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Po dvouměsíční odmlce máte opět v ruce zpravodaj. Co se za tu dobu událo? 
Prožili  jsme nádherný  červenec  a  nezvykle  studený srpen vystřídaný  zatím 
pohádkovým zářím; je to přesně naopak, než loni. Šumavský dlaždiči dokázali 
začátkem léta v neskutečně krátkém termínu udělat chodníky na náměstí  a 
v Husově  ulici;  děkujeme.  Mohli  jsme  navštívit  dvě  zdařilá  představení 
ochotnického souboru paní  Šlapákové;  také  děkujeme.  Husovy oslavy měly 
naprosto skvělé počasí a stylově je zakončila bouřka. Zaměstnance OÚ dosti 
roztrpčilo odcizení nových hrabí během prací na sídlišti. Pokračuje rekonstrukce 
budovy  OÚ  a  knihovny.  Podzimních  komunálních  voleb  se  zúčastní  šest 
kandidátek, což je počet překvapivě vysoký – ODS, KDU-ČSL, ČSSD, Volba pro 
město a dvě sdružení nezávislých kandidátů. Nicméně předvolební prezentace 
a  setkání  s  voliči  se  zatím  nechystají,  stejně  tak  žádné  z kandidujících 
seskupení  zatím nezveřejnilo  ani  svůj  program.  Kandidátky  si  budete  moci 
přečíst na vývěsce OÚ. 

Milan Zíka

Rada obce na svém jednání dne 30.8.:
Projednala:
• stížnost  na  kvalitu  chodníků  na  Kněžnicích  a  na  zpomalovací  pruh  před 

domem č.p.310 v Husinci
• návrh na rekonstrukci osvětlení obce-projedná zastupitelstvo
• stížnost pí.Prokešové – protipovodňová opatření
• nabídku bezúplatného převodu skládky hnoje
• žádost  o  odkoupení  části  parc.č.1036/1-výstavba  garáže-projedná 

zastupitelstvo
• stavbu plotu u kontejnerů na parkovišti u kulturního domu-uklizení písku, 

dřeva,autovraku
• podání žádosti na 70% dotaci pro hasiče – vybavení
• oznámení o poskytnutí bezúročné půjčky od JVS – 2 mil.Kč
• stížnost obyvatel Žižkovy ulice na umístění včelích úlů v obytné zóně

Informace o volbách do zastupitelstva obce.
Volby do zastupitelstva obce se budou konat ve dnech 20.-21.10.2006. Volební 
místnost bude opět v přízemí zdravotního střediska. První den (pátek) 20.10. 
se volí od 14.00 do 22.00 hodin, druhý den (sobota) 21.10.2006 je volební 
místnost otevřena od 8.00 do 14.00hodin. Obec Husinec s osadami Horouty a 
Výrov tvoří  jeden volební  okrsek.  Okrskovou volební komisi  tvoří  7 členů a 
zapisovatel.  Své  zástupce  do  okrskových  volebních  komisí  mohou  volební 
strany  a  sdružení  delegovat  až  do  středy  20.9.  Volí  se  15ti  členné 
zastupitelstvo,  které  na  svém  ustavujícím  zasedání  zvolí  starostu, 
místostarostu a členy rady.
Nejpozději  v     úterý 17.října 2006     by měli všichni voliči zapsaní v seznamech 
voličů  obdržet  hlasovací  lístky.  Pokud  by  někdo  lístky  neobdržel,  byly 
poškozené, případně z nějakého jiného důvodu, může až do dne voleb požádat 
na OÚ o jejich dodání, případně lístky obdrží přímo ve volební místnosti. Voliči 
nemocní  nebo  nepohybliví  mohou  požádat  až  do  dne  voleb  na  matrice  o 
možnost odvolení do přenosné volební urny.

Eva Grunská



Jazykové kurzy: anglický a německý jazyk
I  v tomto školním roce 2006/07 se  chystáme ve vaší  obci  otevřít  jazykové 
kurzy  angličtiny  a  němčiny.  Kurzy  jsou  určené  pro  dospělé  -  začátečníky  i 
pokročilé. Konají  se v odpoledních a večerních hodinách v klubovně základní 
školy jednou týdně. Délka jedné lekce je 90 minut. Začínáme už v     říjnu 2006!  
Zájemci se mohou přihlásit na těchto telefonních číslech:
angličtina 606574519 
němčina 602890367

Mgr.Jaroslava Stříbrská, Mgr.Aleš Stříbrský

Školní vzdělávací program naší školy
   Informaci o skutečnosti, že od roku 2007/08 nebudeme na školách v ČR učit 
podle  jednotných  osnov  jste  si  mohli  přečíst  ve zpravodaji  už  dřív.  Školní 
vzdělávací  program  pro  základní  vzdělávání  (ŠVP)  je  dokument,  který 
v souladu se školským zákonem zpracovává každá škola poskytující základní 
vzdělání a který vychází z konkrétních vzdělávacích záměrů školy, zohledňuje 
potřeby  a  možnosti  žáků,  reálné  podmínky  a  možnosti  školy  i  oprávněné 
požadavky rodičů. Na zřeteli je potřeba mít postavení školy v regionu i sociální 
prostředí,  ve  kterém bude  vzdělávání  probíhat.  O  připravenosti  a  práci  na 
tomto  dokumentu  jsem též  informoval  a  dnes  vám  mohu  oznámit,  že  po 
projednání základních podkladových materiálů v pedagogické a školské radě 
byla  schválena  základní  filozofie  a  charakteristika  ŠVP,  který  nese  název 
„Komunitní škola“. Jaký je jeho základní obsah a z čeho jsem vycházel?

   Základní myšlenkové schéma je úzce vázáno na úkol plnit  společenskou 
objednávku ve věcech vzdělávání, kdy každý pedagog, rodič i žák má právo se 
vyjadřovat  k náplni  vzdělávání  své  školy,  týkající  se  aspektů  celoživotních 
vzdělávacích  cest  i  potřeb  obce  pro  dorůstající  generace.  Znamená  to  i 
skutečnost vytvoření a udržení demokratického charakteru společenství v obci. 
Naše  škola  tímto  usiluje  stát  se  na  základě  otevřených  vztahů přirozeným 
vzdělávacím, kulturně společenským a sportovním střediskem v obci. Na závěr 
snad  něco  z moudra  našich  předků,  konkrétně  citát  významného  historika 
Josefa Pekaře, který dokresluje i poslání naší školy. „Je to koneckonců rodný 
kraj, jímž a skrze nějž se učíme milovati vlast a vzdělávání“.
   Věřím,  že  nový  ŠVP  bude  otevřeným  podkladovým  materiálem,  který 
realizovaný v praxi dá z hlediska vzdělávání a výchovy možnost všem dětem, a 
že  škola  pak  s pomocí  rodičů  a  místní  veřejností  bude  opravdu  pomáhat, 
vychovávat,  dodávat  sebevědomí  a  výsledkem  bude  dítě  na  celý  život 
spokojené, všestranné, kreativní, přizpůsobivé a připravené.

Mgr. Václav Kuneš, ředitel ZŠ

Společenská kronika (uvádíme 70.,75.,80.výročí  narození-od 80ti  již 
každý rok)
Životní výroční v     době od 12.07. do 13.10.2006 oslavili a oslaví:  
15.7. Jan MAUN
24.7. Iva JORDÁKOVÁ
25.7. Anna FUCHSOVÁ, Karel  KRAUS
5.8. Emilie LÍDLOVÁ
7.8. Václav LÍDL
15.8. Josef SUCHARDA
21.8. Bohdana HESOVÁ
30.8. Jiří OULICKÝ



2.9. Marie SCHÖNBAUEROVÁ
3.9. Maxmilian FRIEDBERGER
12.9. Vlastislava VERUŇKOVÁ
13.9. Alena HRONOVÁ
24.9. Marie BUBNÍKOVÁ
30.9. Tomáš HUBÁČEK
11.10. Žofie MIKOLÁŠOVÁ
Manželům Jitce Adensamové a Milanu Cínovi blahopřejeme k narození dcery 
EDITY dne 7.6.2006.

SPOZ a Obecní úřad Husinec připravují na středu 27.09.2006 ve 14.30 hodin 
vítání  občánků obce. Přivítáme 5 občánků – Filipa Michalce,  Jana Wagnera, 
Simonu  Jurenkovou,  Justýnu  Vlčkovou  a  Editu  Adensamovou.  Svým 
vystoupením  zpestří  vítání  děti  z mateřské  školy.  Z důvodu  rekonstrukce 
budovy OÚ se bude vítání mimořádně konat v Husově domku.

Eva Grunská

ZUMŠ  Vlachovo  Březí  Vás  zve  7.10.  od  19:00  na  koncert  VII.  ročníku 
Mezinárodního sborového festivalu hudebního romantismu v modlitebně CB. Na 
tomto koncertě, nazvaném „Věnec ze zpěvů vlastenských“, se představí čtyři 
sbory: Slavík Pacov, Sukův ženský komorní sbor Benešov, Smiešaný zpevácky 
zbor  gymnázií  Trnava  Cantica  Nova  a  slovinský  mužský  sbor  z Dravogradu 
Goršek Štefan Čaki. Další informace o festivalu sledujte na plakátech.

Požáry v našem městečku (dokončení)
   Léta Páně 1754 dne 22.listopadu vznikl požár navečer a rozšířil se rychle, při 
čemž vyhořelo 9 domů. Též po uhození blesku dne 3.srpna 1775 vznikl požár a 
zachvátil  3  usedlosti  a  též  farní  budovu.  Za  4  roky  poté  vyhořelo  opět  8 
husineckých  usedlostí.  K tomu  procházející  vojsko  sužovalo  obyvatelstvo  a 
těžko se husinečtí z pohrom zotavovali. Další oheň potom dne 24.května v roce 
1765 začal po půlnoci a tehdy shořelo 13 domů a opět farní dům. Stržena byla 
i škola, když oheň i zde započal své dílo a posléze chytal i kostel na několika 
místech.  Nebylo však dost  na škodách ohněm způsobených,  v roce 1770 a 
letech následujících způsobily značnou škodu kroupy a rozšířil se i dobytčí mor, 
takže se po celý rok trhy dobytčí  nekonaly.  K tomu ještě v roce 1776 opět 
shořelo 7 domů.
   Za pozdějších válečných dob, kdy vojska procházela krajem prachatickým, 
ještě i „krutý pronárod od tureckých hranic, vyhlížející jako katani či červení 
raci“  plenil  na našem venkově i  v Husinci.  Následkem byly zvýšené daně a 
mnohé jiné poplatky.
   Jeden z největších požárů byl zaznamenán, když 28.září 1802 vyšlehl oheň 
z domu č.103, od něhož chytil i blízká věž, kostel i fara a dále shořelo 48 domů 
včetně  radnice  (roku  1800  přestavované)  a  školy.  Tehdy  v kostele  shořelo 
všechno zařízení, takže hned nato byli posláni dva sousedé do Pasova (r.1804), 
kde  v tamním  klášteře  koupili  při  licitaci  svícny,  korouhve  a  ostatní  věci 
potřebné pro bohoslužbu. Vydražili i starý velký zvon, který dovezli do Husince 
a nainstalovali  do věže. Zaplatili  za to 1359 papírových zlatek, což bylo ve 
stříbře 918 zlatých. Po tomto požáru byly sčítány a znovu očíslovány domy 
husinecké,  bylo  jich  v r.1806  celkem  132.  Obyvatel  napočítáno  868.  Jako 
opatření  proti  ohni  byly  zřízeny  r.1807  čtyři  kašny  a  později  v r.1813 
zakoupena  v Č.Budějovicích  u  zvonaře  i  stříkačka.  Pro  zchudlé  po  těchto 
neštěstích  byl  potom  v r.1817  zřízen  chudobinec  a  v r.1820  i  špitál  pro  6 



obyvatel. Mezitím v r.1818 byl přes řeku Blanici postaven první most.
   I poté zaznamenali kronikáři několik zhoubných požárů. Dne 15.října 1859 
vyhořelo 31 domů, za tři roky, 19.května 1861, byly zničeny požárem 4 domy 
a v r.1866 dne 30.října vyhořelo 9 domů. Znovu pak 24.listopadu 1868 shořela 
střecha  radnice  a  dalších  6  domů.  Požáry  vznikaly  většinou  z neopatrnosti, 
snad jen 11.září 1869 byl oheň úmyslně založen a při něm shořelo 13 domů 
včetně školy. Jen s obtížemi byla zachráněna kostelní věž. Další požáry byly 
zaznamenány ještě v roce 1877 a 1878.
   Velkým dobrodiním pro Husinec bylo založení dobrovolného hasičského sboru 
v roce 1883,  zakoupena byla i  nová stříkačka za 600 zlatých a stará ještě 
opravena.
   Tak časté požáry, jaké snad nezažila žádná jiná obec, daly vznik i legendě, že 
kdykoli byl vysvěcen na kněze husinecký rodák, vždy současně i hořelo. Byla 
tu  souvislost  s ohněm v daleké  Kostnici,  kdy  na  hranici  shořel  nejslavnější 
husinecký rodák. Ve starých zápisech po Mistru Janu Husovi byla zaznamenána 
jména  svěcenců,  zdejších  rodáků,  ne-li  přímo  na  kněze,  tedy  alespoň  na 
akolytu (jakési nižší svěcení). Roku 1403 uveden Petr, syna Janův a Jakub, syn 
Květoňův, v r.1404 Martin,  syn Jakubův, dále Jan, syn Václavův a Zikmund 
Mikulášův. Ještě v r.1407 Petr Janův a v roce vydání dekretu kutnohorského 
pak Václav, syn Medvědův.
   Mistr  Jan  Hus  byl  z neznámé  příčiny  počítán  za  kněze  arcihájenství 
Boleslavského a vysvěcen patrně v Roudnici od samého arcibiskupa. V poslední 
řadě byl mezi svěcenými duchovními zde v Husinci farář církve československé 
husitské  ThDr.Zdeněk  Kučera,  který  se  stal  později  profesorem i  děkanem 
theologické fakulty husitské při universitě Karlově. Přijal zde kněžské svěcení 
dne 6.března 1955.

Vladimír Valíček

Turisté
16.09.
Zájezd do Alp: Enstaler Alpen 3-7 hodin
sobota Malé nám. 05.00 hod. návrat asi 22.00 hod.

Turek
23.09.
Den železničářů: okolí Berouna a krajem Oty Pavla dle pořadatelů 
sobota ČD se slevou 05.37 hod.  návrat ještě týž den

Žáková,Krampera
30.09.
Nové údolí-Třístoličník-Plechý-Plešné jezero-Černý Kříž                         23 km
sobota ČD 7.41 hod. návrat: 18.41 hod.

Beneš
07.-08.10.
Zájezd: PÁLAVA (za burčákem i do Rakouska) denně do 18 km
sobota-neděle Malé nám. 05.00 hod. návrat: do 22.00 hod.

Šíma
Informace: Irena Prokešová, Husinec, Žižkova 310 – tel.:388331060
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