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SLOVO STAROSTKY

FOTO ZE STAVBY:

V měsíci září vydrželo teplé  
počasí, což bylo dobré pro potě-
chu – vidět sluníčko a mít mož-
nost pracovat na zahrádkách. Po 
ekonomické stránce je to dobré, 
nízké náklady na vytápění a ko-
míny nezačaly zatěžovat okolí 
svým kouřem, stavby nezdržoval 
déšť.  Děti konečně nastoupily do 
škol a věřím, že i přes nepříjem-
nosti bude výuka probíhat v ma-
ximální možné míře. Děti dohá-
nějí opakováním to, co při výuce 
na dálku bylo obtížné zvládnout, 
ony i učitelé toho mají opravdu 
hodně. Naše škola Mistra Jana 
Husa oslaví výročí 70ti let od 
založení, tak by bylo šťastné při-
pomenout si ho bez větších ome-
zení!
Souběh oprav silnice v  Lenoře 
a silnice přes přehradu, enorm-
ně zatížily dopravu v Husinci na 
neúnosnou mez. Ačkoli tu zmi-
ňuji už po několikáté, je příprava 
realizace obchvatu města mým 
velikým úkolem a budu v rámci 
svých možností preferovat jeho 
uskutečnění.  Je nutné zajistit 
podporu pro získání finančních 
prostředků pro projektovou do-
kumentaci na stavební povolení 
a realizaci. Do té doby je velmi 
důležité řešit bezpečnost chod-
ců ve městě, jednám o možnos-
ti měření rychlosti ve městě,  
vylepšení přechodů pro chodce 
světelným zvýrazněním a  jiných 
bezpečnostních prvků.

Nechci a nemohu posuzovat si-
tuaci ve vývoji s koronavirem. 
Omezení nám všem hodně změ-
nila životy a psané slovo může 
být už zítra neplatné a přepsané 
vývojem. Kromě společenských 
akcí v kultuře ubylo i svateb, ne-
přivítali jsme celý rok nové ob-
čánky. Jako světlý bod lze vnímat 
projekt Komenský 2020, kdy si 
připomeneme 350 let od úmrtí 
„Učitelé národů“ i v našem měs-
tě. Těším se na Vaše příběhy na 
téma „ Co dobrého mě v životě 
potkalo“, ze kterých vytvoříme 

výstavu. Každé období našich 
životů, byť jakkoli složité a těž-
ké, má svoji hodnotu. Dá nám 
možnost ověřit si svoje kvality, 
schopnost tolerance, ohledupl-
nosti. Učí nás respektu k pros-
tým a základním věcem života.  
Chci Vám poděkovat za účast ve 
volbách do krajského zastupitel-
stva a senátu. Vaše hlasy mi po-
mohly ke zvolení do krajského 
zastupitelstva a chci Vás ujistit, 
že Husinec bude při mé práci 
vždy na prvním místě. Přeji Vám 
krásný barevný podzim a radost.

OPRAVA MOSTU. Oprava mostu na silnici směrem na přehradu 
probíhá podle plánu. 

24.září jsme vyrazili na výlet do Vra-
nova nad Dyjí. Cesta uběhla rychle, s 
jednou zastávkou v J.Hradci. Na vra-
novský zámek jsme dorazili s před-
stihem, mohli jsme si prohlédnout
krásné okolí zámku. Při prohlídce 
zámku jsme viděli honosné vnitřní 
prostory. U zámku jsme si uděla-
li společné foto. Pak jsme sešli do 
podzámčí (do Vranova) a důkladně 
jsme se posilnili v místních restau-
racích. Jen pár kilometrů od Vranova 
je obec Čížov, kde jsme si prohlédli 
návštěvnické centrum s výstavou 

NP Podyjí. Pak jsme vyrazili na ces-
tu k vyhlídce. Je zde překrásný po-
hled do údolí Dyje, která tvoří hra-
nici mezi Českem a Rakouskem. Na 
rakouské straně je malebné měs-
tečko Hardegg (nejmenší město v 
Rakousku) )se starobylým hradem. 
Na zpáteční cestě jsme uhasili žízeň 
v malé hospůdce, odkud se nám ani 
nechtělo. Někteří brblali, že je bolí 
nohy, ale shodli jsme se, že zážitky 
stojí za to. Zpáteční cestu většina 
účastníků prospala. Počasí nám 
přálo, byl krásný, teplý den a tak se 
budeme těšit na další možné výlety.  
Eva Grunská, místostarostka

SENIORI NA VÝLETE

ZE ZÁKLADKY
Loňský rok 2019/2020, přede-
vším jeho závěr, byl pro nás plný 
změn a nových věcí. Vše souvi-
selo mimořádnými opatřeními a 
rozhodnutím vlády o vyhlášení 
nouzového stavu, od 11.3.2020 
došlo k uzavření škol a vzdělá-
vání probíhalo na základě dopo-
ručení MŠMT distanční výukou. 
Nově dle novely školského záko-
na je v některých mimořádných 
situacích distanční vzdělávání 
(vzdělávání na dálku) pro žáky 
základní školy povinné. 
Před námi je nový školní rok. Jak 
se bude vyvíjet epidemiologic-
ká situace v následujících dnech 
i týdnech, nevíme. Vláda ČR, 
MŠMT a Krajská hygienická sta-
nice JČ kraje nás formou usnese-
ní, nařízení a vyhlášek pravidel-
ně informuje o aktuálním stavu, 
máme k dispozici metodické po-
stupy, jak se ve výjimečných situ-
acích chovat, co musíme dodržo-

vat.  MŠMT mimo jiné doporučilo 
v průběhu školního roku zvážení 
nutnosti konání těch aktivit, kte-
ré nejsou pro naplnění školního 
vzdělávacího plánu nezbytné. Z 
tohoto důvodu během září a říj-
na neplánujeme žádné akce. 
Během uzavření školy a prázdnin 
probíhala běžná údržba vnitř-
ních prostor i venkovního areá-
lu. Došlo k vymalování celého 2. 
patra budovy (1. stupeň a školní 
družina), částečně z  projektu a 
především díky podpoře Města 
Husinec byl pořízen nábytek a 
vybavení do tříd 1. i 2. stupně. O 
prázdninách začala ve spolupráci 
s městem rekonstrukce prostor 
pro 2. oddělení školní družiny.  
Díky zapojení školy do projektu 
Implementace strategie digitál-
ního vzdělávání II jsme pořídili 
za 345 000,-Kč nové počítačové 
vybavení učebny informatiky. V 
září vláda navýšila finanční pro-
středky na pořízení technického 
vybavení základních škol. Tyto 
peníze jsme dle metodických 
pokynů využili na nákup přenos-
ných počítačů a další techniky 
pro distanční výuku v hodnotě 
240 000,-Kč. Z projektu Šablony 
II jsme mimo jiné koupili i 3D tis-
kárnu, která bude využita při ho-
dinách informatiky a při pracov-
ních činnostech. Pokračujeme v 
projektu Ovoce do škol, Mléko 
do škol, Čtenářská gramotnost, 
z projektu Šablony III hradíme 

především personální podporu v 
MŠ a v ZŠ. Pokračujeme ve spo-
lupráci s VK Jihostroj v projektu 
Minivolejbal do škol. 
Přeji všem pevné zdraví, pohodu 
a žákům šťastné vykročení do no-
vého školního roku 2020/2021.                    
Mgr. Eva Zemanová, ředitelka

      Blíží se pro nás dvě význam-
ná listopadová výročí. Uplyne 
350 let od úmrtí významného 
pedagoga a učence Jana Ámose 
Komenského a zároveň dne 5. 
listopadu 1955 to bude 70 let od 
slavnostního uvedení do provo-
zu naší základní školy. 
     Škola se zapojila do veřejné-
ho čtení citátů To nejlepší z Ko-
menského. Žáci naší školy tvoří 
příběhy na téma „Co dobrého mě 
v životě potkalo“. Práce budou 
součástí výstavy v modlitebně 
Církve bratrské v Husinci.
     K výročí školy bude uspořádá-
na výstava, jejíž součástí budou 
jak materiály související se vzni-
kem a počátky husinecké školy, 
tak i to nejnovější, čím se může-
me pochlubit.
     Obě výročí připomeneme, 
přestože vzhledem k aktuální 
epidemiologické situaci proběh-
nou oslavy v komornějším du-
chu.                                                                          
Mgr. Eva Zemanová

VÝROCÍ V 
ZÁKLADNÍ SKOLE 

HUSINEC



Uvádíme 70., 75., 80., 85. vý-
ročí narození - od 90ti již  
každý rok.
Životní výročí v době od  15. 8. 
2020 do 15. 10. 2020 slaví: 
Ludvík FRIEDBERGER, 
P.Chelčického 131, Husinec
Marie TESAŘOVÁ, 
Husova 256, Husinec
Dobroslava HRDÁ, 
Kostnická 246, Husinec
Václav JUNGBAUER, 
Husova 121, Husinec
Václav TICHÝ, 
Žižkova 321, Husinec
Vítězslav LINHART, 
Luční 380, Husinec
Josef ZÍKA, 
Husova 230, Husinec
Pavel VANĚČEK, 
Husova 224, Husinec
Oslavencům srdečně blaho- 
přejeme!

NOVÍ OBCÁNCI
Novými občánky města Husinec 
jsou: 
Anna Jedličková a 
Milan Lojka.  
Rodičům blahopřejeme! 

VÝSLEDKY VOLEB DO KRAJSKÉHO
ZASTUPITELSTVA V HUSINCI

1. ANO 2011   114 hlasů  27,53 %
2. ODS    62 hlasů  14,97 %
3.  Česká Pirátksá strana 62 hlasů  14,97 %
4. TOP 09 a KDU-ČSL    43 hlasů  10,38 %
5. SPD    33 hlasů  7,97 % 
6. STAROSTOVÉ A NEZAVISLÍ  26 hlasů  6,28 %  
7. ČSSD    24 hlasů  5,79 %
8. JIHOČEŠI 2012  16 hlasů  3,86 %
9. KSČM    14 hlasů  3,38 %
10. Trikolóra   10 hlasů  2,41 %
11. Svobodní   3 hlasů  0,72 %
12. DSZ    3 hlasů  0,72 %  
Z celkové počtu 1102 voličů volilo 419 občanů, t.j. 38,02 %.

VÝSLEDKY VOLEB DO SENÁTU V HUSINCI
1. MUDr.Bc.Tomáš Fiala (ODS) 73 hlasů 21,47 %
2. Ing. Petr Kalina (ANO)  60 hlasů    17,64 %
3. Michal Horák (Piráti)  51 hlasů 15 %
4. Ing. Karel Kratochvíle (ČSSD)  36 hlasů 10,58 %
5. Ing.Luboš Peterka (KDU-ČSL 35 hlasů   10,29 %
6. Pavel Štětina (KSČM)  27 hlasů 7,94 %
7. Ivana Zelenková (STAN)   21 hlasů 6,17 %
8. Ing.Miroslav Ušatý (Trikolóra)   14 hlasů 4,11 %
9. Marek Anděl (PÍSEK SOBĚ)   11 hlasů 3,23 %
10. Mgr.Petra Kurschová (NK)  7 hlasů 2,05 %
11. Miroslav Šobr (NK)     5 hlasů 1,47 %
Tučně vyznačení kandidáti postoupili do druhého kola.
Z celkové počtu 1101 voličů volilo 349 občanů, t.j. 31,70 %.
Druhé kolo:
1.  MUDr.Bc.Tomáš Fiala (ODS) 49 hlasů 42,61 %
2.  Ing.Luboš Peterka (KDU-ČSL 65 hlasů   56,52 %
Z celkového počtu 1102 voličů volilo 115 občanů, t.j. 10,44 %

TJ Slavoj Husinec
se uskuteční v pondělí 26. října 
2020 od 18.00 hodin ve 2. patře 
MěÚ v Husinci.

„Všichni na jednom jevišti ve-
likého světa stojíme a coko-
liv se tu koná, všech se týče.“   
(J. A. Komenský)
Město Husinec Vás všechny zve 
na akci, která proběhne v upo-
mínku letošního 350. výročí 
úmrtí našeho nejslavnějšího 
pedagoga a myslitele Jana Amo-
se Komenského. 19. 11. 2020  
v 18 h bude uspořádáno veřejné 
čtení z Komenského velkolepého 
a stále aktuálního díla „Všeobec-
ná porada o nápravě věcí lid-
ských“ a uskuteční se v příjemně 
upravených prostorech Sboru 
Církve bratrské v Husinci. Čtení 
citátů ze 7 oblastí společenského 

života budou provázet hudebním 
vystoupením žáci husinecké po-
bočky vlachovobřezské základní 
umělecké školy. Součástí akce 
bude vernisáž výstavy krátkých 
příběhů našich husineckých spo-
luobčanů, kteří napsali o tom, 
co dobrého je v životě potkalo. 
A aby toho nebylo málo, připojí 
se svou výstavou i Základní škola 
M. J. Husa v Husinci, která slaví 
70. výročí svého založení.
Výstavy bude možné zhlédnout 
ještě do 25. 10. 2020 v Církvi 
bratrské a poté budou k prohléd-
nutí v prostorech Městkého úřa-
du Husinec.
Věra Linzmajerová

VÝROCÍ JANA AMOSE KOMENSKÉHO

VALNÁ HROMADA

Novým senátorem pro obvod 
Strakonice, do kterého spadá i 
Husinec, se po druhém kole stá-
vá MUDr. Tomáš Fiala.

NOVÝ SENÁTOR

TIP NA RECEPT
Zelí s řepou
na jednu velkou zavařovací skle-
nici (3 – 4l)

2 větší hlávky bílého zelí
4 střední červené řepy
3 cibule (nemusí být)
½ lžičky celého fenyklu
3 lžíce nerafinované sol
zelené rostliny, které kolem 
vás ještě rostou (kopr, jitrocel,  
pažitka, petrželka, potočnice 
lékařská, nať mrkve,, nať čer-
vené řepy, listy lichořeřišnice 
atd.)
Postup:
Zelí najemno nakrouháme.
Řepu nastrouháme nahrubo.
Cibuli nakrájíme na jemné půl 
měsíčky.
Vše promícháme se solí, fe-
nyklem a kdo chce tak zelenými 
natěmi. 
Jakmile nám zelenina pustí šťávu 
a zelí takzvaně zavadne,  dáváme 
do sklenice.
Naplníme až po okraj a zatížíme 
jinou sklenicí, která nám na těs-
no prochází otvorem. Pomyslné 
závaží, stlačuje zeleninu a vy-
mačkává šťávu. Šťáva musí stále 
vytékat, nebo dosahovat až po 
okraj zavařovačky. Pokud se sta-
ne, že nám šťáva vykvasí více a 
zelenina další nepouští, svaříme 
vodu se solí a studený nálev při-
dáme.
Necháváme kvasit při pokojové 
teplotě 7 dní. Pak rozdělíme do 
menších sklenic a skladujeme  
v lednici nebo sklepě. Zelenina 
vydrží celou zimu.

Všichni jsme se teď ocitli v dost 
zvláštní situaci, na některé akce 
můžeme jen omezeně, s rouška-
mi na nose a puse, nemůžeme se 
běžně setkávat, a tak v Krizovém 
centru vzniknul nápad, poslat 
Vám něco ke čtení. 
Máme za sebou bezesporu inten-
zivní zážitek. I když si to mnozí z 
nás nepřipouštíme, koronavirus 
nás významně ovlivnil. Spousta 
firem zavřela, mnoho lidí při-
šlo o práci, řada lidí onemoc-
něla. Virus s označením SARS-
-COV-2 není sice běžná chřipka, 
jak se mnohým z počátku zdálo, 
ale také to není virus, kterému 
podlehne celé lidstvo. O několik 
týdnů od vypuknutí první vlny 
epidemie jsme si potvrdili, že je 
třeba mít před tímto virem re-
spekt. Zároveň to znamená, že 
není třeba propadat depresi či 
panice. Obzvláště v případě, kdy 
budeme dbát na hygienu a své 
fyzické i duševní zdraví. 
Jak tuto těžkou dobu zvládnout:
• Najděte si jeden nebo dva 
důvěryhodné zdroje informací 
a ostatní vypusťte. Zároveň si 
naordinujte na některý den me-

diální dietu, odpojte se od moni-
torování situace ve Vašem praco-
višti, v ČR i ve světě. Podstatné 
věci Vám určitě neutečou. 
• Síly vydrží déle, když je 
doplňujete. Během volného času 
si odpočiňte, koukněte na film, 
sportujte nebo si dopřejte spá-
nek. 
• Umývejte si ruce mýdlem 
nebo používejte antibakteriální 
gel.  
• Při kýchání si zakrývejte 
nos a ústa kapesníkem. 
• Vyhýbejte se velkému 
uskupení lidí a udržujte si bez-
pečný odstup
Pokud si chcete o této těžké době 
popovídat či řešíte ve svém živo-
tě zátěžovou situaci, na kterou 
Vám docházejí síly, neváhejte nás 
kontaktovat. 
Za tým Krizového centra 

Mgr. Michaela Hájková
sociální pracovník Krizového cen-
tra - centra pomoci rodině a dě-
tem
Velké nám. 14, 313 01 Prachatice
Mob. 736 213 002 
(Krizové centrum)

V pondělí 16. 11. 2020 bude 
městem procházet kominík pan 
František Regál. Jeho služby si 
můžete objednat na telefomnu 
388 331 101.
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