
Na podzim 
letošního roku 
jsme pro naše 
seniory usku-

tečnili dvě akce. 
První, 15.září, byla spíše turi-

stická. Za krásného počasí jsme 
se vydali na Šumavu. Z Kvildy 
jsme „zeleným“ autobusem pře-
jeli na Bučinu, dříve nejvýše 
položenou obec u nás (1200 m 
nad mořem), která byla v 50. le-
tech vysídlena. Ukázku „železné 
opony“ si tu můžete prohlédnout. 
Někteří došli na německou hra-
nici a všichni jsme se občerstvili 
na terase hotelu „Alpská vy-
hlídka“. Alpy bohužel kvůli ml-
žnému oparu nebylo vidět. 

Potom jsme odcestovali na 
zámek Velhartice. Všechny nás 
okouzlil zámek a hrad, kde po-
býval Bušek z Velhartic. Toto 
místo má svou zvláštní atmo-
sféru, která mnohé z nás přiláká 
ještě jednou zpět.

Jako dárek ke Dni seniorů 
(1.10.) dostali naši senioři zájezd 
za kulturou do Prahy. Na Ma-
lostranském náměstí v budově 
Malostranské besedy, kde všude 
kolem sebe cítíte historii, jsme 
zhlédli hru nazvanou „Domácí 
představení“. 

V komorním prostředí jsme 
mohli obdivovat Jana Kačera, 
Ninu Divíškovou a další herce 
doprovázené živou hrou Stami-
cova kvarteta. Odváželi jsme si 
zážitky ze vtipné a svěží hry, ale 
i z osvětlených pražských pamá-
tek - Karlova mostu, Petřína, Ná-
rodního divadla, Hradu a dalších. 

V letošním roce se ještě uvi-
díme na tradičním „Setkání se-
niorů“ 8. prosince v kulturním 
domě a již nyní připravujeme 
akce na příští rok.

Sloupek
místostarostky
Eva Grunská,
místostarostka
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Úvodník šéfredaktora
Milan Zíka, šéfredaktor

Přelom září a října byl kul-
turně velmi vydatný. Představení  
Divadla Járy Cimrmana lze 
považovat za kulturní mezník.  
A stejnou pozornost si zaslouži-
lo i vystoupení Štěpána Raka a 
Alfréda Strejčka „Vivat Carolus 
Quartus“. Nic na tom nemění 
fakt, že oba pánové tu byli již 
podruhé. Tím lépe! 

Ale zajímavé věci se děly i 
jinde. V sobotu 8. 10. přednášel 
na ZŠ Národní v Prachaticích 
PhDr. Marek Herman, jeden  
z dnes nejznámějších psy-
chologů, autor populární knihy 
„Najděte si svého Marťana“. 
Mluvil velmi zaníceně, poučeně 
a přitom srozumitelně. Mluvil 
o tom, jak je důležité, aby děti 
zůstávaly alespoň do tří let doma, 
pobyly tak dostatečně dlouho 
se svou maminkou a naplni-
ly si „kapsičku“ dostatečným 

množstvím citu, něhy  a kon-
taktu. Jak je důležité i to, aby co 
nejdřív dostaly také řád, jehož 
představitelem a vyžadovatelem 
je tatínek. Další myšlenkou 
bylo, že všichni bez rozdílu věku 
potřebujeme mít svoje místo na 
spaní a pocit, že jsme pro něko-
ho užiteční. Což souvisí s dříve 
napsaným. Nenaplňování těchto 
potřeb vede k citové deprivaci. 
Dál zaznělo, že naše doba už 
nepotřebuje Boha, neboť novým 
Bohem se stalo ZBOŽÍ (jaká iro-
nie je v této zvukové hříčce!).

Lámeme si hlavu s tím, jak 
zastavit vzrůstající agresivitu dětí 
i ve společnosti obecně. Přitom 
přibývá důkazů nasvědčujících 
tomu, že za nárůst agresivity 
můžou právě emoční nenasy-
cenost, příliš volná nebo žád-
ná pravidla a zahrnování se 
vymoženostmi doby. Heslem 
současnosti je „užívej“ (rovná 
se nakupuj, konzumuj) – jídlo, 

filmy, oblečení, zábavu, zážit-
ky, city, ... cokoliv. To jsou ale 
všechno jen náhražky. Už teď 
je vidět, že je to cesta do pekel. 
Ovšem v tuto chvíli pořád ještě 
velmi, velmi příjemná. Ačkoliv 
vydělat na to všechno nás často 
stojí to nejcennější – čas, který 
jsme mohli strávit s dětmi . A 
pokud na to vydělat nedokážu, 
cítím se vydělený. Stejně jako 
když budu mít pocit, že nejsem 
pro nikoho užitečný. V mládí to 
povede k agresi, ve stáří k zatrp-
knutí  a rezignaci.

Přitom řešení není nikterak 
složité - stojí vlastně pouze čas. 
Ctěme moudré stáří a naslouchej-
me jeho radám i vyprávění. A 
bujaré mládí veďme láskyplně, 
ale pevně. Nesledujme ho jenom 
občas a zpovzdálí, ale zblízka a 
průběžně. Dejme mu ne peníze, 
ale jasné hranice a svou energii a 
pozornost. 

Svět bude lepší.

Uvádíme 70., 75., 80. výročí narození od 80ti již každý rok.
Životní výročí v době od  15. 10. 2016  do 15. 11. 2016 oslaví: 

Helena  MAUNOVÁ, Husova 252, Husinec
Jana  SIMOTOVÁ, Výrov 36, Husinec

Karel  LENC, Husova 28, Husinec 
Miloslav  MAJER, Kostnická 277, Husinec

Václav  HENDRYCH, Kostnická 248, Husinec 
Karel  MAURIC, Husova 271, Husinec

Marie  TESAŘOVÁ, Husova 256, Husinec
 Oslavencům srdečně blahopřejeme!

Iva Bernardová, matrikářka

Společenská kronika

Na základě schváleného zadání 
územního plánu byly firmou Brůha 
a Krampera, architekti, spol. s r.o. 
zahájeny práce na novém Územním 
plánu Husinec  (k. ú. Horouty, 
Husinec a Výrov u Husince).  

O změnu územního plánu může 
zažádat jak fyzická, tak právnická 
osoba, která má vlastnická nebo 
obdobná práva k pozemku nebo 
stavbě na území obce. Žádost  
podávejte co nejdříve  písemně na 
městský úřad. Návrh na pořízení 
změny územního plánu musí ob-
sahovat náležitosti uvedené v § 46 

odst. 1 stavebního zákona, tj.: 
a) údaje umožňující identifikaci 
navrhovatele, včetně uvedení jeho 
vlastnických nebo obdobných práv 
k pozemku nebo stavbě na území 
obce
b) údaje o navrhované změně 
využití ploch na území obce, 
c) údaje o současném využití ploch 
dotčených návrhem navrhovatele, 
d) důvody pro pořízení územního 
plánu nebo jeho změn.
Případné informace na tel. č. 
606611217 nebo na MÚ. 

Ludmila Pánková, starostka

Výzva k podání žádostí o 
změnu územního plánu

Povoleno Okresním úřadem, ref.kul-
tury Prachatice dne 25.1.1999, regis-
trační číslo  MK ČR E 12485.
Šéfredaktor Mgr. Milan Zíka. Vychází 
v Husinci 1x za měsíc.
Vydalo Město Husinec, Prokopovo 
nám.1, IČO 250449 dne 15.10.2016 
jako číslo 205.
Za věcnou správnost příspěvků 
odpovídají autoři.

Sbor pro občanské záležito-
sti uspořádá dne 20. října 2016 
v obřadní místnosti MěÚ Husi-
nec vítání nových občánků. 
Přivítáme Lucase Puffera, Mag-
dalénu Swiersovič, Jana Maříka, 
Jakuba Ťápala a Vojtěcha Brože. 
Své malé kamarády přivítají 
zpěvem a recitováním děti ze 
základní a mateřské školy.

Vítání občánků

Hostem letošního posledního 
Křesla pro hosta bude oscarový 
režisér Jiří Menzel. Ten do naše-
ho pořadu zavítá v pátek 18. lis-
topadu. Začátek bude jako již 
tradičně v 18:00. 

Lístky budou k dispozici  
v předprodeji na MÚ od 21. října 
pro husinecké, následně pak od 
24. října pro přespolní. Těšíme 
se na Vaši návštěvu.

Do křesla režisér
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Přehled nejbližších kulturních akcí v Husinci
22. října (sobota)  19:00      Rockový bál    Kulturní dům, vstup 150 Kč
pořádá M.Váňa        Hrají MASH, SCORZONERA, CHAI  
28. října (pátek)  14:00      Běh pro zdraví    na Ostrovci, zdarma
pořádá za město V. Heinzl            běžíme o medaile a ceny; různé věkové kategorie
29. října (sobota)  19:00      Halloween párty   Rock Barbar (bývalé kino), 50 Kč 
pořádá Barbar             DJ Chose, připravena i soutěž v dlabání dýní, masky vstup zdarma
6. listopadu (neděle) 14:30      Druhá husinecká DRAKIÁDA na Rezíku u lípy
pořádá kulturní komise       občerstvení zdarma, ceny pro nejlepší draky
11. listopadu (pátek) 17:00      Pohádka pro děti            2. patro MěÚ, vstupné dobrovolné
pořádá kulturní komise       Princové jsou na draka, aneb jak důležité je mít Bachachu
18. listopadu (pátek) 18:00      Husinecké křeslo pro hosta  Kulturní dům, vstupné 100 Kč
pořádá kulturní komise       s režisérem Jiřím Menzelem předprodej od 21.10.

Letí, dráček, letí, za ním kluci, 
za ním děti! A všichni se hrnou 
ven, křičí jeden po druhém!                                                             

Zveme velké i malé  mi-
lovníky podzimních vůní, barev 
a chutí na 2. ročník Drakiády 
na Rezíku, který se uskuteční  
v neděli 6. listopadu od 14:30.

Tento rok opět vypustíme 
naše draky v rytmu větru a za-
soutěžíme si o ceny. Pro ty, 
kterým drak nebude chtít létat, 
tak jako mně loni, máme při-
praveno tvoření podzimních de-
korací. K zahřátí poslouží čaj a 
svařák a nově připravíme pří-
jemné posezení. A pohoštění? 
Třeba dýňové? Zkusme to! Touto 
cestou prosím o pomoc všechny 
šikovné hostitelky - pojďme dát 
této akci jeden rozměr navíc a 
přinesme něco dobrého pro ochut-
nání a inspiraci. A nezapomeňte 
na recept. Těšíme se na vás!

Marie Tomanová, KK

Druhý ročník
drakiády na 
Rezíku

Pavla Pilsová, Karolína Ma-
jerová, Lenka Čužnová, Aneta 
Vaněčková,Marek Mráz, Sabina 
Remiášová – žáci 5. třídy

V 9:00 hodin ráno společně se 
spolužáky ze 4. a 6. třídy jsme se 
vydali do Třeboně. Těšili jsme se 
na prohlídku třeboňského zám-
ku, jejíž součástí byla návštěva 
zámecké kuchyně, jídelny, pra-
covny a ložnice. Dozvěděli jsme 
se plno zajímavých informací o 
dřívějším životě na zámku. Pak 
jsme měli krátkou svačinku na 

náměstí u kašny a po ní jsme 
navštívili dům Štěpánka Neto- 
lického, známého zakladatele 
jihočeských rybníků. Třeba ryb-
ník Ruda, Malý a Velký Tisý.
Součástí domu byla i expozice 
fotografií cestovatelů Mirosla-
va Zikmunda a Jiřího Hanzelky, 
kteří procestovali celou země- 
kouli Tatrou 87. Když jsme si 
vše prohlédli, měli jsme velký 
rozchod. Než jsme odjeli, ještě 
jsme se zastavili na hrázi rybní-
ka Svět. Poté už jsme jeli domů. 
Výlet se nám moc líbil.

Jitka Maunová, Lucka Vacíková 
- 9. třída

Ráno 27. září jsme se sešli u 
školy, chvíli před půl sedmou ,a 
když už všichni dorazili, mohlo 
se vyrazit. Cesta byla dlouhá a 
každý se zabavoval jinak. Něk-
do si četl, někdo poslouchal 
písničky a jiní se bavili mezi se-
bou.

Na Karlštejn jsme dorazili 
kolem deváté hodiny ranní. Na 
parkovišti stály kromě našeho 
autobusu kočáry s koňmi, které 
vás mohly svézt až nahoru, skoro 
před bránu Karlštejna. Někteří 
žáci s radostí zainvestovali do 
této jízdy a   pomalu nám mizeli 

z očí.
Cestou bylo vidět plno obcho-

dů se suvenýry, občerstvením, 
oblečením a se spoustou dalších 
věcí. Když jsme vystoupali až na 
nádvoří hradu, chvíli jsme čekali 
na objednanou prohlídku. Za ch-
víli přišla ochotná průvodkyně, 
se kterou jsme prošli základní 
okruh. Bylo to velmi zajímavé. 

Po prohlídce nám učitelé po-
volili hodinový rozchod po okolí 
hradu. Někteří z nás si došli na 
oběd, další si koupili suvenýry. 
Za hodinu byli  všichni  zpět 
dole u autobusu, čekala nás cesta 
do  Koněpruských jeskyní, kde 
jsme se rozdělili na dvě skupiny. 
První hned vyrazila na prohlíd-

ku do jeskyní, druhá za chvíli po 
ní. V jeskyni nám ukázali druhy 
krápníků - stalagnit, stalagtit, sta-
lagnát. Viděli jsme i  penězoka-
zeckou  dílnu. 

Když jsme vyšli z jes-
kyně, otevřel se před námi 
úžasný výhled na kameno-
lom. Neodolali jsme a fotili. 
Náš spolužák Vítek Oulický 
našel nejjedovatějšího pavouka  
v Čechách, který u jeskyň žije. 
Docela jsme se ho báli.

Cestou zpět jsme se ještě 
zastavili na benzínové pumpě a 
nakoupili nanuky. 

První  výlet v tomto školním 
roce  se nám všem velmi líbil a 
rádi bychom si užili i ty další.

Hana Němečková

Pátek 23. září 2016 bude do 
dějin Husince jistě zapsán jako 
významný den.

Mnoha skvělými akcemi již 
prověřené místní kulturní komi-
si se povedl "husarský kousek". 
Uspěla totiž s pozváním jed-
né z nejznámějších divadelních 
společností, která dokonce letos 
slaví veliké jubileum, půlstoletí 
trvání. Husinec tak navštívilo 
populární Divadlo Járy Cimrma-
na v čele s  hercem a režisérem os-
karového filmu Kolja Zdeňkem 
Svěrákem, nositelem i mnoha 
jiných významných ocenění. 
Není proto divu, že vstupenky na 
představení České nebe byly ble-
skově vyprodány.

V předsálí kulturního domu 

se před představením a také 
o přestávce prodávaly knížky 
Zdeňka Svěráka a drobné upo-
mínkové předměty s charakteri-
stickými výroky Járy Cimrmana.

Tradiční úvodní "vědecká" 
přednáška o okolnostech nalezení 
15. hry zmíněného velikána uve-
dená Zdeňkem Svěrákem a jeho 
kolegy vyvolala veliký ohlas. 
Nadšené publikum vnímavě 
reagovalo na jednotlivé repliky, 
smálo se a aplaudovalo i během 
vlastního představení každou  
chvíli.

Dlouhý závěrečný potlesk ve 
stoje dokázal, že Jára Cimrman 
se svým divadlem i po padesá-
ti letech nezevšedněl ani neze- 
stárnul a neoficiální titul v an-
ketě o největšího Čecha získal 
oprávněně!

Dne 15. 9. 2016 se narodila Len-
ka Škopková, dne 17. 9. 2016 se 
narodil Jakub Suchanský. 
Rodičům srdečně blahopřejeme!                                                      

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ 
VE VOLBÁCH DO 
ZASTUPITELSTVA KRAJŮ 
V HUSINCI
Pořadí; Strana; Počet hlasů; Procenta 
1. ČSSD  80     23,73%
2. ANO 2011 71     21,06%
3. KSČM  50     14,83%
4. ODS  34     10,08%
5. Pro J. Čechy 25       7,41%
6. SPD+SPO 20       5,93%
7. JIHOČEŠI 19       5,63%
8. KDU - ČSL 13       3,85%
9.Piráti  12       3,56%
10. SZ      4        1,18%

Noví občánci 
města Husinec

Žáci základní školy píší do zpravodaje

Žáci základní školy píší do zpravodaje

Rada města na svých jednáních konaných dne 19. 9. a 3. 10. 
     schválila:
• Čerpání investičního fondu ZŠ ve výši 95 tis. Kč - nátěry chodeb    
• Zveřejnění záměru na pronájem bytu v č. p. 2
• Pronájem KD na podzimní rock party dne 12.11.2016
• Na základě zveřejnění záměru na pacht zemědělských pozemků byla 

přijata nabídka firmy Jaromír Šicner
• Uspořádání ohňostroje na ukončení roku 2016
• Zasazení nového vánočního stromu u kostela
     vzala na vědomí: dvě nové žádost o koupi stavebních parcel

Informace z jednání rady města

Cimrmani v Husinci

Město Husinec připravu-
je na 28. 10. od 14:00 druhý 
ročník Běhu pro zdraví. Při-
praveny budou různé délky tratí  
pro všechny věkové kategorie 
v přírodním areálu na Ostrovci 
v Husinci.           Václav Heinzl

Běh pro zdraví


