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Ať  naříkáme  jak  chceme,  zimě  se  u  nás  letos  líbí.  Jakoby  chtěla  dostát 
astrologickému  termínu  a  jaru  předat  vládu  opravdu  až  dnem  jarní 
rovnodennosti. Meteorologové hovoří o příchodu deseti studených zim;uvidíme 
– nic jiného se dělat nedá. Jenom je třeba vědět, že jaro, i když se někde 
zatoulalo, prostě přijde, a vydržet se na něj ještě chvíli těšit. Ostatně loni bylo 
snad i hůř - vždyť jsme museli Smrtku vynést ne  na most, ale až k chatové 
osadě, protože Blanice byla pod mostem ještě zamrzlá. 
Letos vychází Smrtná neděle na 2.dubna. Budete-li chtít, přijďte i vy rozloučit 
se se zimou a uvítat jaro tímhle lidovým zvykem (a mějte s sebou pro jistotu 
kulicha a rukavice). Sejdeme se před desátou hodinou u základní školy.

Milan Zíka

Rada obce:
Ve  dnech  28.2.  a  8.3.2006  proběhlo  výběrové  řízení  na  dodavatele  akce 
„rekonstrukce  radnice  a  knihovny“  .  Výběrovou  komisí  a  radou  obce  byla 
schválena nejvýhodnější ekonomická nabídka firmy VIDOX spol. s r.o. Český 
Krumlov.  Cena díla je 12.978.000,- Kč. Předpokládaný termín rekonstrukce je 
duben-listopad 2006. 

Od pondělí 20.03.2006 bude probíhat obnova kanalizačního řadu od kulturního 
domu  k nábřeží  řeky  Blanice.  Kanalizace  je  projektována  přes  zahrady 
soukromých majitelů a přes pozemek firmy Jihokov. 

Doporučení  postupu  neškodného  odstranění  jednotlivě  nalezených 
uhynulých ptáků
V případě nálezu jednotlivých uhynulých ptáků v přírodě nebo na místech, kde 
není znám majitel ani správce území nálezu, je především nutné zachovat klid 
a k neškodnému odstranění přistupovat bez obav z nejhoršího. Občan má tyto 
možnosti:
1. zakopání na místě nebo na nejbližším vhodném místě (z hlediska ochrany 

zdraví lidí a zvířat a ochrany životního prostředí)
2. spálení v kotli na pevná paliva
3. oznámení nálezu obecnímu úřadu obce, na jejímž KÚ místo nálezu leží
Obecní úřad může:
- kontaktovat k odvozu spádový asanační podnik, nebo
- kontaktovat  k odvozu  osoby,  které  mají  povolení  k výkonu  veterinární 

asanační  činnosti  (např.  osoby,  které  provádějí  dezinfekci,  dezinsekci, 
deratizaci), nebo

- kontaktovat  soukromého  veterinárního  lékaře,  který  má  v rámci  své 
veterinární ordinace kafilerní box, nebo

- podá informaci o umístění sběrného kafilerního boxu.
Obec je v tomto případě zodpovědná za neškodné odstranění uhynulých ptáků 
a úhradu vzniklých nákladů.
Veterinární asanace je řešena § 39 až 42 zákona č.166/1999 Sb., o veterinární 
péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon).



Doporučená  ochrana  obyvatel  přicházejících  do  styku  s     uhynulými   
ptáky
- k manipulaci s uhynulými ptáky použijte přinejmenším ochranné rukavice, 

roušku a pevné boty, čepici zakrývající vlasy
- po provedené likvidaci si důkladně umyjte ruce mýdlem 
Při  nálezu většího počtu uhynulých ptáků (nad 5 kusů) nebo i  jednotlivých 
uhynulých  vodních  ptáků  vždy  kontaktujte  veterinárního  lékaře  místně 
příslušné krajské veterinární správy.
Kontaktní telefonní čísla na Krajskou veterinární správu-inspektorát Prachatice 
pro případ hlášení podezření na výskyt nebezpečné nákazy v chovu zvířat:
Inspektor – epizootolog – MVDr. Miroslav Štěpánek 388316057

731134735

Inspektor – epizootolog – MVDr. Stanislav Dvořák 388311836
608275652 
E. Grunská

Ohlédnutí za dosavadním průběhem projektu PŘIJĎTE MEZI NÁS....
(Pro ty,kteří stále neví.) Projekt se zabývá problematikou sociálně ohrožených 
osob a to jak dětí,tak i dospělých. Cílem projektu je začlenit tyto osoby do 
běžného a jim i společnosti prospěšného života. Pro potřeby projektu vznikla 
nabídka vzdělávacích a kulturních programů. Všechny akce, kurzy a kroužky 
jsou dotovány ESF, SR a Jihočeským krajem. Bez dotací by byly pro případné 
zájemce  finančně  náročné.  Proto  se  u  některých  pořádaných  aktivit  trochu 
divím tak malému zájmu a chce se mi dodat - LEVNĚJŠÍ UŽ TO NEBUDE! Je 
pravdou,že vše je v začátku a některé kurzy a aktivity mají ještě své slabiny. 
Ale  právě  vaše  připomínky,  náměty,  přání  a  vzájemná  spolupráce  mohou 
přispět ke zdokonalení námi nabízených služeb,kurzů a aktivit.
Velký zájem byl o kurz na PC pro dospělé. Nedostatkem však bylo chybějící 
připojení k internetu, které je nyní v řešení. Hojnost účastníků byla i na kurzu 
ZDOBENÍ PERNÍČKŮ pod vedením velice milé pí. Bečkové z Pelhřimova. Kurz se 
konal v azylovém domě za účasti 11 dospělých a 10 dětí, a to jak obyvatelů 
AD,tak i ostatních obyvatel Husince. Bylo to velmi příjemné sobotní odpoledne.
Kurzy a dílny,které se připravují:
15.,16.3.06-WINDOWCOLOR-výroba plastických květů
21.,22.3.06-WINDOWCOLOR-výroba velikonočních a jarních zápichů
23.3.06-KURZ VITRÁŽOVÉHO MALOVÁNÍ NA SKLO(pod vedením p.Brýdové z 
Č.B.)
28.3.06-WINDOWCOLOR-výroba dekorací pomocí slupovacích kontur
30.3.06-KERAMICKÁ DÍLNA-výroba velikonočních  dekorací   pod vedením pí. 
Pluhařové z Výrova.
Kurz vitrážového malování a keramická dílna jsou omezeny počtem maximálně 
10  zájemců.  Proto  je  třeba  se  včas  přihlásit  v  kanceláři  projektu(přízemí 
OÚ)nebo na mob.  731200103.  Totéž  platí  i  u  ostatních kreativních kurzů z 
důvodu nákupu materiálu.
Novinkou  je  INTERNET  ZDARMA.  Je  určen  výhradně  pro  vyhledávání 
zaměstnání na webových stránkách ÚŘADŮ PRÁCE,vyhledávání rekvalifikačních 
kurzů,dalšího  vzdělávání  apod.  Internet  zdarma můžete  navštívit  v  PO-
ČT:10,00-11,00hod//13,00-14,00hod a v PÁ:10,00-11,00hod. (Případně v jiný 
čas  po  domluvě  v  kanceláři  projektu.)  Vyhledávat  na  internetu  můžete 
samostatně nebo za pomoci p. Ing. Pěsty. Bližší informace o aktivitách,které se 
konají  pravidelně  (kurz  vaření,doučování,  estet.  kroužek,  počítačové  kurzy, 
klub Otesánek) si můžete přečíst na informační tabuli na budově OÚ.

E. Hrbková



Připravujeme školní rok 2006/07
Každá  škola  má  svoji  atmosféru,  svůj  vnitřní  život.  Oficiálně  toto  mohou 
zásadní  způsobem  ovlivnit  určité  zákony,  vyhlášky,  předpisy,  ovšem  tím 
podstatným a základním vždycky zůstanou učitelé. Ti vytvářejí zaměření, onu 
zmíněnou atmosféru i tvář školy.
Dovedu si představit, jak asi na rodiče působí dnešní stav školství. Informace 
v médiích jsou mnohdy až zarážející,  nekompetentní,  i  pro učitele  urážející. 
Domnívám se, že je to i nedůslednou informovaností rodičů a z tohoto důvodu 
chci naše rodiče pravidelně informovat o dění ve škole i o změnách, které nás 
čekají a povedou k požadované reformě.
Změny, které začnou ve školním roce 2007/08, jsou již připravovány v učebním 
plánu pro školní rok 2006/07. Konkrétně bude navýšen počet hodin již od třetí 
třídy rozšířením výuky cizích jazyků. V případě naší školy se jedná o výuku 
anglického jazyka ve 3. a 4.ročníku, rozšíření konverzačních hodin německého 
jazyka v 5.7.8. a 9.ročníku. Žáci   6.ročníku pak budou obohaceni o hodinu 
výuky populární informatiky.
A protože je březen, nemohu nepřipomenout tradiční Den učitelů a poděkovat 
pedagogickému  sboru  školy  za  přístup  a  potřebné  hledání  požadovaného 
modelu školy,  který lze jednoduše charakterizovat – „vzděláním o životě“ a 
„vzděláním pro život“.

Mgr. Václav Kuneš

BŘEZEN – MĚSÍC KNIHY A MĚSÍC INTERNETU
Kdo se chce stát vzdělaným, musí si nad zlato a stříbro vážit knih. K 

ničemu by nebyl ani rozum, kdyby nebylo pokrmů moudrosti, které poskytují  
dobré knihy.

J.A. Komenský
"Měsíc  březen  -  měsíc  knihy"  vytane  na  mysli  snad  každému,  kdo 

dychtivě hltal roztřepané stránky rodokapsů a pátral u přátel či ve veřejných 
knihovnách po svém oblíbeném autorovi nebo knize. Leč časy se mění a hitem 
dnešních  dnů je  Internet.  Nic  proti  technickému pokroku  (sama jsem jeho 
uživatelkou), ale trochu mi to připomíná situaci z doby, kdy člověk okouzlen 
vlastnostmi  syntetických  vláken  prohlašoval,  že  skončila  doba  technických 
plodin  –  tedy  lnu  a  bavlny.  Jak  hluboce  se  mýlil,  to  poznal  při  nošení 
dederonových košil a krepsilonových ponožek. Ačkoliv i umělá vlákna přetrvala 
do dnešní doby a mají své nezastupitelné místo v našem životě, jsou to přeci 
jen  jakési  mrtvé  nitky  a  člověk  se  rád  vrátil  k  osvědčeným  příjemným 
přírodním materiálům. Stejně tak i knihy, domnívám se, se jen tak nepřestanou 
psát, tisknout, vydávat a číst, neboť jejich doménou jsou příběhy - příběhy o 
nás samých, ale i o princeznách a princích, kůzlátkách a vlcích, kočičkách a 
pejscích...   Internet  spíše  v  různé  míře  úplnosti  shromažďuje,  zobrazuje, 
odkazuje, propaguje, informuje,  popisuje,  zpřístupňuje,  ale příběhy utváří  a 
zaznamenává sám člověk: svou myslí, srdcem, duchem. Od dětské obrázkové 
knížky, jejího prohlížení, čtení a předčítání večer před usnutím vede pozvolná, 
ale zřetelná cesta k rozvíjení fantazie dítěte. Naproti tomu příběhy na televizní 
obrazovce či displeji počítače svět představivosti spíše potlačují, deformují a 
ochuzují. Právě v tom tkví zásadní rozdíl mezi dětskou obrázkovou knížkou na 
straně  jedné  a  televizí,  videem nebo  počítačem na  straně  druhé.  Poselství 
knihy,  její  jedinečnosti  a  nenahraditelnosti,  zní  dnes,  v éře Internetu, zcela 
prostě:  opustíme-li  knihu  pro  vizuální  svět  masmédií,  ona  nezahyne,  ale 
budoucnost nás a naší fantazie se tím uzavře. Neboť kniha - jak stvrzuje J.A. 



Komenský - je bránou jazyků, skrze niž a s níž vcházíme z tohoto světa obrazů 
do zaslíbené země obraznosti. Číst toto poselství knihy není zvlášť obtížné - 
stačí ji otevřít a přesvědčit se. Příležitost se najde kdykoliv; přinejmenším však 
jeden den a jeden  měsíc v roce, když otočíme list kalendáře a zjistíme, že je 
březen - měsíc knihy a měsíc Internetu - a měsíc,  ve kterém vzpomínáme 
jména Jana Ámose.

P.S. Před desetiletími v jedné 9. třídě učitel češtiny, dějepisu a zeměpisu, 
legionář  a  bývalý  koncentráčník,  učitel  pan  Rudolf  Slováček,  dával  před 
rozhodováním o odchodu na školy, do učení nebo do života jednoduchou radu. 
"Každý jsme  stvořen pro něco jiného. Být dobrým řemeslníkem není hanba, 
ani být starostlivou maminkou v domácnosti. Kdo chce jít studovat, musí mít 
opravdu rád knihy. Tak, aby pro něj byly tak potřebné, jako je denní chléb. 
Jestliže to tak necítíte, na studia nechoďte."

Martina Pechová

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

Životní výročí v     době od 16.03. do 16.04.2006 oslaví:  
16.03. Jarmila KRAUSOVÁ, Husinec, Kostnická 248
19.03. Josef  MICHÁLEK, Husinec, Luční 379
21.03. Božena  JILEČKOVÁ, Husinec-Výrov 35
24.03. Jiří  PITRA, Husinec, Husova 29
27.03. Hermína  KLABOUCHOVÁ, Husinec, Kostnická 241
04.04. Ladislav  FUCHS, Husinec, Poděbradova 168
07.04. Ludmila  BURDOVÁ, Husinec, Kostnická 278
08.04. Libuše  CARDOVÁ, Husinec-Výrov 38
08.04. Jan  HOVORKA, Husinec, Kostnická 247
10.04. Růžena  PACLÍKOVÁ, Husinec, Kostnická 247
16.04. Libuše  KUBIČKOVÁ, Husinec, Prokopovo nám.43

„Zlatou svatbu“ – 50 let společného života - oslaví dne 14.04.2006 manželé 
Marie a Karel  BRAŠNIČKOVI, Husinec č.198.

Akce turistů
25.03.
Vimperk-Máří-Lštění-Husinec 20 km
sobota BUS 08.10 hod. návrat: 16.30 hod.

Prokešová
01.04.
Zbytiny-Magdalena-Pěkná 18 km
sobota ČD 07.41 hod. návrat: 18.41

Štěpánek
08.04.
Horažďovice-Střelské Hoštice-Katovice-Strakonice 19 km
sobota ČD 07.41 hod. návrat: 18.31
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