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S l o u p e k Úvodník šéfredaktora

Máme tu jaro
v plném rozpuku
a můžeme být
spokojeni. Jaro
nám přináší do
života změnu,
začíná se mnoho
nového a hlavně
nás čeká nová
Ludmila Pánková
práce. Už jsem
informovala o
plánované rekonstrukci silnice
od hřbitova až k firmě Otherm
a o rekonstrukci kanalizace
v ulici Komenského. Na Jihočeském kraji proběhlo výběrové řízení, firma byla vybrána
a čeká se jen na schválení výběru radou Jihočeského kraje.
Jistě vás všechny zajímá, jak
bude naplánována uzavírka a
objízdné trasy. Postup rekonstrukce si určuje vybraná firma
ve spolupráci se správou silnic
a schvaluje jej dopravní úřad.
O termínech uzavírek budu
ihned informovat na vývěsce
města, na webových stránkách, v dubnovém zpravodaji
i osobně. Ovšem pozor! Od 1.
dubna bude uzavřena doprava
přes přehradu z důvodu prací
na koruně hráze vodního díla.
Realizace akce bude do 22.
dubna. K zahájení prací a uzavírek průtahu Husince může
dojít až po tomto termínu. Aby
toho ruchu nebylo ve městě
málo, v úseku od mostu, okolo
řeky Blanice, v Zářekách a
v Dolním parku se bude
demontovat vzdušné vedení
elektriky. Jedná se o akci společnosti E.ON, a ta již předala
staveniště. Náročné, ale i zajímavé, bude dostat se s vedením
pod řekou tak hluboko, aby
bylo zohledněno i prohloubení
koryta řeky při stavbě protipovodňových opatření. Uložením
kabelu nízkého napětí do země
zmizí sloupy a dráty. Nejde
jen o estetiku, ale především
o bezpečnost.
Je jaro, jež přináší více sluníčka i chuti být venku. Přeji
vám, abyste se cítili dobře
na zahrádce, na procházce,
v parku, v lese, v hospodě i
v baru.
www.husinec.cz

Milan Zíka, šéfredaktor

Počasí zatím v březnu
připomíná politiku (nebo politika počasí?) - o překvapení a
náhlé zvraty není nouze. Nicméně všechno jednou přejde.
Vyčasí se a bude líp.
Pořád mě ale udivuje, kolik
lidí – často i vzdělaných a vpodstatě i bohatých a mocných touží
po ještě větší moci a bohatství,
když je snad pak ani nemůžou
stihnout užít. Pochopím podnikatele, kteří chtějí vyrábět
něco, co přinese užitek a radost,
zavést dobrou službu a podobně.
Někteří z nich už chápou i to, že
mají jistou odpovědnost za své
zaměstnance, za kvalitu jejich
života. Ale nepochopím úředníky a politiky, protože obojí je
služba - služba státu a lidem.
Nebo jinak: na bohatství
není nic špatného. Jde samoz

řejmě o cestu k němu. A někteří
z nás prostě milují zkratky a nedokážou jim odolat, případně si
je sami vytvářejí…
Ono okřídlené „blbej, kdo
dává, blbější, kdo nebere“ má
omezenou platnost. Bohatství
hmotné je dobré, příjemné, ale se
vzrůstajícím věkem obvykle čím
dál víc oceňujeme a potřebujeme bohatství vztahové a citové. Protože k určitému hmotnému blahobytu se člověk dřív
nebo později dopracovat dokáže
– pokud doopravdy chce a není
vyloženě smolař. Ale pak kouká,
co dál. A pokud hleděl příliš na
tu hmotu (nebo na svou kariéru),
může se stát, že nestihl vybudovat vztahy. To je třeba jedna
z příčin odporu části psychologů
a pediatrů proti přijímání dvouletých dětí do školek, která navíc
platí pro výchovu dětí obecně:
obvykle nejde najednou hodně

Společenská kronika
Uvádíme 70.,75.,80., 85.výročí narození-od 90ti již každý rok.
Životní výročí v době od 15. 3. 2019 do 15. 4. 2019 oslaví:
Růžena BENOVÁ, Prokopovo náměstí 46 Husinec
Jiřina OULICKÁ, Jeronýmova 128 Husinec
Karel MAUN, Kostnická 247 Husinec
Iva Bernardová, matrikářka

Noví občánci

POPLATKY

Poplatky za odpady, psy a pronáNovými občánky města Husinec jmy pozemků je možné uhradit
jsou Andrea Šicnerová a Adéla bezhotovostně na běžný účet KB
Jínová. Rodičům blahopřejeme! 2621281/0100, v.s. – číslo popisné.
Úhrada poplatků v hotovosti
matrice MěÚ Husinec úterý,
Sbor pro občanské záležitosti na
čtvrtek 8.00 - 16.00, pondělí,
uspořádá dne 4. dubna v obřad- středa 8.00 - 17.00, pátek 8.00
ní místnosti MěÚ Husinec vítání - 12.00. Splatnost poplatku
nových občánků. Přivítáme Vá- je dle příslušné vyhlášky do
clava Sýkoru a Zdeňka Swierso- 30.04.2019.
viče. Své malé kamarády přivíta- Poplatek za odpady na fyzic-kou
jí zpěvem a recitováním děti ze osobu je ve výši 650,- Kč/rok.
základní a mateřské školy.
Poplatek za psa je ve výši
120,- Kč za prvního psa,, 180,Kč za každého dalšího psa.
Poplatek za psa chovaného
Pořádá se sraz zaměstnanců v domě se dvěma a více byty
Lišovského nábytku, který se je ve výši: 150,- Kč za prvního
bude konat v sobotu 27.4.2019 psa, 200,- Kč za každého dalšího
v Rock-Barbaru v Husinci psa Poplatek za psa, jehož vlast(bývalé kino) od 14:00 hod. Kon- níkem je poživatel důchodu je ve
takt p. Čermák tel. 736267209.
výši: 40,- Kč za prvního psa, 80,Těšíme se na vás.
Kč za každého dalšího psa.

Vítání občánků

Sraz

vydělávat i úspěšně vychovávat.
Výsledky už v podstatě několik desítek let vidíme všichni:
vysoká rozvodovost, děti v pedagogicko-psychologických poradnách, úniky k alkoholu a dalším
drogám a podobně. Je někdy těžké nepodléhat lákadlům
a dokázat si říct „tohle fakt
nepotřebujeme“. Ještě těžší je
někdy odmítnout lákavý kariérní
postup nebo změnu zaměstnání.
Ale obvykle se to vyplatí – aspoň to zvážit. Celý život je vlastně neustálé rozhodování, jak
s ním naložíme. A vždycky
máme možnost volby.
„Bude líp, jen se toho musíme
dožít“, napsal kdysi Rudyard
Kipling. Věřím tomu. Jen aby ta
cesta nebyla zbytečně dlouhá a
klopotná. Vlastně by bylo lepší
to už změnit: „Máme se dobře.
Ale může to být lepší a nedá to
tolik práce.“

Vzpomínka
V pondělí 11.března odešel
z tohoto světa bývalý přednosta
Okresního úřadu Prachatice, pan
RNDr. Karel Škácha. Byl jedním z pouhých dvou přednostů
z dvaasedmdesáti, kteří ve funkci
vydrželi celé období existence
okresních úřadů (1990-2002)…
Celý život byl aktivním muzikantem – dlouhá léta zpíval ve
smíšeném sboru Česká píseň, po
založení Pošumavské komorní
filharmonie se stal jejím prvním kontrabasistou. Především
však byl organizačním duchem
celého orchestru. V domě svých
prarodičů v Nezdicích (nedaleko
Kašperských Hor) vybudoval
Muzeum řemeslné výroby týkající se místních řemesel. Všichni
z jeho okolí na něj vzpomínají
jako na rovného, příjemného,
moudrého a poctivého člověka.
Patří k těm, o nichž lze říct, že
odešli zbytečně brzy. To samé
platí o jeho kolegovi, též zakládajícím členovi prachatického
orchestru, panu Františku Jordákovi, který nás opustil 9.února.
I on byl respektovaným a oblíbeným muzikantem. Kromě PKF
hrál i ve folklorním souboru
Libín a country kapele Husmeni.
Děkuji oběma za vše dobré, co
v životě vykonali.
			
Milan Zíka
www.facebook.com/mestohusinec
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Zasedání Školské rady ZŠ Husinec
Pomalu se blíží termín jarního
zasedání školské rady místní
základní školy a mateřské školy. Hlavním programem jejího
svolání bude především předložení Zprávy o hospodaření
školy za kalendářní rok 2018
vedením školy. Pokud ji členové
ŠR odsouhlasí, bude následně
předložena ke schválení zřizovateli školy. Na jednání bude
přizvána samozřejmě i p. ředitelka ZŠ a bude odpovídat na otázky, týkajících se nejen hospodaření školy, ale i provozních
a pedagogických záležitostí.
V nejbližší době bude totiž rada

města rozhodovat o možnosti
vypsání výběrového řízení na
ředitele školy nebo prodlouží na
dalších šest let řízení ZŠ stávající paní ředitelce. Pokud mají
občané nějaké dotazy, které se
týkají naší školy, mají možnost
je sdělit členům školské rady zástupcům rodičů (pí. Chánová
a pí. Velková) nebo na e-mail:
heinzl@stredni-skola.eu. Vaše
připomínky budou předneseny
i s možností anonymity. Zápisy
z jednání ŠR budou k dispozici na stránkách školy
www.zshusinec.cz.
Václav Heinzl – předseda ŠR

Fotbalové jaro opět začalo

Po zimní přestávce se opět roztočil kolotoč jarních fotbalových
utkání v okresním přeboru mužů
a mládeže. Dospělí fotbalisté
místního Slavoje „přezimovali“
na druhém místě tabulky, družstvo mladších žáků páté a starší
přípravka skončila po podzimu
devátá. Obě tato mladá družstva hrají pod vedením J. Nováka ve sdruženém společenství
s Lažištěm, jelikož několik
našich nadějných malých hráčů
přešlo do kvalitnějších týmů, hrajících vyšší soutěže. Toto je ale
bohužel úděl menších fotbalových klubů odjakživa. V rámci zimní přípravy se naší mladí

zúčastnili turnajů ve Vl. Březí a
v Prachaticích a většina
dospělých absolvovala pravidelné zápasy tradiční Prachatické
sálovky. Již v sobotu 16. března
začali svou soutěž muži vítězným
duelem s Horní Vltavicí a další
program zápasů je zde dále uveden. Mládež rozběhne svá utkání
až v dubnu a budou odehrána
podle hlášení na hřišti místního
Slavoje a v Lažišti. Přejme našim
hráčům hodně úspěchů, mladým
radost ze hry a všechny fotbalové
fanoušky a naše občany zároveň
zveme do areálu Slavoje na naše
jarní zápasy okresního přeboru.
Václav Heinzl – předseda TJ

OP MUŽI - rozpis utkání JARO 2019
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Borová Lada - Slavoj HUSINEC
Slavoj HUSINEC - Lhenice „B“
Š.Hoštice/Laž.“B“ - HUSINEC
Slavoj HUSINEC - Netolice „B“
Dub - Slavoj HUSINEC
Slavoj HUSINEC - Čkyně „B“
Slavoj HUSINEC - Vacov „B“
Svatá Maří - Slavoj HUSINEC
Slavoj HUSINEC - Volary
Zbytiny - Slavoj HUSINEC
Slavoj HUSINEC - Nebahovy
Vitějovice - Slavoj HUSINEC
HUSINEC - Strunkovice n.Bl.“B“
Zdíkov - Slavoj HUSINEC

Dobrý Anděl

Mezi obyvateli Husince najdeme přes 10 Dobrých andělů
Dobrým andělem se stává každý,
kdo přispívá nadaci Dobrý anděl
a prostřednictvím pravidelných
finančních příspěvků tak pomáhá
rodinám s dětmi, které zasáhla vážná nemoc. Díky těmto
darům pak mohou jejich rodiče
uhradit výdaje spojené s léčbou - například častou dopravu
do nemocnice, doplatky léků,
speciální stravu, zdravotnické
pomůcky, rehabilitace a další
potřebné terapie.
Dobří andělé pomáhají i u nás
„Celkově již dárci pomohli více
než 6 218 rodin, z Prachaticka pochází 24 z nich. Dárců,
Dobrých andělů, u vás najdeme
přes 10. Děkujeme všem, kteří
se rozhodli nezištně pomáhat
www.husinec.cz
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druhým. Každý den vidíme, že i
malý příspěvek pomůže a dokáže
vykouzlit úsměv na tváři,“
vzkazuje čtenářům Petr Sýkora,
spoluzakladatel nadace Dobrý
anděl.
Naprostá transparentnost
Veškeré příspěvky dárců nadace Dobrý anděl odevzdává
potřebným
rodinám
do
posledního haléře, protože je její
provoz hrazen ze soukromých
zdrojů Petra Sýkory a dalších
filantropů. Navíc získává každý
dárce, který se zaregistruje na
www.dobryandel.cz, i přístup do
svého Andělského účtu, kde vidí
konkrétní příběhy rodin, kterým
pomáhá. Aktuálně nadace každý
měsíc přijme 100 nových žádostí
o pomoc a celkem odesílá
příspěvky více než 3 400 rodin.

Ze základní školy
Eva Zemanová, ředitelka ZŠ

V naší rubrice se pravidelně setkáváme s novinkami a událostmi, které proběhly naší školou.
Nejinak je tomu i dnes. V prvé
řadě se podíváme na současný
stav probíhajících projektů a aktivit, nakonec se pochlubíme zavedenými novinkami a výsledky
našich žáků.
Navázali jsme na úspěšný projekt Šablony, který běží od roku
2016. Celkově přinesl škole
navíc téměř 2 miliony korun
českých. První část peněz jsme
využili na potřebnou personální
podporu, v ZŠ pro speciálního
pedagoga a školního asistenta – podpora dětí se speciálními
vzdělávacími potřebami, a v MŠ
pro chůvu – pomoc s dvouletými
dětmi. Z druhé části peněz –
téměř 600 000,- Kč jsme zatím
pořídili do ZŠ i MŠ potřebné vybavení – nábytek do tříd, úložné
boxy na TV, knihy do žákovské i
učitelské knihovny, materiály do
výuky, dva počítače se školními
výukovými programy pro děti se
speciálními vzdělávacími potřebami, hračky do MŠ aj.
Další důležitý projekt, do
kterého je škola zapojena, se týká
čtenářské gramotnosti, kde se
dva naši pedagogové seznamují
na školeních s novými metodami z oblasti čtenářství. Přínosem
projektu je zároveň příspěvek ve
výši 5 000,- Kč na nákup knih
a her podporujících čtenářskou
gramotnost.
Nyní připravujeme zapojení naší
školy ve spolupráci s dalšími
ZŠ do projektu Implementace
strategie Digitálního vzdělávání
II. Pokud vše dobře dopadne,
získá škola více jak 300 000,-Kč
na obnovu ICT učebny včetně
nákupu 15 nových počítačů.
Již několik let spolupracujeme
s Místní akční skupinou (MAS)
Prachatice. Na druhé pololetí tohoto školního roku jsem vyjednala několik bezplatných akcí
pro žáky ZŠ i dětí MŠ – výlety
do Písku, Plzně, dále programy
zaměřené na mikroskopování

Divadlo
Piš, Karl, piš!

Členové Divadla Járy Cimrmana Petr Reidinger a Marek
Šimon přijedou tentokráte do
Husince s Divadlem VšeMožno a spolu se svými kolegy nám
zahrají svůj nejlepší kus “Piš,
Karl, piš!”
Představení se uskuteční v sobotu 6. dubna od 19:00 v husineckém KD.
Vstupenky za 100,- Kč je
možno zakoupit na MěÚ, potažmo zarezervovat na stránkách
www.husinec.cz. 		
KK

březen 2019

a pro vycházející žáky besedu
Sexfaktor. MAS se také podílí na
zabezpečení besedy vyhlášeného
speciálního pedagoga PaedDr.
Zdeňka Martínka, o jehož přednášky je veliký zájem. O tom
svědčí, že na plánovaný termín
akce v letošním květnu jsme
čekali téměř tři roky.
Z uvedeného je zřejmé, že jsme
zapojení do mnoha probíhajících
projektů, které na jednu stranu
přinášejí škole nové příležitosti, ale na druhé straně vyžadují důslednou administrativní
činnost. Proto mě potěšilo, že
kontrola projektů úřadem ROP,
která na naší škole proběhla
na začátku tohoto roku, neshledala žádná pochybení. Ještě
větší radost jsem však měla
z toho, že nám nabídli možnost
darování téměř nového nábytku
z kanceláří, které se na kontrolním úřadu rušily a nyní čekáme
pouze na vyřízení potřebné
administrativy.
Důležitou novinkou naší školy je, že jsme od 2. pololetí zavedli tzv. elektronické třídnice,
které zefektivňují práci s evidencí žáků a před námi je rovněž
plánovaný přechod na elektronické žákovské knížky.
Druhé
pololetí
je
plné
vzdělávacích i sportovních akcí.
Z již proběhlých vřele gratuluji
p. učiteli Jarošovi a smíšenému
družstvu žáků 8. a 9. třídy
ke krásnému 2. místu v matematicko-fyzikální soutěži a našim
mladým volejbalistům, kteří nás
úspěšně reprezentují pod vedením p. učitelky Attendornové.
Toto je jen malý výčet z toho, co
se v naší škole děje. Možná se zdá,
že vše plyne samo od sebe, ale
tak to není, za vším je obrovský
kus práce všech zaměstnanců
školy – pedagogických i provozních. Za pár dnů si budeme
připomínat narození známého
pedagoga J. A. Komenského –
Den učitelů. V souvislosti s tímto významným dnem všem pedagogům husinecké školy děkuji
za aktivitu a nadšení, s kterým ke
své práci přistupují.

Vynášení Morany

neděle 7. 4. od 13.00.
Přijďte s námi vyprovodit zimu
a přivítat jaro. Sraz u základní
školy. S sebou řehtadla, chratidla
a bubínky.
Sobota 6. 4. od 14.00 vyrábění
Morany pod pergolou, můžete
přinést výdutky, provázky, slámu
a staré hadry pro fešandu.
Těšíme se na Vás! 		
KK
Okresním úřadem, ref.kultury Prachatice
dne 25. 1. 1999, registrační číslo MK ČR E
12485.
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