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S l o u p e k Úvodník šéfredaktora

Tak to máme
za sebou. Další
Husfest a Husovy
oslavy.
Chtěla bych moc
poděkovat všem,
kteří se podíleli na
organizaci - radě
města, kulturní
Ludmila Pánková komisi, technickým službám, zaměstnancům, dobrovolníkům a
brigádníkům. Dále patří obrovský dík sponzorům, bez kterých
bychom si Husfest nemohli užít
- nebo alespoň určitě ne v takovémto rozsahu. A také vám, že
jste nás v tom nenechali a přišli
si užít tři dny krásných koncertů,
proslovů a představení.
Jelikož jsme byli letos z důvodu
oprav komunikace nuceni přesunout Husovy oslavy na kolbiště
do dolního parku, tak bychom
rádi znali váš názor, jak se vám
prostor konání zamlouval. Napište nám ho prosím na email
kultura@husinec.cz nebo jej
přijďte sdělit ústně či písemně na
městský úřad. Potřebujeme znát
všechna pro a proti, jelikož částečně koketujeme s myšlenkou,
že by to podobně mohlo probíhat
i v příštích letech. Děkujeme.
Věřím, že stejně jako já máte
přes prázdniny naplánované
různé dovolené, či výlety a že
načerpáte energii. Jak se můžete
dočíst dále ve zpravodaji, připravilo pro vás město Husinec
i jedno letní Křeslo pro hosta
se skvělým hostem, na kterého
se osobně moc těším. A začátek
školního roku si v září zpříjemníme oblíbenými Cimrmany.
Snad naše kulturní nabídka potěší i nejednoho z vás. Hezké
prázdniny!

Nový občánek
našeho města

Novým občánkem města Husinec je Marek Maun. Rodičům
blahopřejeme!

Kurz angličtiny

YMCA Husinec připravuje pro
příští školní rok večerní kurz anglického jazyka. Vyučovat budou
rodilí mluvčí z USA. Podrobnější informace a spojení na organizátory najdete během srpna na
www.husinec.ymca.cz.
www.husinec.cz

Milan Zíka, šéfredaktor

Můj úvodník bude tentokrát
jen symbolický, neboť v tomto čísle si přečtete mnoho
kratších textů od mnoha autorů
a v širokém spektru - od dění
v naší škole přes činnost Dobrých andělů a výročí Slavoje
po pozvánku na dvě další velké

kulturní akce. Stále platí ono
známé “Léto budiž pochváleno”
- nabízí se mnoho příležitostí k
odpočinku, už od června sklízíme
plody naší zahradnické práce a
užíváme dlouhé dny. Máme více
příležitostí na setkání s přáteli
a vyřešení věcí, které vyžadují
delší čas a více energie. Můžeme
se podívat někam, kde jsme nik-

Po roce nás svým představením opět poctí Divadlo Járy Cimrmana. Soubor v čele se Zdeňkem
Svěrákem přijede do našeho KD ve čtvrtek 5.
září, kde od 19:00 zahrají svůj nejreprízovanější
kus - Hospodu Na mýtince. Předprodej na MěÚ
proběhne v pátek 26. července od 8:00. Počet vstupenek na jednu osobu bude omezen na 5 kusů.

dy ještě nebyli. Máme dost času
na rekapitulace a životní plány a
změny - je to možná lepší čas než
o Vánocích. Dovolenou můžeme
využít i na doplnění vzdělání
nebo na sebepoznávací kurz.
Přeji vám, abyste nabídky léta
využili bezezbytku a s dobrým
pocitem mohli poté pokračovat
dál.

Hostem prázdninového Husineckého křesla bude
skvělý český herec a komik Michal Suchánek,
řečený Suchoš. Pan Suchánek slyšel na Husinec
spoustu pozitivních ohlasů a prý se k nám vyloženě
těší. Lístky bude možné zakoupit v předprodeji na
MěÚ od 08:00 v pátek 19. července.
				Jaroslav Maryška, radní

Společenská kronika
Uvádíme 70.,75.,80., 85.výročí narození-od 90ti již každý rok.
Životní výročí v době od 1. 7. 2019 do 30. 8. 2019 oslaví:
Jaroslava Milena DEJMKOVÁ, Výrov 23, Husinec
Jindřich PEŠEK, Prokopovo náměstí 46, Husinec
Jan DOLEJŠÍ, Kostnická 287, Husinec
Ladislav PEŠEK, Kostnická 243, Husinec
František JUNGBAUER, Žižkova 209, Husinec
Věra GRÜNEROVÁ, Kostnická 277, Husinec
Milada TRUKSOVÁ, Žižkova 353, Husinec
Iva Bernardová, matrikářka

Taneční kurzy

Nabízíme za spoluúčasti města
Husinec možnost absolvování
tanečních kurzů pro všechny
věkové kategorie (hlavně střední
a starší věk).
Kurzy by se konaly v kulturním
domě v Husinci v lednu až únoru příštího roku, každý pár by
platil určitou částku, která závisí
na množství účastníků. Pro objednání lektorů potřebujeme
vědět, kolik párů by mělo zájem
o účast.
Zájemci se mohou přihlásit do
15. září 2019 na tel.č. 605 915
179
Lenka Grunská
www.facebook.com/mestohusinec
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Sportovní úspěchy žáků I. stupně Z naší husinecké školy

Ráda bych vás informovala o
sportovních úspěších našich
dětí na I. stupni ZŠ. I přes absenci sportovního zázemí se
naši žáci dokázali během tohoto školního roku prosadit i mezi
velkými školami, a to nejen v
našem okresu. Nejčerstvějším
úspěchem je 3. místo v chlapeckém minivolejbalu Jihostroje České Budějovice, kterého
se již druhým rokem účastníme
a ve kterém po 4 kolech z 55
týmů dosáhli tohoto výsledku
kluci z 5. třídy. V okresním kole
Štafetového poháru obsadily
dvě osmičlenné štafety žáků 2.
- 5. ročníku, celkové 2. místo a
řadu dalších umístění. Opět jsme
úspěšně bojovali v okresním
kole na vybíjené, které již řadu
let pořádá naše škola a postoupili jsme do krajského finále. Pro

všechny sportuchtivé se během
roku něco našlo, ať už v kopané Mc Donalds´Cup, nebo v
atletické olympiádě na Tatranu
v Prachaticích. Ti nejlepší se
za odměnu zúčastnili akce „Pojďme dělat, co nás baví“ na sportovištích v Prachaticích, kde si
vyzkoušeli 12 sportů známých i
neznámých a mohli se vyfotit s
olympioniky, kteří byli čestnými
hosty celé akce.
Chtěla bych uvěřit tomu, že jednou nebude nejdůležitější akcí
roku Husfest a celé Husovy
slavnosti, ale právě dokončení
alespoň části venkovního sportovního areálu naší školy, aby
naše děti měly srovnatelné podmínky pro svůj sportovní rozvoj a mohly dělat to, co je baví i
v místě bydliště.
Mirka Attendornová

Bludiště opět žije
Velké poděkování patří letošním
deváťákům, kteří se pod vedením našeho pana školníka
P. Slavíka, pustili v posledních
školních dnech do práce a vybudovali pro své mladší spolužáky
nové dřevěné bludiště na školní zahradě. Práce to byla velmi
náročná, ale žáci se tohoto úkolu
zhostili statečně a nové bludiště
již stojí. Za což jim patří od všech
veliké uznání a poděkování.

červenec/srpen 2019

vat panu učiteli O. Frenclovi za
výbornou organizaci celého dne.

Žáci opět vyráží do terénu
Již v květnu proběhl na naší
škole ekologický den, kdy se
všichni žáci se svými učiteli vydali za brány školy a pomohli
s úklidem Husince a jeho okolí.
Žáci se velmi aktivně zapojili do
úklidu a projevili zájem tuto akci
opět zopakovat. Velmi si vážíme
jejich pomoci a máme ohromnou
radost z toho, že našim žákům
Není důležité vyhrát, důležité není lhostejné prostředí, ve
je se zapojit
kterém žijí.
V tomto duchu se nesl náš sportovní den, který proběhl 19. červ- Prohlídka rybárny v Husinci
na v areálu školy pod vedením Tímto bychom také chtěli velmi
pana učitele O. Frencla. Pro žáky poděkovat panu M. Suchardovi
druhého stupně byly uspořádány za umožnění prohlídky rybárny.
různé turnaje a disciplíny, ve Exkurze se zúčastnili žáci 5. a
kterých si mohli změřit své síly 6. ročníku. Žáci byli z prohlídky
navzájem. Cílem tohoto dne nadšení. Nejen, že se zde doz48 dětí a 43 rodičů z 26 rodin na Prachaticku bylo, aby se všichni žáci zapo- věděli mnoho zajímavých inforjili a aby si tento den maximál- mací o chovu ryb, ale navíc si
podpořili Dobří andělé
ně užili. Což se povedlo! Tímto s sebou odnesli i mnoho krásných
Pomáhat je potřeba i nadále.
Prachaticku desítky dětí. Počet bychom chtěli velmi poděko- zážitků.
Když rodinu zasáhne vážné on- nových žádostí o pomoc ale stále
emocnění – ať už rodiče nebo roste. „Kromě rodin, v nichž se Fotbalisté Slavoje postoupili do 1. B třídy
dítěte – dopadne jeho tíha na rodič nebo dítě potýká s onkoloPo šesti letech v okresním balovým fanouškům, kteří byli
každého z jejích členů. Dobří gickým onemocněním, podporu- přeboru Prachaticka se podaři- dlouhá léta zvyklí na účast našeandělé dlouhodobě podporují jeme každý měsíc také rodiny lo mužům TJ Slavoj Husinec ho týmu v krajských soutěžích. I
rodiny s dětmi, ve kterých se ob- s dětmi s nejrůznějšími vážnými postoupit do krajské soutěže náš pěkný sportovní areál Slavojevila rakovina nebo jiné vážné onemocněními či kombino- 1.B třídy. Naši hráči v uply- je si tuto vyšší fotbalovou soutěž
onemocnění. Pravidelnými fi- vanými postiženími. Pomoc je nulém ročníku sice obsadili v určitě zaslouží a je to taková
nančními příspěvky jim pomáha- v těchto případech dlouhodobá, šestnáctičlenné tabulce OP až třešnička na dortu u příležitosti
jí překlenout těžké životní ob- často v řádu let,“ doplňuje Šár- druhé místo za prvním Vacovem letošního 100. výročí založení
dobí.
ka Procházková. Každý dárce, „B“, ale ten vzhledem ke svému fotbalového oddílu v Husinci.
„Kromě výdajů spojených s léč- který by chtěl rodiny podpořit, „A“ týmu postoupit nemohl. Věřím, že i kvalita zápasů bude
bou či rehabilitací pacienta se si může zvolit výši částky i Malí fotbalisté, kteří absolvo- na vyšší úrovni, čemuž jistě
rodiny snaží z příspěvků zmírnit frekvenci zasílání pomoci. Navíc vali své zápasy ve společenst- přispěje i účast tří delegovaných
dopad vážného onemocnění také má možnost si přečíst příběh ví s Lažištěm, obsadili se starší rozhodčích na každém zápase.
na sourozence,“ vysvětluje Šárka konkrétní rodiny, které pomohl. přípravkou páté místo a mladší Všichni sportovní přátelé jsou
Procházková, ředitelka nadace „Stačí si na stránkách nadace žáci skončili sedmí. Náš tým samozřejmě srdečně zváni na
Dobrý anděl, jejímž prostřednic- Dobrý anděl vytvořit registra- hráčů dospělých se během půso- naše domácí zápasy, které budou
tvím dárci – Dobří andělé – pod- ci a zaslat první příspěvek. Ve bení v nižší soutěži doplnil, u malých fotbalistů tradičně
porují tisíce rodin po celé České svém Andělském účtu pak každý dozrál a stabilizoval, a věřím, v sobotu dopoledne a u dorepublice. „I když peníze nikdy dárce vidí informace o rodině,“ že bude hrát důstojnou roli ve spělých tentokráte v novém ternevynahradí čas rodiče věno- vysvětluje Šárka Procházková a skupině B s týmy Prachaticka, mínu - neděle v 10. 30 hodin.
vaný dítěti, nemusí se například dodává: „Pro rodiče představu- Strakonicka a Písecka. Mys- 		
Václav Heinzl,
vzdát oblíbeného kroužku nebo je podpora Dobrých andělů v lím, že je to odměna všem fotpředseda TJ Slavoj Husinec
mohou vyrazit s kamarády v létě takto těžké situaci pomoc nejen
na tábor či školní výlet,“ dodává. finanční, ale také psychickou – 1. B třída muži - ROZPIS utkání PODZIM
Pravidelnost pomoci
mají pocit, že na to nejsou sami, 18. 8. Slavoj HUSINEC - Střelské Hoštice Neděle
10. 30 hod.
Za necelých 8 let fungování na- jsou klidnější a mohou se tak více 24. 8. Vacov - Slavoj HUSINEC
		
Sobota
17. 00 hod.
dace podpořili Dobří andělé na věnovat tomu, co je důležité.“
1. 9.
Slavoj HUSINEC - Volyně
Neděle
10. 30 hod.

Tělovýchovná jednota Slavoj Husinec oslavuje
Tento rok slaví náš oddíl kopané
své velké jubileum 100 let svého
založení a celá tělovýchovná organizace v Husinci 125 let od
svého vzniku. U této příležitosti
jsme pro vás poslední červencovou sobotu připravili sportovně
nabitý den s programem pro děti
i dospělé. Velká pozornost bude
jistě upnuta na fotografickou
výstavu, kde bude představena
sportovní a společenská historie
místního oddílu. Již od desáté
hodiny budou mít děti sportovní
den a odpoledním tahákem bude
jistě zápas místních veteránů
s fotbalovými internacionály
www.husinec.cz

7. 9.
14. 9.
22. 9.
28. 9.
6. 10.
12. 10.
20. 10.
26. 10.
3. 11.
9. 11.

Kestřany - Slavoj HUSINEC 		
Dražejov - Slavoj HUSINEC
Slavoj HUSINEC - Prachatice „B“
Strunkovice - Slavoj HUSINEC
Slavoj HUSINEC - Osek „B“
Sedlice - Slavoj HUSINEC
		
Slavoj HUSINEC - Stachy
		
Čkyně - Slavoj HUSINEC
Slavoj HUSINEC - Cehnice		
Bělčice - Slavoj HUSINEC
		

Sobota
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota

13. 30
16. 30
10. 30
16. 00
10. 30
15. 30
10. 30
14. 30
10. 30
14. 00

hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod
hod.

ČR v čele s (Jirkou Němcem,
Markem Kinclem, Tiborem
Mičincem, Rudolfem Otepkou
a dalšími bývalými reprezentanty a vynikajícími fotbalisty).
Celou slavnostní sobotu bude
provázet hudba DJ Chosého a Žádáme všechny občany, Prosím dodržujte tato pravidla.
moderátorem této akce bude aby dodržovali klid od práce Děkuji.
Martin Kavan alias pošťák OnEva Grunská, místostarostka
dra. Věřím, že se tohoto jubilea hlavně v neděli po celý den. To
znamená
nepoužívat
od
rána
zúčastní velké množství hráčů a
úřadem, ref.kultury Prachatice
příznivců místního Slavoje časů pily, sekačky, těžkou techniku. Okresním
dne 25. 1. 1999, registrační číslo MK ČR E
minulých i současných a zába- Věřte, že vaši spoluobčané si 12485.
Mgr. Milan Zíka. Vychází v
va s občerstvením bude probíhat chtějí ve volné dny přispat a Šéfredaktor
Husinci 1x za měsíc.
do dlouhých nočních hodin ke odpočinout. Myslím, že bydlení Vydalo Město Husinec, Prokopovo nám.1,
v malé obci je o ohleduplnosti a IČO 250449 dne 15. 7. 2019 jako číslo 230.
spokojenosti všech. 			
Za věcnou správnost příspěvků odpovídají
Václav Heinzl, předseda TJ Slavoj klidném sousedském spolužití. autoři.
www.facebook.com/mestohusinec

