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Sloupek starostky Úvodník šéfredaktora
Začal podzim
a dětem začala
škola. Dobré
zprávy jsou, že je
velký počet prvňáčků a obavy
z nenaplněného
počtu dětí ve
škole jsou zažehLudmila Pánková
nány. Pokračují
starostka
práce na udržení
vysoké kvality školy. Tělocvična
se rekonstruuje, na zahradě se
již tento týden vybuduje nové
hřiště s tělovýchovnými prvky.
Jídelna, která byla v minulých
letech zmodernizována, se dočká
nových stolů a židlí. Počítačová
učebna bude vybavena novými
počítači. Mít moderně vybavenou
školu je důležité, proto intenzivně
připravujeme projekty a potřebná
povolení na rekonstrukci venkovních sportovišť. Neméně důležitá
je i kvalita vedení školy a práce
pedagogů. Paní ředitelka pokračuje na své pozici, nově je zvolen její zástupce pan Jungwirth.
Přeji všem pedagogům hodně sil
a dětem přeji, ať je učení baví a
zvládají svoje školní povinnosti.
Další dobrou zprávou pro nás
všechny je, že se blíží konec rozsáhlé rekonstrukce silnic, kanalizací a chodníků. Uzavírka byla
plánována až do konce měsíce
října. Práce probíhaly plynule
a bez komplikací, proto bude
silnice uvedena do provozu již
1.10.2019. V ulici Komenského
je nově oddělena kanalizace,
ze střech již nepoteče voda po
ulici, ale rovnou do řeky. Nově
opraveny a vydlážděny jsou i
chodníky. Nutná byla i oprava
povrchu naproti autobusovému
nádraží, před výkupem a před
fotbalových hřištěm. To přináší
i novou možnost parkování a
částečné odlehčení tíživé situace
s řešením parkovacích míst ve
městě. Podél celého fotbalového
hřiště musel být vyměněn vodovod, který byl v havarijním stavu.
Během října budou opraveny poničené chodníky v ulicích, které
sloužily jako objízdné trasy. Ráda
bych poděkovala zaměstnancům
firmy Strabag za odvedení skvělé
práce.
Jistě Vás zajímá i průběh prací
společnosti E.ON, kdy vzdušné
vedení u mostu přes řeku Blawww.husinec.cz

nici již bylo demontováno, stejně
jako v celém dolním parku. Začaly práce na rekonstrukci veřejného osvětlení, kdy bude nově
osvětlena i část dolního parku.
Je to nezbytné především z technického důvodu. Odstraněním
vzdušného vedení by byl přerušen okruh osvětlení v celé ulici
Chelčického i osvětlení mostu.
V nejbližších dnech bude vybrána
firma na realizaci rekonstrukce
osvětlení ulice Kostnická. Výměna proběhne v měsících říjen
a listopad. Tak to by bylo to nejdůležitější, o co jsem se s Vámi
chtěla podělit. Přeji Vám krásný
barevný podzim!

Noví občánci města

Novými občánky města Husinec jsou Jaroslav Jindrle a
Karin Maryšková. Rodičům
blahopřejeme!

Kominík

V sobotu 16. 11. bude městem
procházet kominík pan František
Regál. Jeho služby si můžete objednat na telefonu 388 331 101.

Husinecký běh pro
zdraví a radost

Město Husinec připravuje na
poslední zářijovou neděli již 5.
ročník Běhu pro zdraví v našem
městě. Připraveny budou různé
délky tratí pro všechny věkové
kategorie v přírodním areálu
na Ostrovci v Husinci. Výběr
délky tratě je na každém z Vás.
Snahou pořadatelů je dokázat,
že běh není jen závodem vysoce trénovaných sportovců, ale
společenskou událostí v duchu zdravého způsobu života,
kterého se může účastnit kdokoliv. Jako každý rok jsou pro
všechny účastníky připraveny
věcné ceny. Startujeme na kolbišti ve 14.00 hodin nejmladší
kategorií.
Václav Heinzl

Kurzy angličtiny

Ohlášené
kurzy
angličtiny
pořádané
YMCA
Husinec
(vyučují rodilí mluvčí) sice již
běží od 12.9. (čtvrtek v čase od
15:00 do 17:00), ale stále ještě
jsou volná místa. Přihlásit se
můžete na husinec.ymca.cz

Milan Zíka, šéfredaktor
Kdyby jeden dal na zprávy, měl
by někdy co dělat, aby s životem
nezkoncoval předčasně, protože
z nich valí ve velkém špína a
nepravost. Ale když si přečtete
toto číslo zpravodaje, zjistíte, že
občas se povede rekonstrukce
před termínem, že budeme mít
podstatně lépe vybavenou školu, že jednu partu tady už pár let
baví dělat pro děti stezku odvahy, že se tu dál hraje fotbal, bude
filmový klub, přibylo místo, kde
se můžete nechat zkrášlit, bude
cestovatelská beseda atd.
Spousta drobných i větších do-

brých zpráv o tom světě blízko
nás, který se nás bezprostředně
dotýká. Kdysi jsem ve zpravodaji psal o knížce Dva dědečci
z Dlouhé míle. Je to příběh
dědečka Skřivánka, věčného
optimisty, a dědečka Hroudy,
kterému nikdy nic nevyšlo, nebylo vhod atakdále. Příběh o dvou
různých přístupech k životu. Pravda, napsaný pro děti. Ale to nic
nemění na jeho pravdivosti. A na
potřebě umět se podívat na svět
s nadhledem. Dá se připomenout
i výrok Jana Wericha, že pokud
člověk na něco nestačí, měl by si
z toho aspoň dělat srandu.

Stezka odvahy 2019

Marie Tomanová, kulturní komise rok nás postrašil i déšť, který se
umoudřil chvilku před začátkem
Letošní stezka odvahy měla akce a šotkové na trase, kterým
podtitul - Pohádkovým lesem. se podařilo sebrat z trasy 20
Již šestý ročník této akce pro světýlek na baterku. A tak jsme
rodiny s dětmi se věnoval kla- měli velkou radost, když se nám
sickým pohádkám. Začátkem sešlo kolem stovky odvážlivců,
provádělo trio světlušek se sví- kteří se ničeho nezalekli a trasu
tivými zadečky. Na cestě jste se s pohádkami si užili. Na závěr
mohli potkat s hravým kocourem jako odměna čekal nejen oheň
Mikešem, rozloženou Sněhurk- s buřty, ale i hravé občerstvení
ou a neposednými trpaslíky, roz- Sladká pauza ze Žárovné. Děkutancovanou Káčou a ufuněným jeme všem za přízeň a pro velký
čertem, Perníkovou chaloupkou zájem příští rok zase trochu přiMuhehe
(tajemný
trochu naruby, spícím Růžovým tvrdíme.
královstvím, zahrát si s žabkou o smích). A všem předškoláčkům,
dušičku a zopakovat si názvy ros- školáčkům i pedagogům přejeme
tlin s kouzelnicí Elvírou. Tento pohádkový školní rok.

Vnímá dítě, když se rodiče doma hádají?

Kdo v loňském roce navštívil
výstavu Krize očima dětí, určitě
si nenechá ujít ani letošní běh.
A kdo ji nestihl, určitě v tomto
roce neodolá. Krizové centrum –
Centrum pomoci rodině a dětem
při Portus Prachatice, o.p.s.
v týdnu sociálních služeb představí obrazy dětí ze základních
škol na téma rodičovský konflikt
a jeho vliv na děti.
Jestli si někteří rodiče myslí, že
napětí a konflikt děti nevnímají,
že se jim jej daří skrývat, budou
z vernisáže odcházet překvapeni. Obrazy jsou plné napětí,
emocí a určitě u diváka vzbudí
spoustu otázek. A budou-li stále
na pochybách, určitě se to podaří
Podivnému divadlu při DDM
Prachatice v dramatickém zpracování, kde měly děti volnou
ruku. A i přesto, že jsem z praxe
v Krizovém centru zvyklá na ledacos, mohu říct, že mě jejich

ztvárnění během zkoušky velmi zasáhlo. Jako host vernisáže
s odbornou vsuvkou vystoupí
vztahový psycholog, párový
terapeut, víceprezident Asociace
manželských a rodinných poradců ČR Mgr. et Mgr. Pavel Rataj.
Kromě výše zmíněného programu jsme pro vás připravily i mnoho dalšího, avšak to už
musíte přijít. Tedy si do svých
kalendářů a diářů nezapomeňte
zapsat Vernisáž Rodičovský
konflikt očima dětí v Národním
domě v Prachaticích, dne 11. 10.
2019 od 17 hodin.
Vernisáž je pojata benefičně,
vstupné je dobrovolné. Akci podpořila mj. i nadace Divoké husy.
Výtěžek bude využit na rozšíření
prostor Krizového centra na
Velkém nám. 14 v Prachaticích.

Kateřina Borovková,
realizátor Krizového centra
www.facebook.com/mestohusinec
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Besedy o CESTĚ KOLEM SVĚTA

Informace z jednání rady

Rada města na svých jednáních konaných v červnu, červenci a
srpnu
schválila:
• Přijetí dotace na opravu veřejného osvětlení Kostnická ulice
• Finanční dar ZO Český svaz včelařů
• Roční uzávěrku ZŠ a MŠ Husinec za rok 2018
• Rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Husinec za r. 2018
• Účetní uzávěrku firmy HUTES za rok 2018
• Výsledek výběrového řízení na výměnu podlahy v tělocvičně
ZŠ - firma SWIETELSKY stavební s.r.o. Č. Budějovice
• Přijetí dotace na výměnu podlahy v tělocvičně ZŠ od MMR
• Finanční dar MAS Šumavsko
• Povolení výjimky z počtu dětí ve třídě v MŠ
• Výsledek výběrového řízení na akci „vybavení školní zahrady
tělovýchovnými prvky - firma LUNA PROGRESS Zdenice
• Finanční příspěvky na sportovní turnaje v rámci Hus. oslav
• Uzavření smlouvy o partnerství na projekt „DigCompEdu pro
základní školy“
• Výsledek výběrového řízení na akci „veřejné osvětlení dolní
park“- firma OMEXON GA ENERGY Plzeň
• Zveřejnění záměru budoucího prodeje části pozemk parc. č.
1086/1 v k. ú. Husinec
• Rozpočtové opatření č.5/2019
• Pronájem kulturního domu na pořádání plesu dne 10.1.2020 –
myslivecké sdružení Stráž Lažiště
• Pronájem kulturního domu na pořádání plesu dne 25.1.2020 –
TJ Slavoj Husinec

Děkujeme

Skvělými letními úspěchy se
může pyšnit husinecký Sokol,
jenž během prázdnin dosáhl
několika umístění na stupních
vítězů
v
mimokrajských
skokových závodech. Mimo jiné
v Plzni, Zduchovicích, Opřeticích či Martinicích. Blahopřejeme panu Jiřímu Oulickému a
jeho koni Libínovi. Děkujeme
za perfektní reprezentaci našeho
města!
www.husinec.cz

Filmový klub

Další Filmový klub, tentokrát za
účasti skvělého českého herce
Ondřeje Vetchého, se bude konat
v pátek 25. října od 19. hodin
v kulturním domě.
Promítat budeme film Dům pro
dva. Následovat bude diskuze
s naším hostem.
Vstupné je zdarma a vstupenky
si nelze rezervovat předem.
				
KK

Dominika Macht Oulická a Petr kongu nebo v Thajsku unáší dav
a vy nemáte sebemenší šanci se
Macht
ubránit proudu lidí? Jaké to je,
5.10. a 19.10. v Rock-Barbaru udělat si v jihovýchodní Asii
řidičák na motorku a probrázdit
v 18 hodin
ji na dvou kolech? Jaký je ve
Ahoj, cestovatelští nadšenci, Vietnamu doopravdy největší
chcete se přijít zasmát nad tím, plovoucí trh na světě nebo co se
jak se sebrala fyzioterapeutka a stane s vaší psychikou při pobyajťák a vyrazili s baťohem do- tu v mrňavých tunelech po Vietbrovolně dělat kočovný bezdo- kongu? Co všechno jsme zažili
movce do světa? V rozhovorech a jaké hmyzáky jsme ochutnali
o nás teda mluví jako o cesto- v Kambodži, když jsme museli
vatelích, ale my si většinu času utéct před povodněma z Vietpřipadáme jako homelessáci. namu? Jaký můžete zažít šok
Pereme si oblečení (samozřejmě v Thajsku, když si myslíte, že
bez chemie) v řekách nebo v lep- jdete na nějaké výjimečné předším případě pod vodopády přímo stavení Asiatů, o kterých je všeona sobě. Nikdy nevíme, kde se becně známo, že to válí v ping
ocitneme příští den, kde budeme pongu? Kolik přesně trvá minut,
spát a co se bude dít. Necháváme než se vás v Indii po přistání
se prostě unášet aktuální situací pokusí okrást? Kolikrát za den
a vždy z toho vzejde, ať už dříve se to opakuje a v jakých netnebo později, nějaká historka radičních formách? Jaké to je,
když se prodíráte na ulicích mezi
k popukání.
Povyprávíme vám třeba, jaké odpadky, tuktuky a krávami?
to je spát v mexickém bordelu. Jaký zažijete technologický šok
Jak se po Mexiku stopuje a pře- v Dubaji po měsících na cestě po
padá? Kam se poděla Mayská a méně vyspělých zemích? Co vše
Aztécká civilizace a jaké úžasné je v Dubaji možné?
věci po nich zbyly? Byli oprav- Na to všechno a mnohem víc vás
du tak chytří? Jaký je teď nej- zve za 50 Kč Lítáme v tom.com
oblíbenější netradiční domácí a TJ Sokol Husinec v dvoudílmexický mazlíček? Jak je těžké ném vyprávění 5. 10. a 19. 10.
v sobě udržet máslový ležák v husineckém Rock-Barbaru na
v zábavním parku Harryho adrese Komenského 200.
Pottera v Universal Studios Tolik vtipných zážitků se prosv Los Angeles, když letíte na tě do jedné přednášky nevešlo.
hipogryfovi nebo na koštěti? Těšíme se na vás.
Jaké to je, když vás v Hong- Lítejte v tom s námi!

Společenská kronika

Uvádíme 70.,75.,80., 85.výročí narození-od 90ti již každý rok.
Životní výročí v době od 1.9.2019 do 15.10.2019 slaví:
Ladislav NOVÁK, Kostnická 248, Husinec
Alžběta HOLÍKOVÁ, Husova 234, Husinec
Oslavencům srdečně blahopřejeme!
Iva Bernardová, matrikářka

V neděli 29. září proběhne
ve vlachovobřezském kostele
Zvěstování Páně jeden z koncertů Českého varhanního festivalu 2019. Tato akce se již
třináct let snaží o popularizaci
varhanních nástrojů mimo velká
města, protože venkov je bohatou studnicí nástrojů krásných a
jedinečných, neprávem zapomenutých a opomíjených. Ve
Vlachově Březí se představí
varhaník Adam Viktora a sopranistka Gabriela Eibenová,
koncert začíná v 17:00. Více na
www.ceskevarhany.cz
VALNÁ HROMADA
Tělovýchovné jednoty Slavoj
Husinec, z.s. se koná v pondělí
14. října 2019 od 19:00 hod. na
Městském úřadu Husinec
www.facebook.com/mestohusinec

