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Milí spoluobčané,

ač i letošní doba adventní a konec roku přinesl řadu opatření a omezení nejen v rámci společenského života, 
přesto bychom Vám rádi popřáli jeho klidné a radostné prožití v kruhu nejbližších. Přejeme Vám též hezké 
svátky vánoční a do nového roku ať Vás neopouští optimismus a radost ze života, ať nám tato doba znovu při-
pomíná, co je v životě vlastně nakonec to nejdůležitější – naše zdraví, zdraví našich blízkých, pevné rodinné 
zázemí, o které je možné se v těžkých dobách opřít, a svoboda a mír v zemi, ve které žijeme.

Naší obci přejme do nového roku prosperitu a přátelské sousedské vztahy. 

Veronika Kristová, Tomáš Pfeifer a Martin Dymáček

obraz na titulní straně: Jarmila Králová, Silvestrovské Roztoky
Fotografie str. 19: Mužstvo z přelomu 70. a 80. let (foto poskytl Petr Jerie)
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N O V Á  V Ý S A D B A 
N A   F O T B A L O V É M 

H Ř I Š T I
Začátkem listopadu proběhlo poslední letoš-
ní sázení nových stromů v  naší obci, tentokrát 
na  východním svahu našeho fotbalového hřiště. 
Účelem nové výsadby je zpestření, zkulturnění 
a zastínění této části hřiště.

Pro výsadbu nových stromů byla zvolena tře-
šeň ptačí (prunus avium). Děkujeme všem, kteří 
přiložili ruku k dílu a pomáhali se sázením.
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Usnesení č. 1/4/2021
Zastupitelstvo obce Husinec schvaluje 
rozpočtové opatření č.  4/2021, které 
tvoří Přílohu č. 1 tohoto Zápisu.

Usnesení č. 2/4/2021
Zastupitelstvo obce Husinec schvalu-
je uzavření Dodatku č.  2 ke  Smlouvě 
o spolupráci mezi Obcí Husinec, se síd-
lem U Radnice 64, Řež, 250 68 Husinec, 
zastoupenou Bc. Veronikou Kristovou, 
starostkou, a  společností Albion In-
vest, s. r. o., se sídlem Na Hlinkách 199, 
250 68, Husinec-Řež IČ  27628612, 
zastoupenou Ing.  Davidem Krásou  
a Ing.  Tomášem Těthalem, jednateli, 
který tvoří Přílohu č. 2 tohoto Zápisu.

Usnesení č. 3/4/2021
Zastupitelstvo obce Husinec schvaluje 
uzavření Darovací smlouvy mezi Obcí 
Husinec se sídlem U Radnice 64, Řež, 

250 68 Husinec, zastoupenou Bc. Vero-
nikou Kristovou, starostkou, a  společ-
ností Albion Invest, s. r. o., se sídlem 
Na Hlinkách 199, 250 68, Husinec-Řež 
IČ  27628612, zastoupenou Ing.  Davi-
dem Krásou a Ing. Tomášem Těthalem, 
jednateli, na  pozemek parc. č.  256/1 
a pozemek parc. č. 298/15, a to se všemi 
jeho součástmi a příslušenstvím, a po-
věřuje starostku jejím podpisem. Daro-
vací smlouva tvoří Přílohu č. 3 tohoto 
Zápisu.

Usnesení č. 4/4/2021
Zastupitelstvo obce Husinec schvaluje 
uzavření Zástavní smlouvy mezi Obcí 
Husinec se sídlem U Radnice 64, Řež, 
250 68 Husinec, zastoupenou Bc.  Ve-
ronikou Kristovou, starostkou, a  spo-
lečností Albion Invest, s. r. o., se sídlem 
Na Hlinkách 199, 250 68, Husinec-Řež 
IČ  27628612, zastoupenou Ing.  Davi-

dem Krásou a Ing. Tomášem Těthalem, 
jednateli, ve  znění Přílohy č.  4 tohoto 
Zápisu a pověřuje starostku jejím pod-
pisem.

Usnesení č. 5/4/2021
Zastupitelstvo obce Husinec schvalu-
je uzavření Dodatku č.  2 ke  smlouvě 
o  dílo mezi Obcí Husinec se sídlem 
U  Radnice  64, Řež, 250 68 Husinec, 
zastoupenou Bc. Veronikou Kristovou, 
starostkou, a  Ing.  arch. Ivanem Kap-
lanem  – AGORA STUDIO, se sídlem 
Vinohradská 2222/156, 130 00 Praha 3, 
týkajícího se přípravy návrhu územ-
ního plánu pro opakované veřejné 
projednání a  pověřuje starostku jejím 
podpisem. Dodatek č.  2 tvoří Přílohu 
č. 5 tohoto Zápisu.

Usnesení č. 6/4/2021
Zastupitelstvo obce Husinec v  sou-
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ladu s  ust. §84 odst.  2 písm.  f zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění poz-
dějších předpisů, pověřuje zástupce 
vedení obce Husinec, starostku a/nebo 
místostarostu k zastupování obce Husi-
nec na valných hromadách společnosti 
ÚJV Řež,  a. s., se sídlem Hlavní  130, 
Řež, 250 68 Husinec, IČ  46356088.  
Zástupce obce Husinec bude zastupi-
tele o jednotlivých valných hromadách 
zastupitele informovat na  nejbližším 
veřejném zasedání zastupitelstva.

Usnesení č. 7/4/2021
Zastupitelstvo obce Husinec jmenuje 
v  rámci výběrového řízení na zpraco-
vání projektové dokumentace pro akci 
„Rekonstrukce obecního úřadu a okol-
ního veřejného prostranství“, v souladu 
s  §42 odst.  1 zákona č.  134/2016  Sb., 
o  zadávání veřejných zakázek (dále 
jen zákon), pětičlennou komisi ve slo-
žení Veronika Kristová, Marie Srbová, 
Jakub Strnad, Petr Mixa, Karel Novák 
a dále náhradníka, kterým bude v pří-
padě potřeby jeden ze  členů zastu-
pitelstva nebo vedení obce Husinec. 
Zastupitelstvo obce Husinec tímto po-
věřuje jmenovanou komisi k provádě-
ní úkonů podle zákona. Jedná se pře-
devším o  úkony spojené s  otevíráním 
nabídek, posouzením a  hodnocením 
nabídek. Zastupitelstvo obce pověřu-
je starostku obce provedením výběru 
dodavatele dle doporučení a  závěrů 
hodnotící komise, dále provedením 
případného rozhodnutí o  vyloučení 
účastníka a o zrušení zadávacího řízení 
v zákonem stanovených případech.

Zastupitelstvo obce pověřuje sta-
rostku obce, Bc.  Veroniku Kristovou, 
podpisem smlouvy s  vybraným doda-
vatelem.

Usnesení č. 8/4/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlá-
šení výběrového řízení na  služby pod 
názvem „Zpracování PD na  Řešení 
bezpečnostní situace vjezdu do  obce 
Husinec“. Pro účely výběrového řízení 
jmenuje zastupitelstvo obce, v souladu 
s  §42 odst.  1 zákona č.  134/2016  Sb., 
o zadávání veřejných zakázek (dále jen 
zákon), pětičlennou komisi ve  složení 
Tomáš Pfeifer, Marie Srbová, Petr Mixa, 
Věra Geierová a Karel Novák a náhrad-
níka komise, kterým bude jeden ze za-
stupitelů obce Husinec. Zastupitelstvo 
obce tímto pověřuje jmenovanou ko-
misi k provádění úkonů podle Zákona. 
Jedná se především o  úkony spojené 
s  otevíráním nabídek, posouzením 
a hodnocením nabídek. Zastupitelstvo 
obce pověřuje starostku obce prove-
dením výběru dodavatele dle doporu-
čení a  závěrů hodnotící komise, dále 
provedením případného rozhodnutí 
o vyloučení účastníka a o zrušení zadá-
vacího řízení v  zákonem stanovených 
případech. Zastupitelstvo obce pově-
řuje starostku obce podpisem smlouvy 
s vybraným dodavatelem.

Usnesení č. 9/4/2021
Zastupitelstvo obce Husinec schvaluje 
Smlouvu o  zřízení věcného břemene 
a  dohodu o  umístění stavby zařízení 
distribuční soustavy  – v  zemi ulože-
né kabelové vedení na pozemku parc. 
č. 483/2, v k. ú. Husinec u Řeže, mezi 
obcí Husinec se sídlem U Radnice 64, 
Řež, 250 68 Husinec, IČ 00240231 za-
stoupenou starostkou obce, Bc.  Ve-
ronikou Kristovou, jako budoucí 
povinnou a  společností ČEZ Distri-
buce, a. s. se sídlem Děčín, Děčín IV-
-Podmokly, Teplická  874/8, 405 02, 

IČ  24729035 zastoupenou společnos-
tí 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. 6 tohoto Zápisu.

Usnesení č. 10/4/2021
Zastupitelstvo obce Husinec schva-
luje Smlouvu o  smlouvě budoucí 
o  služebnostech inženýrských sítí 
na zřízení kanalizační přípojky na po-
zemku parc. č.  484/2 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 panem XY a pa-
nem XY jako budoucími oprávněný-
mi. Smlouva tvoří Přílohu č. 7 tohoto 
Zápisu.

Usnesení č. 11/4/2021
Zastupitelstvo obce Husinec schvaluje 
Smlouvu o  zřízení věcného břemene 
a  dohodu o  umístění stavby zaříze-
ní distribuční soustavy  – v  zemi ulo-
žené kabelové vedení na  pozemku 
parc. č.  325/2, 325/3 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  společností ČEZ 
Distribuce, a. s. se sídlem Děčín, Děčín 
IV-Podmokly, Teplická  874/8, 405 02, 
IČ 24729035, zastoupenou společnos-
tí Ungerer  s. r. o., se sídlem Libušín, 
Kladenská  749, okres Kladno, 273 06, 
IČ 24729507, panem Jiřím Pokorným, 
jako budoucím oprávněným. Smlouva 
tvoří Přílohu č. 8 tohoto Zápisu.
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Kompostéry
V  rámci získané dotace z  Ministerstva 
životního prostředí rozdáváme od října 
letošního roku v naší obci kompostéry. 
Nejdříve přišli na  řadu občané, kteří 
v  letech 2017 vyplnili dotazník zájmu 
o kompostér. Tuto várku máme již rozda-
nou. K dispozici a k rozdání je ještě zhru-
ba 40  kompostérů. V  případě, že máte 
o kompostér zájem a máte v obci hláše-
no trvalé bydliště, můžete kontaktovat 
podatelnu obecního úřadu na emailové 
adrese podatelna@husinec-rez, nebo na 
telefoním čísle 601 347 901. Kompostér 
si můžete zarezervovat a zároveň se do-
mluvíte se zaměstnanci OÚ na jeho vy-
zvednutí.

Vernisáž výstavy Generační kontrast
V polovině listopadu proběhla na obec-
ním úřadě další vernisáž. Tentokrát vy-
stavují svá díla otec se synem – Jan a Jan 

Dingovi. Výstava nese název Generační 
kontrast. Jedná se kontrast malby a gra-
fické techniky. Výstava je opět prodejní. 
I přes nouzový stav jsou Vám dveře úřa-
du otevřené pro individuální návštěvu.

Obecní kalendář
U umění ještě zůstaneme. Abychom do-
stali díla našich místních umělců mezi 
širokou veřejnost, připravili jsme i v le-
tošním roce obecní kalendář pro rok 
2022, tentokrát na téma obec Husinec-
-Řež a okolí. Kalendář bude k zakoupe-
ní od poloviny prosince na OÚ.

Projekty v obci
V  rámci veřejné soutěže jsme vybrali 
firmu na  zpracování projektové doku-
mentace na rekonstrukci obecního úřa-
du, jeho bezbariérovost a zbudování ve-
řejného prostranství. Nejlepší nabídku 
podala společnost Artendr,  s. r. o. Dále 

jsme soutěžili zhotovitele projektové do-
kumentace na  úpravu vjezdu do  obce, 
zbudování chodníku od  autobusové 
zastávky Husinec, rozcestí k  zatáčce 
do  Husince. Vítěznou nabídku podala 
společnost NED2D s. r. o. Práce na pro-
jektech běží.

Opravy komunikací
Avizované opravy komunikací v  rám-
ci získané dotace od  Ministerstva pro 
místní rozvoj proběhnou kompletně 
začátkem příštího roku. V  tomto roce 
došlo k předání díla zhotoviteli zakázky, 
geodetické zaměření a  nastavení para-
metrů oprav.

U akce komunikace, chodníky a par-
kovací stání v  ulici Nad Údolím jsme 
obdrželi první návrh projektové do-
kumentace, která je zároveň dostupná 
na webu obce. Na projektu pracuje spo-
lečnost Noza s. r. o. a projekt by měl být 

P R O J E K T Y  A  V Z H L E D  O B C E
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hotov v  první polovině příštího roku. 
Ten bude řešit komplexně celou uli-
ci Nad Údolím včetně jejího napojení 
na  nový developerský projekt na místě 
bývalých ubytoven, který v naší obci re-
alizuje společnost Induspon s. r. o.

Opravy komunikací z dotací
Avizované opravy komunikací v  rám-
ci získané dotace od  Ministerstva pro 
místní rozvoj proběhnou kompletně 

začátkem příštího roku. V  tomto roce 
došlo k předání díla zhotoviteli zakázky, 
geodetické zaměření a  nastavení para-
metrů oprav.

Vodné stočné pro rok 2022
Stočné pro obecní kanalizaci bylo pro 
rok 2022 zastupiteli schváleno ve stejné 
výši jako letos: 45 Kč/m³.

Vodárny Kladno-Mělník stanovily ceny 

vodného a stočného pro rok 2022 násle-
dovně: vodné 66,32 Kč, stočné 49,07 Kč. 
Ceny jsou včetně DPH.

Zeleň
Pro letošek je vysazeno. Naši obec 
nyní zkrášluje více než 60 nově vy-
sazených stromů. Děkuji všem, kteří 
se dobrovolně účastnili výsadby. My 
nyní pracujeme na  administraci do-
tačního titulu.

Bioodpad
22. listopadu proběhl poslední letošní 
svoz hnědých bio popelnic. Na  dvoře 
obecního úřadu je všem stále k dispo-
zici kontejner na bioodpad, a to ve vše-
dní dny od 7.00 do 15.30.

Opravy a údržba
Je objednána rekonstrukce veřejného 
osvětlení v  ulici K  Hotelu a  výměna 
akumulátoru v  lampě u hřiště. Byl vy-
brán zhotovitel odvodnění v  ulici Vl-
tavská, akce proběhne na jaře 2022.

Veronika Kristová, Tomáš Pfeifer
(ilustrace strana 6:   

Vendula Jaklová - U vody v Husinci) 
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N O V Á  O B E C N Ě  Z Á V A Z N Á  V Y H L Á Š K A
O  M Í S T N Í M  P O P L A T K U  Z A  O B E C N Í  S Y S T É M 

O D P A D O V É H O  H O S P O D Á Ř S T V Í

Na konci loňského roku byl narychlo 
schválen nový zákon o odpadech, který 
mění výrazně podmínky pro účtování 
poplatků a  stanovuje obcím limity pro 
svozy a třídění odpadů. Letos ještě moh-
ly obce vybírat poplatky a vést odpadový 
systém ve starém režimu. Od roku 2022 
se však obce i města musí držet nového 
zákona. Ten neumožňuje mimo jiné sta-
novovat rozdílné ceny plateb za  odpad 
od  trvale a  netrvale žijících. Od  roku 
2022 je tedy třeba obnovit poplatky osob 
hlášených k trvalému pobytu v obci.

Jsme si vědomi, že v  roce 2016 byl 
tento poplatek v naší obci zrušen, pro-
tože ho rozpočtově kompenzovalo teh-
dejší zvýšení daně z nemovitosti. Avšak 
zatímco od  té doby se výše daně z  ne-
movitosti změnila minimálně, poplatky 
účtované obci za  svoz odpadů se zvý-
šily velmi výrazně a  výrazně narostou 
i v roce 2022. Za letošní rok 2021 obec 
vydá za svoz komunálního odpadu cca 

2 000 000 Kč. V roce 2023, dle avizova-
ných cen od  svozové firmy, bude cena 
za  svoz odpadu 2 300 000  Kč. Nárůst 
cen za  odpady tedy není v  desítkách 
tisíc, ale roste po  statisících. Z  toho 
důvodu již není finančně možné, aby 
obec kompletně odpady dotovala. Ná-
klady na  jednoho poplatníka činní cca 
1 200 Kč. Se zastupiteli jsme tedy schvá-
lili poplatek ve výši 720 Kč ročně (60 Kč 
na  osobu za  měsíc). Ponecháváme cca 
10 let starou sazbu poplatku. Obec bude 
za  každého poplatníka doplácet cca 
500 Kč. Stejný poplatek budou odvádět 
vlastníci za  každou jednu nemovitost 
k  rekreačnímu bydlení, kde není ani 
jedna osoba v obci trvale hlášená.

Je možné žádat o osvobození od po-
platku v některých případech (dlouho-
-dobý pobyt mimo obec – studium, prá-
ce v zahraničí atd.). Podrobnosti budou 
obsahem vyhlášky, která bude dostupná 
na webu obce.

S ohledem na dlouhodobější výhled 
pokračujícího růstu cen za odvoz směs-
ného odpadu je pravděpodobné, že obec 
v budoucích letech přejde na jiný systém 
plateb za  odpad, který bude jednotlivé 
domácnosti motivovat k menší produk-
ci a  intenzivnějšímu třídění odpadu. 
Budeme se tomuto systému věnovat in-
tenzivně v příštím roce.

Úhrada poplatku
• Částka: 720 Kč/poplatník/ročně
• Bankovním převodem: preferováno 
č.  ú.  124725433/0300. Do  zprávy pro 
příjemce uveďte příjmení a  č.  p. nebo 
č. e.
• Hotově: na podatelně obecního úřadu. 
Jednorázovou platbu proveďte do 30. 6. 
nebo ve dvou splátkách: první splátka 
do 31. 3., druhá splátka do 30. 6.

Bližší informace budou zveřejněny 
na nástěnkách a na webu obce.

Veronika Kristová

Pozor! Od roku 2022 se mění poplatky občanů za svoz směsného odpadu.
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Jaké máme plány pro rok 2022? Co jsme 
stihli letos zrealizovat a co se naopak pře-
souvá do roku příštího? Projektů, které 
jsme měli v plánu, se podařilo zrealizovat 
i přes neustálá covidová omezení hodně. 
Přes úpravy veřejných prostranství, roz-
sáhlou výsadbu zeleně, opravy komuni-
kací až po přípravu projektových doku-
mentací na stavební a dopravní projekty. 
Někde máme dluhy a budeme se snažit je 
dotáhnout v příštím roce.

Především bude nutné dokončit roz-
pracované projektové dokumentace na 

jednotlivé stavební projekty. Bez těchto 
PD není možné stavět ani si žádat o fi-
nance na jejich realizaci. Jedná se např. 
o přístavbu budovy školy, tělocvičnu, 
hasičskou zbrojnici a zázemí technic-
kých služeb, dále jsme v  letošním roce 
vysoutěžili zpracovatele PD na komuni-
kaci, chodníky a parkovací stání v  celé 
ulici Nad Údolím a bezpečnostní řešení 
vjezdu do obce. Ty by měly být hotovy 
v  příštím roce. Plánujeme dále opravy 
veřejného osvětlení. Budeme opravovat 
lávku přes řeku Vltavu a opět bychom 

rádi opravili další část povrchu „Novač-
ky“, který je na mnoha místech v havarij-
ním stavu. Vysoutěžili jsme firmu na rea-
lizaci odvodnění v ulici Vltavská. Velkým 
úkolem bude v příštím roce zpřístupnění 
a otevření nových zelených ploch. Rádi 
bychom dobudovali popelnicová stání, 
kde nás zabrzdilo vyřizování povolení  
u síťařů a bohužel covid. Navýšili jsme též 
finance na kulturní život v obci a činnost 
spolků. Investovat budeme do kanalizace, 
pro kterou připravujeme revizní zprávu  
a následný projekt s návrhy řešení oprav 
a doplnění uzávěrů. Obměnili jsme zasta-
ralou techniku našich obecních technic-
kých služeb a plánujeme nákup traktůrku 
a multikáry, které jsou nevyhnutelné pro 
každodenní údržbu naší obce. Zároveň 
se nám podařilo prodat techniku sta-
rou, která nám částečně pokryje výdaje.  
U projektových dokumentací, které jsou 
již hotové, nebo ve fázi, kdy je možné 
žádat o dotaci, budeme samozřejmě re-
agovat a připravovat žádosti na vypsané 
výzvy. To se týká např. chodníku podél 
ulice Hlavní, hasičské zbrojnice a další.

Veronika Kristová
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Přestože byl i celý letošní rok pozname-
nán dopadem vládních opatření, snažili 
jsme se v rámci našich možností zacho-
vat chod všech aktivit i  realizací akcí, 
které již tradičně členové komise ve spo-
lupráci s Obecním úřadem zajišťují.

Rodiče s dětmi se již druhým rokem 
mohli scházet na Obecním úřadě, a to 
každý první pátek v  měsíci. Zde jsou 
vždy pro děti připravené hračky, pro 
rodiče malé občerstvení ve formě kávy, 
čaje a něčeho sladkého. Když nám epi-
demiologická situace nepřála, domlu-
vili jsme schůzku mimo vnitřní prosto-
ry úřadu a díky příznivému počasí si to 
všichni náležitě užili na hřišti pod by-
tovými domy v ulici Nad Údolím. Vět-
šina návštěvníků jsou stálými příznivci 
kavárničky a moc nás těší, že se zde ob-
jevují i nové tváře, kterým se buď děti 
teprve narodily, přestěhovali se nebo 
se o  nás konečně dozvěděli. Smyslem 
kavárničky je strávit prima dopoledne 
ve  společnosti podobně naladěných 
lidí a dětí, a to tady funguje skvěle 

Stejně tak pravidelně funguje i  ka-
várnička pro seniory. Ti se mohou se-
tkávat také v knihovně Obecního úřadu 
každý poslední čtvrtek v  měsíci mezi 
druhou a  čtvrtou hodinou. K  příjem-
nému posezení jim uvaříme kávu nebo 
čaj a nikdy nechybí ani kousek domácí-
ho koláče či buchty, jež s sebou někteří 
senioři přinášejí. Je velmi příjemné být 
chvilku svědkem této atmosféry, kdy 
jedni z  nejstarších obyvatel naší obce 
vzpomínají na  věci, které zde zažili,  
a na lidi, kteří byli s naší obcí spojeni. 
Díky jejich vyprávění se lze na  chvil-
ku přenést do  doby, kdy ještě neexis-
tovala lávka přes Vltavu, a  na  vlak se 

muselo přívozem, běžně se koupalo ve  
Vltavě, a fungovala i hospoda v Husin-
ci ke  společnému setkávání. Většinou 
se zde schází skupinka pravidelných 
štamgastek, ale moc rádi bychom v této 
kavárničce přivítali i  nové návštěvní-
ky z  řad seniorů. Svoji účast nemusíte 
nikde předem hlásit, místo i  káva je 
připravena pro každého, prostě přijďte 
a vyzkoušejte, jestli Vám v naší kavár-
ničce bude příjemně.

Na podzim jsme zrealizovali pose-
zení s harmonikou, které se uskutečni-
lo 4.  listopadu v  jídelně naší základní 
školy. Při dodržení aktuálních vládních 
opatření se nás nesešlo sice příliš mno-
ho, ale troufám si říci, že všichni, kdo se 
akce zúčastnili, si ji velmi užili. Hrály se 
písničky staropražské, smutné i  veselé 
a také písničky na přání. Atmosféra byla 
tak příjemná, že se k hlasu pana harmo-
nikáře Šimonka přidávaly i hlasy téměř 
všech přítomných. K  této pohodové 
atmosféře přispělo jistě i  občerstvení, 
káva, čaj a koláčky, které jsme seniorům 
ve spolupráci se školou a Obecním úřa-
dem připravili. Za podporu, díky níž se 
tuto akci podařilo uskutečnit, bych ráda 
poděkovala ředitelce školy Mgr. Bc. Lu-
cii Dražilové a  paní starostce Veronice 

Kristové. Tuto akci určitě za rok zase zo-
pakujeme!

V prosinci jsme měli v plánu usku-
tečnit ještě tradiční vánoční besídku 
pro seniory v naší škole, ale z důvodu 
aktuální situace ohledně opatření pro 
šíření covidu a  souvisejících zdravot-
ních rizik pro seniory jsme se rozhodli 
tuto akci pro letošní rok odvolat. Až to 
situace dovolí, opět pro naše seniory 
ve  spolupráci se  ZŠ a  MŠ v  naší obci 
nějakou pěknou akci zorganizujeme. 
V plánu na příští rok je série předná-
šek se  zajímavými lidmi na  různá té-
mata. V  tuto chvíli však těmto akcím 
není situace nakloněna.

V  neposlední řadě se členové so-
ciální komise průběžně věnují roz-
nášení gratulací našim seniorům nad 
70  let. Při osobních gratulacích potě-
šíme slovem i  kresleným přáníčkem 
od dětí z naší MŠ a ZŠ. Senioři, kteří 
slaví v  daném roce kulaté jubileum, 
se pak mohou těšit na  drobné dárky 
ve  formě hrnečku se  znakem obce či 
knihy, kterou jsme pro seniory peč-
livě vybrali a  zakoupili. Již nyní jsme 
obdrželi ze  školy nové obrázky, které 
namalovaly děti ze  ZŠ. Moc paní ře-
ditelce děkujeme, že tato spolupráce 
školy a komise již několik let bezvadně 
funguje. Děkujeme také paním učitel-
kám, které malování obrázků pro naše 
seniory zajistily i dětem, které obrázky 
namalovaly.

V  letošním roce se z  jednání paní 
starostky a členek sociální komise zro-
dily dva nové nápady, o  kterých jste 
byli informováni formou  letáčků vlo-
žených do minulého čísla zpravodaje.

Hana Krommerová

K O M I S E  S O C I Á L N Í  A   K U L T U R N Í  I N F O R M U J E
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Panem arch. Novotným zhotovený 
náčrtek kapličky nechal jsem kolovati 
při nejbližší veřejné schůzi občanstva 
u Svistíků v měsíci červenci. Klecan-
ský pan farář František Herold požá-
dal nejd. arcibiskupa konsistor o pří-
slušné schválení.

Při jedné procházce s p. Jaroslavem 
Hudečkem okolo Siliky, zamířili jsme 
ke Korbelově zahradě a obhlíželi jsme 
altán a pak došli jsme k přesvědčení, 
že navrhovaná kapička bude malá pro 
bohoslužebné úkoly.

Naše námitky ohledně malosti 
kapličky sdělil jsem při nejbližší pří-
ležitosti panu továrníkovi Korbelo-
vi – který nyní bojoval o vrácení své 
továrny v  Teplicích a  v  Řeži se málo 
zdržoval, takže uskutečnění stavby 
vázlo. Mezitím přišel listopad 1945 
s  měnovým soupisem. Pan továrník 
Korbel stěžoval si na zničení továrny 
a na nedostatek finančních prostřed-
ků v Kčs. Přesto však nechal zhotoviti 
nový zvětšený projekt kapličky. Když 
pak s  příchodem roku 1946 zhoršil 
se jeho zdravotní stav – upadal v zá-
chvatech do bezvědomí a pobyt v Řeži 
byl mu politicky ztrpčován – tu velice 
pospíchal na provedení stavby přesto, 
že podmínky pro stavbu byly krajně 
svízelné. Když pak klecanský pan fa-
rář Fr.  Herold slíbil finanční půjčku 
za  budoucí Kostelní spolek  – tu pan 
továrník Korbel pověřil provedením 
stavby pana Josefa Pletichu staršího 

z  Řeže, který se v  květnové revoluci 
vrátil z koncentračního tábora. A tak 
se stavbou bylo započato v  polovici 
července roku 1946.

Stavba kapličky
Nešťastnou shodou onemocněly obě 
moje dcerky Marie a Dagmar infekč-
ní chorobou (spálou)  – lékař nařídil 
mi karanténu a sousedé se nám vyhý-
bali. Jedině paní Lacinová udržovala 
náš nákup životních potřeb. Z tohoto 
důvodu nemohl jsem sledovati začá-
tek a prvotní průběh stavby.

Pan Pleticha starší přivzal si na po-
moc spoluvězně z  koncentračního  
tábora a místního občana p. Kloučka. 
Jako stavební materiál bylo použito 
betonu. Písek přivezen z  pískovny, 
která se právě proměňovala na  fot-
balový stadion. Cement dodával ob-
chodník p.  Novotný Fr. Obkládací 
desky z mořské pěny od p. Dosoudila. 
Krov a dříví dodal p. J. Pícha z Veltěže.

Se značnou zvědavostí blížím se 
ke  staveništi. Osmiboký zahradní al-
tán jest probourán na východní straně 
směrem k ulici a má sloužit za kněži-
ště. Betonové žebroví se právě odkrý-
vá a  vystupuje betonová konstrukce 
lodě. Mezi obnaženými sloupy zři-
zuje se prkenná stěna a z obou stran 
a  do  prostoru pak přichází obklado-
vací pěnové desky a betonová malta.

Altán měl asi 3,5 metru v průměru 
a jeho zbytek tvoří asi 3 metry dlouhé 

kněžiště (presbytář). Obdélníková loď 
jest asi 4 metry široká a 6 metrů dlou-
há. Předsíňka měří v  šířce 3  metry  
a v délce 2 metry a svým portálem běží 
rovnoběžně s  plotovou podezdívkou 
zahrady. Aby pan továrník získal po-
volení ke stavbě až na kraj ulice, mu-
sel si získati stavební komisi tím, že 
daroval obci cestu u stadionu. Délkou 
jest kaplička 11 metrů dlouhá a v lodi 
4  metry široká, takže pro naši první 
potřebu dostačila. Nyní po  3  letech 
vidíme, že o svatbách nestačí a škoda 
že loď není alespoň 6  metrů široká. 
Vznikly by po stranách dva oltáříky – 
po levé straně harmonium a po pravé 
křtitelnice se zákristií. Prostor stře-
chy jest sice využit až po  hambalky, 
ale i tak jest kaplička nízká, takže zde 
nevychází místo pro chór a  v  létě je 
tu dusno. Pro krajní nedostatek ma-
teriálu a  peněz použita byla altáno-
vá okna pro loď a v  presbytáři jsou 
v  zazděných oknech jen malá okén-
ka, takže oltář jest značně ve stínu, ač 
by to mělo být naopak  – neboť oltář 
má býti středem pozornosti. Presby-
tář jest o  1  schůdek zvýšen tak, jako 
v každém chrámě.

Tolik zatím kronikář pan Dach-
ovský o  projektu a  stavbě kapličky. 
Příště si povíme o  tom, jaké názory 
a  pocity stavba kapličky vzbuzovala 
u  veřejnosti a  jaká další úskalí byla 
s její stavbou spojena.

Hana Krommerová

S T Ř Í P K Y  Z   K R O N I K Y  K A P L I Č K Y
V článku o vzniku kapličky ve zpravodaji Naše vesnice č. 2/2021 jsme končili slovy továrníka Gustava Korbela, který při německé 
okupaci v březnových dnech roku 1939 dal svůj slib Bohu, že postaví z vděčnosti kapličku, dočká-li se konce války. Zároveň jsem 
slíbila, že budeme pokračovat dalšími informacemi o výběru projektu a stavbě kapličky tak, jak jsou zachyceny ve staré kronice 
perem kronikáře pana Dachovského:
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V letošním roce si připomínáme 60  let 
od vzniku výzkumné skupiny zaměřené 
na studium boranových sloučenin, která 
položila základní kámen pro vznik aka-
demického Ústavu anorganické chemie 
zde v Řeži. V rámci oslav jsme se připo-
jili k celorepublikové popularizační akci 
Noc vědců a v pátek 24. 9. jsme vyrazili 
s vědou ven za zdi ústavu. Na prostran-
ství před řežským výzkumným areálem 
i v přilehlém Kongresovém centru ÚJV 
Řež se místní obyvatelé mohli seznámit 
s  některými současnými výzkumnými 
tématy našeho ústavu.

V  obří boranové molekule si malí 
návštěvníci poskládali molekuly z  bon-
bónů, vyrobili si svůj vlastní sliz či do-
stali originální tetovačku. Síly pak moh-
li nabrat v  odpočinkovém koutku při 
sledování našich animovaných pořadů. 
Dospělým pak byly určeny přednášky 

o  historii zkoumání boru v  Řeži, skvě-
lých vlastnostech oxidu titaničitého nebo 
o analýze miniaturních maleb. Milovní-
ci napětí si vyzkoušeli roli agentů v naší 
únikové hře Přísně tajný výzkum. Vrcho-
lem večera pak byla toho dne již druhá 
lehce výbušná vědecká show Michaela 
Londesborougha, která pobavila a  pou-

čila malé i velké.  K příjemné atmosféře 
večera přispělo kromě dobrého počasí 
i báječné občerstvení zajištěné místními 
dobrovolnými hasiči. Děkujeme všem 
příchozím, že se této jedinečné oslavy 
účastnili s námi!

Silvie Švarcová 
Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.

Drakiádu, oblíbenou akci malých i  vel-
kých, která má na  podzim už svoji tra-
dici, letos SPŠ uspořádal po dvou letech. 
Ani tak nebylo jisté, zda se podmínky 
pro konání akcí během příprav nezmě-
ní. Naštěstí nám epidemická situace zů-
stala nakloněna a v  sobotu 16. 10. jsme 
od druhé hodiny odpolední vítali první 
příchozí teplým čajem a výbornými muf-
finy z pekárny Tasty Morning.

Lokalitu na Červené Skále jsme vyměni-
li za louku u Vltavy, jejíž posečení nám do-
mluvila obec s Povodím. Podzimní počasí 
nás překvapilo úplným bezvětřím, takže 

děti i rodiče se museli hodně snažit a běhat, 
aby se draci ve  vzduchu zatřepotali ales-
poň na chvíli, zato sluníčko hřálo celý den 
do zad i tváří a nechávalo vyniknout zlato-
žluté podzimní odstíny okolní přírody.

Děti se mohly zúčastnit soutěže o nej-
krásnějšího draka vlastnoruční výroby 
nebo si na místě složit vlaštovku a soutěžit 

v hodu na dálku a na čas. Pro vítěze byly 
připraveny diplomy a malé ceny. Všechny 
přítomné zaujalo letové vystoupení mode-
lů pana Fencla, který pro velký zájem celé 
představení na konci ještě zopakoval.

Na závěr jsme spustili bublinovou 
show, která měla u dětí obrovský úspěch. 
Každý si mohl udělat bublifuk pomo-
cí provázků a ok, a  tak se podvečerním 
vzduchem místo draků nesly obří duho-
vé bubliny všech možných tvarů. Na ces-
tu domů dostaly děti balónek.

Milan Vokatý
Spolek přátel ZŠ a MŠ Husinec-Řež

D R A K I Á D A
Příležitost potkat se se sousedy a kamarády 

jsme si letos ulétnout nenechali

N O C  V Ě D C Ů  V  Ř E Ž I
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Během letošního roku se uskutečnily 
hned dva Kurzy první pomoci se simu-
lací pro dospělé v  Řeži, a  to 22.  srpna 
a 17. října 2021 v jídelně ZŠ a MŠ Husi-
nec-Řež. Je vidět, že o první pomoc mají 
lidé v naší obci zájem, a  to je skutečně 
dobrá zpráva. Oba kurzy se zaplnily 
opravdu velmi rychle.

Celé odpoledne si účastníci zkou-
šeli první pomoc nejen teoreticky, ale 
především prakticky. Účastníci si vy-
zkoušeli, jak správně provádět nepří-
mou srdeční masáž na  resuscitačních 
figurínách. Nácvik správné techniky 
zprůchodnění dýchacích cest. Velice 
užitečné bylo seznámení a zejména vy-
zkoušení přístroje AED (automatizova-
ný externí defibrilátor). Informace pro 

ty, kdo to ještě neví – AED defibrilátor 
máme také v Řeži, je k dispozici na vrát-
nici Ústavu jaderného výzkumu. Díky 
názorným simulacím jednotlivých úra-

zů bylo možné naučit se a  především 
dobře zvládnout dovednosti zachraňu-
jící život. Osvojit si při záchraně člově-
ka všechny kroky ve  správném pořadí, 
kvalitní provedení a  zvládnutí emočně 
náročných situací bez stresu. 

Věříme, že v  příštím roce uskuteč-
níme další podobné kurzy a  rozšíříme 
také osvětu zdravovědy a první pomoci 
mezi mladou generaci a děti. Nikdy ne-
víte, kdy ve vašem blízkém okolí nasta-
ne situace, v nichž budete muset využít 
znalosti osvojené v tomto kurzu.

Příště se na vás budou těšit lektorky 
Kamila a Daniela. Více informací nalez-
nete na jejich webu http://vitalus.cz/

Lenka Řápková
Spolek přátel ZŠ a MŠ Husinec-Řež

Titulek jsem si vypůjčil z  názvu knihy 
Davida Vencla a Petra Bílka, která právě 
vychází. S autory nelze jinak než souhla-
sit. Osobně všem, kteří v  dnešní době 
mají psychické problémy, bych dopo-
ručil, než začnou polykat různé pilulky, 
vykoupejte se ve studené vodě, přijdete 
zcela na  jiné myšlení. Začátkem října 
jsem měl tu čest zúčastnit se 73.  me-
moriálu T. K. Divíška, který pořádá br-
něnský plavecký klub FIDES. Jedná se 
o kultovní setkání, kterým se každý rok 
otevírá otužilecká sezóna. Je to jediná 
a  jedinečná možnost zaplavat si v  Mo-
ravském krasu v podzemní řece Punkvě, 
která protéká populárním jeskynním 
komplexem s propastí Macochou.

Několik praktických rad, které jsou 
v závodním, zimním plavání zákonem. 
Při teplotě vody do  4  stupňů Celsia (4 
a výše) je maximální doba strávená ve 
vodě omezena na  28  minut. Při nižší 
teplotě vody, tedy pod 4 stupně Celsia je 
doba zkrácena na 22 minut.

Radostná zpráva na závěr. Na 9. ledna 
2022 v 10.30 se mi podařilo přesvědčit 
vedení pražského otužileckého klubu, 
1. PKO Tomáše Prokopa, aby uspořádali 
u nás v Řeži tréninkový závod v zimním 
plavání. Kdo chce, bude si moci zapla-
vat se soutěžícími, bude si moci s  nim 
i  promluvit. V  oddíle je hodně plavců, 
kteří překonali kanál La  Manche. Vět-
šina plavců praktikuje metodu plavání 
z  kurzů Totálního plavání, které pořá-
dá Tomáš Vojtěchovský. Jsou zde plav-
ci, kteří se věnují otužování mnoho let, 
takže určitě je na co se zeptat. 

Na viděnou u  vody. Sportu zdar 
a otužování zvlášť!

Roman Havel

K U R Z Y  P R V N Í  P O M O C I  S E  S I M U L A C Í
Každá pomoc je vždy lepší než nedělat nic, jen se toho nebát

O T U Ž O V Á N Í M  K   U Z D R A V E N Í  T Ě L A  I   D U Š E
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P O Z VÁ N K A
O P E R A C E 

A N T H R O P O I D
atentát na Heydricha

přednáší
Jan Čvančara

badatel
27. 1. 2022
od 17.00

Památník národního útlaku 
a odboje

v Panenských Břežanech
Hlavní 11

Scuk.cz/husinec-rez

pHusin

pHusin

Milí členové naší nákupní skupiny, 
1. prosince se uskutečnil jubilejní 20. vý-
dej v rámci naší skupiny. A tak jsme se 
ponořili do dat a vytvořili pro Vás ma-
lou statistiku. Za  více než čtyři měsíce 
společného fungování jsme obsloužili 
přes 30  zákazníků, odbavili více než 
100 nákupů a vydali objednané produk-
ty za více než 100 000 Kč. Za celou dobu 
fungování nejvěrnější zákazník uskuteč-
nil 15 nákupů, největší obrat u jednoho 
zákazníka činil více než 20 000 Kč.

Jsme moc rádi, že se vznik nákupní 
skupiny v  naší obci setkal s  Vaším zá-
jmem a že Vám můžeme pomoci dostat 
široký sortiment kvalitních potravin 
od českých dodavatelů na Váš stůl. Dě-
kujeme za  bezvadnou spolupráci a  tě-
šíme se, že se s Vámi budeme potkávat 
i příští rok.

Přejeme Vám veselé a pohodové vá-
noční svátky a šťastný celý nový rok.

Hanka a Matěj

S C U K
H U S I N E C- Ř E Ž
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Život probíhá v  rytmech. 
Chvíle nádechu střídají chvíle výde-
chu. Abychom se udržovali v  harmo-
nii, musí být aktivní činnost vystřídána 
zklidňujícími okamžiky.

V průběhu dne několikrát usedáme 
ke  stolu, abychom posilnili své tělo. 
Tomuto nádechu by měla předcházet 
chvíle krátkého zklidnění, ztišení. Je 
na  nás, jestli z  těchto vzácných oka-
mžiků dne dokážeme učinit malý ob-
řad.

Říkanka nebo jen pozastavení či 
průpověď, rozhlédnutí se kolem, vní-

mání vůní a pomalé startování našich 
chuťových pohárků, to je správně.

Když se jídlo vaří ve spěchu, tak je to 
stejně hloupé, jako když se ve spěchu 
konzumuje. Jídlo zásadně ovlivňuje 
naše nálady, naše zdraví, naši kondici. 
Je spousta jiných věcí v našem životě, 
které nemusíme dělat a nic se nestane, 
ale v případě jídla a pití jsou naše ná-
vyky zcela zásadní.

V lesní školce máme básničky, které 
si říkáme vždy před jídlem. Jestli chce-
te, můžete si je také naučit a rituál před 
jídlem také zkusit. Stojí to za to!

Všechno, co roste ze země, chutná a voní 
příjemně. Sluníčko s deštěm den co den vyta-
huje rostlinky ze země ven. Děkujeme ti slu-
níčko, žes uzrálo zrníčko. Děkujeme ti země 
milá, žes to zrnko v sobě skryla. Děkujeme ti 
kuchaři, žes nám jídlo navařil. Dobrou chuť!

Země nám to darovala, slunce nám to 
uzrálo. Milá země, milé slunce, děkují vám 
naše srdce.

Malé děti mají rády doprovodné pohy-
by rukou. Určitě Vás napadne, jak ztvárnit 
zemi, sluníčko, déšť…

Všem Vám přeji příjemné dny.
Magda Frýbortová

L M Š  S O V I Č K A
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•  Jak to vypadalo s  fotbalem před vál-
kou, případně během ní? Slyšel jste něco 
od pamětníků?
Já když jsem v  třiapadesátém jako kluk 
přišel do  Řeže, tak jsem hodně chodil 
k  Františkovi Studničkovi, což byl sta-
rý fotbalový harcovník. Občas jsem mu 
s něčím pomohl, a když jsem později dě-
lal ve fabrice na Odolce, tak jsem mu tu 
a tam vyrobil nějaký náhradní díl. S pa-
nem Studničkou jsme si povídali o tom, 
jak to tady tehdy s  fotbalem vypadalo. 
Měl jsem celé archy popsané fotbalo-
vou historií od  Studničky, od  Vosátky 
a  jiných, ale bohužel přišla velká voda 
a všechno to vzala. 

Fotbal se zde začal hrát na  anglický 
úrovni ve dvacátých letech, když sem jez-
dili študáci z Prahy a z Anglie za mladým 
Švihovským, což byl také vysokoškolák. 
První mač hráli pod přívozem na  švi-
hovské louce, dnes jsou tam zahrádká-
ři, tam se scházívali. Klub pod názvem 
Sportovní sdružení Husinec-Řež vznikl 
v  roce 1929. (na  konci 30.  let se název 
změnil na SK Husinec-Řež, po roce 1948 
se klub přejmenoval na  TJ  Sokol Husi-
nec-Řež a v 90. letech se obnovil název 
SK Husinec-Řež. Zdroj: Jiří Šoukal, 90 let 
SK Husinec-Řež, pozn. red.) Kapitánem 
byl František Nebeský a  také hrál jeho 
bratr Václav Nebeský, který býval sta-
rosta a skončil v koncentračním táboře, 
protože ho někdo napráskal. 

Po Švihovského éře začala tzv. hun-
gárka, hrával tam například pan Urválek 
a  pan Kejmar, oba sousedi z  Husince, 
a  další. A  ti už hráli soutěž se soupeři, 
jako jsou třeba Roztoky, Kralupy, SK Li-
beň, SK Kročehlavy Kladno a další. Pak 
následovala éra Jaroslava Prodělala, to 
pak hráli pánové z  Husince  – Vosátka, 
Urválek a Jindřich Vrba, strýc pana Šika. 

Za druhé světové války se zde fotbal 
hrál v  tzv. okolní lize Praha-venkov 
s  Klecanami, Větrušicemi, Suchdolem 
apod. V této nové soutěži hrál ještě star-
ší ročník Vosátka a dále Sláva Prodělal, 
který zde hrál léta, a pokud se nepletu, 
tak ještě hrál starý František Rudolf. 
Pokud si dobře vzpomínám, tak během 

těch čtyřicátých let začali také hrát klucí 
Hodanové – nejstarší Venca, ten skončil 
v koncentračním táboře, Mirek, což byl 
záložník k  pohledání a  obránce Sláva. 
Pak tady hrál Ludva Prodělal, než se od-
stěhoval ke  Karlovým Varům, a  zůstal 
tady jen Jirka Prodělal, který zde hrál 
dlouho, od žáků až po chlapy.

R O Z H O V O R
S   M I L O S L A V E M  S A Z M O U

Miloslava Sazmu není třeba většině občanů nějak zvlášť představovat. V  místním 
fotbalovém klubu SK Husinec-Řež hrál jako žák, později chytal za mužstvo. Dále po-
kračoval jako trenér žáků a vychoval zde jednu fotbalovou generaci. V rámci klubu 
zastával mnoho funkcí jako jednatel, vedoucí přípravky, sekretář klubu. Za svou čin-
nost je proto vnímán jako dlouhodobá ikona a „otec“ místního fotbalu.
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• Jak se fotbal vyvíjel po válce?
Během protektorátu měl Sokol a  jiné 
spolky zákaz činnosti. Fotbalu se zákaz 
netýkal a  začalo se jednat o  výstavbě 
hřiště. Těsně po druhé světové válce se 
začalo bagrovat hřiště ve  svahu, v mís-
tě bývalé pískovny Silika. Fotbal tedy 
pokračoval dále a  měl velkou členskou 
základnu. Hrál zde Mirek Roula, Venca 
Macal, který se do  Řeže přiženil z  Vě-
trušic. S ním jsem hrál ještě v šedesátém 
pátém a byl dobrej, říkalo se mu pajtáš. 
• Jaké tedy byly vaše fotbalové začátky?
Já jsem začal hrát fotbal v  roce 1956 
a pak už nepřetržitě. Za žáky a později 
i  za chlapy mě trénoval František Ru-
dolf, který býval opravdový plejer ko-
ženého fotbalu. Vzpomínám si, že nás 
kluky při tréninku hnal jako nadmutý 
kozy. Běhat, to on uměl. Hřiště jsme 
měli škvárové a bylo takové několik de-
sítek let. V té době to jedno z nejlepších 
hřišť. Mohlo pršet, mohlo lejt, ale hřiš-
tě bylo pořád suché. Také nás trénoval 
voják Pepík Těšner. Ne že bych to chtěl 
nějak vychvalovat, ale byli jsme dobrý-
mi žáky. Všichni byli kluci urostlí. Nej-
menší byl brankář Jarda Biel, syn ředi-
tele školy Aloise Biela, ale chytal velmi 
dobře. Já jsem měl výšku 175  cm, což 

na tu dobu byla úžasná vejška. Dále se 
mnou hráli Jirka Nebeský, Emil a Jarda 
Damek, Venca Srba, Mirek Srba, Karel 
Hájek, Jarda Mikula, Jindra Kejmar, Jir-
ka Stříbrný, Lexa Bronců a  další. Hráli 
jsme velice obětavý fotbal. Starý Rudolf 
nám dával kapalinu, když jsme něco 
zkazili. Dorost u nás nebyl, tak jsem hrál 
za  Odolenu Vodu. A  hráli jsme dobře, 
poráželi jsme i krajská mužstva. Postup-
ně jsme pak začali hrát za chlapy. A díky 
Ingstavu, který zde začal stavět ústav, 
sem přišlo hodně chlapů, mezi nimi asi 
šest vojáků. Hrál Hořínek, který myslím 
hrál divizi za Napajedla. S vojáky kopal 
také Pepík Kešner, který sem přitáhl 
do mužstva pár ligových dorostenců. To 
byli borci, to byli žihadla! Byla radost 
se na ně dívat, jak hráli. Nejlepší ale byl 
Bronislav Samsonek, který to dokonce 
dotáhl na  první ligu, hrál za  pražskou 
Duklu. Na něj nikdo neměl. Po  této 
„vojenské“ posile přišel obránce Pepa 
Hladík, a toho bych hodnotil jako vůbec 
nejlepšího fotbalistu tady v  okolí. Měl 
velice silnou levačku i pravačku a uměl 
to s  balonem. Velmi dobře si rozuměl 
s Vencou Macalem a Jirkou Widnerem. 
Pepa Hladík mi vůbec dával lekce, když 
jsem s ním začínal hrát. Třeba řekl: „ten-

hle je tvůj“ a on musel být můj, i kdyby 
na chleba nebylo.
• Hrál jste tedy na pozici brankáře…
Ano, když jsem v dvaašedesátém skončil 
ve  fabrice v  Odolce, kde jsem také hrál 
divizi v  odbíjené, tak jsem tady skončil 
hned v bráně. Nahradil jsem Jeřábka, což 
byl opravdu dobrý gólman. Měl jsem tep-
láky nebo nákolenky, náloketníky a krát-
ké triko. Začátky byly krušný, něco jsem 
si vytrpěl. Místo nízkých balonů jsem 
třeba chytal vysoký a naopak. Třeba jsem 
křiknul: „Mám!“, ale byly z toho houslič-
ky a byl to gól (smích).  Ale za mužstvo 
jsem chytal dlouho.
• A poté jste působil jako trenér a  měl 
mnoho dalších funkcí…
Žáky jsem převzal po starým Mazour-
kovi. Při tréninku jsem je nešetřil, dost 
jsem je honil. Mezi nimi byl například 
Mirek Bílek, Franta Čermák a další. Cel-
kově to byli kluci fotbaloví a  opravdu 
obětaví. Pak tu byl Dědourek, nechtěl jíst 
a od  jeho mámy jsem to proto vždycky 
schytal. On byl nejdřív měchuřina, ale 
za rok se vyběhal tak, že hrál beka, niko-
mu míč nepůjčil a dal góla. Byl to obětavý 
bojovník. Tým postupně doplnil Mirek 
Vilka, bratři Milan a Láďa Lžičařovi  – 
oba se jako dorostenci dostali do  ligové 
Sparty. Dalšími hráči byli Miloš Nosek, 
Milda Brzybohatý, Vráťa Čech a  Ivan 
Charvát, skvělý plejer, který nám odešel 
do divize do Admiry.

V šedesátých letech tu bylo vůbec hod-
ně žáků a o fotbal byl velký zájem.  Koli-
krát jsem je vozil na zápasy do Máslovic 
či  Chaber na  své Jawě 250. Jednou jsem 
vezl na Odolku jednoho malého kluka ve-
předu a dva další vzadu. Starej Bláha měl 
moskviče osmičku a v něm přivezl zbytek. 
Když žáci vyhráli, tak mě to pak něco stá-
lo, limonády, tatranky, párek (smích).

R
O

Z
H

O
V

O
R



20

Mě potom nahradil můj tehdejší spo-
luhráč Jiří Jerie, on byl atlet, úžasně bě-
havej a žáky vedl dobře.

V  rámci fotbalu jsem se tu staral 
o všechno, od papírů, registračky, disci-
plinární komise. V Praze jsem všechno 
objezdil na motorce. Kromě toho jsem 
tady byl ještě za Sokol, ZRTV (Základ-
ní rekreační tělesná výchova), Červený 
kříž a další.
• Mohl byste jmenovat některé své vý-
razné žáky?
Dobrý hráč býval Venca Pastyřík, to 
byl střelec, útočný halv, bohužel zemřel 
v  jáchymovských dolech. Láďa Pilman, 
celkem rozumný hráč, Franta Mandys, 
Zdeněk Mazourek, Jindra Kejmar, bra-
tři Matouškovi. Také tu byl Martin Jin-
dra, sice byl nižší postavy, ale ten měl 
běhy, byl schopen s míčem utéct za půl-
ku. Z dalších starších hráčů bych zmínil 
tyto: Čenda Kotelenský, Milda Brzybo-
hatý, Miloš a Jirka Nosek a Honza Diviš, 
to byl borec. Z brankářů bych jmenoval 
Pepu Jiráska, obecně byl problém dát 
mu gól. Jednou mu v Řeži pískali tři de-
sítky. Chytil jednu, chytil druhou a třetí 
se odrazila od  tyče do  autu. Rozhodčí 
pak dostal vynadáno od místních a pak 
už si nedovolil pískat další. Další bran-
kář byl Mirek Hrdlička, toho sem dotáhl 
Karel Černý.

Z mladších žáků tu byl brankář Jakub 
Strnad, který sem jezdil se svým tátou 
Stanislavem ze Žižkova, než tady začali 
bydlet. O něj byl enormní zájem v Lib-
čicích, ale třeba i v Jirnech. Dále tu byl 
Ernest, Líbal a  Honza Petrůj, jeho táta 
byl z  Anglie a  obstaral pro nás krásné 
dresy. Užitečný hráč byl Venca Zik, také 
tu byli bratři Kuntovi – Tomáš byl neu-
věřitelný hračička s balonem a Lukáš byl 
úderný – oba odešli do Dukly. 

Dobrých žáků bylo mnoho, nejspíš si 
nevzpomenu na všechny. 
• Jaké se používaly v té době míče?
Míče byly šité a kožené. A také jsme ješ-
tě měli tzv. žinglové balony, u kterých se 
nejdříve nafoukla duše, ohnul se přívod-
ní šlauch a pak se pomocí žingle, do kte-
ré byla navlečená tkanička, zašil kožený 
obal míče, který se skládal z  menších 
kousků. Trvalo to dlouho. Pak jsme po-
užívaly tzv. maďary. Jednou jsme dopo-
ledne při tréninku prorazili balon, ale 
odpoledne jsme měli hrát doma a  jiný 
kopačák nebyl. Tak jsem doma rozřezal 
žiletkou dvě pole, abych se dostal na ven-
tilek, zalepil a  zašil, a normálně se hrá-
lo. Balonů jsem spravoval stovky. Mě to 
bavilo, ale tetka byla naštvaná, že jsem 
zašíval všechno možné, ale ne roztrhané 
gatě (smích).
• Co ještě se v té době měnilo?
Na hřišti bývaly dřevěné kabiny, ale ně-
kdo si tam udělal ohníček a kabiny vyho-
řely, naštěstí nikdo nepřišel o život. V se-
dmdesátých letech se pak stavěly nové 
zděné kabiny, za to jsem se zde rval a bě-
hal na  obecní úřad, pomáhal mi s  tím 
tehdy Jirka Šoukal, který byl v komisi.
• Jaký je váš oblíbený klub?
Já pocházím z  Kladna, a  když jsem byl 
v učení na Odolce, tak tam fandili Spar-
tě, Slavii, Bohemce… A pak se ptali mě, 
komu fandím. A já že nikomu. A oni že 
prý budu Kladeňák. Tak mi to zůstalo, 
a nevadilo mi, že pak spadli. Hlavně ale 
fandím Jágrovi, protože hrál asi dva roky 
ligu na Kladně, než odjel do Pittsburghu. 
A  když přijel zpátky na  dovolenou, tak 
tady nakácel a rozřezal padesát sto kubí-
ků dřeva, on měl v mládí celkem očistec. 
Kladno je teď ve třetí lize, tak v první lize 
sleduji Plzeň. Ze  zahraničí rád sleduji 
Manchester a Liverpool. Jinak se s chutí 

podívám na dobrý fotbal, ať je to kdoko-
liv. A nemám rád, když se nadává soupe-
ři.
• Co se změnilo po revoluci?
Prosadil jsem, aby měl klub opět název 
SK Husinec-Řež, ale byl jsem za to málem 
bit (smích). Názory na název klubu byly 
různé. Také z  místní klubovny vznikla 
hospoda u  fotbalového hřiště, tehdy se 
toho ujal pan Pína. Později, a to je záslu-
ha paní Srbové, se hřiště osázelo travou. 
V té době jsme museli hrát dva roky ven-
ku. Zkoušeli jsme to ve  Vodochodech, 
ale chtěli dva tisíce za zápas, tak jsme se 
dohodli za  osm set ve  Větrušicích. Pak 
ale přišla velká voda. Na hřišti bylo přes 
metr sedmdesát vody, z branek bylo vidět 
jen pár čísel. Hřiště dával po povodních 
do kupy Petr Beran, což také býval mimo 
jiné velmi dobrý hráč. 
• Chtěl byste něco vzkázat našim fotba-
listům a fanouškům?
Chtěl bych poděkovat všem těm, kte-
ří za  ta léta prošli mýma rukama, všem 
žákům, dorostencům a chlapům, co tady 
hráli. Současným hráčům přeji mno-
ho úspěchů. Úplně všem přeji příjemné 
prožití vánočních svátku, hodně zdraví 
a  spokojenosti. Totéž přeji i  divákům, 
kterým přeji i hodně trpělivosti.
• Děkuji Vám za rozhovor. Koho byste 
rád přizval do příštího štafetového roz-
hovoru?
Rád bych pozval Jakuba Strnada a rád 
bych se zeptal:
• Kdy vznikl v  Husinci-Řeži hasičský 
sbor a co bys nám řekl k jeho historii?
• Co obnáší práce velitele výjezdové jed-
notky hasičského sboru?
• Kubo, vím, že jsi po  zranění a  jsem 
rád, že nepodceňuješ léčbu jako kdysi já. 
Ale stejně – kdy už začneš hrát?

Markéta Skřípalová
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Nové obrazy a obecní kalendář
V tomto čase vznikají v ateliéru nové 
obrazy. Každý člověk očekává od ob-
razu něco jiného. Můžete si vybrat 
z  mnoha umělců, mnoha technik. 
Moje obrazy mají za  úkol vyzařovat 
do  prostoru pohodu, naplnit prostor 
barvou a radostí.

Poslední měsíc nám zabralo mnoho 
času namalovat vybrat a vyhledat ob-
razy do kalendáře naší vesnice. Znovu 
jsem si uvědomila krásu našeho místa 

a celých Čech. Těšíme se, že kalendář 
přinese radost i  Vám a  hlavně našim 
seniorům.

Bylinkové dílny
Mohli jste zaznamenat, že v  ateliéru 
přibylo bylinkové tvoření. První pro-
běhl bylinkový kurz tvorby vlastního 
mýdla. Lektorka Lenka Burianová nás 
naučila jak vytvořit mýdlo na  svou 
pleť. Mohli jsme si vybrat z  50  von-
ných olejů, mnoha sušených květů 
a 3 barev jílů. Zkoušení vůní a vybírá-
ní olejů nebralo konce. Nakonec jsme 
vytvořenou směs naplnily do  krás-
ných forem.

Druhá dílnička byla zaměřená 
na   výrobou vánočních dárků, vo-
ňavých koupelových koulí, roll-onů 
a balzámů na rty. Děti i maminky byly 
nadšené a  vytvořily zajímavé vlast-

ní vůně. Dílničky se budou opakovat 
i po Novém roce.

Nadace Slunce
Podpořili jsme obrazem i nadaci Slun-
ce v  Unhošti, která má mateřskou, 
základní i  střední školu pro žáky se 
speciálními potřebami a nabízí mno-
ho služeb. Paní Blanka Dvořáková 
vybudovala komplex i  s  cukrárnou 
a pekárnou.

Jarmila Králová

A T E L I É R  J A R M I LY  K R Á L O V É
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Starší přípravka
Máme za sebou podzimní část sezóny, 
kdy naše mužstvo starší přípravky ode-
hrálo osm mistrovských zápasů.

Prvního soupeře jsme přivítali na do-
mácím hřišti. Borci z Odolené Vody byli 
vyrovnaným protivníkem a  po  velkém 
boji jsme podlehli 12 : 16. Z  očekávání, 
vyrovnaných zápasů, nás vyvedly hned 
dva týmy za sebou, první SK Bašť 4 : 34 
a  druhý SK  Šestajovice 3 : 16. Další zá-
pas jsme zajížděli k  našim nejbližším 
ze soupeřů, a to do Klecan. Po více než 
vyrovnaném boji a  po  neproměňová-
ní šancí našich útočníků jsme podlehli 
i v čtvrtém zápase 8 : 14. V pátém zápa-
se se konečně kluci dočkali, na  našem 
hřišti jsme hostili Spartak Čelákovice, 
zápas plný krásných gólů ale i  pohled-
ných kombinací dospěl k  výhře 18 : 4. 
Po  vítězné euforii nás opět přibrzdil 
výlet do  nedaleké Veltěže, kde jsme 
na  šikovného protivníka neměli nárok 
a  dostali za  vyučenou v  poměru 19 : 2. 
Poslední domácí zápas si kluci opět užili 
a za podpory mnoha místních fanoušků 
přestříleli soupeře z Veleně 14 : 6.

Po třech týdnech nucené pauzy se 
povedl odehrát poslední zápas v Jirnech, 
který na  dost blátivém hřišti za  takřka 
zimních podmínek skončil smírně 6 : 6.

Od prosince do března odehrajeme 

pět halových turnajů v Líbeznicích, prv-
ní je naplánován na 12. 12., další pak po 
Novém roce. Bude zajímavé sledovat, 
jak si kluci povedou na jiném povrchu 
než na trávě.

Václav Srba

A tým
O prvním zápase sezóny jsem vás infor-
moval v minulém čísle. Prohráli jsme 
doma se Sokolem Dřevčice 0 : 3. Pak jsme 
zavítali na  hřiště Spartaku Čelákovic. 
Neproměnili jsme spoustu našich šancí. 
Ve  druhém poločase byl soupeř lepší, 
a  tak výhra domácích 6 : 3 byla zaslou-
žená. Druhý domácí zápas se s  týmem 
MSK Klecany 1921 B. Soupeř nás roze-
bral jako domeček z karet. Pro nás sku-
tečně nepovedený zápas s prohrou 0 : 10. 
Co k  tomu dodat? Čtvrté kolo soutěže 
jsme jeli na trávník Sokolu Nové Vsi. Ve-
lice úzké hřiště, na kterém se hraje, nám 
docela vyhovovalo, a  konečný výsledek 
2 : 1 pro domácí byl příslibem, že snad za-
čneme být výsledkově trošku úspěšnější. 

Domácí zápas s TJ Záryby B a první 
výhra 5 : 3. Zápas to byl celkem vyrov-
naný, se šťastnějším koncem pro nás. 
V pátém kole jsme jeli na horkou půdu 
1  FC Líbeznice  B. Zde se nám tradičně 
výsledkově nedaří, a tak plichta 3 : 3 byla 
pro nás úspěchem. Zápas jsme mohli 

i  vyhrát, ale stále nás trápí neproměňo-
vání šancí. Doma jsme přehráli tým So-
kol Vodochody 3 : 0. Byli jsme jasně lepší. 
Na druhý domácí zápas v řadě k nám za-
vítal tým SK Úvaly B. Soupeř byl první 
v tabulce, ale udrželi jsme s ním krok jak 
výkonově, tak výsledkově a  remíza 2 : 2 
nás velice potěšila. Byl to náš nejlepší zá-
pas v sezóně. AFK Nehvizdy B byl další 
náš soupeř. Tým Nehvizd byl jasně lepší 
a  prohra 10:4 byla ostudná. V  desátém 
kole na naše hřiště přijel tým Slavoj Láz-
ně Toušeň. Zase jsme předvedli dobrý 
fotbal a naše výhra 4 : 0 byla zasloužená.

V rámci posledního zápasu podzim-
ní části soutěže jsme jeli do Radonic, 
kde jsme s místní Slavií B prohráli 6 : 2.

Stará Garda
Domácí výhra s Milčicemi 3 : 2. Prohra 
ve  Veltěži 1 : 0 nás velice mrzí, neboť 
jsme byli celý zápas lepším týmem, ne-
proměnili jsme spoustu šancí a v 89. mi-
nutě jsme dostali gól, na který jsme už 
neměli čas odpovědět. Poslední zápas 
sezóny byl s  naším áčkem, který SG 
oslavila výhrou 8 : 7.

Děkuji všem dobrovolníkům, kteří se 
na chodu fotbalu v naší vesnici podílejí.

Hezké Vánoční svátky, do roku 2022 
mnoho zdraví a štěstí.

Stanislav Strnad

D O B R Ý  D E N  S P O R T O V N Í  F A N O U Š C I
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Sice už je podzim 
v  plném proudu, 
ale pojďme si ještě 
zavzpomínat, jak  
to bylo s  kubbem 
ke  konci léta. Ko-
nal se totiž dru-
hý vrchol sezóny 

a  tím bylo Mistrovství ČR jednot-
livců. A  to, jak už všichni víme, je 
opravdu absolutně jiná disciplína. 
Organizace se ujali kluci z  Police 
nad Metují a  datum bylo stanoveno 
na 28. 8. 2021. Počasí nám opět moc 
nepřálo, a tak jsme všichni tušili, v ja-
kých podmínkách budeme zase mu-
set hrát, ale troufnu si říct, že všichni 
z nás statečně bojovali. 7 našich hrá-
čů postoupilo do  TOP 32! Nejvýše 
od  nás se umístil Venda na skvělém 
7.  místě. Z  žen byla nejlépe umístě-

ná Jiřinka na 17. místě. A ve skupině 
smrti obsadil 5. místo Áda.

Na další turnaj v září jsme jeli do Vr-
šovky na  již tradiční Štamgast Cup. 
Turnaje se zúčastnilo celkem 24  týmů 
a nám to cinklo! Letenský klokan ve slo-
žení Standa a  Páťa obsadil 2.  místo! 
Naše další týmy Hogo Fogo, Myšpulíni 
a Na nás dobrý vybojovali 9. místo.

Vrchol sezóny pro náš spolek nastal 
9. 10. 2021, kdy jsme pořádali poslední 
HUSINECkou ŘEŽbu letošního roku 
v  Občerstvení u  Hastrmana. Z  účasti 
jsme byli potěšeni a  překvapeni  – za-
registrovalo se 38  týmů. A kdo to ještě 
neví, poprvé byl náš turnaj s mezinárod-
ní účastí! Přijeli hráči z Rakouska, kteří 
utvořili 3 týmy! Den to byl krásný, slu-
níčko svítilo a po celý den bylo možné 
zhlédnout krásné a  vyrovnané zápasy. 
Skupinu smrti vyhrál Husinec GANG 

ve složení Kačí a Áda. Celkovými vítě-
zi se stal tandem K&K, kde je součástí 
týmu naše Klárka.

Sezónu 2021 jsme definitivně zakon-
čili začátkem listopadu, kdy jsme si za-
hráli Dokubbnou, která je vždy pouze 
pro členy spolku. Dopoledne jsme za-
pnuli náš computer systém „El Prezi-
dente“ a při slunečném dni jsme si za-
hráli 7 kol. Vítězem a držitelem našeho 
putovního poháru se stal Ráďa.

Touto cestou bych ráda poděkova-
la všem sponzorům, podpory si moc 
vážíme. A  také děkujeme Občerstve-
ní u  Hastrmana a  Hospůdce u  Hřiště 
za  perfektní zázemí, které nám vždy 
nabídnou a že se během turnajů úžasně 
starají o  všechny hráče. Také děkuje-
me všem za podporu a už teď se na vás 
všechny těšíme v příštím roce!

Katka Krmelová

K U B B O V É  U K O N Č E N Í  S E Z Ó N Y
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H U S I N E C K Ý  B I A T L O N
Klidné prožití vánočních svátků a  ze-
jména hodně zdraví vám přejí také bi-
atlonisté.

Máme za sebou sportovní rok, který 
začal složitou individuální přípravou. 
Požadavek na  zodpovědnost a  samo-
statnou přípravu byl těžkou zkouškou 
vůle. Jsou děti, vlastně i  dospělí, kteří 
mají dost vlastní disciplíny a také ti, kte-
ří se, když nemusí, jen těžko vykopou 
z  domova. Přitom příprava na  závody, 
které začaly v  červnu, vlastně jiná být 
nesměla. O  to větší bylo naše překva-
pení, když v  prvním kole Českého po-
háru v letním biatlonu v červnu zvítězil 
náš Vojtěch Španiel. Pohárový víkend 
ve  Starém městě pod Landštejnem za-
čal za přísných proticovidových kontrol 
pátečním tréninkem a pokračoval v so-
botu vytrvalostními závody a  v  neděli 
sprintem. Ten byl velmi netradiční, vy-
soké stromy se při závodě ohýbaly pod 
náporem větru. Střelba byla v  těchto 
podmínkách nejistá a příležitost chytila 

za pačesy také naše Linda Pilchová, kte-
rá zazářila druhým místem.
O prázdninách jsme prvně v klubu uspo-
řádali dvě letní soustředění. To první 
bylo vysokohorské kondiční. Všichni 
jsme se těšili na turistiku v Tatrách, jen-
že vzhledem k  uzavření Slovenska před 
covidem jsme na poslední chvíli změnili 
hory na Jeseníky. Nachodili jsme spoustu 
výškových metrů, otužovali se v potocích 
pod deset stupňů a  občas nás napadlo, 
že takový turisťák je taky fajn a nemusí 
se tak dřít. Holt jsme ale sportovci, a tak 
po pětidenní pauze jsme už byli v Jilem-
nici, připravovali se na druhé kolo pohá-
ru a začali svojí letní přípravu na zimu. 
Od  srpna trénujeme zase na  kolečko-
vých lyžích, nejčastěji v  lesoparku v Le-
tňanech. Také na  říjnovém soustředění 
v Horní Branné, kde nás doslova honila 
naše externí trenérka Martina Chrást-
ková, bývalá Mistryně republiky v běhu 
na  lyžích. Moc doufáme, že naše orien-
tace na zimu, která je takovým znakem 

vyzrálých biatlonových oddílů napříč re-
publikou, se projeví v zimním žebříčku. 
V letním pořadí žákovských klubů jsme 
obsadili 10. místo ze 49 oddílů. V zimě to 
budeme mít my z nížiny těžší, ale trou-
fáme si a věříme, že výsledky oproti loň-
ským rokům porostou. Držte nám palce.

Otevřeli jsme opět přípravku a máme 
sedm pro nás malých začátečníků. 
Na příští rok máme do přípravky v hle-
dáčku dva řežské kluky a už se na ně těší-
me. Jsme rádi, že se tady v Husinci-Řeži 
cítíme dobře ve  sportovní společnosti, 
rádi se doma zúčastňujeme akcí jako byl 
Jarní rozběh, ve kterém husinecký Hynek 
Červenka získal ocenění za  překonání 
trati M na berlích, prvně jsme také Jirku 
a Hynka Červenkovi pustili na trať Řež-
ské nefiltrované 12, kde se drželi tempa 
zkušených dospělých běžců až do cíle.

Do roku 2022 vám všem přejeme pev-
né zdraví, sportovního ducha a  radost 
ze zdravého pohybu.

trenéři biatlonu Klecany
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Za rok 2021 byla výjezdová jednotka 
sboru dobrovolných hasičů obce Husi-
nec-Řež povolána celkem k  23 mimo-
řádným událostem. Převážně se jednalo 
o technické pomoci, což zahrnuje nejen 
spadané stromy, přes pozemní komuni-
kace či zlomené stromy bezprostředně 
ohrožující majetek, ale také vyprošťo-
vání automobilů, transport pacientů 
ze  špatně přístupných míst do  vozů 
rychlé záchranné služby, nebo také ote-
vírání automobilu, ve  kterém zůstalo 
v letním období zamčené dvouleté dítě.

Zasahovali jsme také u  pádu slou-
pu vysokého napětí, který byl poražen 
traktorem a  způsobil výpadek elektric-
ké energie v širokém okolí. Mimo tech-
nické pomoci naše jednotka likvidovala 

také úniky nebezpečných látek, a to pře-
devším ropných produktů. Co se týče 
požárních poplachů, tak bych chtěl vy-
zdvihnout především požár nízké budo-
vy v obci Větrušice, kde se přímo v požá-
řišti nacházela tlaková propanbutanová 
láhev. Naše jednotka byla na místě udá-
losti jako první a požár jsme lokalizovali 
před příjezdem ostatních jednotek.

Členové jednotky také pomáhali obci 
Husinec, kdy při marodce zaměstnanců 
obce jsme se chopili lopat, smetáků a vo-
zidel s pluhem a odklízeli sníh z chod-
níků, cest a silnic, abyste mohli všichni 
ráno jít bezpečně do práce a škol.

Nezaháleli jsme ani v  obci Větruši-
ce, které smluvně taktéž poskytujeme 
požární ochranu. Kromě zásahů jsme 

obci vyšli také vstříc při pomoci na-
plnění nové čističky odpadních vod. 
Do  zdejších nádrží jsme navozili nej-
méně 80 m³ vody za tři odpoledne, aby 
mohl být zahájen testovací provoz.

Nezaháleli jsme ani v údržbě techni-
ky potřebné k  likvidaci mimořádných 
událostí. Letos bylo investováno kro-
mě pravidelné údržby vozidel, výstroje 
a výzbroje, do větší opravy cisterny Ta-
tra a výměny motoru PPS 12 (požární 
přenosná stříkačka).

V  rámci odborné přípravy a  zlep-
šení spolupráce jsme absolvovali ně-
kolik taktických cvičení v  areálu ÚJV 
Řež,  a. s., kde se prověřovala součin-
nost při zásahu na  požáry v  radioak-
tivním prostředí a  dálková doprava 
vody. Následně byla prováděna pravi-
delná odborná příprava členů jednot-
ky, základní odborná příprava nového 
člena Jakuba Jeřábka, kondiční jízdy, 
výcviky s  dýchacími přístroji a  jiné 
školení a cvičení zvyšující naší odbor-
nost a připravenost pro zásahy jako je 
například praktické školení pro práci 
a záchranu na vodě.

Závěrem bych chtěl poprosit nejen 
Vás čtenáře, ale také všechny, kdo se 
v obci pohybujete vozidly, aby respek-
tovali alespoň vodorovné dopravní 
značení, které se nachází před OÚ Hu-
sinec. Zde se nachází žluté čáry, na kte-
rých se nesmí stát. Můžete nerespek-
továním značení způsobit nemožnost 
výjezdu požární techniky, a  u  tohoto 
výjezdu často hraje roli každá vteřina.

Všem přejeme šťastné a klidné pro-
žití Vánočních svátků a  do  Nového 
roku hlavně zdraví, a ať nás potřebujete 
co nejméně.

Jakub Strnad
velitel JSDH Husinec-Řež



S
P

O
L

K
Y

 A
 S

D
R

U
Ž

E
N

Í

26

V  neděli 8. září se uskutečnil druhý 
ročník turistického závodu Tézetko 
2021. Opět nám přálo skoro letní počasí 
a účast byla skvělá – 35 závodníků! Trať 
byla podobná jako předchozí ročníky, 
ale v detailech byly i rozdíly. Na šesti sta-
novištích závodníci odpovídali na otáz-
ky z různých oborů a na čtyřech aktivně 
plnili úkoly (buzola, lanová lávka, hod 
granátem, plížení). Běželo se ve  třech 
kategoriích, 7–9, 10–12 a 13–15 let, dále 
se hodnotili zvlášť kluci a zvlášť holky. 
Všichni trať úspěšně absolvovali, nikdo 
se neztratil. Za  špatně zodpovězené 
otázky nebo nesplněné úkoly se přičíta-
ly trestné minuty, proto ten nejrychlej-
ší nemusel být ve výsledku i nejlepší… 
Po důkladném přepočítání nastalo vel-
ké vyhodnocování, předávání medai-
lí a  odměn. Sportovní odpoledne se 
opravdu vydařilo a spokojení závodníci 
odsouhlasili, že za rok se zase sejdeme!

V sobotu 2. října jsme vyrazili na vý-
let do  Českého středohoří. Přišlo nás 
mnoho, i  mladší děti z  nového krouž-
ku TOMík. Po  dvou přestupech jsme 
dojeli vlakem do Třebívlic, odkud jsme 
vystoupali do  kopců Českého středo-
hoří až na  vrchol Oltářík. Pak jsme 
pokračovali na  další homoli Plešivec 
a  na  zříceninu hradu Skalka. Cestou 
ke zpátečnímu vlaku jsme se občerstvi-
li v Lovosicích a do Řeže dorazili před 
19. hodinou. Byl to parádní výlet a díky 
krásnému počasí jsme si ho pěkně užili.

Měsíc říjen jako vždy uzavírají pod-
zimní prázdniny, proto jsme ve  středu 

27.  10. vyrazili na  pětidenní výpravu 
na  naši chalupu v  Knínici v  Krušných 
horách. Odpoledne po příjezdu jsme se 
zabydleli a pak se vydali na procházku 
kolem Knínice, v lese na plácku jsme si 
zahráli i několik her. Po večeři se každý 
zabavil, jak chtěl, chalupa to naštěstí vy-
držela…

Ve čtvrtek jsme po  snídani vyrazili 
na první celodenní výlet autobusem do 
Zubrnic, kde jsme se šli podívat do že-
lezničního muzea na  nádraží, prošli se 
po  části naučné stezky podél vodních 
mlýnů a pak nás čekala návštěva míst-
ního skanzenu, kde jsme viděli obytné 
i  hospodářské budovy, dobový kupec-
ký krámek a  původní školu. Po  večeři 
jsme si na chalupě promítli krátký film 
o vzniku naší republiky a probrali sou-
vislosti.

V pátek dopoledne jsme vyráběli vá-
noční a halloweenské věcičky z papíru a ti 

starší pak odjeli do Děčína na via ferratu, 
kde se celý den oddávali lezení na skále. 
Mladší se po obědě vydali po fáborkách 
hledat na  Nakléřov ukrytý poklad. Ve-
čer jsme si promítli film Lví král a snědli 
k tomu devět misek popcornu!

V  sobotu jsme vrazili na  další celo-
denní výlet do Děčína, na  jehož okraji 
jsme si prohlédli malebnou zříceninu 
kdysi vyhořelého kostela a  vyfotili se 
u  kamenného altánku Bohemia. Pak 
jsme vystoupali na Stoličnou horu nad 
Děčínem k  tzv. Císařské vyhlídce, kde 
dříve stával výletní hostinec Kvádr-
berg. Dál už jsme pokračovali víceméně 

po rovině a užívali si vyhlídek na kaňon 
Labe. Ušli jsme tak několikakilometrový 
okruh a  opět se vrátili do  Děčína, kde 
jsme si před odjezdem autobusu udělali 
krátký rozchod. Po  návratu zbylo ještě 
plno času na odpočinek a volnou zába-
vu na  zahradě. Po  večeři jsme se sešli 
v jídelně, kde jsme se pobavili při hrách 
a soutěžích a zazpívali si pár písniček.

Při nedělním dopoledni se už jen ba-
lilo a uklízelo. Po časném obědě jsme se 
vydali na autobus do Ústí, kde jsme už 
tradičně navštívili místní cukrárnu Bar-
borka a  pak už nasedli do  vlaku směr 
Řež. Počasí bylo naprosto dokonalé, 
sluníčko, teplota tak akorát na  výlety 
a z nebe padalo nanejvýš barevné pod-
zimní listí…

V  sobotu 20.  listopadu jsme pod-
nikli pěší výlet okolím Řeže na  téma 
Po  stopách Přemyslovců. Za  Libčicemi 
jsme dorazili k  Liběhradu, pak pokra-

čovali na  bitevní pole knížete Neklana 
a  k  Chýnovským mohylám. Nakonec 
jsme si prohlédli úholičskou skládku 
a podívali se na trampskou chatu v Sed-
lištích v  Úholičkách, nevynechali jsme 
ani obří houpačku. Celkem jsme ušli 
17 kilometrů.

Do konce roku plánujeme ještě jeden 
pěší výlet po okolí a na sobotu 18. pro-
since chystáme vánoční schůzku v  Po-
lepšovně ducha.

Do nového roku 2022 přejeme všem 
hodně zdraví a  spoustu nejen turistic-
kých zážitků!

Jitka Kroupová

T O M  Ř E Ž   –  T U R I S T I C K Ý  P O D Z I M
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Malá škola animace
V  září proběhla Malá 
škola animace pro děti 
v místní ZŠ a MŠ Hu-
sinec-Řež. Původně 
plánovaný listopadový 

termín byl přesunut na  začátek školní-
ho roku z  důvodu případných covido-
vých opatření. Byla to dobrá volba a díky 
krásnému počasí jsme využili i  školní 
zahradu. K  obrovskému překvapení se 
přihlásilo tolik dětí, že bylo třeba po-
hotově zareagovat a  otevřít rovnou dva 
termíny jak v sobotu 18. 9. tak v neděli 
19. 9. V každém kurzu bylo dvacet dětí, 
a přesto se na všechny zájemce nedostalo.

Letos jsme zařadili do programu opět 
animaci kreslenou, ploškovou, digitální 
animaci a nově také pixilaci. Odborné-
ho vedení se ujali čtyři studenti a jeden 
absolvent Katedry animované tvorby 
FAMU.

A jak to vlastně celé proběhlo? V jed-
nu hodinu se všichni sešli v  jídelně, 
na  pomoc přišli i  rodiče zúčastněných 
dětí. Děti se rozdělily do menších sku-
pin, aby se mohly lépe prostřídat u jed-
notlivých druhů animace.

Při digitální animaci se používaly soft-
wary TV Paint, Toom Boom a  Adobe 
animace. Kreslilo se na velkých grafic-
kých tabletech Cintiq Wacom za pomo-
ci elektronického pera.

Kreslená animace začala tím, že si 
nejprve každý rozmyslel svůj krátký pří-
běh a  ten pak překresloval na  mnoho 
papírů za použití prosvětlovacích table-
tů. Následně si děti za  pomoci lektorů 
obrázky nasnímaly a s pomocí aplikace 
Stop motion studio rozpohybovaly.

U ploškové animace bylo zapotřebí 
pracovat ve  skupince. Děti si společ-
ně vymyslely příběh, který pak začaly 
kreslit. Někdo kreslil podklad, jiný zas 
vystřihával postavičky, houby, auta, ra-
ketu, loď atd. Opět se vše nasnímalo 
a rozpohybovalo.

V neposlední řadě tu byla pixilace. Pi-
xilace je druh stop-motion animace lidí, 
kde člověk je jako loutka a  jeho pohyb 
je natáčen fázovaně okénko po okénku. 
V teplém slunečném počasí jsme s vel-
kou chutí využili k pixilaci školní zahra-
du. Posbírali jsme venkovní rekvizity 
a mohlo se začít. Nakonec si i pomáhají-
cí rodiče vytvořili svoje filmové dílo.

Na závěr programu přišli všichni ro-
diče a  spolu s  dětmi jsme se podívali 
na  vytvořené filmečky dětí. Poté jsme 
zhlédli filmy studentů Katedry animo-
vané tvory FAMU.

Děkujeme odbornému týmu, všem 
rodičům za občerstvení a veškerou po-
moc při organizaci.

Vytvořené filmečky dětí naleznete 
na https://1url.cz/cKCWA

Lenka Řápková
Spolek přátel ZŠ a MŠ Husinec-Řež

Sportovní den
V  následujícím týdnu si všechny děti 
ze  ZŠ, MŠ a  LMŠ rozpohybovaly pro 
změnu svá těla při již tradičním Spor-
tovním dnu, který SPŠ ve  spolupráci 
s  rodiči i  dalšími dobrovolníky z  řad 
místních občanů uspořádal ve  čtvrtek 
23. 9. Přípravy stanovišť začaly po sed-
mé hodině za nepříjemně ledového vě-
tru. Naštěstí s  osmou hodinou, spolu 
s  prvními příchozími dětmi, vykouklo 
sluníčko a už nás po celý den neopustilo. 

Po rozcvičce a  rozehřívacím běhu 
kolem fotbalového hřiště mohly děti vy-
zkoušet různé disciplíny, jako opičí pře-
kážkovou dráhu, člunkový běh, sprint, 
skákání v  pytli, kotrmelce, hod na  cíl, 
cvičení s  medicinbaly či lukostřelbu. 
Po odchodu dětí si pak i dospělí pomoc-
níci vyzkoušeli opičí dráhu či lukostřel-
bu. Všem, kteří pomohli aktivně přímo 
na  hřišti, zapůjčili náčiní či otevřeli 
hospůdku, která nám opět sloužila jako 
hygienické zázemí i  zdroj občerstvení, 
děkujeme.

Silvie Švarcová
Spolek přátel ZŠ a MŠ Husinec-Řež

R O Z P O H Y B O V A N Ý  P O D Z I M  P R O  D Ě T I
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Svatohubertská mše
Po roční přestávce zaviněné epidemií 
koronaviru se letos uskutečnila tradič-
ní, již pátá svatohubertská mše. Konala 
se v sobotu 13.  listopadu v klecanském 
kostele Nanebevzetí Panny Marie pod 
patronací města Klecan.

Každoročně se počátkem listopadu 
kolem svátku svatého Huberta konají 
akce k  uctění památky tohoto patro-
na myslivců. Jedná se o hubertské jízdy 
na koních či s kočáry, soutěže ve vábení 
jelenů, nebo v přednesu skladeb s mysli-
veckou tématikou. Jednou z  nejvýznač-
nějších akcí bývá svatohubertská mše, 
což je mše svatá provázená sborovým 
zpěvem a  hrou na  lovecké dechové ná-
stroje. Známe tři česká provedení, z nichž 
nejznámější je Hubertská mše B  dur 
od autorů Petra Vacka a Josefa Selemen-
ta. Další mší je Huberstká mše Es  dur 
od stejných autorů, která byla věnována 
Řádu svatého Huberta. Třetí českou mší 
je Hranická hubertská mše B dur od Pet-
ra Vacka a  Vladimíra Vyhlídala. Byla 
zkomponována v  roce 2009 a věnována 
trubačům Střední lesnické školy v Hrani-
cích na Moravě. Právě tuto mši předved-
lo Lovecké trio Praha se svým hostem. 

Umělecký dojem z přednesu mše uprave-
né pro tři lesnice a borlici byl umocněn 
tím, že mezi účinkujícími vynikajícími 
hudebníky byli i autor hudby JUDr. Petr 
Vacek a člen České filharmonie pan Petr 
Duda. Před zahájením mše uspořádali 
hudebníci na prostranství před kostelem 
malý uvítací koncert, na němž přednesli 
fanfáry od prof. Dyka a Josefa Selementa.

V 11 hodin vyšel průvod, v jehož čele 
šel člen Řádu svatého Huberta ve  slav-
nostním řádovém úboru následovaný 
klecanským farářem P. Pavlem Kunešem. 
Myslivci v uniformách nesli obětiny, což 
byli bažanti, divoké kachny a  sele divo-
čáka. Průvod vešel do chvojím vyzdobe-
ného kostela, kde před oltářem spočívaly 
krásné jelení parohy. Pak byla odslouže-
na mše, kterou celebroval P. Pavel Kuneš. 
O zpěv se postaral jako vždy skvělý žen-
ský sbor Klenota a o hudbu již zmínění 
hudebníci z Loveckého tria Praha. Sou-
částí mše bylo čtení z  Bible, přímluvy 
k Bohu a kázaní pana faráře, ve kterém se 
zmínil o svatohubertské legendě, přínosu 
hraběte Šporka k mysliveckým tradicím, 
významu myslivosti v  historii i  součas-
nosti a o přírodním prostředí a potřebě 
jeho zvýšené ochrany.

Po skončení mše uspořádali hudebníci 
před kostelem ukázky loveckých fanfár 
a  troubených signálů používaných při 
honech od prof. Dyka. Letošní hubertská 
mše byla zážitkem jak pro věřící, tak pro ty, 
kteří si přišli poslechnout pěknou hudbu 
a zpěv. Poděkování patří všem těm, kteří se 
na důstojném průběhu mše podíleli.

Myslivecký ples 2022
Vzhledem ke stále se zhoršující epidemio-
logické situaci, očekávaným restrikcím 
a s tím spojenými organizačními problé-
my, jsme se rozhodli v  lednu 2022 mys-
livecký ples nepořádat. Omlouváme se 
všem příznivcům našich plesů a doufáme, 
že v lednu 2023 se zase společně setkáme 
na tradičním plesu našeho Mysliveckého 
spolku Zdiby – Klecany.

Jindřich Trpák

M Y S L I V O S T   –  S V A T O H U B E R T S K Á  M Š E
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Model malého modulárního vysoko-
teplotního reaktoru, chlazeného teku-
tými solemi, je v  českém pavilonu za-
komponován do  expozice „Under the 
Wings of  Fenix“. Ta prezentuje řešení 
pro šetrnou výrobu a  efektivní sklado-
vání elektrické energie. Kovová maketa 
zařízení v  měřítku 1:30 byla vyrobena 
konstrukčním týmem v dílnách Centra 
výzkumu Řež, o 3D tisk modelu reakto-
rové haly se pak postarali profesionálo-
vé z české společnosti Prusa Research.

Projekt Energy Well, který už před 
čtyřmi lety vzbudil velkou mezinárodní 
pozornost na konferenci o malých mo-
dulárních reaktorech v americké Atlan-
tě, představuje moderní zdroj energie, 
založený na  stavebnicové konstrukci 
s  vysokou pasivní bezpečností a  niž-
šími investičními nároky. Je určen pro 

dodávky čisté a  stabilní energie na  re-
gionální úrovni. Mnohostranné využití 
může najít například při zajištění do-
dávek energie pro kritickou městskou 
infrastrukturu, velké výrobní závody, 
dodávky tepla pro domácnosti, odsolo-
vání vody nebo efektivní výrobu vodíku. 
Koncept Energy Well navazuje na stra-
tegii budoucí decentralizace zdrojů 
elektřiny a přináší způsob, jak udržitel-
ně naplnit nízkouhlíkové cíle světového 
společenství.

Projektový tým, vedený Markem Ru-
ščákem, už má za  sebou kromě vlast-
ních vědecko-výzkumných prací také 
řadu administrativních a schvalovacích 
kroků. Ekonomická studie potvrdila ko-
merční potenciál projektu, úspěšná byla 
i úvodní studie proveditelnosti koncep-
tu, Energy Well získal patent od Úřadu 

průmyslového vlastnictví v ČR. Aktuál-
ně se pracuje na výstavbě experimentál-
ní jednotky, která bude sloužit pro ově-
ření designu a  základních fyzikálních 
vlastností zařízení, ta by měla být plně 
funkční do deseti let.

Zajímavou animaci a  podrobné in-
formace ke konstrukci Energy Well na-
jdete na stránkách www.energywell.eu.

Alena Rosáková
marketing ÚJV Řež, a. s.

Ř E Ž  S E  P R E Z E N T U J E  N A   V Ý S T A V Ě 
E X P O  V   D U B A J I

Součástí expozice Českého pavilonu na právě probíhající světové výstavě EXPO v Dubaji je i model malého modulárního jader-
ného reaktoru Energy Well, na kterém už 4 roky pracuje Centrum výzkumu Řež ze Skupiny ÚJV. Jádrem prezentace národního 
pavilonu v zóně „Sustainability“ jsou špičkové české inovace a patenty. Předpokládá se, že za sedm měsíců si výstaviště prohlédne 
na 20 milionů návštěvníků z celého světa.
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V  tzv. biogeochemii a  geomykologii 
byly jaderné analytické metody jako je 
neutronová aktivační analýza (NAA), 
tradičně používány ke  zjišťování kon-
centrací rizikových prvků v  plodnicích 
hub z  kontraminovaných oblastí. Stále 
více se ovšem ukazuje, že potenciálně 
nebezpečné mohou být i některé houby 
rostoucí v  relativně čistých oblastech, 
v  nichž není koncentrace škodlivých 
prvků v  půdě nikterak vysoká. Houby 
tyto prvky dokážou totiž z  půdy velmi 
intenzivně koncentrovat  – tzv. hypera-
kumulovat. Jde například o arzén, kad-
mium, ale i stříbro nebo rtuť.

Baňka velkokališná (Sarcosphaera co-
ronaria) je nápadně fialově zbarvená jar-
ní houba. Dříve byla považována za jed-
lou, avšak na  počátku 20.  století bylo 
v  Evropě zaznamenáno několik smrtel-
ných otrav. Příčina občasné toxicity této 
houby není známa, vysvětlením by však 
mohl být arzén, který baňka hyperaku-
muluje. Koncentrace tohoto toxického 
prvku v  sušině studovaných plodnic 
stanovená metodou instrumentální ne-
utronové aktivační analýzy (INAA) do-
sáhla až 0,9 %, přestože tyto houby rostly 
v poměrně čistém prostředí, kde je obsah 
arzénu o  dva až tři řády nižší. Zajíma-
vé je, že vzorky z ČR vykazují mnohem 
více arzénu než vzorky například z USA, 
a  dokonce od  nás pochází i  baňka s  již 
zmíněnou,  dosud světově největší kon-
centrací arzénu, nalezenou v živém orga-
nismu v přirozených podmínkách vůbec.

Pomocí vysokoúčinné kapalinové 
chromatografie (HPLC) a  hmotnost-
ní spektrometrie s  indukčně vázaným 
plazmatem (ICP-MS) byla zkoumána 
chemická forma arzénu v  plodnicích. 
Stanovení chemické formy arzénu je 
nezbytné, protože toxicita jeho roz-
ličných sloučenin se významně liší. 
V plodnicích baňky převažovala kyse-
lina methylarsonová, která není příliš 
toxická, naši vědci však nalezli i nízké 
koncentrace vysoce toxické trojmocné 

formy této látky. Stanovené množství 
nebylo dostatečně vysoké, aby způso-
bilo akutní otravu, ale výrazně stouplo 
při experimentu simulujícím trávení; 
nelze ani vyloučit, že rizikové mo-
hou být i  některé způsoby kuchyňské 
přípravy. Stále sice nemůžeme arzén 
označit jako klíčovou příčinu jedova-
tosti baňky velkokališné, zdá se ale, 
že mohou existovat faktory zvyšující 
podíl vysoce toxické trojmocné formy 

kyseliny methylarsonové – a na ty by se 
měl výzkum zaměřit v budoucnu. 

Na výzkumu ÚJF spolupracoval 
s  Geologickým ústavem AV  ČR (Jan 
Borovička je zaměstnancem obou) a ra-
kouskou Univerzitou ve Štýrském Hrad-
ci. Na měření se podílel i  Jan Kameník 
z již zmíněného oddělení. Jan Borovička 
rovněž spolupracuje na výzkumech hub, 
například hřibu modračky a jeho poten-
ciálně karcinogenních účinků, s  Mik-
robiologickým ústavem AV ČR a je ex-

terním členem jeho 
laboratoře biologie 
hub.

Zatím nevíme, 
proč houby určité 
prvky vlastně aku-
mulují  – zdá se, že 
obrana proti jejich 
škůdcům (poží-
račům, jako jsou 
slimáci) důvodem 
není. V  současnos-
ti řeší mezinárod-

ní tým Jana Borovičky mj. otázku, zda 
houby začnou produkovat arzenové 
sloučeniny až v  okamžiku, kdy vytvá-
řejí plodnici, nebo zda metylaci arzénu 
způsobuje některý druh baktérií, které 
rostou v  symbióze s houbami, a houby 
už pak jen akumulují hotové organické 
sloučeniny. První výsledky slibují, že je 
tým na dobré cestě. 

Miroslav Dočkal
Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.

V Ý Z K U M  N A  H O U B Y
Přesněji výzkum hub jadernými analytickými metodami. Ano, i jemu se ÚJV AV ČR věnuje – a tento výzkum není ve skutečnosti 
„na houby“ ani omylem. Svědčí o tom ostatně i jedno ze dvou prvních míst v každoroční soutěži prací výzkumných pracovníků ÚJF, 
které před časem získal Jan Borovička z oddělení jaderné spektroskopie se spoluautory za soubor tří prací, zaměřených na výzkum 
akumulace kovů v houbách. Co na něm naši komisi zaujalo? Posuďte sami.
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Objev boranů
Přelomovým objevem a počátkem našeho 
vyprávění je práce německého chemika 
Alfreda Stocka z roku 1912, ve které po-
psal přípravu prvních sloučenin boru (B) 
s  vodíkem (H), tzv. boranů (BxHy). Vý-
znam tohoto objevu se dá ilustrovat mož-
ná trochu okázalým srovnáním s chemií 
uhlíku, která představuje základ všeho or-
ganického. Zjednodušeně řečeno, Alfred 
Stock popsal nové sloučeniny prvku, který 
vedle uhlíku jako jediný v celé periodické 
tabulce vytváří rozsáhlé série stabilních 
binárních sloučenin s vodíkem. V přípa-
dě uhlíku říkáme těmto sloučeninám uh-
lovodíky (CxHy), v  případě boru borany 
(BxHy). Zatímco uhlovodíky se vyskytují 
v  přírodě v  rámci přirozených procesů 
(např. v ropě nebo zemním plynu) borany 
jsou zcela „umělé“ (člověkem připravené) 
sloučeniny, které ovšem mohou slože-
ním a strukturní pestrostí s chemií uhlí-
ku snadno soupeřit. Přelomový objev byl 
tedy učiněn na začátku minulého století.

Druhá polovina 20. století 
Borany byly produktem lidské zvídavosti 
bez předem plánovaného využití a jejich 
cesta na výsluní přišla až s objevem jejich 
potenciálního využití jako raketových 
paliv po  druhé světové válce. Ve  světě 
rozděleném železnou oponou začaly vě-
decké závody. V  části světa ovládaném 
tehdejším Sovětským svazem bylo jako 
jedno z center výzkumu sloučenin boru 
určeno Československo. V roce 1961 byla 
zřízena při Československé akademii věd 

laboratoř speciálních anorganických syn-
téz v Řeži u Prahy, jejímž cílem byl právě 
výzkum hydridů boru a dalších lehkých 
prvků pro vojenské účely, u  čehož stáli 
zejména dva naši dřívější kolegové Jaro-
mír Plešek a Stanislav Heřmánek.

Borany nakonec svému zamýšlenému 
vojenskému využití nedošly kvůli spal-
nému produktu, kterým je oxid boritý, 
za  běžných podmínek pevná látka cho-
vající se při vysoké teplotě raketových 
trysek jako kapalné sklo měnící jejich 
vnitřní povrch nekontrolovatelným způ-
sobem. Zdánlivá technická drobnost tak 
způsobila konec původně plánovaného 
vojenského využití.

Unikátní kapitola chemie oceněná dvě-
ma Nobelovými cenami
V  rámci obrovského impulzu, kterým 
byl pro chemii boranů vojenský výzkum, 
došlo k rozvoji této oblasti v takové míře, 
že dnes představuje samostatnou kapi-
tolu s  mnoha specifickými vlastnostmi 
diametrálně odlišnými od mnohem lépe 
probádaných organických sloučenin. 
Za  objasnění klastrových strukturních 
aspektů chemie boranů a teoretický po-
pis vazeb byla Williamu N. Lipscombovi 
z Harvard University udělena v roce 1976 
Nobelova cena. Za využití boranů v orga-
nické chemii získal Nobelovu cenu v roce 
1979 Herbert C. Brown z Purdue Univer-
sity. Oba dva ocenění a  mnoho dalších 
významných vědců zabývajících se slou-
čeninami boru se v roce 1971 zúčastnili 
první mezinárodní konference zaměřené 

na borany pořádané tehdejším Ústavem 
anorganické chemie z  Řeže. Vzhledem 
k  povaze výzkumu těchto sloučenin 
a rozdělenému světu byla organizace ta-
kovéto konference unikátním počinem, 
oceněným následně americkými účast-
níky pamětní deskou se jmény zúčastně-
ných, která dodnes zdobí náš Ústav.

Odkaz a využití boranů
V rámci výzkumu sloučenin boranů a je-
jich derivátů bylo v Řeži u Prahy připra-
veno, prozkoumáno a technologizováno 
mnoho nových látek, z  nichž celá řada 
našla významné uplatnění v  oblastech 
jako je přepracování radioaktivního od-
padu, dopování křemíku pro polovodi-
če nebo v  medicíně pro experimentální 
léčbu rakoviny. ČR se stala po roce 1989 
díky výzkumu Ústavu anorganické che-
mie světově nejvýznamnějším producen-
tem boranových sloučenin, látek s vyso-
kou přidanou hodnotou.

V  historických úspěších dnes ústav 
pokračuje excelentním základním vý-
zkumem zaměřeným mezioborově 
na interakce boranových sloučenin s bio-
molekulami a jejich využití v  medicíně, 
na interakce se světlem a jejich aplikace 
pro laserové materiály a  na  jejich inter-
akce s povrchy kovů a přípravu nové ge-
nerace samo-organizovaných 2D materi-
álů. Mezinárodní spolupráce s předními 
světovými univerzitami pak jen dokres-
lují pokračování úspěšného příběhu.

Tomáš Baše 
Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.

Ř E Ž  N A  C H E M I C K É  M A P Ě  S V Ě T A
Chemie sloučenin boru je stará jen nějakých 110  let. Během této relativně krátké doby se výzkum a  využití sloučenin boru  
nesmazatelně zapsaly do vědecké historie. A s nimi také Řež! Pojďme se tedy seznámit a zamyslet se nad tím, proč je bor, náš hlavní 
hrdina, tak zvláštní a významný. 
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