
HUSINECKÝ  ZPRAVODAJ

ČÍSLO  90 Výtisk zdarma

Rada obce:
Rada obce projednala:

• žádost  občanů  Kostnické  ulice  (čp.270-285)  o  opravu  komunikace 
– oprava bude zařazena do plánu oprav dle finanční situace.

• žádost  M.  Pluhařové,  Výrov  7  –  poražení  vzrostlých  stromů  z náletu 
- posoudí ing. Kaiml.

• stížnost na volně pobíhající psy – bude řešeno přijetím obecně závazné 
vyhlášky

• stížnost na parkování kamionu v sídlišti  - řidič bude dopisem upozorněn 
na porušování vyhlášky o pravidlech silničního provozu

• dozorem  nad  novou  budovou  na  hřišti  TJ  a  jejím  provozováním  byl 
pověřen pan Pavel Vaněček 

V. Pauch

Kromě  již probíhající rekonstrukce kanalizace od nábřeží Blanice ke kulturnímu 
domu  se  rozběhly  také  stavební  úpravy  radnice,  knihovny  a  přilehlých 
hospodářských  budov.  Jejich  výsledkem  bude  rozšíření  knihovny  se 
zpřístupněním  sklepních  prostor,  kde  vznikne  hudební  oddělení,  internet  a 
výstavní prostory. Rekonstrukcí  půdy vznikne oddělení pro maminky s dětmi a 
víceúčelová hala se sociálním zázemím. Celý projekt má název „ Středisko pro 
rozvoj lidských zdrojů a sociální integraci“.  To všechno, včetně nových oken, 
fasády  a  úpravy  dvora,  by  mělo  být  dokončeno  v listopadu.  Od  24.4.  do 
30.6.2006 je plánovaná rekonstrukce vodovodního řadu a přípojek a v době od 
10.07.  do  30.8.2006  rekonstrukce  chodníků  v úseku  od  parkoviště  pod 
kostelem podél radnice až k bývalému tržišti směrem na Vimperk. V uvedených 
termínech  bude  staveništěm  průjezd  umožněn  pouze  autobusům  a  místní 
obsluze. Objížďka bude vedena přes Chlumany.

Ludvík Friedberger, starosta

Oznámení bezproudí
Ve čtvrtek 20.04.2006 od 7.30 do 9.00 hodin  bude vypnut elektrický proud 
v Husově ulici od č.p.4 k č.p.21 a 121 a dále v ulici Poděbradově k čp.168.
Ve středu 17.05.2006 od 12.00 do 16.00 bude vypnut proud v obci Horouty.

Aktivita učitelů i žáků je podmínkou změn 
Většina  vyučovacích  metod má dlouhou historii  i  tradici  a  řadu  z nich  si 

učitelé  ve  své  praxi  vyzkoušeli.  Stačí  si  připomenout  J.A.Komenského,  kde 
základem v každém pedagogickém moudru jsou „aktivizující“ metody práce se 
žáky. Samozřejmé je to pochopitelně v mateřské škole, na I. stupni základní 
školy, ovšem na II. stupni nám tento důležitý prvek, nebo lépe rozmanitost 
vyučovacích  metod  uniká.  Ono  totiž,  upřímně  řečeno,  s rostoucím  věkem 
českých žáků v současnosti ubývá hravosti a silně  v návaznosti na jiné zájmy, 
poklesla  i  komunikační  aktivita.  Někdy  tomu nepomohou ani  nadstandartní 



výkony a  tvořivost  učitele,  neboť  mnozí  žáci  nečtou,  pravidelná  příprava  a 
zvídavost je pro ně tabu a není na čem stavět.
Můžeme polemizovat, že se vše odvíjí od pojetí výuky ze strany učitele a učitel 
chce  předat  (dnes  musí),  pokud  možno  největší  množství  poznatků  v co 
nejkratším čase a nejlépe v hotové podobě. Tlačí je totiž učební osnovy a to 
vzhledem k přijímacím zkouškám na střední školy. Z tohoto důvodu je určitě 
potřeba nastavit střední školy tak, aby respektovaly výsledky a informace o 
studijních předpokladech žáků na základní škole a nebraly všechny žáky (…. I 
špatné), kteří chtějí studovat nebo jejichž rodiče si to přejí.

Mgr.Václav Kuneš

Jarní jezdecké závody TJ Sokol Husinec proběhnou 6. a 7. května. Časy na 
plakátech.

Pro  letošní  „vynášení  smrti“  nám děti  napsaly  množství  básniček  a  návrhů 
říkadel. Protože jejich otištění dalece přesahuje možnosti zpravodaje, rozhodli 
jsme se je zveřejnit ve vývěsce na AN a zde vám nabídneme pouze a jenom ty, 
které letos  doprovázely Moranu na její pouti k Blanici. Použili jsme a upravili 
básničky  Dominika Vaňka, Aničky Horákové a Jana Schindlera.

Jdem, jdem, jdem, zimu vyženem.  Morano, jdi pryč, vezmu na tě bič.
Zapálíme Moranu, jaro přijde do domů. Hodíme tě do vody a pak budou jahody.
Všude samé kvítí, slunce krásně svítí. Morano, jdi pryč, vezmu na tě bič.
Jdem, jdem, jdem, zimu vyženem.

ZUMŠ  Vlachovo  Březí  oznamuje,  že  přijímání  nových  žáků  pro  školní  rok 
2006/2007  bude  v souladu  s novým  školským  zákonem  probíhat  formou 
individuálního přijímacího řízení (tedy  ne už formou náboru v MŠ), a to  pouze 
ve Vlachově Březí ve dnech 22.–24.5. vždy od 15:00 do 18:00 hodin. Případné 
další informace na tel. 388 331 757 nebo 388 320 198.

V minulých číslech  zpravodaje jsme již psali o projektu ,, PŘIJĎTE MEZI NÁS“ 
Projekt a jeho účastníci se touto dobou  ocitli v půlce cesty. Máme za sebou 
mimo jiné tyto akce a kurzy:
23.3.2006- Kurz vitrážového malování pod vedením p. Brýdové z ČB. Kurz byl 
plně obsazený  ženami z Husince i blízkého okolí.   
30.3.2006-Keramická dílna pod vedením pí. Pluhařové z Výrova. Na kurzu byly 
děti s maminkami z Husince a děti z AD. 
1.4.2006  -  Drátkování  vajec  pod  vedením  pí.  Zámečníkové  z  PT.  Každá  z 
účastnic kurzu si odnesla jedno  vlastnoručně odrátkované vejce.
2.4.  2006  -  Vítání  jara  -  vynášení  Morany  -  tradiční  průvod  se  smrtkou 
Moranou a s pořekadly,které složily děti ze základní školy v Husinci
8.4. 2006 - Zdobení velikonočních perníčků pod vedením pí. Hrbkové. Pro velký 
zájem opakujeme. 
Všechny kurzy měly velký ohlas i velkou účast. Výrobky z těchto kurzů bude 
možné vidět  na velikonoční výstavě, na kterou Vás tímto zveme.  Bude se 



konat  od  15.4.  do  17.4.  2006  v  prostorách  pracovní  dílny  (z  boku  zdrav. 
střediska)
15.4. - od 8,00 - 11,00 hod (sobota )
16.4. - od 14,00 - 16,00 hod (neděle)
17.4. - od 14,00 - 16,00 hod (pondělí)

Přehled akcí, které probíhají pravidelně:
Kurz vaření: pondělí - pro děti ( od 15,00 hod)

úterý - pro dospělé (od 15,00 hod)
Kurz doučování: úterý - v prostorách  CCV (od 15,00-16,00 hod)

čtvrtek - v prostorách CCV ( 15,00-16,00 hod)
Estetický kurz: přesný čas a dny na informačních letácích
Počítačový kurz: úterý - pod vedením p. Vančury v CCV                 

od 16,00do18,00 hod pro děti 
od 18,00do20,00 hod pro dospělé
středa- pod vedením p. Grohmana v CCV
od 14,30 do15,30 hod pro děti
od 15,30 do17,30 hod pro dospělé
čtvrtek- pod vedením p. Jungbauera v CCV
od 18,00-20,00 hod pro dospělé

Klub Otesánek: středa- pod vedením pí.Linzmajerové
od 14,15 - 16,00 hod ( angličtina/ doučování)
čtvrtek- od 15,15 -16,00 hod (řečová průprava)

Nově kurz šití: čtvrtek-pod  vedením  pí.  Hlinkové  (módní  
návrhářka) - infoschůzka proběhla 6.4.2006, ale  
zájemci se mohou ještě hlásit v  kanceláři nebo na 
tel. 731200103                                          

POZOR!!!!  Poslední možnost navštěvovat kurz počítačů. 
Každou středu od 15,30 do17,30 hod v prostorách CCV 

Akce, které připravujeme pro dospělé
19.4. - Savová technika na textil
29.4  - Výroba dřevěného šperku
22.4. - DEN ZEMĚ – sobota. Tento den bude věnovaný úklidu znečištěných 
lokalit v okolí Husince. Akce bude probíhat pod vedením p. Pechy a p. Vančury 
v rámci projektu ,,PŘIJĎTE MEZI NÁS".
Jsou  zváni   dospělí  i  děti,  prostě  všichni,kdo  by  se  rádi  podíleli  na  úklidu 
našeho okolí. Další     informace budou sděleny formou plakátů.
Na květen se  připravují  tyto  akce:  Twist  Art  -pro  dospělé  (výroba květů a 
věnečků na svíčky z hedvábného  papíru).  Pletení z pedigu - pro dospělé .
20.05.2006 – beseda o zdravé výživě pod vedením pí.Ivany Pohanové, hostem 
bude MUDr.Ludmila Šímová. 

Jindřiška Ledrerová

Letos   podruhé  uspořádala  naše  knihovna  za  podpory  Svazu  knihovníků  a 
informačních pracovníků ČR  akci v mnohých koutech naší vlasti již známou a 
každoročně pořádanou – Noc s Andersenem. Jak mnozí jistě víte, druhý duben 
je  od roku  2000 UNICEF (Mezinárodní  organizací  OSN pro  vědu,  kulturu  a 
umění)  vyhlášen  jako  Mezinárodní  den  dětské  knihy.  Toto  datum  bylo 
stanoveno na den narození světoznámého dánského spisovatele pro děti H.Ch. 
Andersena. 



Akce  se  uskutečnila  31.3.2006  v propůjčených  prostorách  sboru  Církve 
bratrské (dodatečně všem děkuji) a zúčastnilo se jí 13 dětí ve věku 6-11 let + 
2 dospělí.  První  část večera proběhla ve znamení her,  druhá byla vyplněna 
literárními kvizy (jeden kviz – „Čtvrtkův milionář“- byl následně vyhodnocen a 
první tři místa po zásluze odměněna) a tvořivou činností - děti se zapojily do 
výtvarné soutěže, kterou pro ně připravilo knihkupectví Kanzelsberger v Praze. 

Podle  předběžných  propočtů  se  letošní  Noci  s  Andersenem zúčastnilo 
celkem 14.638 dětí a 2.134 dospělých, což se blíží k 17 tisícům účastníkům na 
487 zapsaných místech.

Nabídka nové naučné literatury v Obecní knihovně:
Naučná literatura pro dospělé:
Kiedrovnová Eva - Něžná náruč rodičů, Kaufman Barry Neil - Son-Rise: Zázrak 
pokračuje,  Des  Valliéres  Nathalie  -  Saint-Exupéry:  Archanděl  a   spisovatel, 
Mařík Libor -  7 světadílů 6 smysly,  Štěpán Luděk - Dílo a život mlynářů a 
sekerníků v Čechách
Dále máme k dispozici nový Výměnný soubor dovezený z Městské knihovny 
Prachatice a průběžně je doplňována i nová beletrie jak pro dospělé, tak pro 
děti.

M. Pechová 

Společenská kronika (uvádíme 70.,75.,80.výročí  narození-od 80ti  již 
každý rok)
Životní výroční v     době od 16.04. do 16.05. oslaví:  
16.4. Libuše  KUBIČKOVÁ, Husinec, Prokopovo nám.43
20.4. Marie  PEŠKOVÁ, Husinec, P.Chelčického 187
21.4. Marie  LITEROVÁ, Husinec, Kostnická 245
4.5. Marie  HRDLIČKOVÁ, Husinec, Husova 134

Pozvánka na setkání důchodců
SPOZ připravuje  na sobotu 22.dubna 2006 od 14.00 hodin setkání důchodců 
v kulturním domě. Zahrají a zazpívají „Táborští Pouličníci“ – jejich repertoár se 
opírá o jarmareční, pouťové, kramářské, staropražské, vojenské a hospodské 
písničky.  Písničkami  připomínají  Pouličníci  polozapomenutý  žánr  –  městský 
folklór  – a své posluchače tak zbavují  smutku,  potěší  i  rozezpívají.  Ke své 
produkci potřebují pouze dobrou náladu a ta jim nikdy nechybí.
K další  zábavě Vám zahraje k tanci  i  poslechu taneční  hudba, bude podáno 
malé občerstvení a záleží jen na Vás, jestli se budete dobře bavit!
ZVEME  SRDEČNĚ VŠECHNY  DŮCHODCE!

Eva Grunská

Turisté
15.04.
Šumavské Hoštice-Cikánský mlýn-Kratušín-Prachatice 22 km
sobota BUS 08.10 hod. návrat asi 17.00 hod.

Turek
22.04.
Zájezd: Sternstein a nejjižnější bod ČR 20 km
sobota Malé nám. 07.30 hod. návrat do 20.00 hod.

Turek



29.04.
Radešov-Pěkný potok-Otava-Radešov 19 km
sobota BUS 08.10 hod. návrat 17.00 hod.

Turek
06.05.
Slavnosti květů Lhenice (cyklo + pěší) dle pořadatelů
sobota pěší:BUS  06.25 hod.

cyklo: 07.30 hod. od věžáku návrat 16.15 hod.
KČT Lhenice

13.05.
Zájezd: kolem řeky Ilz do 20 km
sobota Malé nám. 06.00 hod. návrat do 20.00 hod.

Málek

I.Prokešová
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