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ČÍSLO 91 Výtisk zdarma

Je předvolbí. Strany vpodstatě přemítají tatáž témata jako vždy, nepřinášejí nic 
nového, leda kde kdo měl jaký průšvih a co kdo komu jak řekl. Sem tam má 
něco vtip, ale jinak žasnu, co si někteří „politici“ vůči sobě a vůči nám za naše 
peníze  dovolí.  Hulvátství  bylo  povýšeno  na  formu  politického  jednání  a 
vyjadřování. Po volbách budu možná žasnout podruhé, jak začnou licitovat kdo 
s kým a za jakých podmínek 

Současné  parlamentní  strany  udělaly  podle  mého  názoru  příliš  často 
z politiky frašku, kterou by snad nehráli ani ochotníci – leda možná z recese. 
Naprosto chápu ty z nás, co se chystají nevolit; podle některých průzkumů je 
jich až 40%. Chci v té souvislosti připomenout, že nevyužité příležitosti bývají 
po zásluze potrestány. Tak by to mohlo být i po nevyužití příležitosti ovlivnit na 
další čtyři  roky směr vývoje naší  země. Takto bojkotované volby budou mít 
jediný efekt – nepatřičné posílení  stran se stabilními voliči.  Tušíte,  které to 
jsou.
Zkrátka  přijďte  volit.  Ať  máte  čisté  svědomí,  že  jste  dělali,  co  jste  mohli. 
Nechte si projít hlavou, kdo co kdy říkal, dělal  a sliboval a jak to plnil a volte 
podle toho.

Milan Zíka

Přelom dubna a března přinesl opět velkou vodu a s ní i řadu dohadů co a jak 
bylo, nebylo, či mělo být. Proto jsem se obrátil s žádostí o vysvětlení přímo na 
pana  hrázného  Bedřicha  Křivánka.  Ten  mi,  po  době  nutné  k vyhodnocení, 
předal následující text; bohužel už bylo po uzávěrce dubnového čísla.

„Vážení spoluobčané: Byl jsem požádán, abych napsal několik vět k povodni 
z letošního jara. Na úvod bych chtěl uvést několik zásad, které se uplatňují při 
manipulacích  na  všech  vodních  dílech  Povodí  Vltavy  státní  podnik(dále  jen 
PVL):
1) manipulace na vodních dílech řídí dispečink PVL  prostřednictvím dispečera 
ve službě. Dispečink PVL má v době povodně službu 24 hodin.
2) manipulace se řídí podle předpovědí Českého hydrometeorologického ústavu 
(dále jen ČHMÚ), který je v době povodní vydává 2x-3x denně, podle aktuální 
meteorologické situace.
3) manipulace se provádí tak aby se nezhoršoval stav na celém povodí pod 
vodním dílem - bohužel jak všichni víme Blanice končí až soutokem s Otavou 
za Putimí.
4) v době povodně se manipulace řídí platným manipulačním řádem (dále jen 
MŘ) zpracovaným PVL a odsouhlaseným Krajským úřadem-odborem životního 
prostředí,zemědělství a lesnictví.
5) mimořádné manipulace, které nejsou uvedeny v MŘ, povoluje Krajský úřad 
a v době povodně o nich rozhoduje povodňová komise pověřené obce, která 
má pravomoc je přikázat, v našem případě to je město Prachatice.

A nyní k vlastní povodni. Začala prudkým oteplením dne 25.3.2006, kdy jsme 
začali v 10,00 odpouštět 4,0 m3 za sekundu již při hladině 520,34 m.n. mořem, 
tj. ještě asi 2 m pod hladinou zásobního prostoru. Od prvních chvil povodně 



jsme zadávali srážkově-odtokovou předpověď do digitálního modelu přehrady a 
počítali jsme, kam až voda během příštích 48 hodin dosáhne.
Dne 26.3.2006 jsme pokračovali v odpouštění 4,0 m3 za sekundu podle MŘ. 
Zároveň probíhaly kontroly stavu  na toku Blanice a kontroly stavu sněhové 
pokrývky nad přehradou.  
Dne 27.3.2006 jsme v souladu s MŘ zvedli odtok z VD Husinec na 6,04 m3 za 
sekundu,  pokračovali  jsme  v kontrolách  toků  Blanice,  Živný  potok  a  Zlatý 
potok  a  kontrolovali  jsme  rychlost  odtávání  sněhu  po  celém  povodí  řeky 
Blanice.
Na  základě  předpovědí  ČHMÚ jsme dne  28.3.2006 ráno  zvýšili  odtok  z VD 
Husinec postupně na 9,68 m3  za sekundu. V této chvíli se na přehradě začaly 
sloužit  24hodinové  služby  a  pravidelně  jsme  informovali  starosty  obcí, 
popřípadě místní hasiče nebo městskou policii, kteří předávali informace dál, 
povodňovou komisi a dispečink PVL o stavu na VD a o vývoji situace na celém 
toku  řeky  Blanice.  V 15,00  jsme  z důvodu  nepříznivé  hydrologické  situace 
zvýšili odtok až na 15,06 m3 za sekundu.  Všechny tyto manipulace se děly na 
pokyn dispečinku PVL .
Dne 29.3.2006 jsme plnili  přehradu a  monitorovali  průběh povodně a  stav 
sněhu  nad  přehradou.  Z přehrady  odtékalo  15,06  m3 za  sekundu,  což  je 
nejvyšší  možný  odtok,  ale  přehrada  se  plnila,  protože  zadržovala  každou 
sekundu dalších až 12 m3 vody .
Dne 30.3.2006 pokračovalo plnění přehrady až do 20,30, kdy nastaly přelivy. 
Postupně  jsme  začali  uzavírat  základové  výpusti  a  tak  jsme  udrželi  odtok 
z přehrady na nezměněné úrovni 15,06 m3 za vteřinu až do 4,00  následujícího 
dne.
31.3.2006 ve 4,00  nastaly neřízené přelivy, ale to až ve chvíli, kdy průtoky na 
potocích pod přehradou  a řeka Otava byly již na poklesu a koryto Blanice 
dokázalo vodu pojmout,  aniž  by mohla škodit  v obytných domech v obcích 
ležících dále po toku (Strunkovice,  Bavorov, Vodňany, Protivín a Putim).
Přehrada  se  nekontrolovaně  přelévala  až  do  3.4.2006  do  14,30,  kdy  jsme 
postupně začali opět otevírat elektrárnu a základové výpusti. To trvalo až do 
4.4.2006 do 21,45, kdy přelivy přehrady přestaly přetékat.
Povodeň skončila dne 9.4.2006, kdy se hladina přehrady vrátila pod úroveň 
hladiny zásobního prostoru. Po celou dobu povodně sloužila na přehradě služba 
po dobu 24 hodin. Střídali  se zde 4 lidé, kteří  plnili  své úkoly svědomitě a 
nedopustili se žádného zaváhání, natož aby cokoliv zanedbali. Přehrada splnila 
beze zbytku svůj úkol a uchránila obytné domy pod přehradou až po soutok 
Blanice s Otavou. 
Ještě  několik  čísel:  Nejvyšší  přítok  do  přehrady-31.3.-34,0  m3/s.  Nejvyšší 
odtok  z přehrady-1.4.-30,9m3/s.  Nejvyšší  průtok  limnigrafem  Heřmaň-30.3-
65,0m3/s.  Normální  objem vody v přehradě-2 464 976 m3.  Počáteční  objem 
vody v přehradě-2 117 450 m3. Celkový objem vody v přehradě-5 913 209 m3. 

Objem vody proteklé přes přelivy 8 675 954 m3.“
Bedřich Křivánek

Rada obce:
Rada obce projednala:

• informaci p.starosty o předání staveniště a zahájení stavebních prací na 
budově obce firmou VIDOX

• žádost firmy Otherm o vyjádření k novostavbě výrobní haly



• stanovení nájemného za knihovnu
• stížnost firmy Winar na možné zatopení sklepů - projednat s majitelem 

turbíny
• provozní řád na budovu na hřišti TJ Slavoj
• zajištění dalšího provozu v kulturním domě

Paní  Růžena  Klabouchová  oznamuje,  že  z důvodu  rekonstrukce  budovy 
obecního  úřadu  bude  dočasně  od  01.06.2006  uzavřena  prodejna  „Textil-
Oděvy“. Využijte výprodejní akci!

V sobotu  20.května  2006  od  19.00 hodin  se  koná v kulturním domě  Valná 
hromada TJ Slavoj Husinec. Zveme všechny členy i příznivce TJ Slavoj.

Obecní internetové stránky, dostupné na adrese  http  ://www.husinec.cz  , mají 
za  sebou  již  4  měsíce  ostrého  provozu.  Vzhledem k tomu,  že  již  uplynula 
dostatečně  dlouhá  doba  pro  vyhodnocení  jejich  návštěvnosti,  dovoluji  si 
shrnout několik základních čísel . 
Za první třetinu roku zavítalo na stránky 6684 návštěvníků, kteří si prohlédli 
32182 stránek a  stáhnuli celkem 2,24 GB dat. 97% návštěvníků pochopitelně 
pochází  z České  Republiky,  avšak  najdou  se  i  návštěvníci  ze  vzdálenějších 
zemí,  namátkou se jedná např.  o Japonsko,  Kanadu,  USA, Belgii,  Austrálii, 
Finsko a další.
Zhruba jedna třetina návštěvníků přichází na obecní stránky z internetových 
vyhledávačů. Nejčastější hledaná klíčová slova jsou: jan hus, husinec, mistr 
jan hus, jan hus a jeho životopis, obec husinec, husinecká přehrada … a poté 
řada dalších.
Logicky  jsou nejnavštěvovanějšími  stránkami  stránky věnované Mistru  Janu 
Husovi následované fotogalerií, obecnými informacemi, kontakty a stránkami 
projektu „Přijďte mezi nás“.

Jiří Chlumecký, správce

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se budou konat  ve dnech 2.a 
3.června 2006 v     místnosti  v     přízemí zdravotního střediska    (  nyní  je užívaná 
Základní  uměleckou školou).  V pátek  dne  2.6.2006  se  volí  od  14.00-22.00 
hodin, v sobotu 3.6. od 08.00 – 14.00 hodin. Zúčastnit voleb se mohou voliči, 
kteří alespoň ve druhý den voleb dosáhnou věku 18 let a mají trvalý pobyt 
v obci. Volit lze i na voličský průkaz (pokud se v době voleb budete zdržovat na 
jiném místě,  je  možné od 18.  do 31.května požádat  zapisovatele  okrskové 
volební  komise  (p.Grunská)   o  vydání  voličského  průkazu).  Požádat  lze 
písemně  (  s ověřeným  podpisem  žadatele)  do  26.5.  nebo  osobně  do 
31.5.2006.
Při  volbách se  každý volič  prokáže platným průkazem totožnosti  (občanský 
průkaz, cestovní pas). Nejpozději do úterý 30.5. vám budou dodány hlasovací 
lístky do schránek ( prosíme o řádné označení).  Pokud vám lístky nebudou 
dodány, ztratí se nebo budou poškozeny, kdykoliv vám je rádi dáme na obci 
nebo přímo ve  volební  místnosti  ve dnech voleb.  Soubor  hlasovacích lístků 
obsahuje 19 lístků pro různé politické strany a hnutí. Volič v prostoru určeném 
k úpravě hlasovacích  lístků vloží  do  úřední  obálky  jeden hlasovací  lístek té 
strany či  hnutí,  pro kterou se rozhodl hlasovat. Na tomto hlasovacím lístku 
může zakroužkováním nanejvýš dvou kandidátů vyznačit, kterému z kandidátů 

http://www.husinec.cz/


dává přednost. Poté vloží volič úřední obálku s hlasovacím lístkem do volební 
schránky.
Upozorňujeme, že ze závažných, zejména zdravotních důvodů, můžete požádat 
o hlasování mimo volební místnost – dostaví  se k vám dva členové volební 
komise s přenosnou volební schránkou ( v sobotu 3.6. mezi 10. – 11.hodinou). 
Zavolejte  předem  na  č.tel.388331101,  388331218  nebo  v první  den  voleb 
oznamte požadavek přímo ve volební místnosti  volební komisi.

Eva Grunská

Společenská kronika (uvádíme 70.,75.,80.výročí  narození-od 80ti  již 
každý rok)
Životní výročí v     době od 16.05. do 16.06.2006 oslaví:  
22.5. Ladislav  KRBEČEK
29.5. Antonie VAŇÁSKOVÁ
1.6. Blanka  PÍCHOVÁ
2.6. František  NUSKO, Libuše  ŠOBOTNÍKOVÁ
3.6. Zdeňka  FEKETOVÁ
11.6. Růžena  BÍZKOVÁ

2.6.2006 oslaví „zlatou svatbu“ – 50 let společného života – manželé Marie a 
Karel MAURICOVI, Husinec 271.

Všem oslavencům blahopřejeme!

Připravované akce projektu ,,Přijďte mezi nás,,.
17.05.2006 - Malování na sklo. Od 16.00 hod v pracovní dílně projektu pod 
vedením Edity Hrbkové.
18.05.2006 - Keramická dílna. Od 16.00 hod v azylovém domě pod vedením 
Markéty Pluhařové.
19.05.2006  -  Twist  Art  II.(květy  z  hedvábného  papíru).Od  16.00  hod  v 
pracovní dílně projektu pod vedením Edity Hrbkové.
23.-24.2006 - Malování na textil pomocí snímatelných barev. Od 16.00 hod v 
pracovní dílně projektu pod vedením Edity Hrbkové.
25.05.2006 -  Divadelní  představeníčko pro  děti.  Od 15.30 hod v  azylovém 
domě pod vedením Radky Šlapákové.
27.05.2006 - Kurz pletení košíků. Od 10.00 hod v azylovém domě (při větším 
počtu zájemců v jídelně ZŠ v Husinci).Tento kurz je zvlášť vhodný pro pány-
pletení z vrbového proutí. Pod vedením p. Ševčíka ze Strunkovic n/Blanicí.
28.05.2006 - Divadelní představení pro dospělé. Od 10.00 hod v azylové domě 
pod vedením Radky Šlapákové.
Tkaní na tkalcovském stavu -datum bude upřesněn na info letácích.
Všechny tyto kurzy a dílny jsou zcela zdarma a je třeba se na ně předem 
přihlásit.  A  to  v  kanceláři  projektu(přízemí  obce Husince)  u  pí.  Hrbkové,pí. 
Ledrerové nebo na mobilu 731 200 103.Více informací o pořádaných akcích 
naleznete na info letácích - info tabule u č.p.43(naproti vchodu na poštu),info 
tabule  u  pracovní  dílny  projektu,nástěnka  v  přízemí  ZŠ,nástěnka  v  přízemí 
azylového domu,v knihovně a na webových stránkách Husince www.husinec.cz 
(projekt Přijďte mezi nás - kalendář akcí).Email: prijdte@husinec.cz 

Edita Hrbková

http://www.husinec.cz/


TURISTÉ
20.05.
Zdíkov-U Lizu-Vimperk 20 km
sobota BUS 08.10 hod. návrat 17.00 hod.

Turek
27.05.
Nová Pec-Koňské skály-Černý Kříž 19 km
sobota ČD 07.41 hod. návrat 18.41 hod.

Turek
03.06.
kolem Protivína 19 km
sobota ČD 07.41 hod. návrat 18.31 hod.

Wimberský
10.06.
zájezd do Alp, přechod Gossausee-Hallstatt 4-7 hodin
sobota Malé náměstí PT 5.00 hod. návrat asi 22.00.

I. Prokešová
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