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ČÍSLO 88 Výtisk zdarma 

   Zima  je  letos  tedy  důsledná  –  po  mnoha  letech  zamrzla  Blanice. 
K radosti malých bruslařů to nebylo jen na symbolických několik dní, takže 
na řeku bylo doslova radost pohledět. Co potěšilo děti, zjevně nepotěšilo 
místní  hejno  kachen.  Ale  „jejich  lidi“  na  ně  nezapomněli,  naopak  jich 
možná v ty nejtěžší časy i několik přibylo. Patří jim veliký kachní dík….
   Předpovědi dál hlásí, že se k rýčům a hrábím ještě nemáme hrnout. Ale 
světlou stránkou mrazů jsou alespoň slunné a už dosti dlouhé i dosti teplé 
dny,  v kterých je  radost vyrazit  ven. Trpělivost  při  čekání  na jaro vám 
přeje

Milan Zíka

Rada obce na svém jednání dne 9. a 13.2.2006:
schválila

• Zveřejnění  záměru  výpůjčky  objektu  „občanská  vybavenost 
sportoviště TJ Slavoj Husinec“ (tribuna) přímému zájemci TJ Slavoj

• Letní brigádu v Husově domku – Iveta Nováková
• Finanční  dar  Centru  zdravotně  postižených  JČ  kraje-pracoviště 

Prachatice ve výši 3 tis.Kč
• Finanční dar  Farní charitě Prachatice – Dům sv.Petra - ve výši 2 

tis.Kč
• Žádost Sboru dobrovolných hasičů  Husinec o prominutí poplatku za 

kulturní dům při pořádání maškarní merendy
• Složení  komise  na výběrové řízení  (  akce rekonstrukce  radnice  a 

knihovny):  Karel  Kabát,  Václav  Pauch,  Ing.Josef  Růžička,  Václav 
Slavíček, Antonín Wudy

vzala na vědomí
• Zprávu o bezpečnostní situaci v obci za rok 2005
• Manipulační řád-Šebelů rybník 
• Plán obnovy majetku ve správě VaK JČ a.s.

L. Friedberger

PLACENÍ  MÍSTNÍCH  POPLATKŮ NA  ROK 2006.
Připomínáme, že poplatky za odpady, ze psů a za pozemky je možno platit 
v hotovosti  každé  pondělí  a  středu  od  9.00-11.00  a  od  14.00-17.00 
v kanceláři v přízemí obce (HUTES). 

Možná jste již zaznamenali, že se u nás v Husinci rozběhl projekt „Přijďte 
mezi nás“. Byl zpracován Kanceláří ekonomického a finančního poradenství 
České Budějovice na základě žádosti obce, veškerý jeho provoz je kryt 
dotacemi.  Jako  partneři  v něm  kromě  obce  figurují  Základní  škola 



M.J.Husa a OS Rybka. Jejich rolí je poskytnout odbornou pomoc a podporu 
a prostory pro průběh kurzů a dalších aktivit. Zaměstnankyněmi projektu 
jsou paní Jindřiška Ledrerová a Edita Hrbková.
   Projekt má za cíl  snížit izolaci sociálních skupin z okraje společnosti, 
zlepšit komunikaci mezi nimi a ostatním obyvatelstvem, zlepšit vzájemnou 
toleranci, podpořit zaměstnanost a zaměstnatelnost účastníků projektu a 
nabídnout  možnosti  spolkového života,  rozvoje dovedností  a  tvůrčího a 
hodnotného využití volného času.
Nabídka aktivit je velmi pestrá: 
- aktivní  politika  zaměstnanosti,  nabídka  zprostředkování  dalšího 

vzdělávání,  estetický  kroužek-teoretická  část,  estetický  kroužek-
praktická část, počítačový kurz, doučovací kroužek, vzdělávací kroužek 
pro  dospělé,  velikonoce,  vítání  jara,  ekologický den,  půjčování  knih, 
téma kniha - práce s dětmi, využití PC v praxi, kurz šití, kurz vaření.

Informace o čase a náplni jednotlivých kurzů, akcí a setkání můžete získat 
na těchto místech:
- na  úřední  desce  obecního  úřadu,  na  základní  a  mateřské  škole, 

v azylovém domě v Husinci,  na  kontaktním  místě  projektu-kancelář 
v přízemí OÚ, v pracovní dílně vedle ZUŠ (čp.2). Kontaktní telefon: pí 
Hrbková – 731200103. Webové stránky obce Husinec: www.husinec.cz

Zájemci, kteří by chtěli vést nebo vyučovat některé z uvedených aktivit, 
nechť se přihlásí na výše uvedeném kontaktním místě nebo telefonu.

Aktivity, které již proběhly a budou se konat pravidelně:

KLUB  OTESÁNEK – středa od 14.15-15.00 hod.: angličtina hrou (učení se 
zábavnou formou her)
- středa od 15.15-16.00 hod.: Doučování, didaktické hry (pro děti mající 

potíže s učivem i pro zájemce o didaktické hry)
- čtvrtek  od  15.15.-16.00  hod.:Řečová  průprava  (pro  předškoláky  i 

školáky,  kteří  mají  zájem procvičit  svá  mluvidla,  event.zlepšit  svoji  
výslovnost).

Všechny aktivity budou probíhat v 1.třídě ZŠ v Husinci a jsou nabízíme je 
všem  dětem,  které  navštěvují  i  kteroukoliv  jinou  MŠ  nebo  ZŠ 
v mikroregionu  Prachaticko.  Klub  probíhá  pod  vedením  Mgr.Věry 
Linzmajerové.

KURZY NA  POČÍTAČI PRO  DOSPĚLÉ
Pokročilí – čtvrtek od 18.00-20.00 pod vedením p.K.Jungbauera
Začátečníci  –  středa od 15.30-17.30 hod.   pod vedením p.M.Grohmana 
(p.M.Vančury)

KURZY NA  POČÍTAČI  PRO  DĚTI
Středa- od 14.30 do 15.30 hod. pod vedením p.M.Grohmana
Kurzy  budou  probíhat v prostorách  Centra  celoživot.vzdělávání  při  ZŠ 
Husinec.

http://www.husinec.cz/


KURZ  VAŘENÍ  PRO  DOSPĚLÉ
Bude probíhat pravidelně každý týden v azylovém domě v Husinci ( den a 
čas na informačních letácích) pod vedením pí.J.Ledrerové.

ESTETICKÝ  KROUŽEK PRO  DĚTI  I  DOSPĚLÉ
Bude  probíhat  pravidelně  každý  týden  v kontaktním  místě  projektu 
(pracovní dílna, vchod z boku zdravotního střediska) dočasně pod vedením 
pí.E.Hrbkové.

Aktivity, které se připravují

V rámci estetického kroužku: malování na hedvábí, sklo, textil; Twist Art – 
výroba  květinové  dekorace,  keramická  dílna  (pí.Pluhařová),  výroba 
ručního papíru, výroba dekorací z platových krystalků a jiné.

Kurz vaření pro děti, který bude probíhat v CCV na ZŠ v Husinci.

Doučování učiva 1.a2.stupně ZŠ,  využití  multimed.učebnic pod vedením 
p.M.Attendornové.

Využití internetu v     praxi –   v nejbližší době bude také zveřejněno kontaktní 
místo  určené  specielně  pro  nezaměstnané –  vyhledávání  práce  a 
rekvalifikačních kurzů na internetu. Tato služby, jakož i ostatní aktivity a 
kurzy tohoto projektu jsou klientům poskytovány zdarma.

Edita Hrbková

Reforma školství se týká i školy v     Husinci  
   V současné době se učitelé a další kompetentní pracovníci ve školství 
zamýšlejí nad tím, co zahrnout do nové skladby učebních plánů, neboť od 
školního  roku  2007/2008  se  již  nebude  v České  republice  učit  podle 
jednotných  osnov.  Jednotné  osnovy  budou  nahrazeny  Rámcovým 
vzdělávacím programem, kde každá škola má za úkol vytvořit si program 
vlastní, přizpůsobený regionu, specifickým podmínkám a možnostem. Lze 
pouze konstatovat,  že tato reforma je  největší  od dob Marie  Terezie  a 
dalších školských změn. Zda jde o reformu správnou, dobře připravenou, 
reformu, která pomůže našim dětem i této zemi, ukáže čas.
   A  co  patří  k základním  požadavkům?  Budoucí  program  by  měl 
zredukovat  množství  encyklopedických  dat  ve  prospěch  dovedností  a 
nacházení souvislostí. Předpokládá i jiné způsoby výuky, postupný přechod 
od  frontálního  vyučování  k projektovému,  týmové  spolupráci  a  řešení 
problémů.
   Již dnes je však jasné, že přistoupením k reformě, sepsáním vlastního 
výukového plánu školy, se žádná škola nestane úžasnou a jedinečnou. A 
nejinak je tomu i u nás v husinecké škole. Hledáním nových přístupů se 
v naší  škole  zabýváme  již  řadu  let  a  chtěl  bych  rodiče  ubezpečit,  že 
jednotlivé kroky jsou nám již jasné. Určitě však bude záležet nejen na 
učitelích,  ale  i  na  vzájemné  spolupráci,  aby  změna  „vnitřního  klimatu 
školy“ neproběhla pouze na papíře.

Mgr.Václav Kuneš



Společenská kronika (uvádíme 70.,75.,80.výročí narození-od 80ti 
již každý rok)

Životní výročí v     době od  17.02.  do 20.03. 2006 oslaví:  
25.02.  Jaroslava  HAVLÍKOVÁ, Husinec, Husova 27
26.02.  Božena  VOŠAHLÍKOVÁ, Husinec, Kostnická 241
3.3 Miroslava HODINOVÁ, Husinec, Kostnická 243
16.3. Jarmila  KRAUSOVÁ, Husinec, Kostnická 248
19.03.  Josef  MICHÁLEK, Husinec, Luční 379

Vítáme nové občánky naší obce:
Karolína  MAJEROVÁ, Husinec, Jeronýmova 57
Jan  WAGNER, Husinec, Husova 21

Pozvánka na maškarní merendu
Masopustní úterý – 28.02.2006 – ve 12.00 hodin vyjde průvod masek od 
požární  zbrojnice,  projde  za  doprovodu  hudby  obcí  a  večer  od  19.00 
pokračuje  merenda v kulturním domě v Husinci.  Hraje  hudba V.Jírovce, 
vstupné 40,-Kč, masky 20,-Kč.
Budeme velmi  rádi,  když  se  průvodu  zúčastní  co  nejvíce  masek  z řad 
občanů – přijďte podpořit tuto již tradiční akci!

Knihovna
   Během loňského roku přibylo do knihovního fondu celkem 290 svazků 
v hodnotě přibližně 43.500,-Kč. Z toho se do naučné literatury zařadilo 45 
titulů  a  do  beletrie  245  titulů.  Zároveň  jsme  zde  měli  ve  výměnných 
souborech k dispozici 105 svazků. Myslím, že se jedná o slušný počet knih 
pro naše čtenáře a to zejména díky OÚ, který poskytuje finance na nákup 
nových knih a Městské knihovně v Prachaticích, jež nám dodává výměnné 
soubory. 
   Během roku 2005 navštívilo  knihovnu 1966 čtenářů,  kteří  si  půjčili 
zhruba 14 tis.knih. Měli jsme zaregistrovaných 163 pravidelných čtenářů, 
z toho 51 dětí, což považuji v dnešní přetechnizované a uspěchané době 
za velký úspěch. Je ale pravda, že na jednu průkazku chodí i více členů 
z jedné rodiny, takže celkový počet čtenářů je vlastně vyšší.
Ještě koncem roku 2005, krátce před Vánocemi, proběhla akce knihovny 
nazvaná  Vánoční kreativní odpoledne, kde se vyráběly svícny a prostírání 
(zúčastnilo se 9 dětí a 7 dospělých).
Koncem  března  2006  bude  opět  probíhat  celostátní  akce  „Noc 
s Andersenem“, na kterou se již podruhé naše knihovna připravuje. Počítá 
se  i  s dalšími  kreativními  akcemi   pro  dětské  čtenáře,   s literárními 
křížovkami  pro  žáky  1.stupně  ZŠ  apod.  I  nadále  budeme  dovážet 
z prachatické knihovny výměnné soubory.
Návštěvníci  knihovny  se  mohou pokochat  pohledem na  krásné  záložky 
vyrobené žáky 2.stupně ZŠ pod vedením pana ředitele Kuneše. Přijďte se 
podívat, opravdu to stojí za to. Knihovna má konečně tzv.domácí telefon, 
takže čtenáři by již neměli mít problémy s dostupností knihovny. Stačí jen 
zazvonit.



  Zápisné a ostatní  platby zůstávají  beze změn, pouze připomínám, že 
zápisné na rok 2006 se vybírá již nyní.
Nabídka nové naučné literatury pro dospělé:
Klimeš  Vladimír-Mám  rád  páru,  Cihlář  Tomáš-Pošumavské  sirkárny, 
Herring Peter-Vlaky a železnice, Turek Vojtěch-Ztracená moře uprostřed 
Evropy,  Chlupáč  Ivo-Geologická  minulost,  Rükl  Antonín-Pohledy  do 
vesmíru, Siegfried Bufe-Železnice v Sudetech 1938-1945, Pamplona-Roger 
George  D.-Encyklopedie  léčivých  potravin,  Passer  Radim-3  a  1/2  roku 
aneb americký sen v Česku, Schneider Ernst-Encyklopedie přírodní léčby 
2.
Nabídka nové naučné literatury pro děti:
Delano Marfé Ferguson – Nebe, Daniels Patricia – Země, Oceán, Harrie 
Brigitte – Štěně v domě, Grimm Hannelore – Kotě v domě.

Martina Pechová

Poděkování všem, kteří přispěli dne 12.2.2006 dobrovolným vstupným na 
Dětském maškarním bále. Za vybranou částku 2.192,-Kč bude nakoupen 
materiál pro potřeby dětí do mateřské školy v Husinci.
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