
HUSINECKÝ ZPRAVODAJ

ČÍSLO 92 Výtisk zdarma

Stavební  práce  na  rekonstrukci  vodovodu  a  chodníků   na  náměstí  a  části 
Husovy ulice  probíhají s předstihem plánovaných termínů, takže návštěvníci 
Husových oslav se už  budou pohybovat z větší  části   po novém.  Obnovu 
nového  asfaltového  povrchu  se  podařilo  začlenit  do  projektu  rekonstrukce 
silničního tahu Řetenice-Stachy-Vimperk-Husinec, což bude znamenat úsporu 
v obecním rozpočtu v roce 2007.

L.Friedberger

ZUMŠ Vlachovo Březí pořádá s koncem školního roku následující akce: 23.6. od 
18:00 koncert  absolventů (ve  V.  Březí),  26.6.  od 17:00 závěrečný  kabaret 
(opět ve V. Březí) a 28.6.  také od 17:00 závěrečný koncert husinecké pobočky 
v modlitebně Církve bratrské.

Památník mistra Jana Husa má od 1.5. nového správce. Paní Jitku Charvátovou 
vystřídal pan Miroslav Pecha.  

Rada obce:
Rada obce projednala:

• Rozšíření sběrných míst tříděného odpadu-u bývalého tržiště, parkoviště 
u hřiště TJ Slavoj a na „Kněžnicích“

• Umístění  hracích  zařízení  (prolézačky,houpačky)  na  školní  zahradu, 
případně i ke koupališti

• Povodňový plán firmy WINAR s.r.o.
• Zapůjčení 27 obrazů J.Krejsy  Prácheňskému muzeu Písek – výstava od 

7.6.-307.2006
• Výpověď z nájmu nebytových prostor – k 30.6.2006 - rehabilitace
• Návrh na rozšíření webových stránek obce
• Rozšíření stavebních prací na rekonstrukci radnice nad rámec dotace  o 

výměnu střešní  krytiny nad bývalým kinem a výměnu oken v budově 
radnice a kina

• Osazení zpomalovacích pruhů v Luční a Žižkově ulici
• Napuštění požární nádrže 

L. Friedberger

VÝSLEDKY VOLEB V     HUSINCI  
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v Husinci proběhly ve dnech 2. 
a 3.6.2006 s následujícím výsledkem:

 počet osob zapsaných do stálého a zvláštního seznamu voličů: 1040

 počet voličů, kteří přišli k volbám 703, tj. 67,59 %.

ODS získala 249 hlasů, ČSSD 231 hlasů, KSČM  86 hlasů, KDU-ČSL 68 hlasů, 
Strana zelených 33 hlasů.



Okrsková volební komise je složena jednak ze zástupců volebních stran (strany 
si  své  zástupce  samy  delegují),  pokud  není  plný  počet  členů  delegován, 
dojmenovává ostatní členy komise starosta. U nás musí mít volební komise 
minimálně 5 členů.

E.Grunská

Firma TOFIS stavebniny s. r. o. otevřela prodejnu stavebnin – vše na stavbu - 
a  půjčovnu  lešení  v Husinci,  P.  Chelčického  (bývalý  areál  firmy  ODYS). 
Otevřeno denně pondělí až pátek od 7.00 do 17.00 h.

Nové pojetí osnov ve školním vzdělávání
Vytvoření osnov navazuje na nový učební plán školy, který bude realizován od 
školního roku 2007/2008. Již dnes je však nutné konstatovat, že tato práce 
není jednoduchá a vytvořit nové dokumenty v probíhajícím pracovním procesu 
je velice složité. Vedle pravidelných konzultací a porad celého pedagogického 
sboru budou běžné i domácí úkoly pro učitele, které budou muset zvládnout 
v průběhu  školního  roku  2006/2007.  V konečné  verzi  půjde  o  to  vytvořit 
systém,  který  žákům nabídne  učivo,  jež  je  bude  zajímat  a  zároveň  bude 
vycházet ze základních principů vývoje současného světa, kde vše souvisí se 
vším.
Dovolím si toto ilustrovat na jednoduchém příkladu, konkrétně tématu „voda“ - 
jak  by  mělo  prorůstat  jednotlivými  předměty.  Chemie  –  jedinečnost  vody, 
složení…,  Matematika  –jednotky  objemu…,  Fyzika  –  pokusy  s vodou…, 
Přírodopis – živočichové a rostliny u vody…, Zeměpis – vodstvo, toky řek…, 
Český jazyk – co jsem zažil s vodou (vyprávění, sloh)…, Hudební výchova – 
poslech symfonické básně Vltava od B. Smetany…, Výtvarná výchova – barvy 
vody v krajině (teorie míchání barev, praxe)…, Praktické činnosti  – mozaika 
z oblázků…,  Tělesná  výchova  –  pohybová  hra  na  živly…,  atd.  Určitě  je 
pochopitelné, že takováto komplexnost vyžaduje nutnou spolupráci vyučujících, 
neustálé  metodické  i  pedagogicko-psychologické  hledání.  Domácí  úkoly  pro 
učitele se tak stanou samozřejmostí i v dalších letech. Věřím, že i zde budou 
jednou  platit  slova  spisovatele  Karla  Čapka:“Obdivuji  muzikanty,  kteří  se 
rozehrávají,  nemusí  se  domlouvat,  hrají…,  šeptají…  a  výsledkem je  krásné 
hudební dílo“.
Dnešní společnost se rychle mění a děti, které učíme a vychováváme, se budou 

muset vypořádat s řadou překážek i přípravou na profesní a občanský život. 
Toto však v husinecké škole je již celá léta samozřejmostí a řada dobrých 

výsledků žáků to každoročně potvrzuje. A protože jsou před námi prázdniny a 
dovolené, chci Vám všem  jménem pracovníků školy poděkovat za spolupráci a 
popřát příjemné, zajímavé a ve zdraví prožité období zaslouženého odpočinku. 

Mgr.V.Kuneš

Možná  už  víte,  že  při  výkopech  ve  sklepech  radnice  (a  také  při  stavbě 
kanalizace  od  KD  k Blanici)  byly  nalezeny  střepy  keramiky,  zvířecí  kosti  a 
ohniště  ze  13.  století,  to  vše  v prostoru  několika  zahloubených  obytných 
objektů.  Tím se upřesňuje jednak místo,  jednak i  čas nejstaršího známého 
osídlení  na  území  Husince.  Nálezy  budou  vystaveny  v rekonstruovaných 
prostorech při jejich otevření.

M.Zíka



Shrnutí projektu ,,Přijďte mezi nás"
Není  to  tak  dlouho,co  jsme na  těchto  stránkách  zpravodaje  psali  o  vzniku 
projektu, jeho záměru a následných aktivitách. Čas utekl jak velká voda a je tu 
konec projektu a s ním i celkové shrnutí.
Projekt se zabýval problematikou sociálně ohrožených osob a to jak dětí,tak i 
dospělých.  Cílem  projektu  bylo  začlenit  tyto  osoby  do  běžného  a  jim  i 
společnosti prospěšného života. Za tímto účelem vznikla nabídka vzdělávacích 
a kulturních programů. Celkem proběhlo 9 kurzů,které se konaly pravidelně- 
KURZ POČÍTAČŮ (4x týdně-pro děti i pro dospělé), DOUČOVÁNÍ, KURZ VAŘENÍ 
(pro děti i  dospělé), klub OTESÁNEK a KURZ ŠITÍ. Těmito kurzy prošlo 108 
pravidelných účastníků.
Velmi výhodné bylo využití služby INERNETU ZDARMA určené k vyhledávání 
pracovních  příležitostí   pro  nezaměstnané.  O  tuto  službu  projevilo  zájem 
celkem 20 lidí. 
Proběhla také řada dílen a kurzů v rámci estetického kroužku. Těchto akcí bylo 
41 a celkem  jimi prošlo 456 dětí i dospělých.
Velmi  vydařené  byly  i  samostatné  akce  jako  MAŠKARNÍ  ODPOPLEDNE 
(přibližně se zúčastnilo 120 dětí a dospělých), VÍTÁNÍ JARA (tradičního průvodu 
se zúčastnilo přibližně 50 osob) a uklidit naše okolí Husince přišlo v rámci DNE 
ZEMĚ 35 dětí a dospělých.
Konečnou tečkou celého projektu bude výstava v rodném domku M. J. Husa. 
Vystaveny budou fotografie a výrobky ze všech kurzů a dílen realizovaných v 
rámci projektu. Výstava bude zahájena  vernisáží 17.6.2006 od 10,00 hod a 
potrvá  do  30.06.2006.Tímto  srdečně  zvu  všechny  lektory  i  účastníky 
proběhlých kurzů a širokou veřejnost.

Edita Hrbková

Společenská kronika (uvádíme 70.,75.,80.výročí narození-od 80ti již 
každý rok)
Životní výročí v     době od  11.06.2006  do 12.07. 2006 oslaví:  
11.6. Růžena  BÍZKOVÁ, Husinec, Kostnická 246

Vítáme nové občánky obce:
Justýna  VLČKOVÁ, nar. 25.5.2006                   Husinec, Kostnická 278

Rada  obce  vyzývá  zájemce  o  místo  správce  budovy  a  areálu  TJ  Slavoj  – 
pracovní úvazek cca 2 hod.denně. Bližší informace na OÚ – starosta.

Zasedání  zastupitelstva  obce  se  bude  konat  ve  čtvrtek  22.června  2006  od 
19.00  hodin  v     jídelně  základní  školy.   Všechna  zasedání  zastupitelstva  jsou 
veřejná!

HUSOVY OSLAVY 2006 - PROGRAM
1.7.2006

8:00 Pochod krajem M. J. Husa – start na chatové osadě
10:00 volejbalový turnaj (muži, ženy, a dříve narození) turnaj-

TJ
13:00 „Slavnosti fotbalu“ – fotbalový turnaj (muži, ženy, žáci, 

stará garda)



20:00 taneční zábava v kulturním domě, hraje HABADĚJ
4.7.2006

19.00 varhaní koncert 
5.7.2006

9.00 poutní mše svatá-hřbitovní kostel Sv. Cyrila a Metoděje 
fotbalový zápas Marila Příbram – TJ Slavoj Husinec
turnaj v nohejbale – hřiště u základní školy nebo 
teniskové kurty (sledujte plakáty)

9.00–19.00 staročeské atrakce pro děti v zahradě PMJH, součástí  
budou dvě vystoupení historické hudby a břišních 
tanečnic

18.00 přednáška věnovaná Jeronýmovi Pražskému-
modlitebna CB

21.15 lampiónový průvod –od hřiště TJ Slavoj
21.45 pietní vzpomínka před Husovým rodným domem, 

zapálení hranice
22.00 noční koncert – Zámecké trio Č. Budějovice-zahrada  

PMJH
6.7.2006
 8.30-15.00 staročeský rynk-náměstí

8.30 dechová hudba ZUŠ Vimperk a vystoupení mažoretek 
9:30 ekumenická  bohoslužba u PMJH

11.30-14.00 vystoupení country skupiny Bryčka-náměstí
14.00 vystoupení dechové hudby Keramička-KD

 za  nepříznivého  počasí  se  noční  koncert  a  ekumenická  bohoslužba 
přesouvají  do  modlitebny  CB,  program mažoretek  a  vystoupení  country 
skupiny do KD

POŽÁRY V     NAŠEM MĚSTEČKU  
Husinec  sužovaly  nadmíru  četné  požáry.  Zejména na  počátku  17.  století  a 
zvláště za nastávajících válek zde často hořelo a při dobývání Prachatic zde 
procházející vojsko pravděpodobně zapálilo radní dům, při čemž shořely mnohé 
věci, snad i staré svobody. Aby mohli radnici obnovit, povolil Jáchym, sedící 
tehdy na Vimperku a Drslavicích, 4. dubna roku 1626 vybírati  při  trzích od 
kramářů poplatek. Ale i mimo války, z neopatrnosti docházelo k ohňům. Dne 4. 
srpna vyšel oheň na faře právě v době, kdy lid pracoval v polích a rozšířil se do 
té míry, že celé městečko vzplanulo a asi 65 domů vyhořelo. I všechny psané 
paměti tehdy shořely. Následovala bída, lidé prodávali pozemky po spáleništi a 
nepomohla ani  pomoc, kterou obdrželi  husinečtí  od vrchnosti  v následujícím 
roce. Kostel byl až v roce 1663 dostavován. Nový oheň vznikl pak 27. ledna 
roku 1690 a při něm byla 3 stavení zničena. Ještě větší následujícího roku 15. 
srpna, kdy v pravé poledne vypukl oheň, který zachvátil 34 domů a při něm 
opět radnice i fara vyhořely. Na místě vyhořelé staré fary vystavěna potom 
v roce  1697  nová  škola.  Duchovní  správa  byla  tehdy  převedena  na  faráře 
v Lažištích. Až později, roku 1715 ustanoven v Husinci sídelní kaplan a novou 
faru roku 1745 zřídil  Josef kníže ze Švarcenberka. Pořízeny i  malé varhany 
v roce 1717. Na dostavbu věže daroval jeden soused roku 1737 částku 500 zl . 
(pokračování příště).

Vladimír Valíček



TURISTÉ
17.06.
Putování za Janem Nepomukem Neumannem do 20 km
sobota Kostelní nám. 09.00 hod. návrat: do setmění

Beneš, Kubička
25.06.
Sv. Tomáš (cyklo+pěší)
neděle Cyklotrans 08.35 hod. návrat: asi 19.00 hod.

Prokešová, Zubal
01.07.
Pochod krajem Mistra Jana Husa dle pořadatelů
sobota BUS 08.00 hod. návrat: asi 18.00 hod 

Prokešová, Pajer
02.07.
Šumavské putování dle pořadatelů
neděle (bude upřesněno) KČT Volary

Irena Prokešová
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