
Já vážně dnes 
nevím, co psát!

Léto se nám 
nachyluje, do-
volené jsou 
většinou vyčer-
pány, prázdniny 
kvapem končí. 
Jsme většinou 

nuceni vracet se k realitě všed-
ních dnů, plných povinností a 
práce a zodpovědnosti. A tak je 
na místě se ptát, zda k nám léto 
bylo přívětivé a plnilo naše oče-
kávání. Myslím, že ano!

Tropická vedra, lijáky i kru-
pobití, bouře – to vše tady bylo. 
Ale na rozdíl od většiny ostat-
ních krajů v umírněné míře.  Za 
to děkuji. Vše už tady v mi-
nulosti bylo,  strach z povodní   
v nás stále je. Vše jsme spo-
lečně museli zvládnout, o všem 
se dříve psalo. A já jsem ráda, 
že dnes nevím, co psát! 

K postupům při realizaci in-
vestičních záměrů se vrátím 
spolu s nadřízenými  úřady a 
jejich stanovisky v podzimních 
měsících. Jsem ráda, že firmy 
pracující na opravách a údržbě 
prostor základní a mateřské  
školy finišují a dodrží smluvní 
termíny. To znamená, že naše 
děti budou moci nastoupit do 
školy 3. září, tedy v řádném ter-
mínu bez zpoždění... Přeji jim, i  
když  se některé do školy netěší, 
aby si uměly s pomocí rodičů a 
učitelů najít cestu k učení, vzdě-
lání, vědění.  Těším se na malé 
prvňáčky, které mohu první 
školní den přivítat. Podle zápisu 
do první třídy bude celkový 
počet dětí ve škole poprvé pod 
limitem.Předpokládaný počet 
školáků je 145 z minimální 
naplněnosti 153 žáků. Na pro-
gramu srpnového zastupitelstva 
je  udělit vyjímku, kdy se město 
jako zřizovatel základní školy 
zaváže uhradit kromě provoz-
ních nákladů také výdaje na 
mzdové prostředky    učitelů. 
Věřím, že tato situace je pouze 
dočasná.Přeji Vám všem krásný 
zbytek prázdnin!

Sloupek
starostky
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Prázdniny vstupují do své  
poslední čtvrtiny. Husovy oslavy 
proběhly letos opět doufáme  
k plné spokojenosti většiny  
z vás. Zveřejnění jejich programu  
v červnovém zpravodaji ale neda-
lo prostor vzpomenout výročí 15 
let od povodní v roce 2002, proto 
tuto připomínku zveřejňujeme až 
teď. 

Přestože představa vody místo 
asfaltu a zahrad na pravém bře-
hu Blanice je možná už pro děti 
narozené až později nepředstavi-
telná, my bychom na tu dobu 
zapomínat neměli. Jednou to bude 
vzpomínka na opravdu velkou 
„velkou vodu“, kapitola z kroniky 

a články z tehdejších novin. Ale 
na to je ještě brzo. Začala výstav-
ba protipovodňových opatření, 
která by měla podobným situacím 
v budoucnu zamezit. Nicméně 
změna charakteru dešťů, kdy 
začínají převládat ty vydatné a ry-
chlé (a tudíž těžko zachytitelné) 
si vynucuje budovat nejen něco 
proti povodním, ale především se 
naučit využívat dešťovou vodu 
mnohem více, než dosud. Totiž 
naučit se ji zadržet nejen v su-
dech a nádržích našich zahrad, ale 
především v mnohem větší míře 
v krajině jako takové. Nádrže 
možná vyřeší potřebu jedné každé 
domácnosti, ale krajina potřebuje 
vody mnohem víc. 

Možná se dočkáme obnovy za-

niklých rybníků a nádrží, možná 
vzniknou nové. Možná místo 
velkých vodárenských nádrží přij-
de potřeba obnovy zdrojů malých, 
místních. U nových domů je už 
běžně součástí projektu velká 
nádrž na shromažďování a násled-
né další využití odpadní vody  
z provozu domácnosti. Je to dobře.  
Na cenu vody se pořád nadává, 
ale zároveň jí většinou pořád 
ještě plýtváme. Nechceme slevit 
z nároků na hygienu, z komfortu 
zahradního bazénu, zalévání atd., 
nebo si prostě nevšimneme, kde 
by se dalo ušetřit i v tom běžném 
provozu. 

Voda bude tak drahá, jak mno-
ho ji budeme spotřebovávat 
zbytečně. 

Uvádíme 70., 75., 80., 85. výročí narození - od 90ti již každý rok.
Životní výročí v době od  15. 7. 2017  do 15. 9. 2017 oslaví: 

Jana  BEJČKOVÁ, Husova 9, Husinec
Anna  PETRÁŠKOVÁ, Komenského 86, Husinec

Jan  ROUBÍČEK, Kostnická 242, Husinec 
Rosálie  FRNKOVÁ, Žižkova 10, Husinec

Věra  BÖHMOVÁ, Jeronýmova 62, Husinec
Věra  LIŠKOVÁ, Husova 226, Husinec

Blanka  CABÁKOVÁ, Jeronýmova 68, Husinec
Eliška  KOTRBOVÁ, Žižkova 319, Husinec

Marie  MELICHOVÁ, Kostnická 222, Husinec
Irena  PAJEROVÁ, Výrov 42, Husinec

Václav  GRÜNER, Kostnická 277, Husinec
Oslavencům srdečně blahopřejeme!

     Iva Bernardová, matrikářka

Společenská kronika
Lucie Vacíková

Naše škola dostala příležitost 
vypravit se na týden s Gymnáziem 
a Střední odbornou školou eko-
nomickou Vimperk do Chor-
vatska na ostrov Mali Lošinj. 
Někteří žáci ze sedmé, osmé a 
deváté třídy se kurzu zúčastnili a 
myslím, že si pobyt u moře uži-
li stejně tak jako já. Ubytování 
bylo skromné, ale blízko u moře 
a před domem nám byla po celou 
dobu přístupna terasa. Snídaně 
byly bohaté a teplá večeře do-
plněná pamlskem. Jediný prob-
lém byly obědy, které si každý 
řešil individuálně. Fajn bylo, že 
žádný den nebyla nuda. Studen-
ti gymnázia měli každý den při- 
pravený program - ať už potápění, 
závody v plavání, rafty, turistika, 
ranní běhání nebo třeba hraní 
volejbalu. Pro nás ze základky 
nebyl problém se k nim připojit 
a i když většina chodila k moři se 
koupat, pár žáků využilo veškeré 
možnosti. Podívali jsme se na 
dost míst okolo, na sousední ost-
rov Veli Lošinj nebo na nejvyšší 
vrchol ostrova Televrin, který je 
velký 588 m.n.m. Procházka to 
byla dlouhá a troufám si říci, že 
každý byl rád, když došel domů, 
ale když to beru zpětně, vidět 
celé zátoky a širé moře bylo moc 
pěkné. A po večeři  kdo chtěl,  
mohl jít k přístavu, kde bylo 
všude kolem spoustu obchůd-
ků. Za mě bylo úplně nejlepší  

z celého kurzu noční šnorchlo-
váni s profesionálním potá-
pěčem Bohumilem Kantorem. 
Vidět moře ve tmě bylo pro mě 
nové a zajímavé. 

I když jsem ze začátku měla tro-
chu obavy, vše dopadlo skvěle, 
vyzkoušeli jsme si spoustu 
nových věcí a našli si nové 
přátele.

Chorvatsko
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 V sobotu 2. 9. se koná již po-
druhé (NA)PLECHFEST na 
Kolbišti v Husinci. Jako první 
vystoupí metalové seskupení 
ANKHOR z Čestic, jako druzí 
to rozbalí českobudějovičtí  
SATISFUCKTION. Hlavním 
hostem večera jsou metalový 
řezníci Dimebags from Hell také 
z Budějovic a nakonec to na 
pódiu rozmydlí punk-rockový 
paka z Husince (NA)PLECH.
Vstup tradiční 99.90 Kč (NaPlech)

NaPlechFest!

Fotbalisté Slavoje jdou do 
nového ročníku přeboru
Václav Heinzl, předseda Slavoje

Fotbalisté místního Slavo-
je začali hrát po prázdninové 
přestávce opět své soutěže  
v okresním přeboru. Družstvo 
mužů má po loňské konsolidaci 
kádru a konečné druhé příčce le-
tos ty nejvyšší cíle. Postup do kra-
jské soutěže by si jistě zaslouži-
li diváci i pěkný areál Slavoje a 
bylo by to odměnou všem, kteří 
přispívají k úspěšnému cho-
du fotbalu  v  Husinci. Chtěl 
bych touto cestou poděkovat 
trenérům  J. Havlíčkovi (muži),  
J.  Novákovi (mládež), P.  Ma-
jerovi (správce areálu) a R. 
Novákové (účetnictví), bez 
kterých by chod fotbalového 

oddílu vůbec nebyl možný. Jsem 
rád, že i letos jsme dali dohro-
mady tým starší přípravky, která 
je naší budoucností a jejíž zápasy 
mají vždy výbornou atmosfé-
ru. Ostatní kategorie žáků jsme 
bohužel neobsadili a naši hráči 
tak hrají v některých sousedních 
městech. 

Za přispění krajských do-
tací a grantů MŠMT a ČUS 
byly získány peníze na čin-
nost mládeže a byla zakoupena 
nová traktorová sekačka. Stáva-
jící traktůrek bude ještě využit  
v areálu ZŠ.  Závěrem bych chtěl 
všem sportovcům popřát mnoho 
úspěchů a  všechny občany poz-
vat na jejich podzimní mistrov- 
ská utkání. 

 OP  MUŽI
19.  8.  2017       Slavoj  HUSINEC    -   Dub             So     17. 00  hod.
26.  8.  2017     Svatá Maří  -   Slavoj  HUSINEC         So     17. 00  hod.
  2.  9.  2017       Slavoj  HUSINEC    -  Borová Lada        So     17. 00  hod.
10.  9.  2017        Lhenice „B“  -   Slavoj  HUSINEC   Ne    14. 30  hod.
16.  9.  2017     Slavoj  HUSINEC   -   Š. Hoštice/Laž. „B“   So    16. 30  hod.
23.  9.  2017        Netolice „B“   -   Slavoj  HUSINEC          So    16. 30  hod.
30.  9.  2017         Slavoj  HUSINEC   -   Nebahovy        So     16. 00  hod.
  8. 10. 2017        Vitějovice   -   Slavoj  HUSINEC      Ne     16. 00  hod.
14. 10. 2017        H. Vltavice   -    Slavoj  HUSINEC       So      15. 30  hod.
21. 10. 2017        Slavoj  HUSINEC    -   Zbytiny            So      15. 30  hod.
28. 10. 2017        Volary    -    Slavoj  HUSINEC             So      14. 30  hod.
  4. 11. 2017         Slavoj  HUSINEC   -   Čkyně „B“       So      14. 00  hod.
12. 11. 2017         Záblatí   -   Slavoj  HUSINEC             Ne     10. 30  hod.
                                            OP  Starší přípravka
   2.  9.  2017       Prachatice „B“   -   Slavoj  HUSINEC       So     17. 00  hod. 
   9.  9.  2017       Slavoj  HUSINEC    -  Vlachovo Březí      So     10. 00  hod. 
16.  9.  2017        Zdíkov / Stachy  -   Slavoj  HUSINEC       So     10. 00  hod.
23.  9.  2017        Slavoj  HUSINEC   -   Volary                     So     10. 00  hod.
28.  9.  2017        Slavoj  HUSINEC   -   Čkyně                     Čt      10. 00  hod.
  1. 10. 2017        Netolice   -   Slavoj  HUSINEC                  Ne     13. 45  hod.
  7. 10. 2017        Slavoj  HUSINEC   -   Lažiště                     So     10. 00  hod.
15. 10. 2017        Vacov   -    Slavoj  HUSINEC                     Ne    13. 30  hod.
28. 10. 2017        Slavoj  HUSINEC   -   Strunkovice            So      10. 00  hod.
  4. 11. 2017        Vimperk „B“   -   Slavoj  HUSINEC           So      13. 00  hod.

Kulturní komise města Husince 
zve malé i velké odvážlivce 
na Stezu odvahy s podtitulem 
Čarovný les. Akce se koná  
26. 8. od 18.30 nad hřbitovem 
u chlumanské cesty. Vstupné 
do lesa je 40,-. Těšit se můžete 
na bytosti z českých pohádek 
a příběhů. Kdo se z lesa vrátí 
celý, odpočine si u táboráku a 

vyblbne se ve skákací chatrči.   
Jako každý rok máte možnost se 
na této akci podílet. V případě 
zájmu pořádáme v sobotu  
19. 8. sedánek s dobrovolníky 
u Michalky Dolejšů – přes řeku 
naproti Pizzerie u Blanice, nebo 
pište sms 739272366. Všichni 
jsou vítáni. Kdo si hraje, nezlobí. 
S pozdravem Maruška, KK

Kulturní komise města Husince zve malé i velké odvážlivce 

 

Stezka odvahy – 
čarovný les 

 

Les ožije pohádkovými bytostmi. Přijďte se stát součástí 
tajemného příběhu a vyzkoušet svou odvahu.  

 

Kdy: 26.8. od 18.30 

Kde: nad hřbitovem u      
chlumanské cesty 

Vstupné: 40,- 
 

Na stezce je třeba plnit úkoly, prokázat 
šikovnost, odvahu a držet se vyznačené trasy.  
Pro všechny odvážlivce co se vrátí je připravena 
táboráková zábava s opékáním vuřtů (v ceně). 
Možnost přikoupení nápojů. Pro děti připravena 
skákací chatrč. 

Akce se koná za každého počasí. 

Stezka odvahyHusinecké křeslo s hvězdným, 
ale tajným hostem!
Do dalšího Křesla jsme připravi-
li absolutní bombu! Hosta, jehož 
má v Čechách rád snad úplně 
každý. Rozhodli jsme se pro for-

mu překvapení - jméno hosta 
dopředu neprozradíme. Uvidíme 
se tedy 14. září. Předprodej  
v pátek 18. 8.! Jaroslav Maryška, KK


