
Dva roky 
prázdnin – kdo 
by si je nepřál?

U r č i t ě 
všechny děti a 
většina dospě-
lých. Léto ka-
lendářně končí, 
ale počasí nám 
přeje a užíváme 
si prodloužené 
prázdniny. Děti 

o dva dny – mají zase lepší školu. 
Celá budova má nové elektro-
rozvody, rozvody vody, novou 
jídelnu a družinu. V provozu je 
také dětské hřiště v parku. Mám 
radost, že je plné dětí. Děti si více 
hrají a maminky se méně bojí. 

Komplikace s uzavírkami a 
objížďkami zatím zvládáme. 
Autobusy díky jednosměrnému 
provozu mostu a  zpoždění  způ-
sobenému uzavírkami silnic ne-
zajíždí na autobusové nádraží, a 
to mě hlavně s ohledem na starší 
spoluobčany mrzí.  Omlouvám 
se také všem, koho omezuje uza-
vírka Chelčického ulice. Práce 
na tomto úseku budou v nejbliž-
ších dnech již dokončeny.

Musím se vrátit ještě ke konci 
prázdnin, k Strašidelné stezce, 
kterou připravily Lentilky. Kdo 
se chtěl bát, měl úžasnou mož-
nost  při cestě plné strašidel. 
Strašidla byla jako ze života, 
uměla postrašit. Asi byla oprav-
dová! Moc děkuji Lentilkám. 

A třešnička na závěr: kulturní 
komise se zase vytáhla a doká-
zala zajistit představení Divadla 
Járy Cimrmana se hrou České 
nebe do Husince! Moc se těším! 
Bude to nezapomenutelný zá-
žitek! A určitě si také přijďte 
poslechnout krásný hlas pana 
Alfreda Strejčka, který v dopro-
vodu  skvělého kytaristy Štěpána 
Raka připomene letošní výročí 
narození Karla IV.

Sloupek
starostky

Ludmila Pánková
starostka
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Úvodník šefredaktora
Milan Zíka, šéfredaktor

Zažíváme krásné září. Neu-
věřitelně krásné, napojené na 
stejně krásný srpen. Pohodu kazí 
snad jen oprava několika mostů 
v okolí. Projevuje se tu nedo-
myšlenost státní a evropské poli-
tiky spočívající v nápadu pod-
porovat či řešit v nějakém období 
jeden technický či společenský 
problém. Bez ohledu na to, co 
je v daném regionu potřeba, se 
prostě musí dělat to, na co jsou 
v tu chvíli vypsané granty a 
tudíž peníze.  To pak vede k ta-
kové situaci, jakou máme dnes – 
souběžná oprava mostů v Husin-

ci, Třebanicích a Nišovicích. 
Nebo zahájení stavby kruhového 
objezdu v Těšovicích před 
dokončením kruhového objez-
du ve Vimperku a souběh těch-
to akcí s rekonstrukcí mostů. O 
řešení autobusového spojení v 
tomto období nemluvě.

  Obce a města nikdy dopře-
du úplně přesně neví, na co 
granty budou a jsou tak nuceny 
mít několik hotových projektů 
(nebo aspoň rozvah)  na to, co 
by potřebovaly „v šuplíku“. To 
by se mohlo jevit jako pozitivum 
– ovšem kdyby se všechny ty 
dopředu vymyšlené věci časem 
podařilo realizovat. Na některé 

z nich dojde po takové době, 
že se změní podmínky  a poža-
davky a původní projekt bývá  
k nepoužití. A na některé nedoj-
de vůbec.

Přesto se dá ale napsat, že 
přes veškeré problémy, které nás 
napadnou, jsme se (po hmotné 
stránce) ještě nikdy neměli tak 
dobře, jako dnes. Teď zbývá je-
diné – aby tuto hmotnou doko-
nalost „dohnala“ pokud možno 
i dokonalost duševní. Abychom 
se neutopili v těch fantastických 
nově přístupných  světech a ne-
zapomněli, jak věci kolem nás 
fungují a že se to neobejde bez 
naší práce a energie. 

Uvádíme 70., 75., 80. výročí narození od 80ti již každý rok.
Životní výročí v době od  15. 9. 2016  do 15. 10. 2016 oslaví: 

Marie BUBNÍKOVÁ, Husova 237, Husinec
Marie KALINOVÁ, Kostnická 241, Husinec
František JORDÁK, Kostnická 247, Husinec 

Božena  JEŽKOVÁ, Jeronýmova 177, Husinec
Jaroslava VODENKOVÁ, Žižkova 301, Husinec 

Oslavencům srdečně blahopřejeme!
Iva Bernardová, matrikářka

Společenská kronika

Pedagogický sbor a vedení ZŠ 
a MŠ Husinec

Milí žáci, vážení rodiče, skonči-
ly prázdniny a nás čeká nový školní 
rok 2016/2017.

Během prázdnin probíhala ve 
škole rozsáhlá rekonstrukce  elek-
tro a vodoinstalace. Jednalo o velký 
zásah do vnitřních prostor ško-
ly. Nové rozvody elektřiny i vody 
vyžadovaly bourací práce ve všech 
třídách i na chodbách. Následně 
bylo potřeba celou školu uklid-
it, vymalovat  a připravit na nový 
školní rok. 

Z tohoto důvodu byl první školní 
den přesunut na pondělí 5.9.2016. 
Z časových důvodů budou něk-
teré malířské a natěračské práce 
probíhat v prvních týdnech škol-
ního roku, prosíme tedy o toleranci 
a shovívavost.

Tato rekonstrukce rozsáhlého 
charakteru byla plánována mnoho 
let a díky vstřícnosti paní starostky 
a města Husinec mohla být real-

izována. Po této stránce z hlediska 
bezpečnosti nyní škola odpovídá 
hygienickým normám.

I v letošním školním roce 
navazujeme na spolupráci s DDM 
Prachatice (zájmové kroužky), 
pokračujeme v  projektu Ovoce do 
škol - pro žáky 1. stupně je zajiště-
na  1x týdně dodávka ovoce a zele-
niny. V případě dostatečného záj-
mu nabídne školní jídelna žákům 
dopolední  svačiny.  Plánujeme 
osvědčenou jarní a podzimní sběro-
vou akci papíru.

Škola se pravidelně zapojuje do 
olympiád a soutěží v rámci okresu 
i kraje, samozřejmě  nás čekají i 
vzdělávací akce, výlety, besedy a 
exkurze. Po odchodu dvou peda-
gogů (důchod, mateřská dovolená) 
nastoupily od září dvě nové paní 
učitelky (aprobace AJ, 1.stupeň).

V mateřská škole se otevřou 3 
třídy, na část roku bude pedago- 
gický sbor MŠ posílen o chůvu. 

Přejeme všem šťastné vykročení 
do nového školního roku 2016/2017. 

Začal nový školní rok

Dne 9. 6. 2016 se narodil  
Lucas Puffer.

Dne 22. 6. 2016 se narodila 
Magdaléna Swiersovič.

Dne 25. 6. 2016 se narodil  
Jan Mařík. 

Dne 3. 8. 2016 se narodil  
Jakub Ťápal.

 Dne 25. 8. 2016 se narodil  
Vojtěch Brož.

Rodičům srdečně blahopře-
jeme!

Noví občánci 
našeho města

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 15.9.2016 
jako číslo 204
Za věcnou správnost příspěvků 
odpovídají autoři.

Opět začíná pravidelné rela- 
xační cvičení v MŠ Strunkovice 
nad Blanicí s Martinou Zíkovou. 

Koná se každý čtvrtek od 
18:00. Poplatek činí 50,- Kč. 
Účast a případnou společnou do-
pravu domlouvejte na č. 776 321 
638. 

Zveme všechny husinecké, 
aby se přišli podívat do CMJH, 
kde jsou v městské místnos-
ti vystaveny kostýmy z filmové 
trilogie Jan Hus. K vidění je de-
set originálních kostýmů, jež 
nám do konce října zapůjčila ze 
svého fundusu Česká televize. 
Jedná se o opravdové skvosty 
nemalé hodnoty, jejichž prohlíd-
ka určitě stojí za to. S provozo-
vatelem CMJH je domluveno, že 
husinečtí mají prohlídku zdarma.

Jaroslav Maryška, KK

Filmové kostýmy 
v CMJH

Relaxační cvičení
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Husinecké fotbalové zprávy

Přehled nejbližších kulturních akcí v Husinci
23. září (pátek)  19:00      Divadlo Járy Cimrmana  Kulturní dům   
            České nebe             vyprodáno
3. října (pondělí)  18:00      Alfred Strejček a Štěpán Rak      Centrum MJH, případně KD 
             pořad o Karlu IV.   vstupné 50 Kč
8. října (sobota)  19:00      Country bál    Kulturní dům
          Hrají Husmeni / tančí Wency vstupné 50 Kč
22. října (sobota)  20:00      Rockový bál    Kulturní dům
          Hrají MASH a CHAI   pořádá M.Váňa
6. listopadu (neděle) 14:00      Druhá husinecká DRAKIÁDA na Rezíku u lípy
11. listopadu (pátek) 17:00      Pohádka pro děti            2. patro MěÚ
Dále pak můžete navštivit novou výstavu, která je umístěna v městské místnosti Centra MJH. Jedná se 
o výstavu filmových kostůmů z filmu Jan Hus (2016).

Václav Heinzl, předseda

Podzimní fotbalový kolotoč 
zápasů opět začal a tým mužů  
v okresním přeboru má po loňské 
konsolidaci v tomto soutěžním 
ročníku ty nejvyšší cíle. Vedení 
fotbalového oddílu se domluvilo 
s novým trenérem J. Havlíčkem, 
který se ujal družstva mužů a 
jeho tréninky jsou na vysoké 
úrovni. Máme radost z toho, že 
tento ročník jsme mohli přihlásit 
nově do soutěže samostatně tým 
mladších žáků pod staronovým 
trenérem J. Novákem. 

Dále jsme vytvořili ve spo-

lupráci se Šumavskými Hošti-
cemi družstvo starší přípravky 
kde J. Novákovi pomáhají od 
této sezóny M. Vazur a P. Ma-
jer. Zveme všechny příznivce 
fotbalu na všechny naše utkání 
a nutno podotknout, že zápasy 
mládeže mají mnohdy hlasitou a 
nadšenou kulisu. 

Chtěl bych touto cestou ještě 
jednou poděkovat všem spon-
zorům v čele s městem Husi-
nec, rodičům sportujících dětí, 
a všem těm, kteří svou aktivní 
činností přispívají k úspěšnému 
chodu fotbalového oddílu     TJ 
Slavoj Husinec.

 OP  MUŽI
                           ROZPIS zbývajících utkání  PODZIM  2016
 17. 9.  2016       Slavoj  HUSINEC    -   Svatá Maří  sobota 16.30  hod.
 24. 9.  2016       Zdíkov   -    Slavoj  HUSINEC              sobota 16.30  hod.
  1.10. 2016        Slavoj  HUSINEC   -   Nebahovy           sobota 16.00  hod
  8.10. 2016        Š. Hoštice   -    Slavoj  HUSINEC          sobota 16.00  hod.
15.10. 2016        Slavoj  HUSINEC   -   Vitějovice          sobota 15.30  hod.
22.10. 2016        H. Vltavice   -    Slavoj  HUSINEC        sobota 15.30  hod.
29.10. 2016        Slavoj  HUSINEC    -   Zbytiny              sobota 14.30  hod.
  5.11. 2016        B. Lada  -  Slavoj  HUSINEC                  sobota 14.00  hod.
                                                 OP  Mladší  žáci

ROZPIS  zbývajících utkání  PODZIM  2016
 21. 9.  2016       Slavoj  HUSINEC    -   Lažiště                  středa  17.00  hod.
 28. 9.  2016       Netolice   -    Slavoj  HUSINEC               středa  17.00  hod.
  5.10. 2016        Slavoj  HUSINEC   -   Vimperk „B“           středa  16.30  hod.
11.10. 2016        Prachatice „B“   -    Slavoj  HUSINEC      úterý  16.30 hod. 
19.10. 2016        Slavoj  HUSINEC   -   Stachy                    středa  16.00 hod.
26.10. 2016        Slavoj  HUSINEC   -   Čkyně                      středa   16.00 hod.
28.10. 2016        Lažiště     -     Slavoj  HUSINEC                 pátek    16.00 hod.
                                             OP  Starší přípravka  
     ROZPIS zbývajících utkání  PODZIM 2016  
18. 9. 2016         Netolice „B“   -   Slavoj  HUSINEC           neděle 11.00 hod.
24. 9. 2016         Slavoj  HUSINEC   -  Netolice „A“            sobota 10.00 hod.
28. 9. 2016         Slavoj  HUSINEC   -  Vimperk „B“            středa   10.00 hod.
 1.10. 2016         Lhenice   -   Slavoj  HUSINEC                   sobota 14.00 hod.
15.10. 2016        Zdíkov   -   Slavoj  HUSINEC                    sobota 10.00 hod.
3.10. 2016          Vacov   -   Slavoj  HUSINEC                    neděle  13.30 hod. 
28.10. 2016        Slavoj  HUSINEC   -   Lažiště                    pátek   10.00 hod.
30.10. 2016        Volary   -   Slavoj  HUSINEC                     neděle  10.00 hod.

Město Husinec s taneční sku- 
pinou ,, Wency “ připravuje 
TANEČNÍ COUNTRY KURZY 
pro začátečníky.

Kurzy budou probíhat  buď v pátek 
od 19.00 hodin do 20.00 hodin nebo  
v neděli od 18.00 hodin do 19.00 
hodin v Husinci. 

V plánu bude deset hodinových 
kurzů. Datum začátku bude up-
řesněn. Cena kurzu  - osoba 30 Kč 
za hodinu/celkem 300 Kč; - pár 50 
Kč za hodinu/celkem 500 Kč
Přihlaste se u p. Frnkové - tel. 736 
666 812, e-mail: mariefrnkova@
seznam.cz

Nové taneční 
country kurzy

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

Rada města na svých jednáních konaných od června do září

schválila:
• Výsledek výběrového řízení – ošetření vzrostlé zeleně dolní park – 

T. Voráček    
• Výsledek výběrového řízení – herní prvky – firma LUNA Progress 

s.r.o.
• Cenovou nabídku na dopravní značení Horouty
• Přemístění ZUŠ do prostor v 1. patře č.p. 2 a zřízení bytu ve II. patře 
• Převod Obecních lesů i techniky na Město Husinec od 1.7.2016 
• Výsledek výběrového řízení – oprava kapličky na hřbitově – firma 

SABBIA s.r.o.
• pronájem  části  parc. č. 668/1 o výměře 290 m2  v k. ú.Husinec –  

zahrádka
• Zveřejnění záměru pronájmu parc. č. 96/1 a stavby na p. č. 71/1  

v k. ú. Husinec
• Žádost o povolení pokácení smrků na parc. č. 974/3 a 977/64
• Účetní uzávěrku za rok 2015 a přerozdělení zisku ZŠ
• Účetní uzávěrku Obecních lesů za rok 2015 a převod zisku do re-

zervního fondu
• Provedení akce „elektroinstalace v ZŠ“ v celé budově o těchto 

prázdninách a uhradit ji z prostředků města
• Dlouhodobý pronájem parc. č. 96/1 a budovy bez č. p. na parc. č 

71/1 Církvi československé husitské – dodatek ke smlouvě
• Výsledek výběrového řízení – podlaha v ŠJ – Luboš Kůs, Husinec
• Výsledek výběrového řízení na akci „komunikace Žižkova a parko-

viště pod kostelem – Dřevotvar řemesla a stavby s.r.o. Chýnov
• Uvedení sídla spolku WENCY na adrese Města Husinec
• Výsledek výběrového řízení „rekonstrukce elektroinstalace ZŠ“ – 

TELECOM 21 CB, České Budějovice
• Výsledek výběrového řízení na akci „Husinec – oprava kanalizace a 

vodovodu ulice Chelčického“ – PROTOM Strakonice s.r.o.
• Výsledek výběrového řízení na „Technický dozor na akce elektro 

ZŠ, oprava vodovodu a kanalizace Chelčického, oprava MK Žižkova 
– LIMEX CB a.s. Praha 

• Výsledek výběrového řízení na akci „Stavební práce – kompostárna“ 
– RENO Šumava a.s.

• Výsledek výběrového řízení na akci „Dodávka vybavení kompostár-
ny Husinec“ – ENERGREEN Projekt s.r.o.

• Rozpočtové opatření č. 4
• Zveřejnění záměru pachtu zemědělských pozemků  
• Pronájem prostor ve II. patře na 24.9.2016
projednala:
• Aktualizaci plánu oprav VaK na rok 2017
• Informaci starostky o uzavírání smluv na výkup pozemků –  protipo-

vodňová opatření
• Seznam kulturních akcí na II.pololetí

Informace z jednání rady města


