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Sloupek
starostky

Husinec je neopomenutelný!
Zdůraznilo Společenství měst
s husitskou minulostí a tradicí,
do kterého bylo
naše město přijato na setkání
27. května 2016 v Kostnici.
Tento rok se jednání valné hromady konalo 12. května v Písku.
Na tomto setkání byl Husinec
jednohlasně zvolen do představenstva tohoto společenství. Je
to další připomenutí významnosti a jedinečnosti města, kde
se Mistr Jan narodil a vyrůstal
a my máme dnes tu čest, že zde
můžeme žít.
Především je to však i závazek
pro nás, abychom se připravili
na připomenutí výročí upálení
MJH. Ať už přímou spoluprací,
úklidem, nebo aktivní účastí na
oslavách, které opět budou zajímavé, veselé i důstojné.
Lukáš Hejhal, 9. třída
Celostátní kolo zeměpisné
olympiády se konalo 24. a 25.
dubna v Praze. Z Prachatic jsme
vyráželi brzy ráno a do Prahy
jsme dorazili kolem deváté. Když
jsme ještě o chvíli později přišli
na přírodovědeckou fakultu, zaregistrovali jsme se a s dalšími
asi padesáti účastníky si vyslechli zahájení, během kterého nám
řekli, že pokud bychom měli
zájem, přijali by nás všechny
na geologii na jakékoliv vysoké
škole v ČR bez přijímacích zkoušek. To byla velmi pěkná zpráva.
Po bědě nás (soutěžící) odvezli autobusem do Pikovic, kde
probíhala praktická část ve formě
terénní práce – naším úkolem
bylo zorientovat se v ulicích a
blízkém okolí vesnice. Druhý
den jsme začali na Albertově
psát klasické testy : práce s atlasem, test geografických znalostí a
multimediální test, zde jsme vybírali vždy ze čtyř možností, ale
během velmi krátkého časového
úseku. Následovaly dvě hodiny
volna, focení a vyhlášení vítězů.
Měl jsem 72% úspěšnost a stal
jsem se úspěšným řešitelem,
zároveň jsem skončil na slušném
14. místě.
www.husinec.cz
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Úvodník šéfredaktora

Milan Zíka, šéfredaktor

Kdo se zajímá o politiku,
neví v poslední době kam dřív
skočit. Opět jsme žasnoucími
svědky netušených pozoruhodností selským rozumem nepochopitelných. Opět se ukazuje,
že ovládat nejvyšší posty chtějí
často ti, kdo hledají především
(nebo i jenom) vlastní prospěch.
Ne ti, kdo mají nápad nebo chuť
prospět všem, řídit věci lépe.
Jak napovídají nejstarší dochované zákony, je s tím problém
od začátku lidského soužití. Už
nejstarší demokracie věděly, že
vláda silného jedince je dobrá
v krizových situacích, ale jinak
ne, a v zákonech na to pamatovaly. Stejně dlouho se ví, že
nejtěžším úkolem je pro člověka
možnost volby – rozhodování zabere mnoho času a energie a nese
s sebou … odpovědnost. Chce
po nás stanovení cíle a vybírání

Ohlédnutí za Májem

cest, kterými ho dosáhneme.
Naproti tomu v diktatuře přesně
víte, co a kdy máte dělat a říkat.
Rozhodují za vás jiní. Pohoda.
Odpovědnost žádná, cíl určený
nějakým vůdcem. Rozhodnutí
jsou jasná a rychlá, nezdržovaná
demokratickým hledáním a dohadováním. Proto jsou diktatury
tak lákavé a proto ještě nezmizely. Dávají totiž lidem paradoxní
svobodu nerozhodovat se.
Nedávno jsem v knihkupectví listoval knihou Vlastimila
Vondrušky „Breviář pozitivní
anarchie“. V knize, která je
souborem názorů, komentářů a
historických analýz, autor reaguje na problémy současného světa
– většinou odkazem n ahistorické
paralely nebo připomenutím
původního významu slov a institucí. Sám autor řekl ke své
knize a jejímu tématu toto: “Historie nabízí spoustu zkušeností,
protože se opakuje a naši před-

kové dělali spoustu chyb a my je
děláme také. Proto jsou situace,
kdy by se lidé měli podívat do
minulosti a hledat cestu, jak věci
řešit jinak. Většinu problémů,
které máme, jsme si zavinili
sami. Není to spiknutí osudu, ale
to, že jsme udělali spoustu chyb.
Je třeba aby si politici i všichni
lidé kladli otázky a snažili se na
ně poctivě odpovědět. Není nic
horšího, než když odpovídáte
s ideologickými klapkami.“
Připomnělo mi to filosofy Emanuela Rádla a Ladislava Hejdánka, kteří se v celém svém díle
zabývají především tím, co je
pravda. Možná by to mohla být
pro politiky povinná literatura –
tedy pokud by ji zvládli... Pořád
platí, že demokracie je nejméně
špatný způsob lidského soužití.
Nepřestávejme si jí vážit. Její
budování stálo příliš mnoho
práce a obětí. Není to nadsázka,
je to fakt.
			

Společenská kronika

Jsme velmi potěšeni počtem
těch, kdo si přišli poslechnout Uvádíme 70., 75., 80., 85. výročí narození - od 90ti již každý rok.
1.5 v podvečer k Šebelovu rybŽivotní výročí v době od 15. 5. 2017 do 15. 6. 2017 oslaví:
níku Máchův Máj. Doufáme, že
Antonín ŠKOPEK, Světská 217, Husinec
poněkud chladnější počasí nikoho nestálo zdraví – chtěli jsme
Václav KLABOUCH, Kostnická 241, Husinec
mít při přednesu k dispozici i
Jarmila TOMKOVÁ, P.Chelčického 116, Husinec
vodní hladinu, i soumrak. Byli
Zdeňka FEKETOVÁ, Výrov 22, Husinec
jsme za to odměněni zpěvem
Anna TOMANOVÁ, Husova 238, Husinec
ukládajících se ptáků a také tím,
že přesně ve chvíli, kdy se v Máji
Ivana PANNIOVÁ, Komenského 92, Husinec
mluví o umíráčku pro odsouJana FIŠEROVÁ, Jeronýmova 57, Husinec
zence, se ozval zvon z našeho
Jaroslava BROTÁNKOVÁ, Žižkova 127, Husinec
kostela. Slibujeme, že budeme
v poetických akcích pokračovat.
Oslavencům srdečně blahopřejeme!
Dáme vám o nich včas vědět.
					 Iva Bernardová, matrikářka
Ondřej Babka, Milan Zíka

Vítání občánků

Sbor pro občanské záležitosti uspořádal dne 20. dubna v
obřadní místnosti MěÚ Husinec
vítání nových občánků. Přivítali
jsme Alexe Maryšku, Vivienne
Růžičkovou a Jana Velka. Své
malé kamarády přivítaly zpěvem
a recitováním děti ze základní a
mateřské školy.
Dne 25. května 2017 Sbor pro
občanské záležitosti uspořádá
v obřadní místnosti MěÚ Husinec další vítání nových občánků.
Přivítáme Jaroslava Větrovce,
Nikol Šanderovou a Davida
Grillingera.

Ústřední kolo
zeměpisné olympiády v Praze
Lukáš Hejhal, žák 9. třídy, reprezentoval naši školu v ústředním
kole zeměpisné olympiády. Cesta do celostátní soutěže nebyla
jednoduchá. Byl jedním z nejlepších v okresním a pak i v krajském kole. V Praze strávil dva
náročné dny plné testů a úkolů
z teoretické i praktické části.
Lukášovi k pěknému umístění
moc blahopřejeme.
			Vedení školy

Výsledky Kalibro
testů v 9. ročníku
předmět
Český jazyk

ČR
61,5

ZŠ Husinec
61,8

Matematika

53,1

54

Humanitní
základy

58,1

61,9

Přírodovědný
základ

58,7

58,9

62

65

64,4

67,7

Anglický
jazyk
Ekonomické
dovednosti

www.facebook.com/mestohusinec
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Pošta v Husinci slaví 150 let od svého založení

Milan Vančura

V roce 1867 byl Husinec
třetí nejprůmyslovější obcí. V té
době zde žilo skoro 1600 obyvatel a jejich počet stále rostl. To
zapříčilo otevření samostatného
poštovního úřadu v Husinci 10.
května 1867. Byl umístěn v domě
č. 104. Prvním c. k. poštmistrem
se stal místní obchodník Antonín
Šebelle, za jehož úřadování se
pošta rozrostla o telegrafní úřad
(1884). V roce 1887 poštovní
úřad předal svému synovi, Eduardu Šebellovi. Ten vedl poštu
až do 30. 9. 1920. Byl to velice zcestovalý patriot. Mimo
jiné obohatil Husovu světničku
o kámen, který přivezl z Kostnice; byl jedním ze zakládajících
členů hasičského sboru a rybářského spolku; v roce 1912 se
stal purkmistrem Husince.
Na konci 19. století vyšel
zákon, který zrušil dědičnost pošt,
a tak dne 1. 4. 1921 nastoupil na
místo poštmistra Jaroslav Kovář,
pak (1935) Václav Požárek a
(1945) Emil Chramosta.
Prvním a posledním postiliónem byl Vojtěch Plachta. Jeho
syn na tuto dobu vzpomíná: „Měl
pár koní a poštovní dostavník.
Ráno maminka koně nakrmi-

la, tatínek sedl na kozlík tohoto
dostavníku a jel na nádraží pro
poštu, která se skládala z dopisů,
novin a hlavně balíků. Z tohoto
nákladu pak část složil v Husinci
na poště a zbytek vezl na poštu do
Vlachova Březí. Tam pak naložil
opět dopisy a balíky určené
k odeslání na nádraží v Husinci. Na zpáteční cestě se stavěl
na poště u nás a převzal další
náklad, který odvezl na nádraží.
Toto se opakovalo dvakrát denně
za každého počasí, v létě i v zimě.
Večer koně opět maminka nakrmila, což bylo hodně večer neb
tatínek si šel vedle do hospůdky
u Hanušů (dnes obchodní dům
Jednota). Tatínek ručil za vše, co
vezl. Měl sice svůj revolver a sekerku a hlavně spolehlivého psa.
Jmenoval se Blank.Několikrát
byl i otec přepaden, ale vždy se
ubránil. Vyprávěl nám, že ho
večer při poslední jízdě z Vlachova Březí přepadl muž, který mu
bral opratě z ruky a tatínek sáhl
po sekyrce a sekl toho zloděje
přes ruce tak, že okamžitě přestal
ve své zlodějské práci. Bylo to v
zimě, plno sněhu, a tak četníci po
stopách krve zjistili, kam zloděj
utíkal. Několikrát i později se pokoušeli o přepadení, ale pes vždy
tatínka včas upozornil a použití

výstřelu do vzduchu stačilo, aby
vetřelci se dali na útěk. Po mnoho
let, co jezdil s poštou, se nestalo,
aby se něco ztratilo, vše v pořádku dovezl.Dostavník a koně byli
majetkem pana Eduarda Šebele,
poštmistra, majitele hospodářství, obchodu a purkmistra (starosta), ženatého, tři dcery a dva
synové. Hodně po 60. roce se jako
vdovec oženil s šestnáctiletou
dívkou. Po válce převzal dopravu
pošty soukromý majitel autobusu
a tatínek přešel dělat listonoše.
Tehdá byl rajón dodávky listovní
pošty a balíků až do Kratusína,
Žárovny, Budkova, Bělče atd.“
Od zřízení pošty doručovali
poštu Kavan, Mík Fr., Mík Antonín, Voráček Matěj, Rys Václav, Brédl Cyril, Pěsta, Bursa
Václav, Jileček Jan, Hraba Václav, Urban Jar., Pěstová, Myšák
Tomáš, Kotál Bohumil – z asistentů Růžička Lud., Píchová Mar.
V roce 1967 byla u přepážky
(balíky, dopisy) Vlasta Neužilová, u peněžní přepážky Em.
Chramosta, u telefonu Hana Hesová.
V roce 1964 byly místnosti
spořitelny a záložny v domě č.p.
43 upraveny pro poštu.
Od 1. 1. 1969 se stal vedoucím
pošty Petr Pěsta. V roce 1978 vedl

Výročí Husinecké
naučné
stezky
prošli. Moc se jim líbila zdej- součástí došlo v roce 2015, kdy
Milan Vančura, Lubomír Vančura

Dne 23. 6. 2017 tomu bude
přesně pět let, kdy byla slavnostně
otevřena Husinecká naučná stezka. Někteří z vás se této události
zúčastnili. Doufáme, že si někdy najdete čas naučnou stezkou
projít a posoudit, co se změnilo.
V začátcích se některé cesty
nedaly ani projít. Dnes nám dělá
velkou radost, když na stezce potkáváme spoustu různých lidiček,
turistů, cyklistů, běžců a jiných
sportovců, vyznavačů jízdy na
koni, či jízdy na terénním motocyklu nebo čtyřkolky. Husinecká stezka se pomalu dostává
do povědomí místních i přespolních. Potkali jsme např. skupinu
turistů z Moravských Budějovic,
kteří byli ubytování na Dřípatce
v Prachaticích. Objevili tuto stezku v turistické mapě a celou si ji

Povoleno Okresním úřadem, ref.
kultury Prachatice dne 25. 1.
1999, registrační číslo MK ČR
E 12485.
Šéfredaktor Mgr. Milan Zíka. Vychází v Husinci 1x za měsíc.
Vydalo Město Husinec, Prokopovo nám.1, IČO 250449 dne 20 .5.
2017 jako číslo 212.
Za věcnou správnost příspěvků
odpovídají autoři.
www.husinec.cz

ší zalesněná krajina, kterou mi
místní už ani nevnímáme. Máme
co nabídnout. Jsme o tom přesvědčeni.
Na nás je jen stezku udržovat
a vylepšovat. Největší údržba se
provádí v době vegetačního klidu (únor–březen), kdy je možná
prořezávka dřevin a v měsíci květen–červen, kdy je čas
na sekání trávy. Úklid stezky
se provádí průběžně. O údržbu
turistického značení se stará
Klub českých turistů (KČT).
Jednou za dva roky obnovují značení po celé trase naučné
stezky. Informační tabule jsou
zatím bezúdržbové. Jistý dluh
cítíme v údržbě odpočinkových
laviček. Nejnovější lavičky byly
instalovány někdy v roce 2012 a
nejstarším bude dobrých 10 let.
K částečné opravě dřevěných

byly některé lavičky opatřeny
nápisy s Husovými citáty.
Pokusíme se s tím něco udělat.
Husineckou naučnou stezku se
snažíme podle svých možností
vylepšovat. V tomto bychom rádi
poděkovali všem, kteří se podíleli
na vyčištění Husovy skalky. My
jsme započali s úpravou nad cihelnou a na Těšovické cestě. Do
budoucna hodláme trochu upravit značení stezky za hřbitovem.
Naučnou stezku se pokusíme
propagovat. Nejprve na oficiálních www stránkách města
Husince, později i v terénu. Podklady zpracujeme a seznámíme
vás s nimi. Pokud máte nějaký
nápad, připomínku, podnět, či
doplnění, podělte se s námi.
Předem děkujeme. Všem husineckým spoluobčanům přejeme
krásné léto a pěknou procházku.

poštu postupně Jiří Toušek, Věra
Lukešová a Vlasta Neužilová.
O rok později byla vyhlášena
naše pošta na 1. místě v okrese.
Pro představu - v roce 1980
vypravila 3.072 doporučených
zásilek, 2.017 balíků, 337 telegramů a 18.950 poukázek.
K 125. výročí vzniku husinecké pošty byly provedeny
úpravy vzhledu budovy (mříže
do oken, fasáda) i vnitřní vzhled
pošty (přepážky, nábytek).
1. 6. 1992 vedla poštu Jarmila
Švábková. V tomto roce zde pracovaly: u přepážky Iva Vyskočilová, doručovatelka Jiřina Oulická, Marie Neužilová, Helena
Vágnerová ml. a st.
Koncem roku 1992 bylo
v
Husinci
zapojeno
126
soukromých telefonních stanic, 70 podnikových a 26 stanic
soukromých podnikatelů.
Pokud toho chcete vědět více,
vyšel v internetovém prachatickém deníku krásný článek
od Františka Šebelle z Prachatic (http://prachaticky.denik.cz/
zpravy_region/husinecka-postaoslavuje-sto-padesat-let-svehoprovozu-20170424.html)
Mimochodem 150 leté výročí
slaví i zavedení lékaře v Husinci.
Ale o tom jindy.

Dětský den po
vodnicku

Kulturní
komise
města
Husince zve všechny malé i
velké milovníky pohádkových
bytostí na Dětský den po vodnicku!
Vodníci, hastrmani i wassermanni ze všech rybníků a tůněk,
slyšte tuto mokrou novinu:
V Husinci koná se oslava
nevídaná!
Z radosti, tance a soutěží utkaná.
Den dětí tu mají v našem stylu
Rybníkáři tu hrají na pódiu!
KDY: 3. 6. od 14:00
KDE: Areál ZŠ M.J.Husa
VSTUP: 20,- šupin
Vodnické a bludičkové převleky
vítány!
Doprovodný program: Rybníkáři, tvořivá dílnička, Vodnický jarmark, občerstvení, vodnické líčení.
Marie Tomanová, KK

Přehled nejbližších kulturních akcí v Husinci

20. května (sobota)
19:00
Coutry bál - 30 let od založení Wency		
Kulturní dům
pořádá Wency			
hraje W&C Pauza Strakonice				
100 Kč
27. května (sobota) 8:30-10:30 Husinecký rodinný výšlap			
od bývalé chatové osady
pořádá Klub českých turistů odbor Prachatice 		

3. června

(sobota)

Dětský den po vodnicku 		

areál ZŠ M. J. Husa
pořádá KK
		
program: Rybníkáři, tvořivá dílnička, Vodnický jarmark, občerstvení, vodnické líčení
20 Kč
24. června (sobota)
8:45
Procházka Husineckou naučnou stezkou s průvodcem
pořádá M. Vančura		
k příležitosti 5. výročí otevření stezky
sraz před CMJH
29. června (čtvrtek)
18:00 Filmový klub s Vladimírem Javorským
Barbar (bývalé kino)
pořádá KK		

14:00

Trasa v délce 4 km, okolo Husince, s otázkami pro děti

beseda a promítání dokumentu “Jan Hus - cesta bez návratu” vstupné dobrovolné

www.facebook.com/mestohusinec

