ZPRAVODA J OBCE HUSINEC

Č Í S LO 2 / 2021

ROZHOVOR S ALEXANDEREM KÁLDY I JARNÍ ROZBĚH I SPOLKY
SPORTOVNÍ A KULTURNÍ AKCE I Z KRONIKY KAPLE SV. VÁCLAVA

Milí spoluobčané,
letní číslo zpravodaje Naše vesnice je opět po dlouhé době plné akcí a sportovních klání, které již proběhly
nebo nás teprve čekají. Věříme tedy, že bude Zpravodaj příjemným letním čtením pro vás pro všechny.
Jarním rozBĚHem jsme doslova nastartovali život v obci po všech karanténách a covidových opatřeních –
společně jsme naběhali a nachodili tolik kilometrů, že bychom pomyslně mohli doběhnout až k mysu Dobré
naděje. Velký dík patří všem organizátorům, našemu partnerovi ÚJV Řež, a. s. a především vám všem, kdo
jste se do rozběhu zapojili a rozhýbali s námi naši vesnici.
Rádi vás také touto cestou zveme na plánované kulturní akce – nejprve na absolventskou výstavu pana
McAlorum. Obrazy budou vystaveny na obecním úřadě v průběhu celého léta. Touto výstavou ale nekončíme. Naváže na ní v září autorskou výstavou pan Jan Dinga. Dále jsme obnovili přípravy na slavnost svěcení
zvonu, které by se měl zúčastnit osobně biskup mons. Václav Malý. Slavnost svěcení je plánována na 12. 9.
a pevně věříme, že tentokrát se akce již uskuteční. Tím bychom završili celou akci pořízení nového zvonu
a rekonstrukci kaple.
Velkou radost máme též z letošního sázení stromů, kdy jsme společně s dobrovolníky vysázeli téměř
40 stromů v celé obci. Paralelně s tím bratři Zadražilové rozdali téměř 100 výpěstků mladých stromků do vaší
péče.
Máme za sebou též pravidelný každoroční audit hospodaření naší obce, který dopadl velmi dobře. Dokonce se nám v minulém roce podařilo přivést do obecního rozpočtu finance nad rámec plánovaných příjmů
v celkové výši téměř 5 milionů korun. Tyto prostředky již byly či budou použity na tolik potřebné investice
v naší obci. Pustili jsme se dále do přípravy projektové dokumentace na novou komunikaci, chodníky a parkovací stání v celé ulici Nad Údolím. Dokumentace bude připravena v druhé polovině tohoto roku. Následně budeme žádat o příslušná povolení a připravovat žádosti o dotace. Hotová je projektová dokumentace
na hasičskou zbrojnici, přístavbu školy, chodník podél ulice Hlavní v dolní Řeži a čekáme na vypsání vhodné
dotace.
Pro rok 2021 jsme získali dotaci na rozsáhlé opravy komunikací v naší obci ve výši téměř 6 milionů korun. Naší snahou bude zrealizovat opravy ještě letos. Přes léto dojde k úpravám ulice Na Hlinkách – výsadbě
zeleně a zbudování popelnicového stání. Připraveny máme další drobné projekty v rámci zvelebování obce
během léta. Věříme, že vás po návratu z dovolených v obci spousta novinek mile překvapí.
Závěrem bychom znovu chtěli vyzvat, pokud máte podněty a nápady, co v naší obci zlepšit, nebo máte
sami chuť se do něčeho pustit, neváhejte za námi přijít. Ne vždy je vše realizovatelné, ale pokud to jen trochu
bude možné, moc rádi vás podpoříme nebo s realizací vašich nápadů a podnětů pomůžeme.
Přejeme vám všem krásné léto.

Veronika Kristová, Tomáš Pfeifer a Martin Dymáček

fotografie na titulní straně: medaile z Jarního rozBĚHu
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ZÁSILKOVNA BOX
PŘED SAMOBSLUHOU
Na základě podnětů od občanů byl před místní samoobsluhou v ulici Nad Údolím naistalován Zbox. Jedná se o automat
na vyzvedávání zásilek přes službu Zásilkovna.cz. Nejbližší výdejní místo bylo doposud až ve vinotéce Dobrá stodola ve Zdibech.
Pro výstavbu podstavce boxu byla před samoobsluhou připravena rovná plocha v místě, kde bývaly stojany na jízdní
kola, vedle poštovní schránky.
Provoz Zboxů je ekologický – celý box vyžaduje jen minimum elektřiny a je napájený solární energií. Provoz boxů je
zároveň nonstop, zásilku si můžete vyzvednout kdykoliv. Pro
vyzvedávání zásilek je potřebná mobilní aplikace Zásilkovna.
Zahájení provozu Zboxu je naplánovaný na 21. června. Dle
dohody se společností Zásilkovna.cz bude v budoucnu pravděpodobně spuštěno také odesílání zásilek.
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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 . 1/ 2021
ZE ZASEDÁNÍ ZO HUSINEC KONANÉHO
D N E 12 . 4. 2021
Usnesení č. 1/1/2021
Zastupitelstvo obce Husinec schvaluje
rozpočtové opatření č. 1/2021, které
tvoří Přílohu č. 1 tohoto zápisu.
Usnesení č. 2/1/2021
Zastupitelstvo obce Husinec schvaluje
investiční záměr „Husinec – přístavba
ZŠ“ a jeho realizaci včetně souvisejícího podání žádosti o dotaci z prostředků Ministerstva financí ČR v rámci
Programu 29822 Akce financované
z rozhodnutí Poslanecké sněmovny
Parlamentu a vlády ČR, podprogramu
298D2280 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí
pro rok 2021.
Zastupitelstvo schvaluje financování
výdajů projektu, na které nebude poskytnuta dotace, a zároveň vlastní podíl
žadatele na spolufinancování dotovaných výdajů v té výši, která bude potřebná na jejich úhradu nad rámec poskytnuté dotace.
Usnesení č. 3/1/2021
Zastupitelstvo obce Husinec schvaluje vyhlášení zadávacího řízení na akci
„Husinec – přístavba ZŠ“. V souladu
s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek (dále
jen „Zákon“), jmenuje zastupitelstvo
obce pětičlennou komisi ve složení:
Veronika Kristová, Martin Dymáček,
Petr Mixa, Marie Srbová, Jakub Str-

nad. Jako náhradní člen komise je pak
jmenován pan Karel Novák, případně
zastoupí jeden ze členů zastupitelstva
obce Husinec. Zastupitelstvo obce
tímto pověřuje jmenovanou komisi k provádění úkonů podle Zákona.
Jedná se především o úkony spojené
s otevíráním nabídek, posouzením
a hodnocením nabídek a provedením
výběru dodavatele. Dále zastupitelstvo
pověřuje komisi provedením případného rozhodnutí o vyloučení účastníka a o zrušení zadávacího řízení v zákonem stanovených případech.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem.
Usnesení č. 4/1/2021
Zastupitelstvo obce Husinec schvaluje
vyhlášení výběrového řízení na akci
„Zpracování PD na rekonstrukci ul.
Nad Údolím, Husinec“.
V souladu s § 42 odst. 1 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek (dále jen „Zákon“), jmenuje
zastupitelstvo obce pětičlennou komisi ve složení: komisi ve složení: Veronika Kristová, Martin Dymáček, Petr
Mixa, Marie Srbová, David Brož. Jako
náhradní člen komise je pak jmenován pan Karel Novák, případně zastoupí jeden ze členů zastupitelstva
obce Husinec. Zastupitelstvo obce
tímto pověřuje jmenovanou komisi k provádění úkonů podle Zákona.

Jedná se především o úkony spojené
s otevíráním nabídek, posouzením
a hodnocením nabídek. Zastupitelstvo
obce pověřuje starostku obce provedením výběru dodavatele na základě závěrů a doporučení hodnotící komise.
Dále zastupitelstvo pověřuje starostku
provedením případného rozhodnutí
o vyloučení účastníka a o zrušení zadávacího řízení.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem.
Usnesení č. 5/1/2021
Zastupitelstvo obce Husinec schvaluje
záměr nákupu multikáry a pověřuje
pana místostarostu Pfeifera zajištěním
celé transakce, a to v souladu s vnitřní
směrnicí obce Husinec pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu.
Usnesení č. 6/1/2021
Zastupitelstvo obce Husinec schvaluje
Smlouvu o umístění Z-Boxu a spolupráci při jeho provozování mezi společností Zásilkovna s. r. o. se sídlem
Lihovarská 1060/12, Libeň, 190 00 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku
u Městského soudu v Praze, oddíl C,
vložka 139387, IČ 28408306, zastoupená Janou Nedvědovou na straně provozovatele a obcí Husinec, se sídlem
obecního úřadu U Radnice 64, 250 68
Husinec-Řež, IČ 00240231 zastoupená
Bc. Veronikou Kristovou, starostkou,

Usnesení č. 7/1/2021
Zastupitelstvo obce Husinec schvalu-

je Kupní smlouvu na prodej nemovité
věci pozemek parc. č. 363/107 mezi
smluvními stranami XY bytem Zahradní, 250 68 Husinec na straně prodávajícího a obcí Husinec, se sídlem
obecního úřadu U Radnice 64, 250 68

Husinec-Řež, IČ 00240231 zastoupená
Bc. Veronikou Kristovou, starostkou,
na straně kupujícího, ve znění Přílohy
č. 3 tohoto zápisu a pověřuje starostku
jejím podpisem.

S O U H R N U S N E S E N Í K Z Á P I S U Č . 2 / 2021
ZE ZASEDÁNÍ ZO HUSINEC KONANÉHO
D N E 14. 6. 2021
Usnesení č. 1/2/2021
Zastupitelstvo obce Husinec schvaluje
rozpočtové opatření č. 2/2021, které tvoří
Přílohu č. 1 tohoto Zápisu.
Usnesení č. 2/2/2021
Zastupitelstvo obce Husinec
1. projednalo výsledek hospodaření
Základní školy a mateřské školy Husinec-Řež, příspěvkové organizace,
IČ 70991073, se sídlem Řež č.p. 17, 250 68
Husinec, zřízené obcí Husinec, za rok
2020 a
2. projednalo a schvaluje účetní závěrku uvedené organizace sestavenou
k 31. 12. 2020
Usnesení č. 3/2/2021
Zastupitelstvo obce Husinec schvaluje
převod zlepšeného výsledku hospodaření Základní školy a mateřské školy Husinec-Řež, příspěvkové organizace, ve výši
568 830,38 Kč do rezervního fondu.
Usnesení č. 4/2/2021
Zastupitelstvo obce Husinec
1. projednalo výsledek hospodaření
a závěrečný účet obce Husinec za rok

2020 a účetní závěrku obce Husinec sestavenou k 31. 12. 2020,
2. projednalo Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Husinec
za rok 2020, ze dne 11. 5. 2021, vypracovanou Krajským úřadem Středočeského
kraje, odborem kontroly,
3. schvaluje
a) celoroční hospodaření a závěrečný
účet obce Husinec za rok 2020 a vyjadřuje
s nimi souhlas bez výhrad a
b) účetní závěrku obce Husinec sestavenou k 31. 12. 2020, které tvoří Přílohu č. 2
tohoto Zápisu.
Usnesení č. 5/2/2021
Zastupitelstvo obce Husinec schvaluje
Zásady pro poskytování individuální dotace „Příspěvek na úplatu za předškolní
vzdělávání“ a pověřuje starostku obce, aby
o žádosti podané dle schválených zásad
rozhodovala v souladu se schválenými zásadami. Zastupitelstvo obce Husinec dále
pověřuje starostku obce uzavíráním veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace
s žadateli, jejichž žádostem vyhoví, a to
do částky 50 000 Kč v jednotlivém případě. Zásady pro poskytování individuální
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na straně smluvního partnera, ve znění Přílohy č. 2 tohoto zápisu a pověřuje
starostku jejím podpisem.

dotace a vzor smlouvy o poskytnutí dotace tvoří Přílohu č. 3 tohoto Zápisu.
Usnesení č. 6/2/2021
Zastupitelstvo obce Husinec schvaluje
budoucí bezúplatný převod částí pozemků parc. č. 476/62, 476/27, 483/11,
483/17, 483/8, 483/9 v k. ú. Husinec
u Řeže z vlastnictví Středočeského kraje
do vlastnictví obce pro stavbu chodníku
a pověřuje starostku obce zajištěním této
agendy.
Usnesení č. 7/2/2021
Zastupitelstvo obce Husinec schvaluje Smlouvu o převodu mezi společností
SUDOP Real, a. s., (dále jen „Smlouva“),
se sídlem Olšanská 2643/1a, Žižkov,
130 00 Praha 3, IČ 01918958, zastoupenou
panem Ing. Janem Sellnerem, předsedou
představenstva a panem Ing. Tomášem
Slámou, místopředsedou představenstva
na straně Převodce a Obcí Husinec, se
sídlem U Radnice 64, 250 68 Husinec,
IČ 00240231, zastoupenou starostkou
Bc. Veronikou Kristovou na straně Nabyvatele. Předmětem této Smlouvy je
převod pozemků parc. č. 219/28, 219/29,
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476/6 a 476/7, komunikací a veřejného
osvětlení, které se na těchto pozemcích
nacházejí a dále převod herního mobiliáře do vlastnictví Obce Husinec, to vše
za kupní cenu ve výši 10 000 Kč. Zastupitelstvo obce Husinec pověřuje starostku
podpisem Smlouvy, jejíž úplné znění tvoří Přílohu č. 4 tohoto Zápisu.
Usnesení č. 8/2/2021
Zastupitelstvo obce Husinec schvaluje vítěznou nabídku na dodávku kompostérů,
kterou v rámci zakázky malého rozsahu
a v souladu se získanou dotací z OPŽP
na základě podané žádosti na „Pořízení
kompostérů pro občany obce Husinec“
podala společnost NAODPAD, s. r. o.,
se sídlem Nádražní 158, 549 31 Hronov,
IČ 05822726, v celkové výši 806 300 Kč
bez DPH. Zastupitelstvo obce Husinec
dále pověřuje starostku, Bc. Veroniku
Kristovou, uzavřením smlouvy a zajištěním celé transakce. V případě odstoupení vítězné firmy, bude smlouva uzavřena
s další společností v pořadí, jakém stanovila výběrová komise v rámci otevírání
obálek.
Usnesení č. 9/2/2021
Zastupitelstvo obce Husinec v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. f zákona
č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, pověřuje starostku obce
Husinec, Bc. Veroniku Kristovou, k zastupování obce Husinec na řádné valné hromadě společnosti ÚJV Řež, a. s.,
se sídlem Hlavní 130, Řež, 250 68 Husinec, IČ 46356088, která se bude konat
dne 24. 6. 2021.

6

Usnesení č. 10/2/2021
Zastupitelstvo obce Husinec schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene

a dohodu o umístění stavby zařízení distribuční soustavy – v zemi uložené kabelové vedení NN č. IV-12-6026725/VB/03
mezi obcí Husinec se sídlem U Radnice 64, Řež, 250 68 Husinec, IČ 00240231
zastoupenou starostkou obce, Bc. Veronikou Kristovou, jako budoucí povinnou
a společností ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, IČ 24729035 zastoupenou společností ELEKTROŠTIKA, s. r. o.,
se sídlem U Družstva Ideál 13, 140 00
Praha 4, IČ 48041122, zastoupenou panem Ing. Ludvíkem Štikou, jako budoucí oprávněnou. Smlouva tvoří Přílohu
č. 5 tohoto Zápisu.
Usnesení č. 11/2/2021
Zastupitelstvo obce Husinec schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene
a dohodu o umístění stavby zařízení distribuční soustavy – kabelové vedení NN
č. IV-12-6028218 mezi obcí Husinec,
se sídlem U Radnice 64, Řež, 250 68 Husinec, IČ 00240231 zastoupenou starostkou obce, Bc. Veronikou Kristovou, jako
budoucí povinnou a ČEZ Distribuce, a. s.
se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly,
Teplická 874/8, 405 02, IČ 24729035 zastoupenou společností ELEKTORMONT
Matějka, a. s. se sídlem Nové Strašecí, Jiřího Šotky 445, 271 01, IČ 25732633, zastoupenou paní Klárou Koubovou, jako
budoucí oprávněnou. Smlouva tvoří Přílohu č. 6 tohoto Zápisu.
Usnesení č. 12/2/2021
Zastupitelstvo obce Husinec schvaluje
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohodu o umístění
stavby zařízení distribuční soustavy –
kabelové vedení NN č. IV-12-6028760/2
mezi obcí Husinec, se sídlem U Radni-

ce 64, Řež, 250 68 Husinec, IČ 00240231
zastoupenou starostkou obce, Bc. Veronikou Kristovou, jako budoucí povinnou
a ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Děčín,
Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8,
405 02, IČ 24729035 zastoupenou společností EJK s. r. o., se sídlem Dražice nad
Jizerkou 75, 294 71 Benátky nad Jizerou,
IČ 00663115, zastoupenou Marikou
Plášilovou, jako budoucí oprávněnou.
Smlouva tvoří Přílohu č. 7 tohoto Zápisu.
Usnesení č. 13/2/2021
Zastupitelstvo obce Husinec schvaluje
Smlouvu o smlouvě budoucí o služebnostech inženýrských sítí na vybudování
vodovodní a kanalizační přípojky na pozemku parc. č. 228/1 v k. ú. Husinec u Řeže
mezi obcí Husinec, se sídlem U Radnice 64, Řež, 250 68 Husinec, IČ 00240231
zastoupenou starostkou obce, Bc. Veronikou Kristovou, jako budoucí povinnou
a XX jako budoucí oprávněnou. Smlouva
tvoří Přílohu č. 8 tohoto Zápisu.
Usnesení č. 14/2/2021
Zastupitelstvo obce Husinec schvaluje
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohodu o umístění
stavby kabelového vedení a pojistkové
skříně pro zvýšení příkonu č. IV-126027843/VB/01 mezi obcí Husinec, se
sídlem U Radnice 64, Řež, 250 68 Husinec, IČ 00240231 zastoupenou starostkou obce, Bc. Veronikou Kristovou,
jako budoucí povinnou a ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02,
IČ 24729035 zastoupenou Miloslavem
Kalců, se sídlem Hůrka 1054, 278 01
Kralupy nad Vltavou, IČ 10234845,
jako budoucí oprávněnou. Smlouva tvoří Přílohu č. 10 tohoto Zápisu.
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OBECNÍ ÚŘAD – MÍSTO KOMUNITNÍHO
SETKÁVÁNÍ S BEZBARIÉROVÝM PŘÍSTUPEM
A ZÁZEMÍM PRO PROVOZ OBCE A HASIČŮ
V loňském roce jsme se pustili do přípravy projektové dokumentace nové
hasičské zbrojnice a zázemí technických
služeb. S tím vyvstala otázka a myšlenka
pojmout úpravu areálu obecního úřadu
komplexně s ohledem na to, že OÚ chybí
bezbariérový přístup, obci místa pro společná setkávání a veřejná prostranství.
V neposlední řadě pak OÚ slouží pro
setkávání seniorů, maminek s dětmi, pro
kroužky, spolky, veřejná zasedání, zároveň zde funguje knihovna, probíhají pracovní jednání atp. Vedle toho disponuje
OÚ nevyužitým půdním prostorem s výhledem na skály a řeku. Cílem a smyslem
zadání studie, která by OÚ a okolí pojala
komplexně, bylo všechno toto skloubit
do harmonického klidného provozu.

Zpracování komplexní studie se ujal
Ing. arch. Lukáš Lacina, který ji prezentoval též na jednom z veřejných zasedání zastupitelstva. Jak víme, obec
Husinec-Řež má nedostatek ploch pro
veřejné shromažďování a pro veřejnou
zeleň. Veřejný život se odehrává na parkovišti u Egidy případně na fotbalovém
hřišti. Na obrázku je schéma navrženého areálu obecního úřadu a satelitní
snímek stávajícího areálu. Záměr realizace hasičské zbrojnice a přístřešku pro
technické služby obce je ve fázi projednávání na stavebním úřadě. Autorem je
Ing. arch. Pavel Geier, který zpracoval
návrh hasičské zbrojnice pro dobrovolné hasiče a přístřešek technických služeb. Stávající garáže v současné době

slouží pro hasiče a budou uvolněny pro
technickou četu. Pozitivní efekt realizace záměru spočívá v uklizení současného dvora a zaparkování veškeré techniky obce do interiéru.
Stávající dispozice úřadu vybízí ke
zbudování přístavby výtahové šachty
a vytvoření nového reprezentativního
hlavního vstupu ze severního průčelí. Takto umístěná výtahová šachta má
potenciál plnit i další funkci. Dolní část
obce je charakteristická obytnou zástavbou, vilovými objekty, tzn. rezidenčním
bydlením jednotného charakteru. Výtahová šachta je proto navržena jako
radniční věž s hodinami plnící funkci
dominanty a orientačního bodu v jednotvárné zástavbě.
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Dále jsme přišli s impulsem zbourat
stávající ploty oddělující veřejné prostranství se stávajícím zázemím technické čety a otevřít tuto část veřejnosti.
Vedle veřejného prostoru také studie
řeší úpravy obecního úřadu, jimiž je
zobytnění půdy OÚ, která je prostorná
a vysoká a nabízí prostor k využití, dále
zateplení a sjednocení fasád a bezbariérovost. Bezbariérovost spočívá v přístavbě výtahu a bezbariérové rampy,
která překoná výškový rozdíl zhruba
pěti schodů zvýšeného přízemí.
Vzniknou dva veřejné prostory parkového charakteru – severní a jižní. Pro
běžné potřeby úřadu zde bude pět par-

kovacích stání plus čtyři se zatravňovacími dlaždicemi. Pro konání obecních
akcí je možné nechat auta vyparkovat
a využít celou plochu veřejného prostoru kolem úřadu. Dále navrhujeme
úpravu ploch z živičného povrchu vozovky na dlážděný, aby celý prostor získal jednotný charakter náměstí. V plánu
je též náhradní výsadba: jeden vzrostlý
dub a dvě větší sakury, malé stromořadí
i menší stromy, které budou umístěny
do plochy vzniklého náměstí.
Na dalších obrázcích jsou vizualizace
záměru.
Veronika Kristová a Lukáš Lacina

KO M I S E S O C I Á L N Í A K U LT U R N Í I N F O R M U J E
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I v této složité době, poznamenané nejen
praktickými dopady covidových opatření
na životy a psychiku lidí, se snaží členky
komise ve spolupráci se zastupiteli OÚ
pamatovat na nejohroženější skupinu, jíž
jsou naši senioři. Snažili jsme se vytipovat
a kontaktovat především nejvíce potřebné
seniory, a to zejména z hlediska vysokého
věku, zdravotního stavu a míry osamělosti. Na tyto seniory se nejvíce snažíme
zaměřit svoji pozornost, povzbudit je
a podat jim potřebnou pomocnou ruku.
Potřeby seniorů jsou různé, některým postačí zájem o jejich zdravotní stav, osobní
kontakt a popovídání, jiní uvítají i praktickou pomoc. Jedním z hlavních problémů
je skutečnost, že seniorům buď úplně chybí přístup k informacím, nebo s ohledem
na to, že se tyto informace často mění, je
pro ně problémem se v nich zorientovat.
Proto udržujeme se seniory kontakt, a to
především v souvislosti se zajištěním jejich

informovanosti o aktuálních opatřeních,
jejich změnách či o možnostech pomoci
a podpory ze strany charitativních organizací apod. Do schránek jsme roznášeli
např. letáčky charitativní organizace ANTONIA senior services s novou nabídkou
služby – rozvoz obědů.
V rámci startu očkování proti COVID-19 jsme spolu s pracovníky OÚ
vytvořili a distribuovali návodný a jednoduchý informační leták k postupům
registrace seniorů na očkování a nabízeli
jim praktickou pomoc při této registraci,
ať již formou telefonické konzultace, osobně ve vymezených hodinách na OÚ nebo
formou přímé asistence v místě bydliště
seniora. V době ne úplně ideální dostupnosti ochranných pomůcek jsme mezi
seniory distribuovali roušky a respirátory.
Pro zpestření těchto náročných a často i jednotvárných dní se snažíme seniorům poskytnout i zajímavé a inspirující

čtení ve formě zpravodaje MPSV Senioři
v krajích, který obsahuje jednak oddychová témata jako jsou zajímavé články,
rozhovory, vtipy, ale i užitečné informace
např. ve formě střípků z krajů a aktuálních
praktických témat. Mezi tato témata lze
zařadit i tzv. seniorské obálky, ve kterých
je zaznamenán zdravotní stav seniora,
včetně údajů o očkování a které díky tomu
slouží v situacích ohrožení zdraví nebo
života a v případě potřeby pomohou složkám IZS urychlit záchranu tohoto života.
Přestože projekt seniorských obálek již
v České republice funguje 3 roky, domníváme se, že povědomí o něm není mezi
seniory dostatečně rozšířeno. Proto jsme
se ve spolupráci se zastupiteli OÚ rozhodli
distribuovat tuto informaci i mezi seniory
v naší obci a opět jim nabídnout i praktickou pomoc s vyplňováním údajů.
S ohledem na postupné rozvolňování
opatření připravujeme obnovení pravidel-

chom pak rádi také postupně realizovali
připravené akce pro seniory, jimiž jsou zejména besedy se zajímavými osobnostmi.
Zároveň připravujeme i obnovení pravidelné akce pro maminky s dětmi, jíž je
také kavárnička, více informací naleznete
na jiném místě v tomto Zpravodaji.

Na závěr bych ráda poděkovala paní
starostce za podporu činnosti naší komise, za inspirující náměty z její strany
i vstřícnost k našim návrhům a svým kolegyním z komise za jejich spolupráci, nápady i aktivitu.
Hana Krommerová

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
cům za 2 kaštany. Celkem 37 stromů
udělá naší obec příjemnější.

Stromy
V loňském roce jsme získali dotaci
na výsadbu stromů v naší obci. Proto
jsme letos na jaře vysadili za pomoci sousedů první část. Celkem šlo o 30
stromů – javory, jilmy a duby a přidali
jsme další 2 třešně. Chci také poděkovat
SUDOPu za 3 nové duby a dobrodin-

Hřiště
Nedávno byly zpřístupněny dva nové
herní prvky na Červené Skále, vyzkoušejte. Také na jaře proběhla větší údržba dětských hřišť, přesto stále bojujeme
s vandalismem a neukázněností. Dětská
hřiště opravdu nemohou sloužit jako
odkladiště doma nepotřebných hraček
a nádobí. Platné bezpečnostní normy
to neumožňují. Myslete na zdraví všech
dětí, prosím.
Opravy cest
Jako každý rok proběhly opravy cest
v naší obci. Čekáme na zbudování odvodnění nad Husincem a odvodnění Vltavské. Po urgenci na SÚS proběhl ořez
stromů na příjezdu do obce a taktéž
zlepšení odvodu vody ze silnice Zdibsko-Husinec.
Mobilheim
V ulici Akátová je již několik let odstaven mobilheim, který nemá majitele.
Úspěšně jsme „dotlačili“ tento dům až
na správný úřad – ÚZSVM a ten již koná.
Aktuálně bedlivě čekáme na jeho další
kroky. Držte palce, ať dům najde využití
a místo v Akátové můžeme zlepšit.

Střípky z OÚ
Přivítali jsme dva nové členy technické
čety a novou Multikáru. Již se zapojili
do údržby naší obce. Rozloučili jsme se
s hasičskou LIAZkou, nyní plní úkoly
u JSDH Žeranovice. Přeji všem hodně
štěstí.

ZASTUPITELSTVO

né akce pro seniory, jíž je kavárnička, která probíhá každý poslední čtvrtek v měsíci od 14 hodin v prostorách Knihovny
na Obecním úřadě. Nejbližší kavárnička
se bude konat 24. 6. a srdečně jsou zváni nejen pravidelní návštěvníci, ale rádi
uvítáme i zájemce nové. Od podzimu by-

Odpady
Letos jsme rozšířili sběr olejů a tuků.
Bohužel nás svozová společnost opakovaně upozorňuje na nevhodné nádoby,
ve kterých tuky občané do nádob odevzdávají. Prosím, vhazujte tuky pouze
v PET lahvích, skleněné lahve nejsou
vhodné. A prosím, vyřazená sekačka
na trávu do žádného z kontejnerů nepatří! Použijte sběrný dvůr.
Tomáš Pfeifer
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OBECNÉ INFORMACE Z RADNICE
ZŠ a MŠ Husinec-Řež
K zápisu do MŠ se letos dostavilo 26 dětí,
z nichž všechny tříleté, které splnily podmínky pro přijetí do MŠ Husinec-Řež, byly
přijaty. Máme radost, že se díky rozšíření
kapacit o LMŠ Sovička podařilo i v letošním roce všechny děti umístit. I přesto
jsme se zastupiteli prodloužili dotační titul na předškolní vzdělávání. Stejně jako
v loňském roce si budou moci rodiče i letos
žádat o individuální dotaci. Ta se vztahuje
stejně jako loni i na děti, které dovrší tří let
kdykoliv během školního roku 2021/2022
a byly u zápisu v naší MŠ. Více informací
naleznete na webu obce.
V létě nás čeká pár drobných úprav
ve škole i školce. Máme v plánu zbudovat
kabinet pro speciálního pedagoga, na kterého paní ředitelka získala dotaci, dále bychom chtěli upravit školní zahradu, aby v ní
našly děti více sportovního vyžití a v neposlední řadě svah před školou. Máme
za sebou první rok provozu LMŠ Sovička
a troufnu si říct, že úspěšného provozu.
Během letních prázdnin bychom rádi vychytali provozní „mouchy“, opravili např.
střechu maringotky a provedli pár úprav
z podnětů paní učitelek, aby byl v příštím
roce chod školky opět o něco pohodlnější.

Projekty
V běhu je příprava projektové dokumentace na hasičskou zbrojnici a zázemí technických služeb, zažádáno o stavební povolení
máme na přístavbu ZŚ a MŠ Husinec-Řež,
vysoutěžili jsme zhotovitele projektové
dokumentace na komunikace, chodníky a parkovací stání v ulici Nad Údolím,
projektová dokumentace na tělocvičnu je
již hotová, čekáme na schválení nového
územního plánu, abychom mohli stavět.
Pro projekt na chodník podél ulice
Hlavní čekáme na dotace.
Dotace
Získali jsme dotace na opravu místních
komunikací od Ministerstva pro místní
rozvoj v celkovém rozsahu cca 6 milionů
korun včetně DPH. Připravujeme soutěž
na zhotovitele. Byli bychom rádi, pokud
by se nám podařilo opravit komunikace
ještě v letošním roce.
V rámci získané dotace na kompostéry
jsme vysoutěžili v tomto měsíci dodavatele. Dodací lhůta kompostérů je 16 týdnů.
Dotace na přístavbu ZŠ a MŠ – máme
zažádáno a čekáme na výsledky.
Hasičská zbrojnice – máme opět zažádáno a čekáme na výsledky.

Dotace na pumptrack u školy a úpravu hřiště na školním dvoře jsme bohužel
nezískali.
Hospodaření obce v roce 2020
Na červnovém zasedání zastupitelstva
jsme schvalovali hospodaření obce a závěrečný účet za rok 2020. Audit dopadl dobře. Nebyly zjištěny chyby ani nedostatky.
Zpráva z kontroly je k dispozici na webu
obce.
Co se týká hospodaření obce v roce
2020, původně plánované příjmy ve výši
24 400 000 Kč byly v průběhu roku 2020
navýšeny na 31 858 000 Kč. Tedy téměř
o 7 milionů korun. Z toho 2 miliony činily příjmy od státu v rámci rozpočtového
určení daní a bonusu na kompenzaci výpadků v důsledku covidu. O 5 milionů se
nám podařilo vylepšit příjmy obce díky
získané dotaci na opravu školy ve výši cca
1 815 000 Kč, prodejem obecní techniky
za cca 438 000 Kč a díky příspěvkům od stavebníků ve výši 2 420 000 Kč. Rádi bychom
i nadále investovali do rozvoje a zvelebování obce. V hlavní řadě pak v přípravě projektů velkých investičních akcí, bez kterých
nelze stavět ani o dotace žádat.
Veronika Kristová

KAVÁRNIČKA PRO RODIČE S DĚTMI
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Kavárnička funguje v naší obci již
více jak dva roky. Za tu dobu se stala oblíbeným místem maminek, dětí,
babiček a poskrovnu i tatínků. Bohužel i nám pandemie naše milá setkání
na několik měsíců zastavila, ale jakmile to bylo možné, organizovali jsme
naši kavárničku venku. Pro naše nové

sousedy, nebo ti z vás, co ještě neměli
možnost se přijít podívat, bych ráda
sdělila, že opět frčíme. Přijďte se podívat!
Každý první pátek v měsíci, od 9.30
do 11.30, buď na hřišti pod bytovkami
v ulici Nad Údolím, nebo na Obecním
Úřadě (dle vládních opatření). Vezmě-

te s sebou to nejdražší, co doma máte
(děti) a dobrou náladu. Káva, čaj a malé
občerstvení je vždy zajištěno a témat
k popovídání bude jistě také dost.
Bližší informace můžete získat přes
e-mail hanapatzakova@seznam.cz nebo
na telefonu 737 187 832.
Hana Patzáková

První zápis v původní kronice kapličky
míru v Husinci-Řeži, dnešní kaple svatého Václava obsahuje pamětní zápis
o slavnosti svěcení kapličky míru, ke cti
sv. Václava, která se konala dne 29. září
1946. Pozvánka na svěcení obsahovala
program, který začínal v 9 hodin u školy
příjezdem a uvítáním hostí, v 9.30 pokračoval průvodem družiček, krojovaných skupin a všech účastníků s hudbou
p. Kotrče ke kapličce, kde proběhlo uvítání světitele nejdp. I. M. Msgra Bohumila Staška, kanovníka vyšehradského.
V 10 hodin následovalo posvěcení kapličky kázáním nejdp. Světitele a p. vikáře dp. Štveráka, dále slavnostní mše sv.
za spoluúčinkování školních chrámových sborů a zakončení mše národními
hymnami a Svatováclavským chorálem.
Ve 12 hodin pak bylo možno občerstvit
se v bufetu a na 16. hodinu byl plánován
odchod s hudbou k p. Listíkovi, kde následovala národní veselice…
Této slavnosti svěcení však předcházelo mnoho věcí, zejména myšlenka
na vybudování kaple v naší obci a pak
samozřejmě proces od vzniku projektu
po samotnou výstavbu. Prostor v tomto
čísle dáme zachycení vzniku myšlenky
na vybudování kapličky z pera kronikáře pana Dachovského. Okolnosti výběru
projektu i samotné výstavby si necháme
na příště.
Zápis v kronice slovy kronikáře pana
Dachovského: Po několika dnech (od
konání ustavující schůze bývalé strany
českých socialistů, na které pan Dachovský vystoupil s upozorněním na nového
ducha křesťanské obrody a myšlenky,
které nezadržitelně jdou světem, aby pokořily největšího nepřítele lidstva – zá-

vist ve vlastních srdcích, pozn. autora)
vzkázal mě místní občan – novousedlík
pan Gustav Korbel, hraničář, Němci vypuzený továrník z Teplic-Šanova, abych
jej navštívil ve vile čp. 36 v Řeži. Po krátkém představení uvítal mne slovy: „Slíbil
jsem Bohu, že když tuto druhou světovou
válku šťastně přežiji, že postavím v Teplicích kapličku – Boží muka. Po nedělním
Vašem projevu změnil jsem svůj úmysl
a rozhodl jsem se, že kapličku postavím
v Řeži na zahradě na místech dnešního
altánu a požádal jsem pana arch. J. Novotného o zhotovení projektu, podle něhož
měl vést od ulice pouze 1,20 široký vchod
do altánu.“ Během další řeči dozvěděl
jsem se podrobnosti, za kterých pan továrník G. Korbel učinil svůj slib. „Při německé okupaci v březnových dnech 1939
vnikli do mé továrny v Teplicích-Šanově
sudetští ordnéři, kteří továrnu demolovali
a pak mne přepadli v mém bytě. Po úderu
do hlavy – zde vidíte ten šrám na čele –
upadl jsem v bezvědomí na zem a snad
by mne byli utloukli, kdyby mi nepřišel
na pomoc můj příbuzný, který po zranění upadl na mne a tak svým tělem mne
ochránil. V největším nebezpečí zaplakalo

dítě v kolébce v přilehlé ložnici. Ordnéři, vyrušeni pláčem, hnali se do sousední
místnosti, kde lili na nemluvně studenou
vodu. Mezitím vzpamatoval se můj zeť
a mne odtáhl do bezpečí. Po mém probuzení k životu dal jsem Bohu slavný slib, že
postavím z vděčnosti kapličku, dočkám-li
se konce této války. Můj příbuzný podporoval rodiny po uvězněných vlastencích
a stálo jej to život. A já zde zůstal, abych
mohl splniti svůj slib, a těším se, až se tak
stane.“
Myšlenka je zaseta, v příštím vydání se
můžete těšit na peripetie s výběrem projektu i výstavbou kapličky.
Hana Krommerová
kronikářka kapličky

ŽIVOT V OBCI

Z K R O N I K Y K A P L E S V. V Á C L A V A

VELIKONOCE
V ŘEŽSKÉ KAPLIČCE
Od doby studií v kněžském semináři
se znám s panem farářem Kamilem Vrzalem. Pocházím také od řeky Vltavy,
z vesnice Hradištko pod Medníkem –
u Štěchovic, kde jsem byl pokřtěn o Velikonocích 1988 ve věku 28 let. Letos
jsem mohl nabídnout ve vaší kapličce
svatého Václava oslavu hlavní velikonoční bohoslužby. Mnoho Čechů by si
myslelo, že hlavní velikonoční oslava je
v pondělí. Ve skutečnosti se odehrává
za šera nebo tmy po Bílé sobotě, večer
před nedělí. A tak se nás několik sešlo nejprve venku, kde jsme požehnali a zapálili velikonoční svíci – paškál,
a pak u oltáře – na oslavu Vzkříšení
Ježíše Krista. Důležité věci se často dějí
ve skrytosti.
Miloš František Převrátil, kněz
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ŠKOLA A ŠKOLKA

JARO V LESNÍ ŠKOLCE
Krédem lesních školek je
„venku za každého počasí“. Je tomu skutečně
tak – jsme venku celý rok, každý den.
Ať je venku jakkoli, potřebujeme udržet
své tělo v suchu a teple. Snažíme se, aby
nikdo ve školce netrpěl zimou, horkem
nebo promáčením. Ale může poznat, jak
vypadá takové nepohodlí, a jak si může
v tu chvíli pomoci – převléknout se, za-
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hřát se, odsvléknout se. K tomu nám
slouží zázemí, kde máme náhradní oblečení. Náhradní oblečení máme i v kamenné školce, kam každý den chodíme
na oběd. Pro rodiče to znamená pořídit více různých vrstev a typů oblečení
na ven. Je třeba také počítat s tím, že se
oblečení ušpiní. Toto jaro jsme měli krásné blátivé období, kdy jsme se neobešli
bez nepromokavých kalhot a bot. Dětem
nebráníme skočit do mělkých louží, nebo
tvořit s blátem, jsou to kouzelné momenty plné učení. Ale musí být na to vhodně
oblečeny. Několikrát jsme promokli doslova až na kůži, ale vždy na nás čekalo
sucho a teplo. Je to báječný pocit, když se
svléknete z mokrého oblečení, zalezete
si do spacáku a jenom posloucháte déšť,
který hraje na plechovou střechu maringotky.
S lesní školkou jsme se vydali na výlet vlakem do Dolan a zúčastnili jsme se

v rámci projektu Hrdá škola Dne šílených účesů.
I v souvislosti s aktuální pandemií
často slyšíme, že pobyt venku nám všem
rozhodně prospěje. Děti se venku postupně otužují, jsou odolné a přizpůsobivé – a to je dobrý základ pro zvládnutí
mnoha změn, které v životě čekají.
Magda Frýbortová

Již přes rok se učitelé, žáci a rodiče potýkali
s distanční výukou. Březnové uzavření škol
se týkalo nejen žáků 1. a 2. ročníků základních škol, ale poprvé také všech tříd škol
mateřských. Povinně tedy zahájily výuku
distančním způsobem i předškolní děti.
Hodně věcí se změnilo a tato jiná doba
dala vzniknout mnohým projektům, které
díky nastalé situaci nabraly na veliké síle.
A co se u nás ve škole dělo?
• Mluvíme v bublinách s Klárou Smolíkovou
• Barevný týden
• Škola naruby – výměna učitelů napříč
ročníky v online prostředí
• Život lesních zvířat v rámci MŠ
• Loučení se zimou – projektový den
• Masopust – MŠ, 1. a 2. třída prezenčně,
3.–5. třída distančně
• Galerie na plotě – výtvarná kreat. soutěž
• Jarní básnění – soutěž pro děti ZŠ i MŠ
• Rozum a cit pro školy
• Hrdá škola – zažijte školu trochu jinak.
Nastal konec netradiční výuky a blíží
se závěr školního roku. Velice ráda bych
na tomto místě poděkovala všem rodičům
a žákům za jejich trpělivost, konstruktivní
přístup a píli, kterou věnovali tzv. distanční výuce. Pevně věřím, že i přes malé obtíže jsme výuku důstojně zvládli a zdárně
uzavřeme tento školní rok.
Velké díky také patří všem vyučujícím,
kteří i přes složitou situaci výuku zvládli.
Nezapomínám ani na náš nepedagogický
personál, který se musel popasovat se všemi hygienickými aepidemiologickými
opatřeními, o kterých se jednou budou
naše děti s úsměvem učit.
Lucie Dražilová
ředitelka ZŠ a MŠ Husinec

ŠKOLA A ŠKOLKA

R O K S D I STA N Č N Í
V Ý U KO U

HEJ, HEJ, HEJ, PRVŇÁCI
POJĎTE VEN,
DNES JE DĚTSKÝ DEN
Tímto pokřikem vyzvali páťáci prvňáky na školní zahradu, na sportovní
hry.
Připravili si pro děti z první třídy
různé aktivity na stanovištích, která rozmístili po celé školní zahradě.
Na stanovištích prvňáčkům trpělivě
vysvětlili pravidla a prvňáci se s chutí
a nadšením vrhli do soutěžení. Za splnění každé aktivity získaly děti že-

tonky, které si v závěru her vyměnily
v improvizovaném obchůdku za věcné
ceny. Ceny do obchůdku věnovali jednotliví rodiče, přispěl i Spolek přátel
ZŠ a MŠ, všem tímto moc děkujeme.
Na oslavách Dne dětí nechybělo ani
oblíbené malování na obličej. Akce se
uskutečnila v rámci celoročního projektu Kamarád.
třídní učitelky a asistentky pedagoga ZŠ
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Očité
Svědectví
Sean McAlorum vás zve k malířskému vyšetřování
jistých událostí, jichž byl sám očitým svědkem.
Důkazy vám budou předloženy
jako samostatně vyobrazené
předměty a portréty
představující fragmenty
těchto zkušeností. Budete
vtaženi do tvorby vlastních
narativů a dešifrování
potenciálních vztahů mezi
vystavenými obrazy a tím
vznikne vaše osobní očité
svědectví.

Vernisáž:
25.06.2021, 18.00 - 21.00
Doba trvání výstavy:
26.06 - 03.09.2021
14

Obecní úřád, U Radnice 64, 250 68, Řež

VERNISÁŽ
OČITÉ SVĚDECTVÍ
V pátek 25. června proběhla na obecním úřadě vernisáž obrazů, které vytvořil náš soused Sean McAlorum. Výstava,
jak prozrazuje její název, je pojata tak
trochu jako detektivka – jde o malířské
pozvání na vyšetřování očitých událostí.
Důkazy jsou předvedeny jako jednotlivé
objekty a portréty. Diváci jsou tak vyzýváni k vytváření vlastních příběhů a potenciálních vztahů mezi vystavenými
obrazy, a proto si činí jako očití svědci
vlastní názory. Posuďte sami. Výstava
potrvá do 3. září.
Sean McAlorum je Angličan, který žil
více než 20 let v Praze a před rokem se
přestěhoval se svou rodinou do Řeže. Je
vedoucím kurzů a učitelem grafického
designu na univerzitě v Praze. V posledních dvou letech studoval magisterské
studium obor výtvarné umění. Obrazy,
které aktuálně vystavuje, jsou namalovány během posledních čtyř měsíců
a souvisejí s dokončením jeho studia.
Markéta Skřípalová

15
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ROZHOVOR S ALEXANDEREM KÁLDY
zubacka.aio.cz, www.drahy.wz.cz, www.drahy.unas.cz
Pan Alexander Káldy se na rozhovor dostavil v doprovodu sympatické a hodné psí slečny. Také přinesl ukázat pečlivě zabalené vlakové modely a vlastní notebook. Celý život se živil počítači, byl jeden z prvních lidí, který pracoval s produkty společnosti Microsoft.
Podle jeho slov se mu jakožto programátorovi vždy dařilo propojit svou práci se svými koníčky. Díky tomu mohla vzniknout celá
řada rozvětvených webových stránek s železniční tematikou, na kterých mimo jiné naleznete také následující motto: „Rád se toulám
kolem železnic. Mám rád atmosféru nádraží, fascinuje mě genius loci drah, které už nejsou tak důležité, jak kdysi byly. Přesto přetrvávají. V torzech, v pozůstatcích, v artefaktech. Jako svědectví o touhách, snech, snažení i neúspěchů a zklamání našich předků.“
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• Jaké jsou počátky Vašeho zájmu
o vlaky?
Vláčky mě zajímaly už jako malého
kluka. V Košicích, kde jsem vyrostl, mě
nemohly nezajímat. Teče tam řeka Hornád, ale všichni mu říkají po maďarsku
Hernád. Je tam taková soutěska, kterou
Hernád přitéká do Košic a pak se teprve
rozlévá do maďarské nížiny. A tam je,
podobně jako zde v Řeži, zařízlé úzké
údolí s řekou a železnicí. A tak mě ty

vlaky přirozeně od malička braly.
• V rámci Vašeho koníčku spravujete
řadu webových stránek s vlakovou tematikou.
Celý život jsem se živil počítači. Začínal
jsem jako programátor a po revoluci
jsem měl počítačovou firmu a mimo jiné
jsem měl na starosti produkty Microsoft. A když přišel na trh nový program
FrontPage, což je program na tvorbu webových stránek, tak jsem dostal

za úkol naučit se ho ovládat a udělat
webové stránky. V té době nebyly u nás
webové aplikace rozšířené. Nejdřív jsem
vlastně musel zjistit, co to vlastně taková webová stránka je. Že je obvykle
o nějaké zajímavé věci. A pro mě to byla
železnice a přemýšlel jsem, co by mohlo být opravdu zajímavé. A tak se zrodil projekt Zubačky. To je dodnes jeden
z největších projektů, už to sice zapadlo, ale míval mezinárodní návštěvnost,

ROZHOVOR

protože mám velkou část přeloženou
do angličtiny. Teď už se doba posunula
a dělají se hlavně videa, se kterými statické fotky nemohou soutěžit. Ale já se
dodnes držím stejného designu, tak jak
byly mé stránky navrženy. Je to retro jak
sviňa. V osmdesátých letech, když jsme
měli malé děti, jsme skoro každý víkend
jezdili do Bechyně, kde je známá Křižíkova elektrická dráha. A tak jsme chodili s dětmi kolem dráhy, houbařili, a když
zahoukala mašina, nechali jsme hub a já
jsem fotil a fotil. Tak vznikly materiály
pro další velký web zvaný Bechyňka.
A pochopitelně se člověk pídí po tom,
co jak bylo dříve, potkává se s lidmi
a dostane se k železniční historii. Mně
se vlastně podařilo spojit vlastní práci se
svým koníčkem.
• Co Váš koníček ještě zahrnuje? Patří
k tomu také sbírání předmětů spjatých
s dráhou? Například cedule, vlakové
modely, staré jízdenky…
Zahrnuje to focení a chození po tratích.
A samozřejmě mraky fotek a mraky
modelů vláčků. Na cedule a jiné věci žel
bohu není místo. Na koleji jsem různé
artefakty a cedule měl, ale to už je všechno pryč. Teď už mám jen ty modely, ale
i to je takový kůň, kterým se dá zabít
hodně času a hlavně zabrat hodně místa. (smích)
• Jaké relikvie v podobě fotky či čehokoliv si nejvíce ceníte a proč?
Přinesl jsem vám ukázat modely vláčků, jsou to tzv. tétéčka neboli Table-Top. Toto je podle mě nejpitoresknější
vagon. Tento zeleno-šedý osobní vagon
jsme naživo viděli ve Slavonicích na Dni
páry a já si řekl, tenhle vagonek mi chybí. Tak jsem ho ze všech stran vyfotil,
trochu upravil v počítači, vytiskl několikrát na barevné tiskárně, vyřezal a slepil

jednotlivé vrstvy. Kromě podvozku, který je tovární, je to kompletně ručně postavené. Měřítko je 1 : 120. Naproti tomu
tady mám tovární výrobek, také z papíru, ale řezaný laserem, takže je přesnější. U té mé vystřihovánky je patrná jistá
renesanční nepřesnost, žádné okénko
není úplně stejné. A toto jsou mé nejčerstvější přírůstky, které jsem koupil,
tuto vlakovou soupravu řadím ke svým
oblíbencům.

MYSLÍM SI, ŽE JE PODSTATNÉ
UMĚT SE POSTAVIT ČELEM
K PROBLÉMU, ANALYZOVAT
JEJ, PODÍVAT SE, CO O TOM
NAPSALI JINÍ A POSUNOUT
TO ZASE O KROK DÁL.
• Jaký model vlaku je tedy Váš favorit?
Prvorepubliková rychlíková souprava,
tzv. Modrý šíp, jedná se o jeden z nejelegantnějších motoráků. Ve své době to
byl i na světová měřítka velice pokrokový stroj. Bohužel za války, protože byl
nedostatek pohonných hmot, přestaly
jezdit.
• Jak dlouho bydlíte v Řeži?
Nejsem jaderný fyzik, jak by se čekalo.

V Košicích jsem vystudoval gymnázium. Pak jsem se dostal na pražský Matfyz a byla to fantastická škola. Ne, nenaučil jsem se nic konkrétního, a když
můj kruhový vedoucí viděl mé pochyby,
pravil: „Máš pocit, že jsme tě nic nenaučili? Co jsi dělal za poslední práci?
Neměli jste to na přednáškách. A co jsi
dělal? Sehnal sis literaturu, přečetl články a napsal jsi práci. Není to nic převratného, ale číst se to dá. A to je to, co jsme
tě naučili: jsi postaven před problém, ty
si k němu nashromáždíš, co se o tom ví,
podumáš a předáš dál. Třeba někdo šikovnější a bystřejší využije tvých výsledků a celou věc posune zase dále. A o to
jde“.
Proto mne mrzí, že se matika bagatelizuje a znovu vyvstávají hlasy, že je
to moc těžké a na co to vůbec člověku
v životě je. Ale myslím si, že je podstatné
umět se postavit čelem k problému, analyzovat jej, podívat se, co o tom napsali
jiní a posunout to zase o krok dál. A to
nejtěžší: nalézt, kde je problém, zformulovat jej a předat výzvu svým následníkům. Neučit děti počtům, ale kreativnímu myšlení.
Řež jsem znal díky cyklistice a přestěhovali jsme se sem z Prahy 6 v roce
2008.
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• Co pro Vás znamená železniční linka
S4 Praha-Ústí?
Víte, jak je stará? Loni měla 170 let.
A víte, kdy tam natáhli dráty? Strašně
pozdě. Protože v dvaašedesátém je natáhli do Bubenče a tam se pořád přepřahalo. A tady byl poslední úsek, kde stále
jezdily rychlíky tzv. „vysoká kola“, jezdilo se párou. Tato trať byla také mimo
jiné jedním z důvodů, proč jsme se rozhodli tady bydlet. Je to úžasné spojení
do centra. Zároveň je to mohutná obchodní stezka pro kontejnerovou dopravu. Tuto dráhu jsem si projel s vnukem
až do Drážďan, kde jsme si prohlédli
Volkswagen muzeum.
• Nemrzí Vás, podobně jako mne, že
na naší řežské trati již nejezdí starší
lokomotivy, tzv. lochnesky neboli žabotlamy?
Musím říct, že na současných „slonech“
(City Elephant, pozn. red.) se mi líbí, že
jsou tiché a že mají klimatizaci. Faktem
totiž je, že v létě se v těch žabotlamech
musela otevřít všechna okna. A byly
hlučné až běda. Ale jinak jsem je uznával a je úžasné, jak takové staré vlaky zastávají hromadnou dopravu.
• Jaká jiná trať je pro Vás srdeční záležitostí?
Já mám těch tratí hned několik. V prvé
řadě je to Jindřichohradecká úzkokolejka. Bohužel si myslím, že už to má brzy
spočítané, protože dostala nového majitele, který vyštípal z vedení své odborníky. A přitom to bývala trať, kterou pan
Šatava vedl takovým způsobem, že mu
všichni tleskali (Jan Šatava, označovaný
také jako Král lokálek, byl 15 let ředitelem Jindřicho-hradeckých drah, pozn.
red.). Druhou tratí je zubačka Tanvald-Kořenov. Jak jsem se o ní začal zajímat,
seznámil jsem se s mnoha lidmi a byl

jsem účasten toho, jak se zprovoznila,
a začalo se jezdit do Polska. Řadu let
jsem strávil na Bechyňce, což je lokálka,
ale zato je to první elektrifikovaná normálně rozchodná trať v celém Československu, možná i ve střední Evropě. Dále
je to Lipenka, elektrická lokálka spojující zastávky Rybník-Lipno.
• Sdílí Vaši zálibu také Vaši nejbližší
příbuzní – žena, děti, vnoučata?
Když jsme se seznámili, tak má paní se
mnou chodila na fotografování a různé
akce šotoušů, jak se nám říká. Jednou
jsme byli na Hlavním nádraží, kde měla
odjíždět nějaká pára. A já jí povídám:
„Postav se tady pod to stavědlo a vyfoť to
z tohoto záběru a já půjdu na perón fotit
detaily.“ Takhle jsme se rozdělili a náhle
jí tam přišel chlap a začal se roztahovat
s foťákem. A moje paní, která se většinou drží zpátky, ho normálně vyhnala
a řekla mu: „Nezlobte se, vy tady chcete fotit? A nevadí vám, že tady už jsou
jiní?“ A on na to: „A jako kde?“ A moje
paní: „No já.“ A on: „Vy budete fotit?“
Má paní: „No jasně, mám za úkol vyfotit
jednak toho pomeranče, jak tady pojede
a pak má jet papoušek, ta parní lokomotiva“. Chlap vyvalil oči a odstoupil dva
metry. (smích) A s mou ženou jsme se
brali na Jindřichohradecké, kde jsme si

udělali a vyzdobili svatební vlak. Sestava
byla: jídelní, salónní a vyhlídkový vůz.
• Poštěstilo se Vám někdy vyzkoušet si
řídit lokomotivu či alespoň jet v kabině
mašinfíry?
Ano, na mnoha místech. Mám například fotografii, kde jsem v montérkách
na malé parní lokomotivě. Ale do té
boudičky jsem se nevešel, a tak jsem jel
spíše jako brzdař. Ale zkoušky (k řízení
drážních vozidel, pozn. red.) nemám.
• Přijal byste pozvání z obce a dal čas
od času osvětovou přednášku zájemcům z řad veřejnosti o železniční historii?
Já myslím, že bych do toho šel, protože sranda musí bejt. Stačí se domluvit
na nějakém tématu – dá se hovořit obecně, a poté přidat nějaké speciality. Jak
vidíte, je třeba mi dát nějaké mantinely,
protože já jsem schopen mluvit o nějakém typu lokomotivy a jejím vývoji velmi dlouho. Samozřejmě neznám nějaké
technické podrobnosti, které mohu mít
zkreslené. Ale zase mám na to pohled
zvenčí jakožto nadšenec-amatér.
• Jakou další zajímavou osobnost byste
rád pozval ke štafetovému rozhovoru
pro příští číslo obecního zpravodaje?
Navrhoval bych rozhovor s panem Tomášem Lešnerem, který byl svědkem
toho, když se stavěly řadové domy v Sakurové ulici a okolí. Toto by mě osobně
zajímalo:
• Jak to vypadalo před započetím výstavby a během ní?
• Dochovaly se fotografie, např. obchodu, hospody a jiného, co se od té doby
změnilo?
• V té době už jezdily příměstské vlaky,
předpokládám, že parní. Dochovaly se
vzpomínky či fotografie?
Markéta Skřípalová

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

AT E L I É R J A R M I LY K R Á L O V É
Zeď u základní školy
Okolnosti nás pozastavily, ale nevzaly nám chuť k tvorbě. A tak jsme teď
na jaře dokončily stěnu u naší školy.
V první fázi proběhla ve škole soutěž,
aby děti malovaly návrhy, co by považovaly za důležité zobrazit. Obrázky
byly tak povedené, že jsem se při tvorbě kompilátu pro velkou stěnu snažila
použít všechny. Začaly jsme s Markétou
Skřípalovou malovat společně s dětmi,
které byly nadšené a každé má na stěně
svých pár tahů štětcem. Bylo to náročné, ale velice obohacující pro všechny.
Po pauze způsobené pandemií jsme stěnu letos zdárně dokončily. Najdete zde
řeku Vltavu, Levý Hradec, letící balón,
ÚJV i s tatínky jdoucími do práce, Slunce a planetu Zemi, na které stojí děti se
svými talenty, raketu s Lajkou, vesmír
a duhu, která byla na spoustě obrázků.
Můžete si sami najít spoustu detailů.
Děkuji za spolupráci všem. Paní starostce, paní ředitelce, Markétě Skřípalové,

Drahušce Lukešové, Martinovi Jirků
i Radkovi Procházkovi.
Letošní tábory
Příměstský tábor od 12. 7. je již naplněn.
Malířský tábor pro děti od 10 let začíná 16. 8. Zde máme ještě pár volných
míst. Pro zvládnutí malířských technik a na žádosti jsme tábor prodloužily na 14 dní. Je možné se přihlásit i jen
na jeden týden, přednost mají zájemci
o celý kurz, který má navazující osnovy.
Těšíme se na společné tvoření. Hlásit se
můžete telefonicky na čísle 731 578 787
či na e-mailovou adresu.

Naše vesnice očima malířů
Pod tímto názvem uspořádal ateliér
společně se Spolkem přátel školy Husinec-Řež malou neformální výstavu,
která se konala 10. června na náměstíčku na Červené Skále.
Účast rodičů a dětí byla hojná. I počasí nám přálo, nepršelo a nefoukalo.
Po zkušenostech z předchozích let,
kdy se obrázky venku věšely kolíčky
na natažený provázek, se namísto provázku osvědčila vyřazená prodlužovačka od sekačky na trávu.
Mezi množstvím zdařilých obrázků
od dětí bylo i několik z řad dospělých.
Nechybělo malé pohoštění a malí malíři si domů odnesli drobné odměny.
Prosím o vyzvednutí výtvarných prací,
které jsme vybírali na Řežský kalendář. A keramiky ještě z loňských táborů.
Jarmila Králová
atelierjkart@gmail.com
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S K H U S I N E C- Ř E Ž
mlá d ež
Zdravím všechny příznivce našich nejmenších fotbalistů.
Snad už konečně situace kolem pandemie bude jen a jen příznivější, a to
nahrává i k návratu na náš zelený trávník. Těžká doba bez trénování je za námi
a už od poloviny května se pravidelně
potkává více než třicet našich nejmenších na hřišti. Několik dětí nám pomalu
odrostlo z přípravkového věku a díky
tomu se k nám od podzimní sezóny vrátí
po několika letech soutěž mladších žáků
pod vedením Petra Vaňka. Další mužstvo, které bude hájit naše barvy, bude
starší přípravka, kterou povedu já. Ročníkům 2014 a mladším se skvěle věnuje
Stanislav Strnad a postupně je připravuje
na jejich první zápasy. Stále se základna
rozrůstá o další a další malé nadšence,
a proto potřebujeme rozšířit i naše trenérské řady. Pokud by někdo měl zájem
podílet se na výchově našich nejmenších
fotbalistů, rádi ho uvítáme. Samozřejmě
rádi přijmeme i další malé nadšence pro
tuto nejkrásnější hru.
Po letních prázdninách se tedy budeme těšit na vaši podporu při zápasech na
našem hřišti.
Přeji všem poklidné prožití a užití léta.
Václav Srba
trenér starší přípravky

TOM Řež
pořádá
TURISTICKÝ
ZÁVOD
„TéZetko 2021“

neděle 5. 9. 2021

Polepšovna ducha, Řež
kategorie:
7–9 let (umím číst a psát)
10–12 let
13–15 let
Registrace: 13.00 h
Start: 14.30 h
Na trase 2.5 km
vyznačené fáborky
vás čeká 10 stanovišť
s úkoly…
Registrace předem na tezetko@post.cz nebo na místě.
Startovné zdarma, občerstvení, odměny.
tezetko@post.cz

www.tezetko.wz.cz

Distanční výzva rozběhala v dubnu celou obec i skupinu ÚJV
Pojďte se rozběhnout po zimě a natrénovat na další sportovní akce. Pojďte se rozběhnout z chůze, jestli s během teprve začínáte.
A pojďte se třeba i rozejít, jestli běhat nechcete nebo nemůžete. Nejde o výkony a soutěžení, jde o pohyb a o radost. Protože tohle
není závod, to je běh. Jarní rozBĚH – běh pro radost a pro všechny.
Podobným sloganem jsme lákali účastníky Jarního rozBĚHu v roce 2019, při
nultém ročníku, a stejný slogan platil letos, o dva roky později možná ještě víc.
Po vydatné zimě a neútěšném lockdownu bylo jasné, že letos se už něco
konat musí! Loňská nenadálá situace zaskočila snad všechny organizátory sportovních akcí,
ale distanční formy závodů
se ukázaly jako příjemná
alternativa. Tak jsme i my
nažhavili facebook a web,
rozeslali maily, objednali
medaile a čelenky… A zájem byl. V jednu chvíli
nám facebook ukazoval
dosah akce třicet tisíc lidí,
o rozBĚH se zajímali lidé
doslova ze všech koutů
republiky, chodily dotazy
z Havířova, Plzně, Zlína…
Tyto zájemce jsme zdvořile odmítli a soustředili
se na obyvatele Husince
a Řeže a zaměstnance
skupiny ÚJV s rodinnými
příslušníky, pro které byla
akce určena. Podmínky
jsme nastavili co nejjednodušeji, aby technika ani
kondička nebyly pro nikoho překážkou. Stačilo
běhat či chodit a kilometry
posílat na mail.

V den startu bylo přihlášeno asi
40 lidí, kilometry postupně přibývaly a zapojovali se noví běžci i chodci.
Jak ale udržet zájem lidí po celý měsíc,
když nevidíte na ostatní běžce? Jak přesvědčit účastníky, aby s námi vydrželi
až do konce výzvy, když někteří měli

na medaili splněno již třetí den? Jak vůbec řídit takovou virtuální akci a sdílet
skupinové nadšení a sportovního ducha
na dálku? Průběžně jsme zveřejňovali statistiky, ale hned první týden jsme
viděli, že kilometry nebudou hlavním
tahákem, že to budou lidé a jejich příběhy. V mailech jste s námi
sdíleli své úspěchy, chlubili
se pokroky, popisovali běžecké zážitky… Byla to radost a bylo škoda se o ni nepodělit. Tak vzniknul nápad
publikovat rozhovory s jednotlivými účastníky a přiblížit jejich příběh ostatním.
Nakonec jsme těchto „medailonků“ vytvořili šestnáct
a stále si všechny můžete na
webu i facebooku přečíst.
A abychom nepodporovali jen výkony, čelenky byly
přislíbeny nejen pro nejdelší individuální záznamy, ale
i ve fotosoutěži a malířské
soutěži pro děti.
Za pořadatele obec Husinec-Řež a hlavního partnera
ÚJV Řež, a. s. musím říct, že
nám letošní ročník udělal
ohromnou radost. Na viděnou na Jarním rozBĚHu
2022!
Radka Vokatá

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

JARNÍ ROZBĚH
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LETOŠNÍ PRVNÍ KUBBOVÝ
TURNAJ V HUSINCI
V posledních týdnech už vypadá situace lépe a i nám, kubbařům, dodává naději, že se
v letošním roce zúčastníme několika turnajů v rámci České republiky. Postupně ostatní
spolky zveřejňují termíny a diáře se nám tak začínají plnit.
Náš spolek má za sebou první organizace turnaje i po více jak půl roce – 22. 5.
v občerstvení U Hastrmana proběhl již
5. ročník Husinec KUBB OPEN. Příprava turnaje pro nás začíná již v pátek odpoledne – je potřeba připravit hřiště, navozit naše sety, stany, postavit bannery.
Ono se to nezdá, ale zabere to něco málo
času. V sobotu ráno jsme se na hřištích
potkali poměrně brzy ráno a dokončili
tak rozdělanou práci z předešlého podvečera. Týmy se sjížděly podle časového
harmonogramu a po krátkém občerstvení (a taky zaplacení startovného),
jsme mohli po rozlosování EKA systému začít s prvním zápasem. Celkem
bylo 22 týmů, 12 hřišť a 6 hracích kol,
ve kterých každý tým postupoval a sestupoval podle svých herních výsledků.
Po dohrání 6 kol prvních 16 týmů postoupilo do hlavního pavouka – o co
nejlepší umístění za náš spolek bojovali Pinďové, Myšpulíni, Husinec GANG
a Zelenáči. Zbylé týmy ve hře také pokračovaly, a to ve skupině nadějí – za nás
Šungiťáci, SpOlo Ptáci a Osmička. Počasí se střídalo, a když se odpoledne ob-

loha zatáhla, začal foukat vítr a dokonce
začalo i pršet, tak se přiznávám, že jsem
měla trochu obavy – po zkušenostech
z MČR 1 se už upřímně děsím tak šíleného počasí. Ale za chvíli bylo po všem
a sluníčko mi dodalo velké uklidnění!
Po prvním kole pavouka jsme měli
přesně 50% úspěšnost – do pravé části pokračovali Pinďové a Myšpulíni.

A tady je čas pro to, aby všichni věděli,
že tento turnaj byl historicky nejúspěšnější pro Myšpulíny! Najednou jsme odpoledne seděli u hřiště a fandili Myšpulínům v jejich prvním semifinále! Tento
velký zápas hráli proti Našrot a po boji
bohužel prohráli 1 : 2, ale nemají se vůbec za co stydět! Na dalším hřišti zároveň o finále hráli také Pinďové, kterým
v cestě stál tým Kubb Klub Police 1.
Bohužel nám to o kousek uteklo a ve finále jsme tak neviděli žádného našeho
zástupce. Za hezké fanouškovské kulisy
se finále a zápas o třetí místo dohrály za světla. Týmu Našrot se podařilo
po třetí v řadě vyhrát tento turnaj, mohli
se tak radovat ze zlatého hattricku.
Ve dnech 4.–5. 6. jsme se úspěšně
pokusili o zápis do České knihy rekordu! Hráli jsme kubb 24 hodin, celkem
jsme hráli 87 her a pokusu se zúčastnilo
18 členů našeho spolku. Děkujeme všem
za podporu! Na podrobnosti se můžete
těšit v příštím čísle.
Katka Krmelová

SPORTUJEME
V HUSINCI A ŘEŽI
Jedním z důvodů, proč jsem se přestěhoval do Řeže, bylo obrovské sportovní vyžití,
které obec nabízí. Za těch 12 let jsem zde v obci provozoval různé sporty a uvádím
k nim časy a místa, kde si je můžete také zahrát.
Fotbalové hřiště v dolní Řeži
Jako první se samozřejmě nabízí fotbal,
který jsem hrál o nedělích od 9.30. Děti
mají tréninky ve středu a v pátek.
V hospodě U Hřiště je možné hrát šipky a také mají k zapůjčení sady k švédské
hře Kubb. Loni v létě také bylo možné
účastnit se lukostřelby. Vedle hospody
je také menší hřiště, kde si člověk může
zahrát pétanque nebo si zaposilovat
na strojích, což je rovněž možné v Osmičce u Lenky Srbové v ulici K Žalovu.
U Hastrmana
Každý čtvrtek od 18.00 chodím hrát volejbal a každou neděli od 16.00 nohejbal.
Občas tu hrajeme Kubb a pravidelně
hrajeme U Hastrmana ping-pong, což je
rovněž možné u Vrátíka v Kozibaru.
Tenisové kurty
Na místních krásných tenisových kurtech u bývalého hotelu Vltava hraji pra-

videlně tenis. Klub TK Husinec-Řež má
tréninky ve středu od 17 do 20 hodin
nebo je možné domluvit si soukromou
lekci s trenérem.
Ostatní
Rád jsem se zúčastnil tradičních běhů
v Polepšovně ducha nebo Jarního rozBĚHU. Co se týče cyklistiky, jezdil jsem
závody na kole Xcross Řež a v místním
bikeparku se dá vyřádit na horském
kole. V obci funguje turistický oddíl
TOM ŘEŽ, který pořádá výlety. V Řeži
jsem také lezl po skalách a na řece jezdím v kajaku nebo na paddleboardu.
Z toho výčtu vidíte, že výběr v naší
malé obce je obrovský. Díky pandemii jsme se dlouho izolovali a přibrali
na váze (tedy aspoň já) a je čas zase vyjít
ven a provětrat se. Tak se snad uvidíme
na jednom z těchto sportů. Přeji Vám
krásné léto.
Jiří Kadlec

Padesátiletá historie TK HusinecŘež pokračuje a naši borci už odehráli první turnaj v Letech. Protože
chceme reprezentovat naši obec,
pořídili jsme si krásné modré dresy
s logem klubu a nápisem na zádech
TK Husinec Řež. Pravidelně trénujeme ve středu od 17 do 20 hodin.
Také pořádáme pravidelně turnaj
ATP Master Řež, kde můžete vyhrát
putovní pohár nejlepšího řežského
tenisty. Takže pokud máte zájem
o tenis, přidejte se k nám a užijeme
si krásné antuky s výhledy na skály.
Jiří Kadlec

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

TENISOVÝ
KLUB
H U S I N E C- Ř E Ž
ZAČAL
H R ÁT L I G U

23

SPOLKY A SDRUŽENÍ
24

TOM ŘEŽ – JARNÍ
Opět jsme se dočkali doby, kdy se v turisťáku můžeme setkávat. Rychle jsme toho
využili a vydali jsme se vneděli 16. května do Českého krasu. Sešli jsme se ráno
u lávky v pěkném počtu a vyrazili vlakem

tento rybník, napájený vodou z krasového pramene s teplotou 10 °C, nikdy nezamrzá. Dál jsme pokračovali do kopce
po modré kolem kodské hájenky a došli
jsme až ke Kodské jeskyni. Jeskyně není

do Prahy. Tam jsme přešli na hlavní nádraží a pokračovali vlakem na Beroun.
Vystoupili jsme v Srbsku, objevili žlutou
turistickou značku a vydali se po ní směr
osada Koda.
Cesta byla po nočním dešti poměrně
blátivá a občas nám dělalo problém se na
ní vůbec udržet, ale zvládli jsme to a odměnou nám byl malebný rybníček s několika domky kolem něj. Zajímavostí je, že

moc velká, ale na jejím konci už byla
tma, tak jsme ji prozkoumali s baterkou.
U vchodu jeskyně jsme si v ohništi rozdělali oheň, opekli si chleba a snědli oběd
z domova.
Vrátili jsme se zpátky na rozcestí žluté
a vydali se po modré do Tetína. Cesta vedla z počátku ještě do kopce, ale brzy jsme
byli nahoře a pak už nás čekala jen rovina.
Vyšli jsme z lesa a otevřel se nám krásný
výhled na Tetín a okolí. V Tetíně jsme si
odpočinuli, snědli svačinu a nakoukli
do informačního centra. Pak jsme se šli
podívat na zříceninu hradu, který se kdysi
vypínal nad Berounkou. Byl odsud nádherný rozhled. Zpátky jsme to vzali pod
stráni nad původním hradním příkopem.
Za plotem jsme pozdravili čuníka a vyšli
jsme u malebného kostelíčka s malým
hřbitovem. Tam nás nalákal na prohlídku
místní průvodce. Moc poutavě nám vy-

právěl o historii tohoto místa a nakonec
jsme se podívali i dovnitř kostela.
Pak už jsme se vydali na poslední část
cesty na vlakové nádraží do Berouna.
Cesta domů rychle uběhla a v půl šesté jsme se po pěkně stráveném dni opět
vrátili do Řeže.
Zahájili jsme také pravidelné cyklovýlety, většinu nedělí po obědě se
scházíme u samoobsluhy a vyrážíme
trénovat na tábor. Do konce června nás
čeká ještě tradiční dvoudenní cyklovýlet
do Veltrus, kde si na raftu několikrát sjedeme kanál a večer si užijeme táboření.
Po všech strastech s koronavirem se
už nemůžeme dočkat letního tábora.
Jako už několik let zpátky jedeme prvních čtrnáct červencových dnů do Mil-

čic u Blatné v jižních Čechách. Letošní
celotáborová hra bude obzvlášť zajímavá, tak se mají všichni táborníci, i nováčci, kterých letos pár máme, na co
těšit!
Po prázdninách hned zkraje školního
roku chystáme turistický závod Tézetko,
více informací pak bude koncem srpna.
Krásné léto všem!
Jitka Kroupová

VE STÍNU JE ŽIVO!
Vysadili jsme stromy a objevovali svět ve stínu
Cesty osudu jsou nevyzpytatelné, a tak i sebepečlivěji připravený program může vzít
vlivem okolností za své. Díky pandemii se z kroužku Objevujeme svět stala (s výjimkou několik online lekcí) ryze venkovní aktivita, jejíž program je pro změnu vystaven
rozmarům počasí. Letošní chladné jaro nám zatím neumožnilo vydat se na plánovanou vycházku za užovkami podplamatými. Ale zato jsme se vydali zkoumat život
ve stínu. A ještě před tím jsme se na tvorbě stínu v naší obci aktivně podíleli při výsadbě nových stromů.
Výsadba javorů a třešní
S prvňáčky jsme vyrazili 28. 4. sázet stromy na Červenou Skálu, kde jsme dostali
vyčleněné 4 jámy u cesty kolem červeného
hřiště. Po instruktáži jsme se vrhli do díla.
Kromě vlastního náčiní jsme byli vybaveni i dětskými lopatami, hráběmi a kolečky,
zapůjčenými z Lesní mateřské školy, za což
moc děkujeme. Hlavně kolečka se ukázala jako užitečný nástroj pro přemísťování
hlíny. Do dvou hodin jsme za pomoci několika dorazivších rodičů zvládli vysadit
čtyři javory, objevit krásné chrobákovité
brouky a osvěžit se ovocnými nápoji, které

pro malé pracovníky dodal OÚ. S druháky jsme o týden později vyrazili na výsadbu třešní do husinecké zatáčky. Akce

Život ve stínu
Chladné jarní počasí nám sice nedopřálo
vypravit se za plazy, ale našli jsme zajímavou alternativu. Vybaveni speciálními
nádobkami na hmyz (s lupami, otvory
pro přístup vzduchu a plastovými pinzetami), jsme se vydali prozkoumat život pod kameny, listím a v půdě v okolí
studánky. Děti zakrátko propadly fascinovanému objevování skrytého půdního
života a k velkému překvapení zjistily, jak
pestrý je.
Kromě žížal a několika druhů mravenců objevily svinky, stínky, mnohonožky,
stonožky, škvorovky, hmyzí larvy, pavouky a na okolních rostlinách třeba páteřníčka sněhového. Nenápadný, zato však
v listí hojně poskakující, drobný cvrček
lesní si od dětí vysloužil přezdívku skákavka. Po pečlivém prohlédnutí vrátily
děti všechny živočichy zpátky do přírody.
Hledáme ochotné odborníky
Vědecké kroužky budou pokračovat
i v příštím školním roce. Pokud je mezi
čtenáři jakýkoli odborník na živou i neživou přírodu, který by se s námi o své
vědomosti na našich výpravách podělil,
budeme moc rádi. Napište nám prosím
na spolek@husinecrez.cz.
Silvie Švarcová

SPOLKY A SDRUŽENÍ

to byla mnohem komornější, vlastně jen
speciálně pro nás, protože kvůli rotační
výuce byly děti z 2.A v předchozím týdnu doma. Zato dorazili redaktoři ze Školních novin pořídit reportáž a rozhovory.
I tentokrát dostali malí pracanti odměnu
od OÚ. Dostanete-li chuť na třešně, tak
tedy vyrazte po silnici k Husinci. Posadíte-li se v jejich stínu na lavičku, tak vězte,
že třešeň po levé ruce zasadily dívky, třešeň po pravici zase hoši.
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Už více než rok sužuje celý svět včetně
Česka epidemie koronaviru. Dopady
pandemie se projevují ve všech oblastech života společnosti. Ekonomika státu je postižena útlumem výroby,
omezením obchodní výměny, v důsledku restrikcí v maloobchodním prodeji
a turistickém ruchu kumulací úspor
obyvatelstva, zvýšeným nákupem očkovacích látek a zdravotnického materiálu,
výplatami podpor podnikatelům i jednotlivcům apod. Velkým problémem
do budoucna se jeví obří zadlužení státního rozpočtu. Protiepidemická opatření mají dopady i do dalších oborů lidské
činnosti jako je školství, kultura, tělovýchova a sport či pohostinské a ubytovací
služby. V posledních týdnech a měsících
však dochází k postupnému a doufejme
i trvalému rozvolňování přísných opatření především v důsledku stále větší
proočkovanosti populace.
Pandemie se projevila i v životě různých spolků, hlavně zákazem setkávání
jejich členů. Spolková činnost se tak
omezila jen na telefonické či emailové
kontakty. S tím jsme se museli smířit
i v našem Mysliveckém spolku Zdiby –
Klecany a schůze odložit na vhodnější
dobu. Protože však většina naší činnosti probíhá venku, bylo pro nás dobrou
zprávou, že pohyb lidí v přírodě byl
omezen jen minimálně. Mohli jsme se

MYSLIVOST V ČASE COVIDU
proto věnovat své pravidelné činnosti
jako je přikrmování zvěře, opravy a budování krmných zařízení a pachových
ohradníků, tlumení zvířat škodících
myslivosti, individuální odlov černé
zvěře. Na základě výjimky ministerstva
jsme mohli uspořádat v honitbě několik naháněk na divoká prasata. Co jsme
však museli oželet, byly tradiční společensko-kulturní akce, mezi něž patří
myslivecký ples, vycházky s myslivci pro
děti a mládež, setkání se sokolníky, besedy se školáky a účast na svatohubertské mši.
Omezení pohybu lidí uvnitř měst
a obcí mělo za následek jejich masivní
putování do přírody, třeba jen v rámci
katastru obce či okresu. To se projevilo
tlakem na přírodní prostředí a životní
podmínky zvěře. Je jasné, že v psychicky náročném období pandemie je výlet
do přírody tou nejlepší relaxací a zpestřením života. Procházka do přírody
určitě přispívá k fyzickému iduševnímu
zdraví lidí. Ne každý návštěvník přírody
se však chová ohleduplně a civilizovaně. Mohli jsme tak ve větší míře nalézt
po turistech odpadky, vyšlapané a vy-

ježděné pěšiny a cesty, kde dříve nebyly a projevy bezohledného chování jak
ke zvěři a rostlinám, tak k sobě navzájem.
Problematikou pohybu lidí v přírodě
se zabývalo jednání zástupců Lesů ČR,
MS Zdiby – Klecany, Města Klecany
a klecanských bikerů, které se uskutečnilo 6. 5. 2021 a soustředilo se na cyklotrasy v klecanském háji. Z jednání
vyplynula dohoda, která v sobě zahrnuje závazek, že bikeři budou používat
jen stávající vyježděné trasy, nebudou
vytvářet nové a provádět další nevhodné přesuny lesní zeminy. Trasy na nevhodných místech nebudou dále používat a případné zátarasy odstraňovat.
Naopak se zavazují udržovat pořádek,
uklízet odpadky a respektovat pěší. Jako
myslivci máme výhrady ke zvýšenému
provozu v háji, který může způsobovat
vytlačování zvěře do blízkosti obydlených lokalit a na okolní komunikace.
Upozorňujeme též na to, že hájem vede
naučná stezka, kterou hodně užívají pěší
turisté s dětmi i psy. Tím spíše je třeba
plnit uzavřenou dohodu.
Lubomír Smetana
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M Ů J TÁTA J E C H E M I K
Film ÚACH o klastrových molekulách očima dětí (nejen) pro děti
Prvního června oslavily všechny děti svůj mezinárodní svátek, a tak bychom ji rádi dali dárek. V novém filmu, který vznikl díky
podpoře programu Strategie AV21 – Molekuly a materiály pro život, představují tři děti práci svých tatínků-vědců pracujících
v Ústavu anorganické chemie AV ČR, v. v. i. Zajímá vás, co se stane, když se na řežské lávce potká Čech, Angličan a Francouz?
Podívejte se na náš nový film.
Molekulární klastry, klece a sítě
Molekuly jsou jako maličké dílky stavebnice. Je z nich poskládán celý vesmír. Základem veškerého života na Zemi je pak
absorpce světla molekulami, které tuto
světelnou energii ukládají pomocí chemických přeměn. Zajímavé trojrozměrné
uspořádání atomů nebo organizovanost
molekulárních struktur může dodat molekulám různé speciální vlastnosti. Interakce takových molekulárních klastrů,
klecí či sítí se světlem pak nabízí pestrou
škálu využití. Syntézou a studiem právě
takových molekul se zabývají kolegové,
o nichž film vypráví. K čemu může být jejich výzkum dobrý, vám osvětlí jejich děti.
„Můj táta je do molekul blázen a hrozně
rád je vaří“,
říká Molly o svém tatínkovi Michaelovi
Londesborough, který se zabývá syntézou
boranových sloučenin s fluorescenčními
vlastnostmi. Tyto „světélkující“ molekuly
mohou nalézt uplatnění jako aktivní prostředí pro lasery (Naše vesnice 3/2020)
nebo materiály ke shromažďování a koncentrování sluneční energie v tzv. luminiscenčních solárních koncentrátorech.
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„Můj táta umí lovit prdy“,
tvrdí zase Jindra o svém tatínkovi Janu
Demelovi, staviteli porézních struktur,
tzv. MOFů (z anglického metal-organic frameworks – organokovové sítě).

Centra tvořená kovovými prvky jsou
v těchto strukturách propojená organickými molekulami do pravidelných
sítí. Různé kombinace molekul pak poskytují různé velikosti ageometrie pórů,
do nichž lze „uzavírat“ různé typy menších molekul. MOFy jsou tak vhodné
například pro sorpci a skladování plynů,
doručování léčiv docílových tkání nebo
pro materiály čidel pro detekci různých
chemických látek.
„Můj táta umí zabít rakovinu“,
nezůstává pozadu Alex, když popisuje
práci svého tatínka Kaplana Kirakciho,
který zkoumá využití klastrových komplexů přechodných kovů (např. mědi,
molybdenu, wolframu) pro fotodynamickou terapii rakovinných nádorů.
Po ozáření rentgenovým zářením nebo

světlem vhodné vlnové délky, jsou tyto
molekuly excitovány a při následné
relaxaci (návratu do základního energetického stavu) předají svou energii
molekule kyslíku, čímž vznikne tzv.
singletový kyslík (Naše vesnice 2/2020),
který má výrazné cytostatické účinky.
Ke zhlédnutí na webu i na živo
Film Můj táta je chemik v české
a anglické verzi naleznete na webu ÚACH:
www.iic.cas.cz/muj-tata-je-chemik
Budete-li mít 21. 7. odpoledne cestu na pražskou Letnou, můžete film
s následnou vědeckou show zhlédnout
v našem vědeckém kině v cirkusovém
stanu Cluster Meeting.
Silvie Švarcová
Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.

ÚJV Řež začala letos na jaře pracovat na vývoji nového, rychlého, plynem chlazeného reaktoru o výkonu 200 MWt. Projekt
HeFASTo spadá do kategorie pokročilých modulárních reaktorů IV. generace. Vysokoteplotní reaktor chlazený heliem, který si bude
„palivo“ i sám „vyrábět“, je prvním konceptem svého druhu v Evropě. Uplatní se především jako zdroj tepla pro efektivní výrobu
vodíku a chemický průmysl a bude ho možné využít i pro zpracování vyhořelého paliva z klasických jaderných bloků.
Nový reaktor dostal jméno HeFASTo
(heliem chlazený rychlý reaktor). Název neodkazuje jen na jeho konstrukční vlastnosti, ale záměrně připomíná
i boha Héfaista, který proslul svojí zručností při práci v horkém prostředí. Reaktor je konstruován jako vysokoteplotní – výstupní teplota z jeho aktivní zóny
dosáhne 900 °C. Celkový tepelný výkon
zařízení bude 200 MWt, řadí se tedy do
rodiny reaktorů menšího výkonu. Jeho
zásadní výhodou proti běžnějším, vodou chlazeným reaktorům je, že díky
uzavřenému palivovému cyklu generuje

minimum jaderného odpadu. Design
HeFASTo je založen především na maximální míře modularity. Naprostá většina komponent bude ve formě typizovaných částí vyráběna v továrně, v místě
výstavby budou tyto moduly pouze
sestaveny do požadované formace, což
výrazně sníží investiční náklady a sníží rizika zneužití štěpného materiálu.
Vysoká bezpečnost navrženého reaktoru je podpořena celou škálou nových pasivních bezpečnostních systémů – tedy
takových, které fungují jen na základě
fyzikálních jevů, jako je např. gravitace

nebo rozdíly tlaků. „Jedním z významných ekonomických přínosů našeho
návrhu je efekt „množení paliva“, kdy
jadernými reakcemi během provozu
reaktor vygeneruje více štěpného materiálu, než sám spotřebuje“, upozorňuje
na další z výhod Ing. Petr Vácha, který
vývojový tým v ÚJV Řež vede.
S komerčním nasazením reaktoru se
počítá hlavně v souvislosti s růstem poptávky po masové výrobě vodíku a také
s potřebou zpracování nahromaděného
vyhořelého paliva z lehkovodních reaktorů, tedy výhledově po roce 2040.
V současné době probíhá tzv. předkoncepční fáze vývoje, kdy se vlastnosti zařízení testují pomocí specializovaných
výpočetních kódů a modelují ve 3D.
Řežský HeFASTo je v pořadí už druhým vývojovým projektem z dílny společností Skupiny ÚJV. Jako první uvedlo
v roce 2018 Centrum výzkumu Řež svůj
unikátní koncept Energy Well, který
představuje návrh malého modulárního vysokoteplotního reaktoru s řádově
nižším výkonem (kolem 20 MWt), chlazeného tekutými solemi. Řežské údolí
svými ambiciózními projekty nových
reaktorů důstojně navazuje na generace
zdejších jaderných inženýrů, kteří se zasloužili o současnou energetickou soběstačnost Česka.
Alena Rosáková
marketing ÚJV Řež, a. s.

Z VĚDECKÉHO ÚDOLÍ

HEFASTO – DRUHÝ ČESKÝ REAKTOR Z ŘEŽE
A PRVNÍ SVÉHO DRUHU V EVROPĚ
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P Ř I V Ý VO J I L I - I O N B AT E R I Í
POMÁHÁ METODA NDP
Lithium-iontové baterie (Li-ion) jsou slibnou technologií pro uchovávání elektrické energie. Co se ale vlastně děje s ionty lithia
v Li-ion baterii? Poznání těchto procesů nám může pomoci zkonstruovat lépe fungující baterie. Jak vědci z ÚJF AV ČR loni ukázali,
je jednou z metod, jak zmíněné procesy sledovat, i neutronové hloubkové profilování (NDP).
Tým z oddělení neutronové fyziky ÚJF
analyzoval pomocí NDP rozložení a difúzi iontů lithia v ultratenkých Li-ion
bateriích v pevné fázi: používá se pro ně
označení ASSLiB (jde o zkratku z anglického All-Solid-State Li-ion Battery).
Zhruba 1 µm tenký vzorek baterie s pevným elektrolytem byl připraven pomocí
magnetronového naprašování. Experiment prokázal, že NDP je velmi účinným
nástrojem pro měření rozložení lithiových
atomů ve vzorcích tohoto typu, které výrazně závisí na stavu nabití baterie.
Li-ion a výhody pevného elektrolytu
Popišme stručně princip Li-ion baterie.
Dobíjecí lithium-iontová baterie (LIB)
přeměňuje elektrickou práci na chemickou energii při nabíjení a chemickou
energii na elektrickou práci po vybití. Využívá oxidačně-redukčních (redoxních)
reakcí na záporných a kladných elektrodách. Skládá se z katody (LiCO2), anody
(grafit), elektrolytu (organická kapalina)
a separátoru (mikroporézní polyolefino-

30

vá membrána). Během procesu nabíjení
a vybíjení lithiové ionty vratně migrují
z katody na anodu a naopak. Současně
jsou při průchodu elektrickým obvodem
redoxně získávány a ztráceny elektrony.
Separátor a kapalný elektrolyt v tradičních lithium-iontových, či obecně v alkalicko-iontových bateriích, lze nahradit
elektrolytem v pevné fázi. Dobrý elektrolyt
tohoto typu by měl mít vysokou iontovou
(Li+) vodivost při pokojové teplotě a měl by
být elektrickým izolátorem. Baterie s elektrolytem v pevném skupenství mají mechanické výhody a mohou vést k významnému zvýšení hustoty energie na objem nebo
hmotnost zařízení, a současně ke zvýšení
bezpečnosti těchto baterií. Důvody této
zvýšené bezpečnosti jsou zejména čtyři:
absence hořlavých kapalných elektrolytů,
eliminace úniku kapalného elektrolytu,
prevence rozpouštění materiálu elektrod
v kapalném organickém elektrolytu (způsobující degradaci baterie) a potlačení růstu dendritů (vodivých struktur na anodě,
které by mohly vést ke zkratu).
Podmínky a průběh experimentu
Experimentální vzorek
byl připraven v japonském vědeckém ústavu
RIKEN magnetronovým
radiofrekvenčním
naprašováním. Galvanické spoje byly zhotoveny

v řežském areálu ÚJF pomocí ultratenkých zlatých drátů a stříbrné galvanické
pasty. Velmi malá tloušťka vzorku baterie
umožnila změřit prostorovou distribuci atomů lithia ve všech částech vzorku
v různém stavu nabití. Díky softwaru
vyvinutém v ÚJF (program LiBor), který bere v úvahu geometrii experimentu,
funkční odezvu detektoru a kolísání nabitých částic, bylo spektrum NDP převedeno na skutečné profily koncentrace
částic lithia.
Budoucí plány
Metoda NDP může měřit nedestruktivně
rozložení Li-atomů ve vzorku v poměrně krátkém čase. Výsledek experimentu
prokázal, že NDP může být výkonnou
metodou ve výzkumu a vývoji Li-ion
baterií pevné fáze. Kromě klasické NDP
byla v experimentu použita i nová z ní
vyvinutá metoda, která využívá tutéž
jadernou reakci a umožňuje měřit také
laterální rozložení atomů lithia. Vědci
se nyní chystají použít obě metody pro
studium distribucí atomů Li v celých LIB
bateriích s pevným elektrolytem, v polovičních článcích baterií a v perspektivních materiálech pro výrobu elektrolytů
v pevné fázi. Tým zároveň vytvořil popularizační videoklip o používání NDP pro
vývoj baterií, který najdete na Youtube:
https://youtu.be/5y-h6AkCp4g.
Miroslav Dočkal
Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
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S E Z N A M A KC Í 2021
Aktualizováno 18. 6. 2021

21. 6.
19.–20. 6.

Svoz biopopelnic

21. 8.
21.–22. 8.

Kontejnery na bioodpad

Vocal Band-taneč. zábava na Hřišti

23. 9.

Sportovní den pro ZŠ a MŠ

Kontejnery na bioodpad

27. 9.

Svoz biopopelnic

25. 6.

Vernisáž na OÚ – Sean McAlorum

22. 8.

Kurz první pomoci

říjen

Drakiáda

5. 7.

Svoz biopopelnic

30. 8.

Svoz biopopelnic

9. 10.

HUSINECká ŘEŽba podzim

Kontejnery na bioodpad

12. 9.

Vysvěcení zvonu kaple sv. Václava

17. 10.

Kurz první pomoci

19. 7.

Svoz biopopelnic

13. 9.

Svoz biopopelnic

20. 11.

Malá škola animace

2. 8.

Svoz biopopelnic

18.–19. 9.

17.–18. 7.

Zastupitelstvo

Sport a kultura

Kontejnery na bioodpad

Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Husinec-Řež

Život v obci

Biopopelnice a bioodpad
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