoupenou starostkou
obce, Bc. Veronikou Kristovou, jako
budoucí povinnou a CETIN a. s. se
sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ 04084063,
zastoupenou na základě plné moci
společností TEMO-TELEKOMUNIKACE a. s., se sídlem U Záběhlického zámku 233/15, Praha 10 na straně druhé jako budoucí oprávněný.
Smlouva tvoří Přílohu č. 8 tohoto
Zápisu.
Usnesení č. 12/6/2020
Zastupitelstvo obce Husinec schvaluje zřízení věcného břemene a podpis
Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene o zřízení služebnosti inženýrské sítě – kabelové vedení NN, plastový pilíř s pojistkovou
skříní včetně napojení na pozemku
parc. č. 424/10 ostatní plocha a parc.
č. 424/18 ostatní plocha, v k. ú. Husinec u Řeže, obec Husinec, zapsáno
v katastru nemovitostí vedeném krajským úřadem pro Středočeský kraj,
Katastrální pracoviště Praha-východ
na LV č. 10001, mezi obcí Husinec,
se sídlem U Radnice 64, Řež, 250 68
Husinec, zastoupenou starostkou obce
Bc. Veronikou Kristovou, jako budoucí povinnou a ČEZ Distribuce, a. s.,
IČ 24729035 se sídlem Teplická 874/8,
405 02 Děčín IV-Podmokly, zastoupena XX na základě plné moci na straně druhé jako budoucí oprávněný.
Smlouva tvoří Přílohu č. 9 tohoto Zápisu.

PROCES PŘÍPRAVY
NOVÉHO ÚZEMNÍHO
PLÁNU POKRAČUJE
DÁL
Po nějakou dobu jsme Vás neinformovali o dalším vývoji ve věci zpracování nového územního plánu naší obce.
To však neznamená, že by se v této
oblasti nic nedělo; troufám si tvrdit,
že právě naopak. S ohledem na epidemiologickou situaci jsme zpracovateli ponechali celé jaro letošního roku
k zapracování připomínek občanů
a přípravu návrhu pro veřejné projednání. V červnu tohoto roku nám
byl předán upravený návrh k připomínkám. Přes léto jsme na územním
plánu intenzivně pracovali a na začátku srpna předali zpracovateli naše
komentáře k zapracování. Nutno říci,
že návrh obsahoval množství nesrovnalostí, a to zejména v textové části, které bylo nutno prodiskutovat se
zpracovatelem. S ohledem na dovolené jsme se sešli se zpracovatelem
až v druhé polovině srpna a září, kde
jsme si připomínky opětovně prošli
a vyjasnili. Zpracovatel nám v polovině října předložil upravenou verzi
územního plánu. Opět jsme s pořizovatelem návrh detailně prošli a snažili
se dokument co nejvíce přiblížit našim
představám. V těchto dnech tak byly
předány další komentáře s požadavkem na definitivní přípravu návrhu
pro veřejné projednání. Pevně věříme,
že veřejné projednání budeme moci
uspořádat v prvních měsících roku
2021.
Martin Dymáček
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Martin Dymáček, Marie Srbová, Petr
Mixa, Jakub Strnad.
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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
Rekonstrukce obecních bytů
Mohu s úlevou napsat, že je již hotovo.
Termín dokončení byl dodržen, stejně
tak vysoutěžená cena nebyla překročena. Do bytů nezatéká, žádná ze zásuvek
není vyhořelá, obklady nejsou odpadlé, podlahy nevržou. Byty nyní splňují
bezpečnostní standardy, na které jsme
všichni zvyklí.
Veřejné osvětlení
Dokončeny byly opravy závad veřejného
osvětlení, které odhalila pravidelná revize. Aktuálně probíhá očištění sloupů VO
od vegetace, která mnohde velmi stíní.
Na Červené Skále byla provedena oprava
VO na pozemcích SUDOPu, věřím že se
nyní v této lokalitě již bude svítit bez problémů. S platnou revizní zprávou jsme
ochotni toto VO převzít do správy. Byla
také osazena lampa na zastávku Husinec,

rozcestí, abychom zvýšili bezpečnost při
čekání na autobus.
Odpady
Musím všem poděkovat, za ukázněnost
při třídění. Valná většina vytříděného
odpadu je správně uložena do patřičné
popelnice, ač výjimky potvrzují pravidlo.
K sídlišti jsme nechali dodat další popelnici na sklo, letos se skla vytřídí opravdu
velké množství. Kontejnery na sběr šatstva jsou hojně plněny, což mě ve vztahu
k charitativnímu účelu těší. Připomínám,
že poslední letošní svoz bioodpadu, tedy
„hnědé popelnice“ byl 23. 11. 2020. Celoročně lze uložit bioodpad do kontejneru
na dvoře OÚ, či si objednat na OÚ mimořádný svoz z Vámi určeného místa.
Pro bezpečnost nás všech je okolí sběrných míst pravidelně technickou četou
kontrolováno a uklízeno.

Bezpečnost
I letos budu apelovat na bezpečnost.
Prosím, dbejte pečlivosti při ochraně
svého majetku, nenechávejte volně
odložené věci. Dívejte se kolem sebe
a jestliže pojmete podezření na nekalou činnost, oznamte ji na linku
Obecní policie Zdiby 774 986 014
nebo na Policii České republiky, linka
158. Technická četa naší obce provádí
údržbu zeleně tak, aby ubylo co nejvíce tmavých koutů a veřejné osvětlení vaší bezpečnosti napomáhalo.
Dovolím si připomenout, že nejvyšší
dovolená rychlost v obci je 50 km/h.
Nezapomínejte na zvýšený pohyb
dětí, které nemusí být v šeru viditelné.
A kolize se sousedovým dítětem není
to, co bychom chtěli v naší obci vídat.
Děkuji.
Tomáš Pfeifer

TOPNÁ SEZÓNA A ZLEPŠOVÁNÍ
KVALITY OVZDUŠÍ
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Přichází zima a topná sezóna je v plném proudu. Právě emise plynů vzniklých spalováním v plynových kotlích
a v kotlích na tuhá paliva jsou jedním
z významných znečišťovatelů ovzduší.
Znečišťování ovzduší spalováním tuhých paliv by měl redukovat zákaz provozu kotlů na tuhá paliva emisních tříd
1 a 2 platný od 1. 9. 2022 (od roku 2022
budou moci být v provozu pouze kotle
na tuhá paliva, které splňují minimálně
3. emisní třídu, zpravidla se jedná o kotle s datem výroby po roce 2000, zákaz

se dále netýká zdrojů tepla určených
pro přímé vytápění místa instalace).
Přesto existují kroky, které můžeme
učinit již dnes a snížit tím emise zdraví
škodlivých látek z našich domácností.
Mezi tyto kroky patří pravidelná revize
spalinových cest (pozor na falešné kominíky, doporučujeme vybírat buďto
prověřené řemeslníky nebo z databáze cechovní organizace Společenstva
kominíků ČR), používání správného
druhu paliva, správný provoz zdroje
tepla. Všechny tyto kroky mohou při-

spět k vyšší účinnosti i vyšší životnosti
zdroje tepla a zároveň snižují požární
riziko. Například spalováním dřeva

kvality vzduchu například tím, že omezí
využívání svých automobilů a přejdou
na bezemisní způsob dopravy (zejména

cyklo a pěší). Naše obec není tak velká,
aby bylo potřeba jezdit po ní autem.
Adam Pešek a Michal Horák
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s vnitřní vlhkostí nižší než 20 % lze docílit vyšší výhřevnosti (není spotřebována energie na odpar vody), nižšího
zanášení spalinových cest a tím zvýšení
životnosti zdroje tepla.
Dalším krokem k výraznému snížení
emisí zdraví škodlivých látek je kompostování nebo odvoz vlhkého rostlinného materiálu (zejména listí), který
je tak často spalován na otevřených
ohništích. Proto raději upřednostněte
bezplatný svoz bioodpadu provozovaný obecním úřadem před spalováním
na zahradě. I lidé nevyužívající kotel
na tuhá paliva mohou přispět k zvýšení

ROZ P O Č E T O B C E P RO RO K 2021
Příprava návrhu rozpočtu pro rok
2021 je za námi. S ohledem na pandemii a změny, které byly avizovány
v daňové oblasti (a které budou mít
výrazný dopad do příjmové stránky
obce), jsme se zastupiteli přistupovali k výhledu na příští rok s rozvahou
a opatrností, nikoli však s pesimismem.
V letošním roce se nám vedle pravidelných a očekávaných příjmů podařilo na základě uzavřených smluv
se stavebníky přivést do obecního rozpočtu cca 2 400 000 Kč, a dále pak získat dotace ve výši 1 800 000 Kč, které
pokryly rozsáhlé vnitřní opravy školy
(staré budovy). Celkem se nám tedy
nad rámec běžných příjmů podařilo
vylepšit obecní rozpočet o více než
4 200 000 Kč a v tomto duchu hodláme
pokračovat i nadále. Právě proto ale
nesmíme zapomínat, že tyto prostředky nemají sloužit na pokrytí běžných
provozních nákladů obce, ale musí být

investovány zpět do obce v podobě jejího rozvoje.
Proto pokud to jen trochu půjde,
budeme usilovat o pokračování prací
na přípravě projektových dokumentací. Bez těch se rozvoj naší obce jednoduše neobejde a my musíme udělat vše
proto, abychom měli co nejdříve k dispozici projekty a mohli žádat o dotace.
Z tohoto důvodu je rozpočet pro
rok 2021 navržen jako schodkový, přičemž jeho velká část je určena právě na investice. Celkově
počítáme s příjmy 27 600 000 Kč, výdaji ve výši 33 950 000 Kč a schodkem
6 350 000 Kč. V zásadě jedna třetina
výdajů (konkrétně 11 150 000 Kč) jsou
výdaje na investiční akce a na přípravu projektových dokumentací. A jelikož je většina investičních výdajů
(6 910 000 Kč) podmíněna získáním
jednorázových dotací a bez jejich
získání k realizaci nedojde, můžeme
v zásadě říci, že se nám i za stávajících

nelehkých podmínek podařilo připravit vybalancovaný rozpočet.
Mezi investice, které jsou podmíněny získáním dotace, patří například
realizace chodníku v ulici Hlavní, příprava projektové dokumentace na tělocvičnu a hasičskou zbrojnici (kde již
máme dotaci prakticky schválenou), či
plánovaná výsadba stromů.
V plánu pro příští rok jsou dále
rozsáhlé opravy veřejného osvětlení, příprava projektové dokumentace
na přístavbu ZŠ a MŠ Husinec, která rozšíří kapacity školy o 3 kmenové
třídy a kabinet, dále projekt na komunikaci a chodníky v ulici Nad Údolím
s ohledem na plánovanou výstavbu
v této lokalitě, nebo například projekt
na zobytnění půdy a bezbariérový přístup obecního úřadu. Věříme, že jdeme
správným směrem a že díky takovémuto rozpočtu zvládneme i v příštím roce
pokračovat v rozvoji naší vesnice.
Veronika Kristová a Martin Dymáček
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PROJEKTY A VZHLED OBCE
Bilance 2018–2020
Dva roky funkčního období jsou za námi. Dovolíme si proto krátké ohlédnutí. Přinášíme přehled důležitých projektů, které byly
realizovány nebo na svou realizaci teprve čekají. Rádi bychom Vás informovali o jejich aktuálním stavu a našich dalších plánech.
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ZŠ a MŠ Husinec-Řež
V roce 2018 jsme začínali se třemi variantami studie tělocvičny. Stál před námi
výběr jedné z nich. Během dvou let jsme
tuto studii s ohledem na nutnost navyšování kapacit ZŠ a MŠ rozpracovali. Výsledkem je studie komplexního rozšíření
školy. V této studii je škola pojímána jako
jednotný školní areál. Důležitá pro nás
byla nejen nutnost rozšiřování kapacit
školy a zázemí pro školní personál, ale též
vizuální stránka celého objektu. Nechtěli
jsme, aby byla škola slepencem několika
přístaveb, ale aby svým výsledným vzhledem i celkovou koncepcí působila jako
jednotný školní areál, který bude plnit nejen funkci vzdělávací, ale bude zábavným
zázemím pro děti, které v něm budou nacházet spoustu inspirace a vyžití. Tato studie vychází z pracovní demografické prognózy obce Husinec, se studie kapacitních

možností rozšiřování ZŠ a MŠ Husinec,
mnoha konzultací s odborníky a pravidelných pracovních porad.
• Rok 2018 – studie proveditelnosti tří
variant tělocvičny
• Rok 2020 – studie jednotného areálu
ZŠ a MŠ s tělocvičnou a novými kmenovými třídami; je vysoutěžena a zadána
příprava projektové dokumentace na tělocvičnu, je vysoutěžena a zadána příprava projektové dokumentace na přístavbu
3 kmenových tříd, 1 kabinetu a šatny.
Rekonstrukce a revitalizace stávající
budovy školy
Vedle projektů na rozšiřování kapacit
ZŠ a MŠ byly v tomto roce provedeny
též rozsáhlé opravy stávající budovy.
Ať už se jednalo o hydroizolaci budovy,
rekonstrukci sociálek, opravu vzduchotechniky v nové přístavbě, zbudování

sborovny pro pedagogy, zbudování jazykové učebny či došlo k výměně ventilů a rozsáhlé revizi a k opravám topení
a rozvodů vody.
Lesní mateřská školka Sovička
V roce 2019 manželé Civínovi nabídli
obci k odkupu lesní zahradu. Nápadů
na to, co v ní pro naše občany zbudovat,
bylo mnoho. S ohledem na dlouhodobý
problém nedostatečných kapacit naší
MŠ vzniká proto na tomto pozemku
i přes všechna opatření a nouzové stavy
státní lesní školka Sovička.
V září 2020 zahajujeme její provoz
a kapacity naší MŠ Husinec-Řež tak navyšujeme ze 49 na 65 dětí.
Hasičská zbrojnice a zázemí technických služeb
• 2018 – převzali jsme hotovou studii

Participativní rozpočet – alej vs. zvon
• 2019 – byl spuštěn pilotní projekt participativního rozpočtu.
• 2020 – letos máme hotový nejen nový
zvon do kapličky, ale s Vaší podporou
její úplnou rekonstrukci.
• Výsadbu aleje, kterou nebylo možné
realizovat na Hlinkách, nahradíme výsadbou nových stromů v rámci získané
dotace začátkem příštího roku.
Osázení a rekultivace veřejných míst
Myslíme na veřejnou zeleň a úpravu
prostranství. Byla zrekultivována místa v naší obci jako posezení v Husinci u řeky Vltavy, svah u samoobsluhy,
dosázena a zrekultivována zeleň podél
cest, v neposlední řadě nesmíme zapomenout na rekultivaci plochy pod
hospodou, která nyní slouží spolkům,
společenským akcím i jednotlivcům pro
vyžití a odpočinek.
V roce 2019 jsme pořídili pozemek
pod školou. Nyní probíhá rekultivace
a připravujeme projekt na jeho úpravu
v rámci vypsané dotace ministerstva pro
místní rozvoj na obnovu míst pro sport
a odpočinek.
Popelnicová stání
Pustili jsme se do budování popelnicových stání. První budou stát u školy a v Husinci, další pak Nad Údolím
a také u vjezdu do obce za Sarnií.

Doplnění sportovních prvků
Díky Vašim podnětům a nápadům jsme
doplnili v naší obci sportovní prvky,
které obzvlášť v této době jistě mnozí
ocení. Určitě bychom se tímto směrem chtěli ubírat i nadále. Budeme rádi
za Vaše podněty.
Obecní byty
Byly zrekonstruovány dva obecní byty
z důvodu jejich havarijního stavu. Děkujeme všem obyvatelům bytového
domu Nad Údolím 125 a 126 za trpělivost. Byty byly k 1. 11. předány nájemníkům. Od nového roku dojde k úpravám nájemních vztahů a navýšení cen
nájmu s ohledem na provedené opravy.
Věříme, že opravy zvýšily velkou měrou
bezpečnost bydlení všech obyvatel této
bytovky.
Co padá a co je naopak nově v běhu?
• Tělocvična u manželů Pšeničkových
Tímto bychom chtěli v první řadě velmi poděkovat manželům Pšeničkovým
za nabídku prostor. Po roce společného
úsilí, práce a zvažování všech možností
a variant projektu, konzultacích na hygieně a úřadech nakonec od realizace
za finanční podpory obce bohužel musíme odstoupit. Důvodem je finanční
náročnost celého projektu. O to více se
budeme snažit sunout vpřed projekt výstavby tělocvičny u školy.

• Zobytnění půdy obecního úřadu
a jeho bezbariérovost
V souvislosti s projekčními pracemi,
které jsou v běhu a zahrnují hasičskou
zbrojnici a nové zázemí technických
služeb, se pouštíme do studie zobytnění půdy obecního úřadu a zbudování
bezbariérového přístupu do OÚ. Opět
zde chceme všechny práce a úpravy pojímat komplexně. Pokud nyní pracujeme na projektu nové hasičské zbrojnice
a zázemí pro TS, které budou měnit
dispozice dvora OÚ, zázemí pro odpad, parkovací stání apod, je důležité
pojmout tento prostor jako jednotný
funkční celek. Přemýšlíme nad novou
úpravu celého prostranství kolem OÚ,
jeho bezbariérovosti a možnosti využití
pro komunitní účely. Nyní jsme ve fázi
přípravy studie. Realizace by byla opět
závislá na dotacích. Aby však bylo
možné žádat, je třeba mít připravené
projekty.
Tímto bychom rádi výčet uzavřeli. Opravovat, budovat a stavět je toho
třeba v naší obci hodně. V mnoha případech je u těchto projektů možnost
finanční podpory v rámci dotací jak
ze státního rozpočtu, tak z evropských
fondů. Na ty je ale třeba být připraven.
Bez hotových projektů není možné totiž
na tyto finance dosáhnout.
Veronika Kristová,
Tomáš Pfeifer a Petr Mixa

ZASTUPITELSTVO

proveditelnosti na hasičskou zbrojnici
a zázemí technických služeb, jejímž autorem je pan Ing. arch. Pavel Geier.
• 2020 – je vysoutěžen zhotovitel projektové dokumentace a běží příprava
projektu, získali jsme dotaci na projektovou dokumentaci a žádali jsme o dotaci na výstavbu.
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PŘEDVÁNOČNÍ NADÍLKA V NAŠÍ OBCI
Těší nás, že i přes dnešní složitou dobu není nouze o dobré zprávy a v naší obci o předvánoční dárky. Získali jsme dotaci na kompostéry, které k Vám zamíří začátkem příštího roku, naši hasiči dostali novou posilu do teamu a děti vytvořily krásný vánoční
propagační materiál obce, který bude naši obec nejen dobře reprezentovat, ale třeba udělá radost pod stromečkem i Vašim blízkým.
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Kompostéry
V roce 2017 proběhl průzkum mezi
občany ohledně potenciálního zájmu
o kompostéry kvůli vypisovaným dotacím v rámci „Operačního programu
životního prostředí 2014–2020“ na kompostéry pro občany. Letos byla zřejmě
jedna z posledních možností, kdy jsme
mohli o dotaci žádat s ohledem na končící dotační období. Průzkum jsme použili jako podklad pro podání žádosti.
V červnu jsme žádost podali, tento měsíc
jsme obdrželi zprávu, že bylo naší žádosti
vyhověno. S ohledem na průzkum, který proběhl před třemi lety a rozrůstající
se obec, jsme žádali o více kompostérů.
Věříme, že se dostane ke všem, kdo potřebují. Veškerá administrace proběhne
až začátkem příštího roku. O rozdělování
kompostérů budeme informovat. A proč

kompostéry? Sníží se náklady na sběr,
svoz a skládkování směsného komunálního odpadu až o 20 % ročně, splníme
zákonnou povinnost zajistit třídění biologického odpadu a přispějeme ke zlepšení životního prostředí.
Obecní kalendář
Určitě si vzpomenete na loňský první
obecní kalendář, který pro naši obec namalovala a vytvořila referentka obecního
úřadu, Kateřina Mareyi. Tato tvůrčí myšlenka nás neopustila ani letos. Kalendář
obce Husinec-Řež pro rok 2021 tentokrát
malovaly děti z ateliéru Jarmily Králové.
Bylo opravdu z čeho vybírat a těžké rozhodovat, které obrázky pro kalendář použít. Je až neskutečné, kolik máme v naší
obci malých umělců, kteří jsou schopni
ovládat různé výtvarné techniky přes

vodové a temperové barvy, pastel, koláž,
akryl nebo dokonce královskou techniku
– olejové barvy. Kalendář slouží jako propagační materiál obce. Pokud byste chtěli
udělat radost Vašim blízkým, je k dostání
na obecním úřadě. Dětem i paní Králové
velmi děkujeme za spolupráci.
Předvánoční dárek od ÚJV Řež, a.s. pro
JSDH Husinec
Začátkem listopadu jsme slavnostně
převzali hasičský vůz, který naší obci
darovalo ÚJV Řež, a. s. Hasiči Husinec-Řež tak dostali nového parťáka do akcí
jménem TATRA 815 CAS 32 a posilují tak akceschopnost obecní jednotky
SDH. Děkujeme ÚJV Řež, a. s. a našim
hasičům přejeme hodně štěstí a málo
zásahů.
Veronika Kristová

SPORTOVNÍ DEN
Ve čtvrtek 17. září vyrazila celá místní škola a školka na hřiště, kde i letos SPŠ uspořádal
s pomocí řady akčních rodičů Sportovní den. Cílem akce bylo děti rozhýbat na čerstvém
vzduchu a umožnit jim vyzkoušet si různé sportovní disciplíny. Důraz se nekladl na výkon, ale na správné provedení cviků, naučení se novým věcem a radost z pohybu.
Odložený, ale včas
Konání Sportovního dne v květnu nám
překazila pandemie. Naštěstí jsme stihli
tuto akci uspořádat v náhradním podzimním termínu, kdy ještě byly děti ve škole
a epidemiologická opatření nebránila
shromažďování.
Rodiče se sešli v 7.00 na fotbalovém
hřišti a připravili řadu sportovních disciplín na jednotlivých stanovištích. V 8.00
už první třída začala hromadnou rozcvičkou za doprovodu veselé hudby.
Počasí nám přálo, ráno bylo sice chladno a trochu větrno, ale při sportování nám
bylo fajn.
Pestré (nejen) sportovní disciplíny
Po rozcvičce a běhu se každá třída rozdělila na menší skupinky, které si během

dopoledne prošly disciplínami na mnoha
stanovištích.
Děti si vyzkoušely běh na 500 m, sprint
na 50 a 100 m, člunkový běh, překážkový
běh, opičí dráhu obratnosti, hod míčky
na cíl, hod medicinbalem, výskoky, kotouly, skok z místa, přeskoky přes švihadlo,
střelbu ze vzduchovky, baseballové odpaliště a novou disciplínu – rytmické cvičení
na trampolínách – zapůjčených z tělocvičny Osmička.
Sportovní stanoviště doplnila i stanoviště vědecká. ÚACH AV ČR, v. v. i., se stánkem ve tvaru boranové molekuly nabídl
prostor k oddychu, kde si děti vytvořily
modely z bonbónů. Vladimír Semián s
Dušanem Poklopem z ÚJF AV ČR, v. v. i.,
připravil stanoviště s nejrůznějšími kladkostroji a houpačkami, kde si děti vy-

Díky všem!
Organizace sportovního dne běžela hladce, neobešla by se však bez přispění řady
dobrovolníků a bez podpory pedagogů,
obecního úřadu a sponzorů.
Těm všem je potřeba poděkovat: Tomáši Burianovi za organizaci akce, Milanu
Vokatému za koordinaci pohybu na sportovišti, dále všem, kteří zapůjčili pomůcky
nebo zorganizovali jejich dovoz, vystavěli
disciplíny a zapojili se do cvičení přímo
na hřišti – Lence Srbové, Anně Červenkové, Magdě Frýbortové, Lence a Petrovi
Mixovým, Anně Mackové, Radce Vokaté, Lence Řápkové, Markétě Skřípalové,
Zuzaně Kotkové, Martinu Ledvinkovi,
Filipu Blahušovi, Evě Sýkorové, Markétě
Pancové, Janě Miléřové Tereze Davidové, Martině Grošupové, Silvii Švarcové –
za ozvučení Zbyňkovi Kocurovi, za fotodokumentaci Markétě Jahodové a mnoha
dalším, kteří přiložili ruku k dílu při přípravě sportoviště ráno cestou do práce.
Díky patří ÚJV Řež, a. s., za finanční
podporu a technické četě za dovoz a instalaci stanů, lavic a stolů zapůjčených
OÚ. A nemůžeme opomenout hospůdku U hřiště, kde měli účastníci k dispozici po celou dobu hygienické zázemí
a kde se mohli organizátoři a pedagogové občerstvit.
Anna Macková

ŽIVOT V OBCI

zkoušely působení sil na tělesa. Nakonec
všichni malí účastníci dostali medaile
za absolvování sportovního dne a dárečky
od ÚJV Řež, a. s.
Děti se báječně bavily, zkusily si řadu
nových věcí a dospělí oprášili své sportovní dovednosti, případně předali dětem, co
všechno umí. Spokojené byly i paní učitelky, které neváhaly si některé disciplíny
vyzkoušet.
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Slavnost vysvěcení a instalace nového
zvonu do řežské kapličky sv. Václava
odsunuly covidové události. Výroba
nového zvonu byla finančně podpořena v rámci akce Participativního rozpočtu 2019 a díky veřejné sbírce. Nový
zvon nahradí dosavadní, který kvůli
vážnému poškození už předlouho nemohl plnit svou hlavní roli – zvonit.
21. října 2020 do poledne, byl starý
zvon odborně sňat zvonařem panem
Manouškem. Tomu byla také svěřena výroba a instalace zvonu nového.
Dosloužilý zvon bude uložen na obecním úřadu. O jeho pozoruhodných
osudech se dočteme na několika místech nedávno znovunalezené kroniky
sv. Václava. Pojďme se s nimi v několika dílech seznámit.
Kronika kaple sv. Václava:
Za II. světové války sebrali Němci zvonek z obecní věžičky u Nováků v Řeži
a z hasičské zbrojnice v Husinci v celkové váze 25 kg kovu skupiny A. Pokusy o vrácení se nezdařily a nové zvony
se toho času nevyráběly. Co by to bylo
za věžičku bez zvonečku, a tak v této
tísni byl nám darován lodním kapitánem Struhou z Řeže zvonek nazývaný
„partyzán!, který tajně za války z Ham-
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STŘÍDÁNÍ GENERACÍ ZVONŮ
V ŘEŽSKÉ KAPLIČCE
burku přivezl a odvážně zachránil před
rozbitím a zničením v měďárnách. Zvonek svěřil obecnímu zvoníkovi p. Novákovi, který neméně odvážně jej zakopal a před revolucí se snažil jej pověsiti
v noci ze 4. na 5. května a obecní věžičku před okny. Pokus se nezdařil, neboť
byla velká tma a v těsné blízkosti v tzv.
ovčinci byli ubytování němečtí vojáci.
Zvonek měl zahájiti revoluci, ale jeho

Druhý den časně zrána před slavným
svěcením v ranní rose otiskují se stopy
osamělého chodce. To jde náš známý
p. Pleticha ke kapličce, sahá po provazu,
zvoní první klekání. Krajinou před probuzením ještě setmělou vyskakují světla v oknech jak jiskry z popela a první
červánky zbarvují obzor. Velebný hlas
zvonku nese se okolím, do domů, vil
a chat a usazuje se v srdcích.

hlas zazněl poprvé až dne 11. 5. 1945
při pohřbu padlého dobrovolníka Revoluční vojenské jednotky Jos. Štěpančíka,
který padl při výstřelu protipancéřové
pěsti v boji s německými štáby stíhacích
oddílů protipancéřových.
Na věžičku řežské kapličky byl zvonek zavěšen až na sv. Václava ‘46.

Zápisy v kronice udělal velmi pravděpodobně kronikář Karel Dachovský
na sklonku 40. let minulého století.
V příštích číslech Zpravodaje se ještě k osudům zvonu Partyzán, před jeho
příchodem do Řeže a po jeho umístění
v kapličce sv. Václava, vrátíme.
Daniel Münich

Vánoční stánek před
svým domem
Řež a Husinec v neděli 6. 12.
od 14 do 18 hodin
Máte doma nepotřebné ozdoby a věci
s vánoční tématikou, které je Vám líto
vyhodit, vyrábíte vy nebo vaše děti něco,
co by se mohlo druhým hodit jako dárek, pečete hodně vánočního cukroví?
VYNDEJTE DRUHOU
ADVENTNÍ NEDĚLI ODPOLEDNE
PŘED VÁŠ DŮM
KASIČKU A VÁNOČNÍ STŮL
SE VŠÍM, CO MŮŽE UDĚLAT
RADOST DRUHÝM.
Při procházce obcí si druzí za dobrovolnou částku do kasičky odnesou,
co je potěší.
Chcete-li se zúčastnit se jako trhovci, napište na e-mail:
adventnitrziste@seznam.cz
vaši adresu, ať jste k nalezení v mapce pro návštěvníky tržiště. Mapka se
stánky bude ke stažení na webu obce
a na facebooku. Pokud nemáte chytrý
telefon a ani možnost si mapku stáhnout a vytisknout, domluvte se dostatečně včas s paní Petrou Novotnou
z OÚ, připraví Vám ji.
Prosíme o dodržování všech karanténních opatření, která jsou v platnosti.
Děkujeme a přejeme hodně radosti při
nedělní procházce obcí!
Jana Münzbergerová a Radka Vokatá

A D V E N T, Č A S P Ř Í C H O D U
Jménem správce kaple sv. Václava v Řeži
chci poděkovat všem, kdo se jakýmkoli způsobem podíleli na její obnově a na pořízení nového zvonu. Aby
se dílo podařilo, vždy záleží na dobré
spolupráci lidí či institucí. Velmi si vážím spolupráce s obcí Husinec-Řež, ale
i hledání a nalezení staré kroniky a započetí psaní nové. Sbírka a sponzorské
dary (ještě jednou díky za ně!) by nebyly
úspěšné, kdyby organizátoři nevysvětlili
jejich smysl a neoslovili vás jednotlivě.
S dobrou vůlí se podařilo dořešit majetkoprávní vztahy. Velkou přidanou hodnotou byla svépomoc, na které se mnozí
občané podíleli.
Vše už je uděláno, vše už je hotovo
a zbývá „jen“ požehnat, zavěsit, a především rozeznít nový krásný zvon. To však
současná epidemiologická situace nedovoluje. Pro mnohé určité zklamání, ale
zároveň zdroj naděje – ačkoli budoucnost je (vždy) nejistá, můžeme zvednout
hlavu a nechat rozeznít naše srdce.
Nastává advent, doba, v které se prolíná úzkost s nadějí. Sklíčenost přichází
už s tím, že dne a světla ubývá. A kolem
nás může ubývat i dobrých zpráv. Naději nám však dodává zkušenost, že přijde
okamžik, kdy se postup noci zlomí. Ten

okamžik toužebně vyhlížíme. I malé
světélko dokáže prozářit velkou tmu.
O této zkušenosti nám vypráví příběh
adventu, v jehož závěru je očekáváno
narození Spasitele. Je to vlastně příběh
lidstva a nás samých.
V kostele při liturgii či na výzdobě
adventního věnce se užívá fialová barva,
tedy barva kajícnosti, sebezpytující barva meditace. Advent je dobou, která připomíná, kam se člověk dostal od doby,
kdy se dopustil vzpoury proti Božímu řádu – došel až do hluboké, temné
a chladné noci. Jediné, co mu zbývá,
je nepatrná jiskřička naděje, že Láska,
Dobro a Pravda zvítězí. Tuto jiskřičku
světla a naděje v sobě ztělesňuje malé
bezbranné dítě, o kterém je řečeno, že
je Bůh a že je zachráncem, milosrdným
a nadmíru shovívavým. Vánoce, které pak přijdou, jsou nejenom velikým
překvapením, ale i úžasnou úlevou. Vánocemi, dnem Kristova narození, plně
začíná nový příběh.
Přeji nám všem, ať po adventu prožívaném v naději přijdou Vánoce, kterým
sluší uskromnění, ale o to větší míra lidské sounáležitosti.
P. Kamil Vrzal
správce římskokatolické farnosti

ŽIVOT V OBCI

NETRADIČNÍ
ADVENTNÍ
TRŽIŠTĚ
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ŠKOLA A ŠKOLKA

L E S N Í M AT E Ř S K Á Š KO L K A S OV I Č K A
Lesní školka Sovička je plnohodnotnou
alternativou k tradičnímu předškolnímu
vzdělávání. Klademe důraz na pobyt dětí
v přírodě a vzdělávání mimo učebny, přímo v prostředí přírody. Odpočinek dětí
probíhá v maringotce. Zde máme také
uložené náhradní oblečení a pomůcky
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na ven. Děti tráví většinu dne venku,
do zázemí si chodí zpravidla jen odpočinout v době po obědě. Vybavení dětí následuje rčení: „Není špatné počasí, pouze
špatné oblečení.“. Jsme pod kontrolou
České školní inspekce a Krajské hygienické stanice. Jako průvodci ve školce
jsou 2 kvalifikovaní pedagogové.
Stejně jako kamenné mateřské školy
tak i naše Lesní mateřská škola Sovička
je v provozu, i když je situace v České
republice ztížená epidemií. S dětmi
oslavujeme různé slavnosti – např. podzimní rovnodennost, den stromů, Svatý Martin apod. Vždy máme pro děti
týdenní program připravený na dané
téma, aby byl pro děti zajímavý a co
nejvíce si z něho odnesly. Vytváříme
s dětmi různé výrobky např. z listů, kaštanů a žaludů. Neopomíjíme i dohlížet
na správný úchop pastelek. Jemnou
i hrubou motoriku trénujeme každý

den. Teď v podzimním období se hodně
věnujeme i úklidu zahrady a přípravou
na zimu.
Vidíme u dětí i rodičů spokojenost,
a to je pro nás největší odměna. Naše
práce není totiž práce, je to naše radost.
Jana Jelínková a Magda Frýbortová
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ŠKOLA A ŠKOLKA

ROZHOVOR

ROZHOVOR S KLAVÍRISTOU JIŘÍM HOLEŇOU
Představujeme Vám našeho souseda, klavíristu a profesora Pražské konzervatoře, pana Jiřího Holeňu z Husince. Jako sólový či
komorní hráč vystupoval ve většině evropských zemích, v severní Americe, Alžírsku, Libanonu a Japonsku. V Českém rozhlase má
natočeno více než 50 sólových a komorních nahrávek. V Národním divadle se prezentoval sólovým klavírním partem z děl Leoše
Janáčka v inscenaci choreografií Jiřího Kyliána Návrat do neznámé země. Dlouhodobě spolupracoval s Kühnovým dětským sborem, violoncellistou Martinem Škampou a řadou koncertních umělců.
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• Pane profesore, moc Vám děkuji, že
jste si na mne udělal čas. Vy jste měl
muzicírování v rodině? Po kom jste
zdědil umělecké nadání a kdo vedl vaše
první kroky k hudbě?
Byl to jednoznačně můj dědenek (Gustav Pivoňka, pozn. red.), jak jsem mu
říkal, z matčiny strany, který byl význačnou hudební personou na Moravě jakožto Janáčkův žák na varhanické
škole v Brně a posléze ředitel hudební
školy Žerotín, pedagog na Palackého
univerzitě v Olomouci a též pětapadesát let regenschori na Dómě Sv. Václava,
kde též uváděl význačná kantátová díla.

V mém útlém věku poznal, že s mých
sluchem to není úplně normální a že by
se s tím mělo něco dělat a on určil další
moje směřování hudební.
• Jak jste se ke hře na klavír dostal
a v kolika letech jste se na něj začal učit
hrát?
Se školní docházkou jsem začal hrát
na klavír, a protože jsem rodák z Jablonce nad Nisou, tak tam jsem chodil
do hudební školy. Měl jsem výborné pedagogické vedení, navíc ještě korigované právě mým dědenkem, kterému jsem
musel vše zahrát, co jsem se kdy naučil.
A on mně to posvětil. Takže od mala

jsem směřoval k budoucí profesi. Je fakt,
že v rámci dětství jsem fotbalu moc nenahrál, i když by mě to bavilo, čas byl
trošičku omezován cvičením na klavír.
• Říkáte, že jste začal ve školním věku,
takže to znamená že si dětské prsty
s klaviaturou poradí?
Dítě si poradí s klaviaturou velmi
brzo. Nejen s klaviaturou, ale s každým nástrojem. Velikost prstů v tomto
nehraje roli, i v budoucnu v dospělosti. Můj profesor Páleníček měl krátké
tlusté prsty a člověk by vůbec netušil,
že by s nimi zahrál Brahmse nebo
Beethovena.

ROZHOVOR

• Jako rodák z Jablonce nad Nisou jste
po maturitě začal studovat na hudební
fakultě Akademie múzických umění. Kdo
vás učil a jaké byly jeho metody?
To bylo podle mě trošičku „vyhnaný práškama“. Rodiče chtěli, abych odmaturoval
a byli zásadně proti tomu, abych dělal
konzervatoř. Ale tenkrát nebylo gymnázium, ale jedenáctiletka. Byl jsem ve třetím
ročníku, bylo mi 16 let, a dělal přijímačky
na Akademii. Což bylo naprosto neuvěřitelné v době, kdy tam ostatní chodili v devatenácti. Ale potom v prvním ročníku
jsem spadnul na dno, protože se ukázalo,
že jsem něčím oslnil, ale nemám základy.
Právě proto jsem u profesora Páleníčka
půl roku dělal jen technická cvičení Alfreda Cortota bez možnosti zahrání si skladby. Zvedal jsem a roztahoval prsty – bylo
to strašný. Já tenkrát hrozně nadával, ale
dodneška jsem za to vděčný, protože jsem
se odrazil od dna. Kdybych tím neprošel,
tak bych dopadl špatně.
• Po ukončení studií jste začátkem sedmdesátých let působil jako pedagog na Vojenské hudební škole v Roudnici nad
Labem. Zároveň jste zde absolvoval základní vojenskou službu. Jak to šlo skloubit dohromady?
No bezvadně. To bylo nejkrásnější období
po dlouhá léta. Dostal jsem tenkrát nabídku, abych nastoupil do Roudnice, kde
jsem si jako voják odbyl roční prezenční
službu, a pak jsem tam zůstal ještě dva
roky jako civil. Ale už v době vojny jsem
měl tu benevolenci, že mě vedení pustilo,
když jsem měl mít nějaký koncert, což
bylo unikum.
• Od roku 1973 jste pedagogem na Pražské konzervatoři. Jak se tato škola proměňovala v průběhu let?
Ano, potom jsem nastoupil na Pražskou
konzervatoř a od té doby jsem tam vydržel

47 let, a to je na jednoho zaměstnavatele
ažaž. Zažil jsem tam šest ředitelů. S prvním ředitelem Tausingerem jsem vycházel
ohromně, takže začátky byly dobré. Těžší to bylo hlavně v problematičtější době
osmdesátých let, kdy se házely klacky pod
nohy. Ale řekl bych že posledních dvacet
pětadvacet let to je zase dobré.

VĚTŠINU SKLADEB,
KTERÉ JSEM HRÁL
V PREMIÉRÁCH, JSEM
NATOČIL I DO ROZHLASU
• Do povědomí veřejnosti jste se zapsal
mimo jiné tím, že jste v premiérách uváděl díla soudobých českých skladatelů.
Znamená to, že jste je často znal osobně?
Jak vypadá pak taková spolupráce mezi
autorem a interpretem?
No jasně, no samozřejmě. Začalo to tím,
že jsem hrál skladby svých kamarádů,

svých spolužáků. Hrál jsem je poprvé,
tedy v premiéře. Hrál jsem to rád, oni
byli rádi, že mají interpreta. Spolupráce
přicházela také přes tehdejší Svaz skladatelů a koncertních umělců, který mě
už měl v určité gesci a nabízel mi, když
byla nějaká skladba k provedení, zda se
ji chci naučit. Naučil jsem se tím pádem
rychle se učit. Mělo to výhodu – jednak
hrál jsem to první, věděl jsem, že teprve
po mně se to bude ukazovat, jak se to má
hrát, a za druhé – byla velká naděje, že se
to natočí do rádia. Takže většinu skladeb,
které jsem hrál v premiérách, jsem natočil
i do rozhlasu.
Také vidím výhodu, že ten autor skladby je ještě žijící, nemusíte jen dešifrovat
notový zápis…
Naopak! Interpreti říkají, nejlepší autor
je mrtvý autor, protože vám do toho nemá
co vyprávět. (smích) Ale většinou nedošlo
až na dvě tři výjimky k nějaké neshodě,
většinou jsou rádi.
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• V roce 2000 jste vedl mistrovské kurzy
české komorní hudby v Helsinkách na Sibeliově akademii. Co Vám přinesla tato
zkušenost?
To byly tenkrát Master-Classy, které bych
bral spíše jako okrajovou záležitost. Byl
jsem rád za tuto příležitost, která je zásluhou dcery Andulky, která tam v té době
byla na stáži. Takže jsem tam učil a bylo
to před Vánoci a tenkrát to bylo pro mě
depresivní období, protože ve tři hodiny
odpoledne tam byla tma a v devět ráno,
když jsem začal učit, byla stále ještě tma.
(smích)
• Jak jste se dostal do Husince?
Naprosto náhodou. Šlo o nabídku, se kterou přišla realitní kancelář po několika
pokusech o přestěhování se v Praze. Nikdy jsme tady v těchto končinách předtím
nebyli a ani neměli konexe.
• Jak se Vám líbí v Husinci, a jak vás vaše
bydliště v hudbě inspiruje?
S manželkou (paní Jana Holeňová je publicistka a taneční teoretička, pozn. red.)
jsme tady již 26 roků, takže se počítáme
za domorodce. Když si sednu a podívám
se na Vltavu a na Levý Hradec, tak nemůže být nic hezčího. A když člověk pracuje,
tím myslím cvičí na klavír, a jsem vlastně
v přírodě, tak únava je poloviční proti
tomu, kdy jsme bydleli v centru Prahy, kdy
ty čtyři stěny na mě opadaly. Kdežto tady
přestanu hrát a jsem venku v přírodě. To
je naprosto neuvěřitelné a k nezaplacení.
• Které zahraniční a české skladatele
byste uvedl jako blízké? Můžete naopak
jmenovat skladatele, jejichž hudba vás
neláká a neoslovuje?
Byla by to jednoznačně česká tvorba první
poloviny dvacátého století, které jsem hrál
nejvíc, které jsem natáčel. Byl jsem hrdý
na to, že mého Martinů si vybralo vydavatelství Panton jako péefko, které dávalo

jako prezenty. Takže z české hudby hlavně
Janáček, Martinů, které jsem hrál za celý
svůj život nejvíckrát. Potom všeobecně
dvacáté století, živila mě, jak jsem říkal,
soudobá muzika. A co by se vztahovalo
k tomu problematičtějšímu – nikdy jsem
nepotřeboval Chopina. Ne že bych nebyl
romantik, ale raději jsem jej přenechával
někomu jinému. (smích)
• Jaký byl nejlepší klavír, na který jste
hrál?
Byl to zřejmě nějaký Steinway. Úžasné
Steinwaye jsem zažil v Japonsku s Kühnovým dětským sborem. V obrovských sálech byl jeden nádhernější nástroj než
druhý, stejně tak sály samotné byly mimořádné, na rozdíl od nás. Ale samozřejmě
Rudolfinum je Rudolfinum. Neříkám,
že jsem tam byl denním hostem, ale hrál
jsem tam jak sólově, tak s orchestrem
i komořinu. Akustika Rudolfina – kde to
inspiruje od pódia až po poslední řadu –
to, co se zvukově vrací, tak to je neopakovatelné. A proto si myslím, že Česká
filharmonie pořád v Rudolfinu hraje a má
odtud vynikající nahrávky.
• Jak hodnotíte úroveň dnešních klavíristů?
Neuvěřitelná. Úžasná. A už to trvá nějakou dobu. Noví absolventi, to jsou hotoví
lidi, co jsou schopni hrát na velkých pódiích. A opravdu rád a často poslouchám
mladou generaci.
• Hudební nadání se projevilo též u vašich dětí, které jsou absolventi pražské
HAMU. Na jaké nástroje hrají?

Starší Honza je cellista v České filharmonii a Andulka, dnes už Červenková, je
první hobojistkou v orchestru Národního
divadla.
• S vašimi potomky tvoříte Airedale trio.
Odkud vznikl název? Jakou hudbu se svými dětmi hrajete?
Název vznikl podle našeho psa (erdelteriér, pozn. red.). Když děti skončily školu,
tak jsme hráli poměrně dost. Skladatelé
pro nás psali, většinou na objednávku,
a tím se naplňovalo naše komorní cítění.
Postupně se hraní pochopitelně utlumilo,
protože každý máme svou profesi a své
povinnosti. Ale ve své době jsme hráli dost a máme nahrávky. Dokonce jsme
jednou hráli v Řeži, asi před deseti lety
v Polepšovně ducha. Byl to vůbec první
koncert vážné hudby v Řeži a docela se to
tenkrát líbilo.
• Jaké jsou výhody či nevýhody rodinného hudebního ansámblu?
Naprosto rovnocenné členství. Tam neexistuje otec a děti. Tam naopak možná
jsem já ten, který je nejvíc upozorňován
na chyby. (smích)
• Jak jste vedl své děti k hudbě? Co byste
doporučil ostatním rodičům? Co dělat –
nedělat?
Takové rady by byly určitě všechny špatně.
Musí to nějak přirozeně vyplynout. U nás
to řekl bych u obou dětí tak bylo. Rozvíjely se poměrně samostatně, samozřejmě
s určitou korekcí. Tím myslím korekcí
muzikantskou, ne korekcí biče. Musím
s odstupem říct, že kdybych teď měl malé
děti, tak už bych to netlačil. Myslím, že
v současné době uživit se muzikou je víc
než náročné.
• Jak se ve vašem profesním životě projevila koronavirová krize?
Nikdy mě nenapadlo, abych učil na klavír
„prstoklady z domova“. To mě přijde jako

AT E L I É R J A R M I LY K R Á L O V É
I přes komplikace s opatřeními se život
v ateliéru nezastavil. Ba naopak, po celou dobu žil vůní barev. V této době
jsem si možná více než kdy jindy uvědomovala význam proslulé věty mého
profesora: „Pokud chce Bůh tvořit,
musíme mu půjčit své ruce“. Ráda bych
se s Vámi podělila o obraz „Vonící louka“, který vznikl právě v tomto období.
Pokud byste si jej chtěli prohlédnout,
je vystaven za výlohou mého ateliéru
na Červené Skále. Věřím, že v interiéru bude tvořit příjemnou dominantu,
prozáří prostor a dodá mu jedinečnost
a originalitu.
Nacházíme se v dušičkovém období
dlouhých, tklivých, nevlídných večerů.
Ráda bych Vám dala tip, jak prosvětlit
tyto dny.
Rodinné tvoření.
Užijte si sounáležitosti při malování
a pobavte se obrázky na rodinné výstavce. Výsledky jsou velmi zajímavé
a zažijete spoustu legrace.
• Malování zátiší. Dobrým námětem
může být klasické zátiší, které by se
mělo skládat ze 3 nebo 5 předmětů
(váza, konvička, hrneček, jablíčko, číše,
kniha…) Můžete si také zvolit společné
téma, například to, co máme rádi. Každý na svou čtvrtku. Ideálním médiem
jsou pastely. Přiberte na dálku babičky
a dědečky či tetičky. Nikdo ať se nevymlouvá. Vždyť naším heslem je „Každý
umí malovat!“.
• Malujte dohromady jeden obraz,
hrajte si jen tak s barvami a doplňujte
jeden druhého. Malujte společně příběhy. Vaše snažení, vaši radost z tvorby
ráda uveřejním na svých facebooko-

vých stránkách a posléze nejlepší díla
budou vystavena v ateliéru. Těšíte se
již na vernisáž takto vzniklých prací?
Já ano!
Velkou radostí pro nás všechny je
kalendář 2021 s obrázky namalovanými dětmi z ateliéru, který je možno
zakoupit na obecním úřadě. Veselé
obrázky našich talentovaných malých
výtvarníků jistě potěší každou duši.
Máme o mnoho více obrázků. Ráda
bych zapojila dětskou kresbu a malbu
také do jiných projektů. Kdyby někdo měl jakýkoliv nápad, jak zpracovat a zakomponovat tyto dětské práce do různých projektů, budu ráda
za jakoukoliv vaši pomoc. Rozzářené
oči našich malých umělců stojí za to.
V současné době díky vládnímu nařízení není možno provozovat kroužky.
Těším se, až se dveře ateliéru znovu
otevřou a já budu moci přivítat talentované děti. Pokud situace dovolí, počítám opět s letním příměstským, speciálním výtvarným táborem pro starší
děti od 10 let, tentokrát 14 dní v kuse
a další tábory rozmýšlíme.
Jarmila Králová

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

na hlavu postavené. Ale byl jsem k tomu
donucen a od března, respektive dubna,
jsem tady po Skypu učil. Mám jednu výhodu: dobře slyším a díky tomu, když někdo cokoliv zahraje, byť do telefonu, tak
jsem schopen sednout ke klavíru a opravit
mu to na fleku, aniž bych koukal někam
do not. Takže jsem se naučil takto učit
a dělal jsem to nerad, myslím, že je to jen
takové šidítko a kéž by co nejdříve skončilo.
• Na závěr otázka z předchozího štafetového rozhovoru od pana Pavla Fencla.
Pomáhá Vám láska k hudbě a styk s mladou generací zapomenout na svůj věk
jako i mně moje modely?
No, Pavlovy modely – to je samozřejmě něco jiného! U něj je velký koníček,
u mě je to profese! Já bych řekl, že určité
ovlivňování mezigenerační je vzájemné.
Jsem rád, že se ve škole setkávám s lidmi,
kde mohu vstřebávat jejich určité názory,
ale zároveň stejným způsobem je můžu
ovlivňovat sám. A zapomínat na věk?
Raději tím, že vyjedu na kole na Budeč,
plavu, hraju tenis s kamarády a v zimě
přejedu Harrachov-Jablonec na běžkách.
Tam si myslím, že je mé já, kdy chci ještě
nějakou chvilku žít normálně.
• Jakou další zajímavou osobnost byste
rád pozval ke štafetovému rozhovoru pro
příští číslo obecního zpravodaje?
Navrhuji Daniela Münicha, a co by mě
zajímalo?
• Jak ve své vzdělanosti, názorech bojuješ
s politickými špičkami na poli vzdělání,
vědy a výzkumu?
• Jak ses naučil hospodařit s časem při
své neuvěřitelné vytíženosti?
• Tvoje kolo-skládačka, na které je možné tě vídat, tě nabíjí fyzicky, psychicky
či obojí?
Markéta Skřípalová
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DOBRÝ DEN SPORTOVNÍ FANOUŠCI!
A Tým
V minulém příspěvku jsme se loučili po
vítězném zápase 2 : 5 na hřišti klecanského béčka. Dalším zápasem byl domácí
mač s týmem Sokol Nová Ves. Po poločase jsme prohrávali 1 : 2. Do druhé půle
naši borci nastoupili s nadějí na zvrat
v zápase, ale ten se nám nepovedl a konečná prohra na domácím hřišti 2 : 5 byla
zasloužená. Následoval pro nás nezvyklý
hrací den sobota a nepříjemný soupeř
Slavoj Lázně Toušeň. Ale i v druhém venkovním zápase jsme zvítězili 1 : 3. Výhra
byla překvapivá, ale zasloužená. Po dvou
domácích prohrách k nám zavítal tým
FK Radošovice. Na hřišti jsme rozpoutali
peklo a nepříjemného soupeře porazili
8 : 1. Ukázali jsme našim věrným divákům, že fotbal hrát umíme. Další neděle, další domácí zápas a další výhra 4 : 1.
Porazili jsme tým Sokol Vodochod, který
do té doby nezískal ani bod, ale tři body
za výhru přijdou vhod. Další sobotu jsme
se utkali se silným soupeřem SK Úvaly B.
Mladí hráči z Úval nás doslova uběhali.
Hráli jednoduchou hru založenou na pohybu a nakopávaných balonech za obranu. Naši chlapi si s pohybem a rychlostí
soupeře nedokázali poradit, a tak prohra
7 : 2 byla zasloužená. Na domácím zápase
s týmem AFK Nehvizdy B jsme předvedli
hrozný výkon. Měli jsme šance na deset,

dvanáct gólů, ale dali jme jich jen pět.
A když soupeř vytěžil ze sedmi šancí šest
gólů, tak naše prohra 5 : 6 byla na světě.
Nyní máme opět koronavirovou přestávku.
Stará garda
Plánovaný odvetný přátelský zápas s Milčicemi se bohužel nekonal. Zdraví je samozřejmě přednější. Doufám, že jarní
sezona bude delší a úspěšnější než jaro
a podzim 2020.
Na programu jsou následující sportovní akce: tradiční vánoční fotbalový
turnaj v klecanské tělocvičně a silvestrovský turnaj v pískovém hokeji v Husinci. Musíme počkat na rozhodnutí vlády,
zda nám umožní tyto turnaje uskutečnit.
Všem lidem přeji krásné svátky vánoční a zdravý nový rok 2021.
Stanislav Strnad
prezident klubu
Přípravka
Jen těžko se mi hodnotí průběh podzimní
části fotbalové sezóny. V září se optimisticky rozjela soutěž nejmenších, kde starší i mladší hráči přípravky stačili odehrát
pouze čtyři turnaje a opět nám vládní
opatření ukončila sezonu, při vší smůle
zrovna před pořádáním domácích zápasů.
I přes to všechno naši nejmenší borci pil-

ně trénovali a na turnajích obstáli více než
dobře, nastříleli spoustu krásných branek
a v neúplné tabulce starší přípravka obsadila páté místo a mladší krásné druhé
místo.
Budeme doufat, že opatření poleví
a brzy se vrátíme k zimní přípravě a dalším turnajům. Jak bude probíhat jarní část
je zatím ve hvězdách, ale budeme se snažit
být připraveni na rozjezd dalších zápasů.
Rád bych poděkoval všem, co se podílejí na rozvoji fotbalových dovedností
našich dětí, i když situace teď není úplně jednoduchá. V tomto věku je každý
zmeškaný čas nenahraditelný stejně jako
ve škole. Jakmile to jen bude možné, pustíme opět do tréninku.
Přeji všem pevné nervy, mnoho zdraví
a pokud možno krásné prožití vánočních
svátků a šťastný nový rok.
Václav Srba

Uplynulý ročník přinesl úspěchy husineckého spolku ale i zrušené turnaje
Letošní velmi netradiční rok přidělal vrásky také hráčům kolektivních sportů kteří kvůli vládním opatřením přišli o možnost trénovat i pořádat akce. Zda přinesla uplynulá sezona i nějaká pozitiva, jaké má Spolek plány do budoucna a mnoho dalšího poodhaluje
přední český „kubbař“ Stanislav Kohoutek, předseda Spolku Husinec KUBB.
• Letošní rok se
nesl ve znamení
šíření koronaviru a s ním spojeným omezováním hromadných
akcí. Jak tato situace poznamenala kubb?
Rok 2020 nebyl nakloněn žádnému sportovnímu odvětví, natož kubbu. Po řadě
zrušených turnajů jsme i my museli zrušit jednu Husineckou Řežbu a hlavně
naší turnajovou vlajkovou loď – HUSINEC OPEN. V této zkrácené sezoně stojí
za zmínku turnaj v Hlásnici na Moravě,
který se konal v půli srpna. Z 20 týmů
jsme obsadili kompletní stupně vítězů,
i když ne každý tým byl sestaven výhradně jenom z našich hráčů.
• Tradičním vrcholem kubbové sezony
v ČR je vždy mistrovství republiky. Konala se i letos tato akce a uspěl některý
z husineckých týmů?
Letošní MČR v 3 vs 3 a 6 vs 6 se konalo
v Polici nad Metují. Pro místní kubbaře
to byla pořadatelská premiéra a mohu
konstatovat, že to zvládli na jedničku.
Páteční podvečer patřil turnaji šestek,
kterého se zúčastnilo na české poměry neskutečných 13 týmů, z toho dva
od nás. V průběhu bojů o titul mistra
vznikl časový skluz, což mělo za následek, že poslední král padl až před půl
čtvrtou ráno! V této finálové bitvě bo-

joval i náš tým, bohužel neúspěšně. Ale
druhé místo je taky výborné. Sobotní
den patřil turnaji trojek a po parádním
výkonu se náš tým Bobíků (Kačí, Pepíček, Páťa) proházel až ke skvělému třetímu místu.
• Mistrovství ČR jednotlivců proběhlo
u nás na fotbalovém hřišti za skutečně
vikingského počasí…
Podle předpovědi mělo v den mistrovství pršet celý den, ale nechtěli jsme
tomu věřit. Ale vyšlo jim to, a k tomu
teplota byla 6 °C. Za účasti 46 borců
z celé republiky od nás mezi nejlepší šestnáctku postoupila Kačí (nejlepší
žena turnaje), Venďa a Standa. Tam ale
jejich turnajová cesta skončila.
• V minulých letech se husinecká družina pravidelně účastnila turnajů v zahraničí. Vyrazili jste sbírat zkušenosti
do světa iletos?
Letos bylo zrušeno jak mistrovství Evropy, tak i světa. Nejkvalitnější turnaj se konal v září ve švýcarském Leuggernu. Tam
se také vypravil jeden tým z Čech, který
byl složený ze tří hráčů různých spolků
(náš spolek tam měl také zastoupení).
Ve velmi silné konkurenci se probojovali
mezi 16 nejlepších, ale tam jim vystavil
turnajovou stopku německý tým. Byl to
první a zároveň poslední turnaj v Evropě,
kde zavlála česká vlajka. Každá zahraniční účast posouvá český kubb dopředu,
jak herně, tak organizačně. Rozdíl je ovšem velký, ale je třeba říci, že nás Evropa

začíná brát vážně. Stále posloucháme,
kdy konečně založíme českou kubbovou asociaci, abychom se mohli ucházet
o pořádání mistrovství Evropy.
• Na členské jádro spolku Husinec Kubb
se každoročně nabalují noví hráči. Zaznamenali jste nárůst kubbařů i letos?
Náš spolek se opět rozrostl o další nové
členy. Mám radost, že se pro tuto hru
nadchli a mají velký zájem hrát, zlepšovat se a jezdit s námi na turnaje po celé
republice.
• Jaké máte plány do příštího roku?
Příští rok máme v plánu se zúčastnit
červencového ME v německém Wismaru a hned měsíc poté se vypravit na MS,
které se od roku 1995 koná na švédském
ostrově Gotland. Na domácí scéně chceme navázat na letošní rok, kdy jsme konečně začali sbírat cenné kovy.
Ale naším hlavním cílem nejenom
pro příští kubbovou sezónu je pravidelné pořádání turnajů v naší obci, na kterých bychom rádi přivítali týmy z Evropy. Jestli to bude za rok nebo za dva, je
těžké v tuto chvíli povědět. Snad bude
lépe.
Závěrem bych chtěl poděkovat obecnímu úřadu, našim sponzorům a fanouškům, že nás i v této nelehké době
podporovali.
Jménem Spolku HUSINEC KUBB
přeji všem hodně zdraví a klidu do nového roku.
Patrik Urban
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KUBB VE STÍNU KORONY
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H U S I N E Č T Í B I AT LO N I ST É V R O C E 2020
Divný rok 2020 naučil Klub biatlonu Klecany sportovat online. Přes sociální sítě
jsme na jaře našli způsob, jak se udržet
v kontaktu i kondici. Výzvy nás motivovaly k žonglování, skákání přes švihadlo,
stoji na velkém balónu, natáčeli jsme
a sledovali se na vtipných videích. Sdíleli jsme tréninkový plán a chodili běhat
individuálně. S první příležitostí jsme se
rádi setkali a běhali spolu, natěšeně se zúčastnili dvou kol letního poháru, odkud
jsme přivezli medaile. Setkali se na červnovém a zejména velkém srpnovém soustředění. V Jilemnici jsme týden stříleli,
běhali, jezdili na kolečkových lyžích,
posilovali a protahovali se v tělocvičně,
koupali se na koupališti. Všichni jsme
byli vděční, že můžeme trávit společný
sportovní čas. Soustředění bylo zakončeno víkendovým druhým kolem poháru.
Naši dorostenci na malorážkách, mezi
nimi Jan Vaňha z Husince, si letos závody
vyzkoušeli v těžkých podmínkách připomínajících Spartan Race. Na pohárových
i mistrovských závodech startovali v dešti a blátě, v cíli byli pod nánosy bahna
těžko k poznání.
Celé léto tušíme, že se v září začnou
zpřísňovat podmínky a vrchol, ke kterému směřovala letní příprava, může
zmizet v mracích omezení. I přes všechny obavy se Mistrovství České republiky
v letním biatlonu v Kosmonosích v září
uskuteční. Moc nás mrzí, že pod covidovými restrikcemi jsou odvolány závody
štafet, naše medailová jistota a týmová
srdcovka. Od jara se děti mezi sebou domlouvají na složení jednotlivých štafet,
v oddílu i napříč jinými kluby. Na druhou
stranu jsme rádi, že víkendové mistrovství vůbec bude. V sobotu máme spoustu

umístění do první desítky, která náš klub
posouvají v žebříčku na výslunní a trenéry těší, že nestavíme svou pozici na jednotlivcích, ale na bodující většině členů.
Hlavně ale získáváme první medaili,
Linda Pilchová střílí se dvěma chybami,
ale vynikajícím během nechává za sebou
osm holek, které střílely lépe a samozřejmě všechny další, které střílely hůř.
A je tu závěr, nedělní dopoledne,
nejprve závod nejmladších kluků, kteří střílejí jen jednou, na trati náš Šimon
Hanák, dobrý běžec, s prominutím mizerný střelec. Trenéři ve vysílačce hlásí
bezchybnou střelbu, vzpamatováváme
se z šoku a letíme ho hnát po trati. Vede,
nakonec z toho je bedna, třetí místo. Neuvěřitelné i pro jeho rodiče, kteří za námi
přijeli jen v sobotu a medailovým zprávám z telefonu se zdráhají uvěřit. Nedělní poledne, v nejstarší kategorii startuje
klecanský závodník Vojtěch Kalivoda.
Všichni víme, že je to poslední fandění
letošní sezóny, děti, rodiče, trenéři, jsou
rozmístění po celé trati, aby ho podpořili.
Vojta si to v sobotu odstřelil vlastní nepozorností, ještě minutu před závodem
mu proto připomínáme, ať se na střelnici
vyklidní. Na trati vypadá jako vždy, běží
na pohodu. První střelba: nula! Konečně

si pohlídal první střelbu, v závodě, kde
nestartuje největší favorit kategorie, který je v karanténě. Na trati šílíme a ženeme Vojtu dopředu, víme, že na druhou
střelbu už ví, jak se zkoncentrovat a jeho
šance jsou vysoko. Druhá bezchybná
nula a naprostá euforie na trati, ve vysílačkách křičíme a komentátorka závodu
upozorňuje, že výjimečná podpora celého oddílu dělá z posledního individuálního závodu mistrovství klubovou záležitost Klecan. Až dojemně se spojuje to,
o co usilujeme, růst každého sportovce
s týmovým duchem celého klubu. V cíli
je Vojta první, na trati intervalového závodu zhruba tři konkurenti, kteří ho mohou připravit o zlato. Online zveřejněné
mezičasy sledujeme na mobilech a ti, co
tak nedělají, nechápou, proč zničehonic
oslavujeme, když ještě nedoběhli všichni.
Vojtu, před zraky svých rodičů, prarodičů, sourozenců, psa, oslavujeme jako
Mistra republiky. Zaslouží si to, výkonnostně roky vyrovnaný, naše stálice a kamarád, prostě mistr.
Do poslední možné situace na podzim společně trénujeme ve skupinkách
po šesti. Když už to v říjnu nejde, padáme zase do online sportu. Zkušeně
máme brzy tréninkový plán pro každého,
po několika dnech váhání přijde iniciativa ze strany aktivních rodičů a rozjíždí
se zase výzvy, obnovujeme odkazy na inspirativní videa o posilování a držíme se
naděje, že nějaká zimní biatlonová sezóna snad bude. Všem našim fanouškům
děkujeme za podporu. Všem čtenářům
přejeme sportovního ducha a optimismus a samozřejmě především pevné
zdraví.
tým trenérů biatlonu

KROUŽKY ZA ČASŮ COVIDU
Venku nebo online – jedeme dál!
Pro letošní školní rok SPŠ připravil řadu kroužků pro děti ZŠ Husinec-Řež – Objevujeme svět, Zábavnou vědu, Redakční radu Školních novin a Dětský aerobik. Při jejich
pořádání jsme se však museli přizpůsobit vývoji pandemie COVID-19. Dokud to šlo,
přesunuli jsme část aktivit ven, po zpřísnění opatření jsme se vydali do kyberprostoru.
Reportérem za každé situace
Ačkoli je škola zavřená, přeci běží dál
a s ní i naše Redakce Školních novin,
která přešla do online režimu a pokračuje tak v tvorbě naší živé školní kroniky. I letos se naše noviny účastní celostátní soutěže. Držme jim palce!
Z tělocvičny přes hřiště k počítači
Tak přesně takovou dráhu opsal Dětský aerobik. Lektorky i děti se musely
vypořádat nejen s klesajícími teplotami, ale i se stále přísnějšími opatřeními omezujícími počet osob ve skupině.
Rázem se tak ze dvou lekcí týdně staly
lekce čtyři. Po podzimních prázdni-

nách začal kroužek fungovat online
a lektorky kromě hodin aerobiku zásobí děti tematickými videi se cvičením.
Modelování i experimenty
Zábavná věda proběhla v prezenční formě bohužel jen jednou, pak byla škola
v karanténě a následně uzavřena. V prvním online kroužku si děti pod odborným vedením sestavily model letadla
typu Komár. Škoda, že si komáří letka
nemohla vyzkoušet start na plánované
a následně odvolané Drakiádě.
V další lekci se děti sešly u venkovní
meteorologické stanice Zbyňka Kocura,
aby se dozvěděly, jak sledujeme a zazna-

Badatelské výzvy pro všechny
Kroužek Objevujeme svět proběhl naživo třikrát. V září bylo ještě krásně, a tak
jsme využili pro pokusy s různě hustými
kapalinami školní altánek. Poslední společnou lekci jsme strávili dendrologickou
vycházkou po Řeži a Husinci s odborným výkladem Martina Zadražila.
Výlet to byl inspirující natolik, že pátrání po stromech se stalo první ze čtyř
badatelských výzev, které SPŠ připravil
nejen pro členy kroužku. S výjimkou
jedné jde o venkovní aktivity. Téma každé další výzvy je dětem představeno
v online lekci a veřejnosti avizováno
na webu a facebooku.
Stromy v centru pozornosti
Dendrologická vycházka i výzva Stromový detektiv obrátila pozornost řady
z nás ke stromům. Věděli jste, že kromě
nepůvodního akátu se tu rozrůstá neméně invasivní pajasan? Že cesta z Řeže
do Klecan je lemována javory jasanolistými? Že jilmy trpí houbovou chorobou
grafiózou? A že na rozdíl od dubů a javorů, je celkem těžké v naší vsi najít buk?
Naše škola a školka se prostřednictvím SPŠ zapojila do projektu Pěstounská péče o stromy. Až se děti vrátí do lavic a na školní zahradě utichne stavební
ruch, převezme si každá třída do péče
jeden ze semenáčků, připravených bratry
Zadražilovými.
Silvie Švarcová a Anna Macková

SPOLKY A SDRUŽENÍ

menáváme počasí a jak můžeme počasí
předpovídat. Po dalším zpřísnění v průběhu října, běží kroužek online – lektoři
ukazují experimenty, jednodušší pokusy
si děti zkouší samy na stole, sdělují si výsledky svých nezávislých měření a povídají si o nejrůznějších fyzikálních jevech.
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H A S I Č I H U S I N E C- Ř E Ž
Rok 2020
Jednotka sboru dobrovolných hasičů
Husinec-Řež
• Výcvik a školení
V roce 2020 měla jednotka spoustu
naplánovaných výcviků a školení. Bohužel jsme před koronavirovou situací
zvládli absolvovat pouze dva externí
výcviky. Nositelé dýchací techniky se
zúčastnili výcviku v bývalém areálu
Avia Letňany, které bylo zaměřeno
na hašení sklepních prostorů s velkým
zakouřením. Toto cvičení bylo velmi
reálné, jelikož k vytvoření těžkých
podmínek bylo zapáleno ve sklepě
opuštěné budovy množství hořlavých
látek.
Druhý výcvik byl zaměřen na prohloubení znalostí a dovedností pro
práci s řetězovou motorovou pilou.
Zbytek výcviků a školení bylo vzhledem na nařízení vlády zrušeno.
V průběhu roku jsme se účastnili
také dvou taktických cvičení v areálu
ÚJV Řež a. s. V prvním případě se nacvičovala součinnost s podnikovými
hasiči při vyprošťování osoby z nepřístupných míst v areálu. Námět druhého cvičení spočíval v postupu při likvidaci požáru vodíkové nádrže.
Interně jsme se však vzdělávali
i přes nepřízeň epidemiologické situace tak, abychom splnili alespoň nejzákladnější požadavky pro hasiče.
• Zásahy
Od začátku roku do půlky listopadu byla jednotka vyslána celkem
k 20 mimořádným událostem, při kterých jsme zachránili 2 lidské životy
a uchránili majetek v nemalé výši.

1) Požár kontejnerů v obci Větrušice
2) Technická pomoc – odstranění
stromů z komunikace
3) Planý poplach Husinec
4) Požár odpadkového koše
5) Požár odpadu Řež
6) Likvidace nebezpečných látek z pozemní komunikace v délce 1 km
7) Technická pomoc při řešení epidemiologické situace
8) Technická pomoc při řešení epidemiologické situace
9) Likvidace nebezpečných látek
na pozemních komunikacích v obci
Větrušice
10) Technická pomoc a záchrana osoby – zpřístupnění vstupu k zraněné
osobě
11) Technická pomoc a záchrana osoby – první pomoc a transport zraněného pacienta z RD
12) Technická pomoc a záchrana majetku při záplavách po přívalových deštích
v obci Vodochody do ranních hodin.
13) Planý poplach Řež
14) Byli jsme vysláni do ÚJV Řež k požáru elektromotoru
15) Technická pomoc – odstranění
stromů z komunikace
16) Požár – taktické cvičení ÚJV Řež
17) Technická pomoc a záchrana
osob – transport zraněné osoby z cyklostezky
18) Únik nebezpečných látek – zemního plynu s provrtaného potrubí
19) Technická pomoc – otevření bytu
k osobě, která požila velké množství
prášků
20) planý poplach Větrušice

Mimo tyto mimořádné události jsme
se také snažili být co nejvíce nápomocní při řešení epidemiologické situace, a to nejen v naší obci. Pravidelně jsme dezinfikovali veřejné prostory
(popelnice, OÚ, vchody do bytovek,
dětská hřiště, odpočívadla, vstup
na poštu atd.) a to v obci Husinec-Řež
a také v obci Větrušice. Byl prováděn
také rozvoz ochranných prostředků
jako jsou roušky či dezinfekce. Touto
činností jsme strávili tento rok téměř
300 hodin.
Veliké poděkování patří ÚJV
Řež, a. s., kteří nám darovali velkokapacitní cisternu Tatra 815 CAS 32.
Děkujeme také obecnímu úřadu Husinec, který zařídil veškeré potřebné
dokumenty k převodu daru.
Jelikož nám tedy přibyl přírůstek do vozového parku, museli jsme
vybudovat nové parkovací stání, které jsme si stavěli svépomocí a také
za přispění sponzorských darů některých členů naší jednotky sboru dobrovolných hasičů.
Jakub Strnad
velitel JSDH Husinec-Řež

PRVNÍ STROMEČKY
PŘEDÁNY
DO PĚSTOUNSKÉ PÉČE
První vlna předávání stromečků do pěstounské péče v rámci projektu PĚSTUJU
STROM PRO HUSINEC A ŘEŽ je za námi. Podařilo se nám umístit skoro čtyřicet
budoucích „osvěžovačů vzduchu i ducha“ a k nim přiložit jejich rodný list a samolepku s logem. Máme velkou radost, že se vedle žáků ze základní školy, obecního úřadu
a zahrádkářů připojili i jednotliví obyvatelé Husince a Řeže a poskytli azyl malým
semenáčkům dubu červeného a letního, jeřábu oskeruši, jasanu, javoru a ořešáku.
Vzhledem k epidemiologické situaci
jsme se rozhodli pro individuální rozvoz
stromečků až k jednotlivým pěstounům,
abychom minimalizovali riziko nákazy
v případě většího setkání lidí. Měla by to
ovšem být pouze výjimka z pravidla, neboť právě setkání lidí žijících v naší obci,
vzájemná komunikace a možnost seznámení je jedním ze základních smyslů
celé akce. Pevně věříme, že na jaře, kdy
bychom rádi spustili další fázi „rozdávání“, již bude možné uvidět se ve větším
počtu a zažít něco vespolně.
Stromečků je v zásobě dostatek, ať už
přesazených, nebo vytipovaných na kon-

krétních místech v obci, a proto není problém na jaře pokračovat. Prosíme tedy
všechny, kteří máte zájem se do našeho
projektu zapojit, abyste během příštích
tří zimních měsíců dali vědět e-mailem
jednu z adres jazadr@seznam.cz nebo
martin@drevomor.cz. Rádi Vás zařadíme na seznam pěstounů a budeme Vás
včas informovat o všem podstatném, co
se kolem pěstounské péče děje. Rádi též
zodpovíme Vaše případné dotazy. V základě je ale potřeba pouze chuť, jakákoliv nádoba o minimálním obsahu 45 litrů s otvory pro odtok přebytečné zálivky
a venkovní místo v polostínu. Stromky
jsou a mají zůstat odolné celoročnímu
místnímu podnebí.
Budeme se těšit na Vaše ohlasy, a pokud tyto informace pošlete dál, budeme
vděčni.
Za ZO ŠZS v Řeži a Myslivecké sdružení Zdiby – Klecany přejeme dobré
a klidné adventní dny v husinecko-řežské zeleni.
Jan a Martin Zadražilovi
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SDH Husinec-Řež a Kroužek mladých
hasičů
Letošní rok byl opravdu jiný, než jsme
zvyklí. Díky šíření viru a různým vládním
opatřením se rušila a byla zakázána činnost na kterou jsme v průběhu roku zvyklí. Začalo to přerušením činnosti našeho
Kroužku mladých hasičů, zrušení soutěže
v uzlování v Mukařově, na kterou s dětmi
trénujeme v zimních měsících. Poté nebylo umožněno shromažďování osob, a proto se letos nemohlo konat tradiční pálení
čarodějnic stejně tak pořádání dětského
dne. Pak nás zase zabrzdily prázdniny, kdy
se děti rozutečou. Situace po prázdninách
byla příznivá, a tak první týden jsme začali naostro, protože 19. září byl na plánu tradiční Zdibský Srandamač. Nebyl
čas otálet, bylo málo čtvrtků na zocelení
a vytrénování našich nejmladších hasičů.
Jelikož některé dětičky naše řady opustily,
bylo důležité děti poskládat tak, aby mohlo
soutěžit jak družstvo mladších, tak starších. Družstvo mladších nastoupilo ve složení Jiřík Bohata, Anna Vyšínová, Tomáš
Vyšín, Michal Studnička, Matěj Hradec
a Terezka Bohatová. Tomáš Neubert strojník byl záskokem pro družstva mladších,
starších a také žen. Starší žáci nastoupili
ve složení Šimon Zilvar, Jakub Studnička, Tomáš Neubert, Nela Drahňovská,
Naty Zemanová, Kornel Paučo, z družstva
mladších si půjčili Michala Studničku.
Mladší žáci svým druhým a dokonalým
pokusem bez jediné chyby dosáhli na nejlepší čas 51,26 s. a vybojovali si tím neuvěřitelné 1. místo v konkurenci pěti družstev.
Družstvo starších žáků si po počátečních
problémech nakonec vybojovalo 3. místo.
V tuto chvíli kroužek opět neprobíhá, a tak
doufáme že brzy to situace dovolí, a přivítáme děti v plné síle!
Kateřina Studničková, starostka SDH
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TOM ŘEŽ
V neděli 13. září jsme uspořádali turistický závod pro děti Tézetko 2020. Po
úspěchu loňského nultého ročníku jsme
se rozhodli, že založíme novou sportovní tradici. Přípravy i propagace probíhaly už od jara, všechno bylo včas vymyšlené a nachystané, začátkem září začalo
i přihlašování, ale doslova pár dní před

krásným letním počasím a skvělou atmosférou. Nejprve registrace, startovní
číslo a tatranka každému přihlášenému,
a první závodník vybíhal na trať v půl
třetí. Ve dvouminutových intervalech
ho pak následovali další a další. Na vyfáborované trase, která vedla od hřiště
nahoru až za bikepark a jinudy zase

dnem D nás zastihla nepříjemná zpráva. V Polepšovně ducha, která měla být
zázemím závodu, došlo k havárii, která
nedovolovala akci v jejím areálu uspořádat. Nastalo tak urychlené hledání
nového místa, zvažovala se pro a proti,
nakonec padla volba na louku u fotbalového hřiště, v místě bývalého koupaliště, kterou nám zapůjčil obecní úřad.
Dále pak byla potřeba mírná změna trasy závodu, zajištění elektřiny, stanů, lavic… a hlavně všem důležité oznámení
o změně místa. Byl to šibeniční termín,
ale zvládli jsme to!
V den závodu jsme byli odměněni

zpět, na závodníky čekalo deset stanovišť s otázkami (zvířata, památky,
telefonní čísla záchranného systému,
topografické značky, květiny, dopravní
značky) a úkoly (lanová lávka, orientace
s buzolou, hod granátem, plížení). Odpovědi a úspěchy se zapisovaly do startovní karty, která pak spolu s výsledným
časem sloužila k vyhodnocení výsledků. Účastníci byli podle věku rozděleni
do tří kategorií, lišila se tak obtížnost
otázek a některých úkolů. Všichni závodníci trasu zvládli, nikdo se neztratil,
a tak mezitím, kdy probíhalo přepočítávání a vyhodnocení, měli všichni mož-

nost občerstvit se limonádou a párkem.
Připravena byla i minihra pro předškoláky.
Na závěr krásného a pohodového
odpoledne nastalo slavnostní vyhlášení
vítězů, předání medailí a cen a ujištění
o tom, že se za rok zase sejdeme u druhého ročníku Tézetka.
Ráda bych tímto chtěla moc poděkovat všem dobrovolníkům, kteří pomohli s organizací závodu a byli přítomní
na stanovištích, na trati i v zázemí. Bez
nich by to nešlo! Velké díky patří také
našim hasičům a obecnímu úřadu.
Na další podzimní dny jsme měli
naplánované výlety, výpravu na Kokořínsko a tradiční Podzimní Knínici, ale
kvůli silné nepřízni počasí a posléze
druhé vlně pandemie koronaviru jsme
museli všechno zrušit. Je nám to moc
líto, ale všechny naplánované akce si
schováváme do zásoby a určitě na ně
v lepších časech dojde. Doufejme, že to
bude brzy…

Přejeme všem hodně zdraví a těšíme
se, až budeme opět moci společně vyrazit do přírody!
Jitka Kroupová

S přicházejícím podzimem se v přírodě objevují nádherné barvy, kterými jsme každoročně fascinováni a které se nikdy neokoukají.
Poslední slunečné a teplé dny lákají k procházkám do přírody. V lese se ozývá troubení jelenů v říji, rochání daňků či pískání sik.
V tomto období nastávají pro myslivce
žně, kdy se zhodnocuje jejich celoroční
péče o zvěř. Probíhá odstřel trofejové spárkaté zvěře, hony na divoké kachny a drobnou zvěř (bažanti, zajíci).
Předtím je však nutné, aby myslivci před
krmnou sezonou opravili krmná zařízení
a zabezpečili krmení pro všechny druhy
lovné zvěře, protože právě v tomto období
si zvěř vytváří tukové zásoby před nadcházející zimou. Nakoupili jsme proto dostatek ječmene, ovsa, pšenice i granulovaného
krmiva. Seno si každý člen spolku zajišťuje
vlastními silami. Bezprostředně po sklizni

polních plodin se do zásypů zavážejí plevy
a jiné posklizňové odpady, které jsou prohozeny kvalitním zrnem. Do srnčích krmelců se zakládá seno, do korýtek granule
a sůl. Granule s medicinálními přísadami
jsou velmi důležité, kromě výživové složky
slouží též jako prevence před průjmovým
onemocněním srnčího. Výše uvedené náklady na krmivo, nákup bažantů, údržbu
krmných zařízení a klubovny jsou hrazeny
z členských příspěvků, výnosu z kulturních
akcí (ples), a případných dotací.
Vzhledem k trvale nízkým stavům
drobné zvěře v honitbě, a to i přes každo-

roční vypouštění bažantů do revíru, se již
několik let na ni hony nepořádají. Probíhá však celoroční odlov černé zvěře individuálním způsobem, který na podzim
a v zimě doplňujeme několika společnými
naháňkami.
Kromě loveckého vyžití pořádáme pravidelné kulturně společenské akce, které
jsme však letos nuceni kvůli koronavirové epidemii buď omezit nebo zcela zrušit.
Z tohoto důvodu se v listopadu nekoná
tradiční svatohubertská mše, a také lednový myslivecký ples je v ohrožení.
Lubomír Smetana
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MYSLIVOST – SETKÁNÍ SE SOKOLNÍKEM
Vzhledem k velkému zájmu o setkání se
sokolníky v loňském roce jsme setkání
uspořádali i letos, v neděli 20. září na fotbalovém hřišti ve Veltěži. Akce proběhla
ve spolupráci našeho Mysliveckého spolku Zdiby – Klecany, obecního úřadu Zdiby a Sokola Veltěž. Podařilo se nám zajistit účast profesionálního sokolníka pana
Procházky a jeho svěřenců. Oproti loňsku
se představil jiný sokolník, a návštěvníci se tak mohli seznámit s jinými dravci
a sovami a také porovnat výkony sokolníků. Na setkání přišlo asi 60 dětí od těch
nejmenších až po školáky za doprovodu
zhruba 60 dospělých.
Na úvod přivítal všechny přítomné myslivecký hospodář MS Zdiby – Klecany pan
Matějka a pak se již ujal programu sokolník. Nejdříve seznámil účastníky se zoologií jednotlivých druhů dravců a sov a též

se zásadami chovu, výcviku a cvičebními
pomůckami. Následovaly letové ukázky
a k tomu podrobný výklad k jednotlivým
druhům ptáků. Jako první přišly na řadu
sovy, o kterých se účastníci dozvěděli mnoho zajímavého. Aby více přivábil pozornost
hlavně malých diváků, sokolník upozorňoval na zajímavosti spojené s určitým druhem. Například puštík obecný se jako druh
objevil ve známé pohádce Tři oříšky pro
Popelku. Nám byl předveden puštík jménem Pušťa. Sova pálená se jménem Štěpán
je vycvičen, aby na svatbě přinesl nevěstě
snubní prstýnek. Tato sova byla vidět i při
letových ukázkách, kdy přistála na sokolnickou rukavici, kterou si navlékla jedna
dívka z obecenstva. Z dalších sov se předvedl kalous ušatý Ferda, poté naše nejmenší
sova kulíšek nejmenší jménem Arnošt, i ta
největší – výr velký Anežka.

Pak následovaly letové ukázky dravců.
Jako první to bylo káně lesní Boženka, pak
poštolka pestrá (někdy nazývaná vrabčí)
Heduš s vycpanou myší na pomocné vlečce, dále poštolka obecná Pišta s ukázkou
lovu vycpaniny kosa a orel skalní Hubert,
což je druh, který se nejčastěji používá
v loveckém sokolnictví. Na závěr programu se představil orel stepní Mireček, který
žije ve stepích Ruska, Mongolska i Afriky
a živí se nejen jako lovec kořisti v letu, ale
i jako sběrač při chůzi po zemi.
Musíme ocenit moderátorský výkon
sokolníka, který dokázal upoutat pozornost všech návštěvníků a zapojit je
do aktivní účasti při předvádění. Bylo to
příjemně strávené odpoledne, které přispělo k propagaci myslivosti a sokolnictví
i ke zpestření kulturního života obce.
Jindřich Trpák
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M A D O N A Č E R N O Ú STÁ ?
Změny barevnosti objasněny díky analytické a experimentální chemii
Do adventního času se hodí příběh s Ježíškem či Pannou Marií. Kupodivu, o několik takových příběhů není nouze ani v Ústavu anorganické chemie, kde se vedle nově připravovaných sloučenin zkoumají i malířské materiály z palet starých mistrů. Příběh vzácných
nástěnných maleb v kostele sv. Juraje v Kostoľanech pod Tribečom je starý – začal před téměř tisíci lety a trvá dodnes. Jak a proč se změnily či zmizely některé barvy, zkoumali vědci z Laboratoře ALMA před několika lety. Jak podobným nežádoucím procesům předcházet
nebo je zpomalit je jednou z výzev nového programu Strategie AV21 zaměřeného na vnitřní klima v objektech kulturního dědictví.
Předrománské nástěnné malby
Slovenské pohoří Tribeč proslavil v současnosti především thriller Trhlina. Malebný
kostelík sv. Juraje v Kostoľanech pod Tribečom postavený před polovinou 11. století
však nabízí návštěvníkům příjemnější zážitky. V době svého vzniku byl bohatě vyzdoben nástěnnými malbami. Scény zachycující
klíčové okamžiky Kristova příchodu – od
zvěstování Panně Marii po útěk svaté rodiny
do Egypta – se dochovaly dodnes. Část své
existence však byly zakryty mladšími omítkami. Znovuobjevení se dočkaly v 60. letech
20. století. Nyní, po detailním průzkumu,
jsou postupně restaurovány.
Černá ústa Madony
V současnosti na malbách převládají červené, žluté a hnědočerné odstíny, nanesené
trvanlivými železitými hlinkami a uhlíkatou černí. Avšak zdaleka ne všechny černé
plochy byly černé odjakživa. Nejnápadněji
se ztmavnutí projevilo na ústech a tvářích
madony, kde se pomocí přenosného rentgenového fluorescenčního spektrometru
(přístroj pro určení chemických prvků
v materiálech) nalezl vysoký obsah olova. To
může znamenat buď použití olovnaté běloby
či žlutých nebo červených oxidů olova. Podobně tomu bylo i na dalších místech – orámování maleb, svatozářích či oděvech.
Laboratorní analýzy na odebraných
vzorcích (velkých asi 1 mm) odhalily čer-

ný oxid olovičitý a řadu dalších sloučenin
olova, které se však jako pigmenty nepoužívaly. Jaký tedy byl původní pigment a proč
ztmavl?
Jednou z hypotéz bylo i použití Sava
na odstranění plísní, které se na malbách
objevily v šedesátých letech. V sérii pokusů
se nakonec ukázalo, že původním pigmentem bylo červené minium (suřík), které se
změnilo na černohnědou směs působením
světla a vlhkosti v přítomnosti dolomitického vápna sloužícího jako pojivo malby.
Pátrání po modré a zelené
Podle legendy na Tribeči mizí lidé beze stopy. Modré a zelené pigmenty sice zmizely
lidským očím, jejich stopy však zachytily
analytické přístroje. Na řadě míst vyobrazených výjevů – obloze, zemi, oděvech tří
králů – rtg. fluorescence detekovala vyšší
obsah mědi, ukazujíce na možné použití

modrého azuritu či zeleného malachitu.
Při laboratorním zkoumání se však na příliš ztenčených vrstvách nepodařilo žádnou
sloučeninu mědi určit. Zato se nalezly zbytky klihového pojiva, zvýšený obsah chlóru
a vápenaté šťavelany. Jak mohlo zmizení
modré a zelené probíhat?
Azurit či malachit byly smíchány s klihovým pojivem a – na rozdíl od ostatních
pigmentů v kostele – naneseny na suchou
omítku. To je ochránilo před zásaditým
prostředím čerstvé omítky. Dlouhodobě
vzlínající půdní vlhkost a v ní rozpuštěné
chloridy, pak vedly ke změně původních
pigmentů na chloridy mědi a modré části
tak patrně zezelenaly. Reakce byla urychlena působením kyseliny šťavelové vytvářené
mikroorganismy žijícími na povrchu maleb, kde konzumují i klihové pojivo, čímž
narušují soudržnost vrstvy. Celý proces
urychluje vysoká vzdušná vlhkost (v zimě
až 95 % RH). Voda srážející na chladných
stěnách pak odplavuje zbytky pigmentů.
Pojivo, které původně barvu chránilo, tak
v dlouhém časovém horizontu přispělo
k její zkáze.
Nutno dodat, že jedinou zachovalou
modrou plochou je Mariin plášť ve scéně
Ježíšova narození. Nebyl však namalován
modrým pigmentem, ale černým namodrale lesklým magnetitem.
Silvie Švarcová
Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.

ÚJV Řež, potažmo Skupina ÚJV, se v české jaderné energetice pohybuje od samého začátku. Aktuální příprava projektu nového
bloku v Dukovanech pro nás představuje zajímavou příležitost využít naše domácí i mezinárodní zkušenosti.
Služby, které pro Dukovany II můžeme nabídnout, se týkají všech částí projektu, ale na začátku budou asi
nejvíc zaměstnaní naši projektanti.
Na podkladech pro výběrové řízení
už teď spolupracuje tým projektantů
v naší divizi ENERGOPROJEKT PRAHA, možné technické varianty projektů sledujeme už řadu let.
Samotná zadávací dokumentace
na nový blok bude mít řádově tisíce
stran. Nabídky světových dodavatelů
pak budou zahrnovat obrovské množství dílčích návrhů. ČEZ, jako zadavatel projektu, bude potřebovat řadu expertních posudků z oblastí, které jsou
naší doménou. Určitě bychom se rádi
podíleli například na ověření bezpečnostní dokumentace, jsme připraveni
i na budoucí fyzikální spouštění nového bloku, můžeme pokrýt i práce při
vlastním uvádění jaderného ostrova
do provozu.
Pro ekonomiku nové elektrárny je
důležitý i přístup k otázkám řízení její
životnosti. Už na začátku je potřeba
řešit, které materiály a technologie
jsou v projektu navrženy. Každé zařízení s sebou nese soubor požadavků
na údržbu, výměnu a další nároky.
Finance na provoz bloku budou významné i pro budoucí cenu vyrobené
energie. V ÚJV Řež navrhujeme programy řízení životnosti mnoho let,
pro investora můžeme koordinovat
dodávky technologií a pro nejrůznější

typy zařízení vytvářet nebo ověřovat
průkaznou dokumentaci.
Jak bude navržen zadní palivový cyklus nové elektrárny, tedy problematika zpracování radioaktivních odpadů,
závisí na typu projektu. Žádné z vítězných řešení ale pravděpodobně nebude
plně odpovídat národním podmínkám.
My, jako jediní v ČR, pokrýváme kompletní řetězec služeb v oblasti nakládání s radioaktivními odpady. Investorovi tedy nabídneme posouzení variant
řešení na zpracování a úpravu odpadů
tak, aby bylo prokázáno, že splňuje požadavky naší legislativy.
Role, kterou bychom v rámci projektu Dukovany II chtěli plnit, klade
už teď vysoké nároky na mobilizaci
našich kapacit. Jeden z milníků před-

stavuje letošní začlenění společnosti ŠKODA PRAHA do Skupiny ÚJV.
ŠKODA PRAHA se podílela na výstavbě všech českých i slovenských
jaderných elektráren a má zkušenosti z projektů obnovy české klasické
energetiky. Získali jsme významnou
posilu v oblasti dodávek velkých energetických celků a také respektované
partnerství s řadou českých dodavatelských firem.
V příštích letech máme s novými
Dukovany příležitost navázat na to,
že jsme byli devátou zemí světa, která
spustila řízenou štěpnou jadernou reakci. Pokud ji využijeme, Skupina ÚJV
bude určitě u toho.
Daniel Jiřička
generální ředitel ÚJV Řež, a. s.
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ÚJV ŘEŽ UŽ SE PŘIPRAVUJE
NA NOVÉ DUKOVANY
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O D V LTAV Í N Ů K D A L Š Í M T E K T I T Ů M
Jak hledat z Řeže kráter ukrytý v čínské poušti?
V minulém čísle Naší vesnice jsme Vám v článku o vltavínech přiblížili výzkum tektitů v Ústavu jaderné fyziky a slíbili, že se k těmto zajímavým sklům vznikajícím při dopadu velkých meteoritů ještě vrátíme. A protože jsme právě dokončili článek věnovaný jedné
z největších záhad spojených s tektity – dosud neobjevenému mateřskému kráteru pro australoasijské tektity – jsme zpátky už dnes,
abychom se s Vámi o toto vědecké dobrodružství podělili.
Největší a nejzáhadnější
Minule jsme se seznámili s tektity –
skly vznikajícími při dopadu velkých
asteroidů na Zem. Co do nalezeného
množství a velikosti pádového pole
(tj. území jejich dopadu) jsou největší skupinou tektitů tzv. australoasijské
tektity (AAT). Nacházejí v rozsáhlé oblasti sahající od jižní Číny a Indočíny
(indočínity) až po nejjižnější cíp Austrálie (australity), včetně mikrotektitů
(<1 mm) až k pobřeží východní Afriky
a Antarktidy. Body na mapce označují
polohy nálezů AAT, ty červené vzorků,
které jsme v ÚJF studovali. Ohraničená
plocha vymezuje celé pádové pole AAT
včetně nálezů mikrotektitů v hlubokomořských vrtech a představuje zhruba
celou šestinu zemského povrchu. Přesto nebyl jejich mateřský kráter dosud
nalezen. AAT měly nejspíš tak trochu
smůlu...
Z fotek je zřejmé, že AAT se svým
vzhledem zdaleka nevyrovnají kráse
vltavínů. Jejich černé sklo je vzhledově snadno zaměnitelné se sopečným
obsidiánem, vulkanický původ jim
ostatně přisoudil i Ch. Darwin, který
je jako první roku 1844 popsal. Oproti
vltavínům vznikly relativně nedávno,
před 780 tisíci lety, za pár milionů let
bychom se možná i u nich dočkali výraznější povrchové skulptury. Zajímavé
jsou však malé knoflíkové australity,

které nesou na povrchu známky ablace
po zahřátí a tavení při návratu atmosférou. Popis a laboratorní replikace
tohoto jevu týmem D. R. Chapmana
z NASA (jako vedlejší produkt návrhu
tepelných štítů návratových modulů
Apollo) byly pro AAT tak trochu osudné. Chapman výsledky interpretoval
lunárním původem AAT a tato mylná

teorie měla své stoupence ještě v 80. letech, i déle.
Na rozdíl od Chapmana, který svou
teorii lunárního původu stavěl především na ablovaných australitech,
zastánci (nepochybně správné) teorie
o pozemském impaktovém původu
AAT soustředili pozornost na AAT
označované jako vrstevnaté či, podle

Indočínský syndrom?
Už v 60. letech se vědělo, že AAT se
geochemicky podobají nezvětralým
sedimentům svrchní kontinentální kůry, např. spraším. V Indočíně se
však vzhledem k vlhkému a teplému
tropickému podnebí takové sedimenty
téměř nevyskytují, alespoň ne v době
impaktu, kdy naopak převažovaly extrémně zvětralé sedimenty, tzv. laterity. Nemožnost nalézt vhodný zdrojový
materiál nahrazovaly různé teoreticky
uvažované směsi různých hornin, jejichž výskyt v terénu nikdo nepodložil.
Možná Vám na začátku tohoto roku
neunikla senzační zpráva ve vědecko-popularizačních webzinech, že mateřský kráter AAT byl konečně nalezen
na vulkanické plošině Bolaven v Laosu. Nejenže je kráter údajně skrytý pod
bazaltovým výlevem poměrně malý,
zhruba poloviční oproti vltavínovému kráteru Ries, ale předpokládaná
směs pískovců a bazaltů je navíc s AAT
v řadě vlastností nekompatibilní. Kráter v Indočíně nevyhovuje ani balistickým zákonům a analogii s jinými tek-

tity, které se nacházejí velmi daleko od
svých mateřských kráterů. Pokulhává
i hypotéza impaktu v šelfu Jihočínského moře. AAT nenesou geochemické
známky mořského prostředí a kráter
by stěží unikl geofyzikálnímu průzkumu pro těžbu ropy a plynu. Chybějí
i známky environmentálních následků impaktu (rozsáhlá extinkce velké
fauny, megatsunami v případě impaktu v šelfu, aj.). Tektitová komunita je
„indočínským syndromem“ vážně postižena, jakákoli alternativní lokace je
odmítána a zpochybňována většinou
chybnými argumenty. Zdá se, že je spíš
třeba citovat přední tektitové kapacity,
než kráter konečně najít.
Čínská alternativa
Kdo kritizuje nějakou hypotézu, měl
by nabídnout alternativní, lepší řešení
problému. My jsme v ÚJF „selským rozumem“ vsadili na jednoduchost a znalost geochemie a analogie s vltavíny.
„Vějíř“ pádového pole AAT s vrcholovým úhlem kolem 60°, podobně jako
u vltavínů, má vrchol odpovídající pozici kráteru v pouštích severozápadní
Číny, jižně od mongolské pouště Gobi.
Pouště Badain Jaran a Tengger patří
k hlavním zdrojům prachu ukládaného na Sprašové plošině (viz mapka),
jehož geochemická podobnost s AAT
je výjimečná. V poušti Badain Jaran
se nacházejí obrovské písečné duny
s až půlkilometrovou výškou, které by
dobře ukryly případný kráter. Litologie
vrtu v poušti vypovídá o přítomnosti
dostatku vhodných zdrojových sedimentů v době impaktu. Mezi dunami se nacházejí slaná alkalická jezera,
v nichž se tvoří hydrotermální útvary
známé i z okolí kráteru Ries. Proto nás

už snad ani nepřekvapilo, že kolegové
z Astronomického ústavu, s nimiž jsme
navázali spolupráci, našli v oblasti jezer v poušti Badain Jaran gravitační
anomálii, podobnou anomáliím u známých impaktních kráterů. Odhadovaný průměr kráteru 50–100 km souhlasí
s dosavadními odhady z velikosti pádového pole AAT (asteroid mohl mít průměr až 3 km). Do mozaiky dobře zapadají i skleněné mikrosferule nalezené
v 90. letech ve vrstvě čínských spraší
s anomálním složením, jejichž nedávné opravené datování dobře odpovídá
stáří AAT impaktu. Mohly vzniknout
ablací asteroidu nebo jako spad po impaktu. I ony by svědčily spíš pro impakt
v severozápadní Číně než v Indočíně.
Nezbývá než zahájit v oblasti cílený
průzkum a získat vzorky z vrtů pro detailní mineralogickou a geochemickou
charakterizaci (existující vrt se nachází
zřejmě až za hranicí předpokládaného
kráteru). Snad naše teorie čínské geology osloví a přesvědčí…
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jejich nejhojnějšího naleziště v Laosu,
Muong Nong. Jsou to většinou velké
(až kg, vzácně desítky kg) nepravidelné
balvany, jejichž vrstevnatá, nehomogenní struktura nasvědčuje vzniku při
nižší teplotě a tlaku, z hlubších vrstev
zasažených meteoritem, než ostatní
AAT, především australity, které vznikly z povrchových vrstev. A právě jejich
vysoká hojnost v oblasti na pomezí Laosu, Thajska a Kambodži vedla naprostou většinu badatelů k závěru, že v této
oblasti musí být i mateřský kráter.
A tak ho tam marně hledají už téměř
padesát let.

Kam příště?
Pokud vás naše tektitové a geologické okénko zaujalo, můžeme se spolu
příště vypravit za zbývajícími impaktovými skly z naší sbírky – irgizity
z kráteru Žamanšin v Kazachstánu
a skly z Libyjské pouště v Egyptě.
Nebo za sprašemi, které jsme v rámci
našeho studia AAT analyzovali. Nemusíme za nimi až do Číny. Najdete
je i v našem blízkém okolí, v Libčicích
a hlavně ve známé rokli v Zeměchách,
ale i v Řeži by se našly. Takže nashledanou někdy příště…
Jiří Mizera
Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
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Periodický tisk územního samosprávného celku
vychází 4× ročně
Naše vesnice č. 4/2020 vychází: 4. 12. 2020,
uzávěrka tohoto čísla: 15. 11. 2020, uzávěrka dalšího čísla: březen 2021.
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