
Skončily prázd-
niny a s nimi se 
chýlí ke konci i 
krásné slunné léto. 
Děti už vidíme 
ráno co ráno běžet 
do školy, většinou 
radostně, protože 
se opět setkají s 
kamarády ze třídy, 
některé již méně, 
protože si uvě-

domují, jaké povinnosti je čekají. 
Vedení města společně s vedením 
školy si může oddychnout, pro-
tože předepsaný limit počtu žáků 
je naplněn. A tak přejeme dětem i 
rodičům, aby vše zvládli lehce, aby 
školáci měli svou školu rádi, učite-
lům pevné nervy, dostatek smyslu 
pro humor a chuti do další práce.

Nekončí ovšem jen letní pohoda, 
ale i práce na rekonstrukci vodo-
vodu v Komenského ulici. První 
etapu zkomplikoval déšť, řidičům 
znepříjemňuje plynulou jízdu uza-
vírka silnice, ale to vše bude brzy 
úspěšně za námi.

Máme za sebou první veřejné pro-
jednání stavby obchvatu s vlastníky 
dotčených pozemků. V nejbližší 
době bude stavební úřad zvát na 
jednání k vydání územního roz-
hodnutí. To je posledním krokem k 
tomu,aby se potvrdilo, že s obchva-
tem Husince se počítá. 

Aby těch konců nebylo málo, je 
za námi za pár dní i volební období 
a před námi nové volby. Čtyři roky 
utekly poměrně rychle, mnoho pro-
jektů jsme nestihli, a ruku na srdce, 
ani stihnout nemohli, neboť těch 
výzev a plánů máme na mnoho let 
dopředu. Mohla bych se ohlédnout 
a dlouho  vzpomínat, ale raději se 
budu dívat dopředu, do budouc-
nosti, aby se nám všem tady žilo 
dobře, abychom mohli mít, pokud 
možno všichni, radost z toho, že 
bydlíme právě v Husinci a ne jinde. 
Přemýšlím, co je všechno potřeba 
dokončit, ale ten seznam by byl 
dlouhý, proto raději vám všem jen 
poděkuji. Děkuji za vaši důvěru, za 
to, že jste mi dali svou volbou mož-
nost stát se starostkou. Tahle práce 
je pro mě úžasná svou rozmanitostí, 
mám ji ráda už proto, že se stále  
setkávám s lidmi, řeším starosti 
každého jednotlivce, a jsem tak  
bohatší o životní zkušenosti. 

Nakonec musím poděkovat všem 
členům zastupitelstva města, kole-
gům z úřadu a technického úseku 
za skvělou přátelskou atmosféru, 
všichni za tu dobu odvedli obrov-
ský kus práce. Největší dík ovšem 
patří vám všem, občanům města, 
protože vy jste pomohli nejvíce 
svými připomínkami, radami 
i kritikou. Děkuji.
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Úvodník šéfredaktora
Milan Zíka, šéfredaktor

Radili jsme se, o čem by měl 
být úvodník. A domluvili se na 
“něčem optimistickém”. Zapátral 
jsem v paměti po knížkách, které 
pro mě znamenaly úlevu a oporu 
nebo posun ve vnímání skutečno-
sti. Vzpomněl jsem si třeba na 
Roberta Fulghuma, Anthony de 
Mello, Jacka Canfielda (těch au-
torů je samozřejmě mnohem víc, 
jen jaksi zrovna nechtěli z mé 
paměti vyplout) a jejich krátké 
příběhy a zamyšlení, které mě 
nejednou přiměly, abych změnil 
svůj postoj nebo svoje prožívání 
toho, co jsem do té chvíle viděl 
jako problém. Protože často není 
největším problémem “problém” 
sám, ale náš postoj k němu. Čas-
to je to totiž to jediné, co na dané 

situaci můžeme změnit. Ale díky 
tomu platí, že všechno má řešení. 
Protože svůj postoj můžeme 
změnit vždycky. Vůbec tím ne-
nabádám k nějaké bezpáteřnosti 
a vyhýbání, k odvolávání slibů 
se slovy “víš, já jsem změnil  
v té věci názor” a podobně. Je to 
řešení v situacích, které oprav- 
du nejdou naší vůlí změnit. Jsem 
z generace, které bylo ještě vel-
mi důsledně vtloukáno, jak 
strašná byla druhá světová válka 
a koncentrační tábory a podob-
né věci. Opakovaně přemýšlím, 
jak vůbec dokázali někteří lidé 
v táborech a věznicích nejrůz- 
nějších režimů přežít roky, ně-
kdy i desítky let, když v podstatě 
denně šlo o život. Bylo to díky 
postoji, který vždycky pramenil 
z nějaké pevné víry, a vzájemné 

podpoře. Nic jiného nebylo  
k dispozici. Vlastně ještě humor. 
Třeba Jan Werich poslal do svě-
ta řadu moc hezkých vtipných 
mouder. V jednom z nich říká, 
že když člověk na něco nestačí, 
má si z toho aspoň dělat srandu. 
Ani to ale někdy nejde. Pak asi  
nezbývá, než věci přijmout 
tak, jak jsou, protože jim pros-
tě nerozumíme. Jsou mimo naši 
zkušenost, chápání i představi-
vost. Je to velké umění, ale ně-
kdy asi jediná možnost, jak se 
nezbláznit nebo nezatrpknout. 
Umění smířit se. A ještě větší 
umění je poznat, kdy se smířit a 
kdy naopak bojovat. Je to studi-
um na celý život.

Užívejme si bohaté pozdní 
léto a mějmě vždycky nějaký 
důvod k radosti. 

Uvádíme 70.,75.,80., 85.výročí narození-od 90ti již každý rok.
Životní výročí v době od 15. 7. 2018 do 15. 10. 2018 oslaví:

Anna  KLÍCHOVÁ, Husova 31 Husinec
Anna  KÁZECKÁ, Husova 31 Husinec

Václav  RUBEŠ, Kostnická 277 Husinec
Jiří KADLEC, Kostnická 248 Husinec

Božena  PAVELKOVÁ, Husova 269 Husinec
Ludmila MAJEROVÁ, Husova 17 Husinec

Oslavencům srdečně blahopřejeme!

Společenská kronika

Iva Bernardová, matrikářka
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Sloupek

Ludmila Pánková
starostka

Volby do zastupitelstev obcí 
se budou konat ve dnech 5. – 
6.10.2018. Volební místnost bude 
otevřena v pátek 5.10. od 14.00 
do 22.00 hodin a v sobotu 6.10. od 
08.00 do 14.00 hodin.  Volební míst-
nost se nachází ve dvoře Městského 
úřadu naproti vchodu do knihovny. 
Každý volič obdrží jeden hlasovací 
lístek, kde budou všechny 3 strany 
s kandidáty. Zúčastnit voleb se mo-
hou voliči, kteří alespoň ve druhý 
den voleb dosáhnou věku 18 let 
a mají trvalý pobyt v obci Husi-
nec, Výrov a Horouty. Při volbách 
se každý volič prokáže platným 
průkazem totožnosti (občanský 
průkaz, cestovní pas). 
Způsob hlasování: 
1) Volič může hlasovat tak, že si 
vybere a označí křížkem 15 jednot-
livců z různých stran a sdružení. 
2) Může označit v záhlaví ve čtve-
rečku křížkem jednu stranu nebo 
sdružení a tím dá hlas všem jejím 

kandidátům. V tomto případě už 
nemusí označovat jednotlivé kan-
didáty takto označené strany, neboť 
se k tomu při posuzování platnosti 
hlasování nepřihlíží. 
3) Volič může také volit jednu stra-
nu jako celek a současně i jednot-
livé kandidáty jiných volebních 
stran. Tím dává nejdříve hlasy všem 
jednotlivě označeným kandidátům 
ostatních volebních stran (kromě 
té jedné souhrnně označené) a pak 
ještě tolika kandidátům označené 
volební strany, kolik činí rozdíl 
mezi počtem volených členů (15) a 
počtem jednotlivě označených kan-
didátů ostatních volebních stran. 
Tomuto zbývajícímu počtu kan-
didátů označené volební strany se 
přidělí hlas v pořadí, v jakém jsou 
uvedeni na hlasovacím lístku. K 
případnému označení jednotlivých 
kandidátů souhrnně označené 
volební strany se však nepřihlíží.
Hlasovací lístek se vloží do úřední 

obálky šedé barvy.
   Neplatné jsou hlasovací lístky, na 
kterých není označena ani volební 
strana a ani žádný kandidát, dále 
hlasovací lístky přetržené, lístky 
nevložené do úřední šedé obálky 
nebo je-li vloženo do obálky více 
hlasovacích lístků, jsou tyto lístky 
neplatné.
   Při volbách je možno využít 
ze závažných důvodů, zejména 
zdravotních, hlasování do přenosné 
volební schránky. Tento požadavek 
můžete ohlásit předem na tel. 388 
331 101 nebo přímo ve dnech vo-
leb paní Bernardové na tel. 777 972 
018.
Hlasovací lístky obdrží všichni 
voliči nejpozději do 2.10.2018. 
Prosíme voliče o řádné označení 
poštovních schránek.  Pokud občan 
lístky neobdrží, případně ztratí 
nebo budou lístky poškozeny, do- 
stane nové lístky ve volební místnos- 
ti.   

OP MUŽI
15. 9. HUSINEC   -   Dub  16:30
23. 9. Čkyně B - HUSINEC 16:30
29. 9. Vacov B - HUSINEC 16:00
6. 10. HUSINEC - Svatá Maří 16:00  
OP  Mladší  žáci 
19. 9.  Čkyně - HUSINEC 16:30
26. 9. HUSINEC - Vimperk B 16:00
3. 10. HUSINEC - Netolice B 16:00 
10.10. Volary - HUSINEC 16:00
OP Starší přípravka
15. 9. Vl. Březí - HUSINEC 13:00   
22. 9. HUSINEC - Čkyně 10:00
29. 9. Prachatice B - HUSINEC 15:00     
6. 10. HUSINEC - Netolice 10:00KOMUNÁLNÍ VOLBY

Nejbližší fotbalové 
zápasy
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Poslední, celkově dvaadvacáté, 
Křeslo pro hosta se uskuteční 
ve čtvrtek 4. října od tradičních 
18:00. Jméno našeho posledního 
hosta s dovolením nezveřej- 
níme, protože jinak by se lístky 
vyprodaly za deset minut a na 
některé skalní příznivce našeho 
Křesla by se nemuselo dostat. 
Prozradit můžeme jen tolik, že 
označení “Nejlepší na konec” si 
náš host určitě zaslouží. Chceme 

na závěr pomoci dobré věci, 
proto bude oproti předchozím 
Křeslům vstupné zvýšeno na 
200,- Kč, přičemž polovina z vy-
braného vstupného bude v závě-
ru večera věnována na konkrét-
ní charitativní účel. Předprodej 
proběhne 14. září od 8 hodin na 
MěÚ. Pakliže některé vstupenky 
zbudou, spustí se online před-
prodej na webových stránkách 
města v 10 hodin.

Husinecké křeslo pro hosta pomáhá

O něco dříve začal letošní fotba-
lový ročník v okresním přebo-
ru Prachaticka, ve kterém hraje i 
místní oddíl TJ Slavoj Husinec. Již 
několikátý rok se v konečné tabulce 
umisťuje mezi nejlepšími a věříme, 
že dobré výsledky předvede i letos. 
V mládežnických kategoriích starší 
přípravky (8 – 10 let) a mladších 
žáků (11 - 12 let) jsme neměli, 
bohužel, dostatečný počet hráčů 
pro samostatné přihlášky, proto 
jsme vytvořili společenství oddílů  

s nedalekým Lažištěm, které bylo  
v podobné situaci. V rámci 
Husových oslav jsme pro tuto  
kategorii hráčů uspořádali velmi 
vydařený turnaj, ve kterém naši 
mladí fotbalisté byli nejlepší. Tímto 
bych chtěl poděkovat Městu Husi-
nec a J. Novákovi za věcné ceny 
pro všechny zúčastněné a všechny 
občany srdečně pozvat touto cestou 
na naše fotbalové zápasy.

Václav Heinzl – předseda TJ Slavoj

Fotbalový podzim opět začal
Milí žáci, vážení rodiče,
před námi je nový školní rok 
2018/2019.
Během prázdnin probíhala ve škole 
běžná údržba vnitřních prostor i 
venkovního areálu. V minulých le-
tech Město Husinec zainvestovalo  
rozsáhlé stavební úpravy a rekon-
strukce (zateplení, přístavba MŠ, 
elektro a vodoinstalace, nová jídel-
na, rozšíření prostor školní družiny, 
rekonstrukce zábradlí…), proto 
jsme se soustředili na dovybavení 
vnitřních prostor. Do tříd prvního 
stupně a do mateřské školy jsme 
pořídili nový nábytek. 
V tomto školním roce pokračuje ve 
škole projekt Ovoce do škol, Mléko 
do škol (pro žáky 1.a 2.stupně). Z 
dalšího projektu probíhá 1 x týdně 
výuka českého jazyka pro cizince. 
Navážeme na projekt Šablony - do 
roku 2020 bude hrazena především 
personální podpora MŠ (chůva) 
a ZŠ (školní asistent). Část peněz 
opět využijeme např. na učeb-
ní pomůcky, hračky do MŠ apod. 
Pokračujeme ve spolupráci s VK 
Jihostroj v projektu Minivolejbal 
do škol. V roce 2019 bude ukončen 
projekt Přírodovědné vzdělávání 
na ZŠ Husinec (vybavili jsme 

především 2. stupeň nábytkem a 
učebními pomůckami na chemii, 
fyziku, matematiku, přírodopis 
a zeměpis). V letošním roce se s 
několika sousedními školami zapo-
jíme do nového projektu, který je 
zaměřen na čtenářskou gramotnost.
Škola se pravidelně zapojuje 
do olympiád a soutěží v rámci 
okresu i kraje. Spolupracujeme  
s DDM Prachatice (zájmové krou- 
žky). V případě dostatečného záj-
mu nabídne školní jídelna žákům 
dopolední svačiny.  Plánujeme  
osvědčenou jarní a podzimní sběro-
vou akci papíru. 
V loňském roce proběhly ve škole 
mnohé vzdělávací akce, výlety, 
besedy a exkurze.  Nabídli jsme 
žákům  3 vícedenní kurzy – žáci 
4. ročníku absolvovali cyklokurz, 
žáci 8. ročníku sportovně-turistický 
kurz na Kvildě a  19 žáků se zúčast-
nilo v červnu sportovně-turis- 
tického kurzu v Chorvatsku. Na 
všechny tyto aktivity navážeme  
i v aktuálním školním roce.
Přejeme všem šťastné vykročení do 
nového školního roku 2018/2019. 

Pedagogický sbor a vedení ZŠ a 
MŠ Husinec

Skupina mažoretek MINIMA, 
která pracuje při ZŠ a MŠ Husi-
nec, založená v září roku 2016, 
se zúčastnila  kvalifikačního kola 
Mistrovství ČR v mažoretkového 
sportu, které se konalo 8. 4. 2018 
v Chotěboři. 27 mažoretek pod ve-
dením Zuzky a Dany Kubíčkových 
soutěžilo ve 20 různých formacích. 
Jejich vystoupení byla úspěšná. Dvě 
skupinová vystoupení – SHOW 
s názvem Letem myším světem a 
MIX (baton+pom) získala ocenění 
nejvyšší – zlato. Kromě toho tato 
dvě vystoupení dostala cenu VIP 
poroty. SHOW – 3. místo a MIX 
–1. místo. VIP porota neudělovala 
medaile, děvčata si vysoutěžila dva 
dorty.

Kromě skupinových vystoupení 
Minima ukázala i menší formace  
s pom pomy, batonem a sólová  
vystoupení. Zuzka Kubíčková 
získala 1. místo za flag, 4x  2.místo 
za baton a 2 baton, pom pom a trio 
a 2x 3. místo za duo mix a minifor-
maci. Marie Kukačková  2x stříbro 
za duo mix a miniformaci a 3x 3. 
místo za sólo baton, pom a trio. 
Alena Váchová 3. místo za mini-

formaci a trio, 4. místo sólo pom. 
6. místo sóĺo bat, Karin Wölflová  
3. místo miniformace, 5. místo sólo 
pom, 5. místo duo pom.Vendula 
Marešová  3. místo miniformace, 5. 
místo duo pom, 7. místo sólo pom. 
Tereza Vojtová za kadetky 2x 2. 
místo za sólo pom a baton. Štěpán-
ka Klabouchová 3. místo za sólo 
pom, Nela Nechoďdomů  a Veroni-
ka Samková  2. místo za duo baton. 
Celkem 15 medailových ocenění.
Děvčata přijela nadšená a spoko-
jená, ale zároveň ví, co všechno 
musí ještě vylepšit. Přivezla si cen-
né zkušenosti. 

Blahopřejeme!
Chtěli bychom touto cestou 

poděkovat všem rodičům za spo-
lupráci, kolegům ve škole za pod-
poru, panu Hrdličkovi, Klaboucho-
vi, Slavíkovi, paní Vojtové a 
Růžičkové za pomoc s kulisami, 
Alence Bláhové za trpělivou výro-
bu cvičebního náčiní, panu  Janu 
Čajanovi za finanční dar na autobus, 
obci Husinec a Pěčnov za finanční 
pomoc, panu Martinu Kučerovi - 
truhlářství KTS za dřevěnou kon-
strukci do mažoretkové show.

“100 let” od vzniku 
Československa
Na 100. výročí založení Českoslo 
venska chystáme třídenní pásmo 
akcí (26.-28.10), kterými chceme 
toto významné jubileum důstojně 
oslavit. Pevně věříme, že si všich-
ni přijdou na své. Podrobnosti  
v příštím čísle zpravodaje.         KK

TJ SOKOL HUSINEC PRO 
VÁS PŘIPRAVUJE NA ŘÍJEN  
CESTOVATELSKÁ VYPRÁVĚNÍ
13. 10. v 18h Levně po Karibiku - 
Dominikánská republika ( Domini-
ka Oulická a Petr Macht)
27. 10. v 18h Levně po Karibiku 
- Kuba (Dominika Oulická a Petr 
Macht)
10. 11. v 18h Asia trip - (Radovan 
Oulický a Michal Matějka)
Budeme se na vás těšit v husineckém 
Rock Barbaru - Komenského 200.
Bližší informace najdete na našem 
Facebooku Lítáme v tom.com 
nebo na stejnojmenném webu.

Nový školní rok

Medaile pro MINIMU


