
Dostihl nás 
konec léta, za-
čátek školních 
povinností a po-
malu i bilanco-
vání celého roku 
2017. Poslední 
významné akce 
byly kulturního 
rázu – Křeslo 
pro hosta, Na-
plechfest, Stra-

šidelná stezka, ale chci se i 
ohlédnout za nejvýznamnější 
kulturní akcí roku, která nám 
přináší radost i zážitky, a kte-
rou nám mnozí i závidí a to je 
Husfest. Poděkování patří všem, 
kteří se podílí na zajištění a or-
ganizaci této akce, ale především 
členům kulturní komise v čele 
s Ondrou Babkou. Ten se nyní 
vydává na průzkum velké poli-
tiky, kandiduje do Poslanecké 
sněmovny ČR a já mu přeji 
úspěch, zdravý rozum, velkou 
dávku lidskosti a hlavně, aby mu 
jeho mladé síly neubývaly. Jsem 
přesvědčena o jeho lidských i 
intelektuálních kvalitách a vy-
sokém morálním kreditu. Ondra  
v případě úspěchu Husinec a jeho 
kulturní dění určitě nikdy neo-
pustí. 

Chtěla bych se vrátit i k ekono-
mické stránce Husfestu a Huso-
vých oslav. Máme již poměrně 
stabilní zázemí v našich spon-
zorech, kteří vnímají podporu 
oslav jako příležitost ke zviditel-
nění, ale ctí i historický význam 
oslav Mistra Jana Husa a za to 
patří velké díky. Zde jsou kon-
krétní čísla. Příspěvky od spon-
zorů a partnerů byly cca 450 000 
Kč. Na vstupném se vybralo 250 
000 Kč. Náklady na Husfest byly  
600 000 Kč a na Husovy oslavy 
200 000 Kč. Z uvedeného vy-
plývá, že náklady z rozpočtu 
města byly cca 100 000 Kč.

Na závěr ještě jedna dobrá 
zpráva. Získat vstupenku do di-
vadla Járy Cimrmana v Praze je 
malý zázrak. Nám se opět podařil 
zázrak veliký. Po vystoupení di-
vadla v roce 2016 se k nám vrátí 
jedinečný a vyjímečný soubor 
ještě jednou, a to s divadelním 
kusem Záskok. Máme se na co 
těšit, máme před sebou nezapo-
menutelný závěr kulturního roku 
2017 v Husinci.

Sloupek
starostky

Ludmila Pánková
starostka
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Úvodník šéfredaktora
Milan Zíka, šéfredaktor

Tak nám naplno vypuklo před-
volbí. Prohlášení a programy, 
obviňování, vysvětlování, do-
plňování. Možnosti politiky se 
teď ukazují naplno. Platí jiná 
měřítka: Co by byla v normál-
ním čase podpásovka, je teď 
regulérní prostředek. A naopak. 
Trochu to připomíná válečný 
stav – platí jiná pravidla, slova 
mají jiný význam, než v čase 
míru. Jsou povoleny netradiční 
chvaty a postupy. My jako voliči 
(nejsme-li skalními příznivci ně-
jaké strany až za její nebo svůj 
hrob) v tom plaveme. Někdy i 
máme pocit, že už víme, koho 
tedy ano a koho určitě ne, když 
tu se objeví nový názor, nový 
výklad a pohled a klad je obrácen 
v zápor nebo aspoň v nejistotu. 
Někdo z nás slyší na rázná slo-
va; potřebuje vůdce. (Tam hrozí 
jednostranný pohled a „pochod 

přes mrtvoly). Jiného osloví 
schopnost dialogu, domluvy a 
nalezení shody. (To zase vypadá 
jako názorová nevyhraněnost a 
nečitelnost.) 

Jsme různí a proto volíme 
různě. Měli bychom ale mít na 
paměti, že ty boje a debaty jsou 
z velké většiny jen divadlo. Už 
mnoho, mnoho let si strany 
(i jednotliví politici) nedělají 
volební kampaně samy, ale na-
jímají si na ně PR agentury. Je 
to smutné z několika důvodů: 1) 
strany ztratily schopnost prez-
entovat se samy – musí jim to 
někdo vymyslet 2) může se stát, 
že program není programem, 
ale pouze soupisem nedostatků 
soupeřů nebo všeobecných prob-
lémů 3) stojí to opravdu hodně 
peněz, takže úspěch může sk-
lidit ten, kdo na něj má a kdo si 
ho zaplatí – ne ten, kdo má do-
bré kandidáty a dobrý program.  
Z programu a kandidátů se bohu-

žel stalo klasické zboží – nezáleží 
na kvalitě, ale na způsobu nabíd-
ky a na obalu… Prostě není nám 
nabízen kandidát (jednotlivec, 
strana – to je jedno), ale pou-
ze mediální obraz! Je to vlast-
ně podle pravidel volného trhu 
– soutěží se o zákazníka. Takže  
v pořádku. Jenže pokud vy-
bereme špatné „zboží“ ve vol-
bách, je reklamace mnohem ob-
tížnější a nezřídka je vyřízena až 
dalšími volbami. A to není dobré.

Nemám pro vás návod, koho 
vybrat. Každý sám musí posou-
dit, komu věří (nebo aspoň chce 
věřit). Za kým jsou vidět vyřešené 
věci a za kým nevyřešené prob-
lémy. Jaké měl kdo možnosti 
a jak s nimi naložil. Kdo ste-
jně mluví i jedná a u koho je to 
rozdíl. S kým byste vy osobně šli 
třeba do společné firmy a s kým 
ani náhodou. Jak kdo ctí zákony, 
soupeře a dobré mravy. Ještě se 
možná leccos dozvíme.

Eva Zemanová, ředitelka

Milí žáci, vážení rodiče,
Léto je za námi a čeká nás 

nový školní rok 2017/2018.   
V minulých letech se ve škole 
udělalo mnohé. Z nejzásadně-
jších počinů připomínám rekon-
strukci elektro a vodoinstalace, 
novou tvář získala školní druži-
na, školní jídelna.  Z důvodů bez-
pečnosti došlo o prázdninách  k 
výměně zábradlí na chodbách 
ZŠ.  V mateřské škole proběhla 
částečná výměna osvětlení, vy-
malování tříd a zároveň bylo vy-
budováno nové sociální zařízení 
v přízemí objektu (vedle vcho-
du do MŠ). Tyto a mnohé další 
aktivity probíhají ve spolupráci  
s Městem Husinec.

Díky projektům  se škola vy-
bavila novými pomůckami na 
přírodovědné předměty, z jiného 
projektu je financována personál-
ní podpora v MŠ (chůva) a ZŠ 
(spec. pedagog). Projekt „Ovoce 
do škol“ jsme  rozšířili o nabídku 
„Mléko do škol“  - nově platí pro 
žáky I. i II. stupně. Školní jídelna 
opět nabízí možnost zakoupení 
dopolední svačiny (bližší info u 
vedoucí školní jídelny).

Pokračuje spolupráce s DDM 
Prachatice. Žáci tak opět budou 
moci využít nabídku kroužků 

na naší škole (v ZŠ např. spor-
tovní hry, volejbal, judo…., v 
MŠ pískání na flétnu  aj.). Kromě 
tradičních zájmových kroužků 
mohou žáci navštěvovat škol-
ní soubor mažoretek „Minima“.  
Mažoretky reprezentují naši ško-
lu druhým rokem, mají za sebou 
již několik vystoupení (ve Vi-
mperku, v Husinci, v Pěčnově), 
zkusily si i účast v republikové 
soutěži.  V tomto ohledu patří 
velký dík rodičům, kteří naše 
malé mažoretky v aktivitách pod-
porují. Nově škola nabízí kro-
užek počítačová grafika-komiks. 
V rámci akce Barevný volejbal 
budeme spolupracovat s  trenérem 
mládeže Jihostroj České Budějo-
vice.

Stejně jako v loňském roce se 
škola bude zapojovat do testování 
, ať už povinného výběrového 
zjišťování výsledků žáků, nebo 
do nepovinného (ale pro nás 
tradičního) Kalibra.  Je důležité 
mít srovnání, jak si škola stojí  
v rámci ostatních základních 
škol. Zatím výsledky testování 
vycházejících žáků vždy potvrdi-
ly, že jsou naši žáci připraveni pro 
vstup na další školu srovnatelně  
s ostatními školami. 

Přeji všem šťastné vykročení 
do nového školního roku 
2017/2018. 

Z naší husinecké školy Další ročník
běhu pro zdraví
Václav Heinzl, radní

Město   Husinec ve spoluprá-
ci s dalšími místními organi-
zacemi  připravuje již tradiční 
podzimní  BĚH PRO ZDRAVÍ 
A RADOST. V sobotu 30. září  
od 14 hodin budou připraveny  
různé délky tratí  pro všechny 
věkové kategorie v přírodním 
areálu na Ostrovci v Husinci. 
Snahou pořadatelů je dokázat, 
že běh není jen závodem vys-
oce trénovaných sportovců, ale 
společenskou událostí v du-
chu zdravého způsobu života, 
kterého se může účastnit kdoko-
liv. Budou připraveny věcné 
ceny, medaile i sladkosti.

Martina Zíková

Od čtvrtka 21. září se opět 
rozbíhá relaxačně - posilovací 
cvičení s prvky jógy ve Strun-
kovicích n. Bl. Zájemci se mo-
hou hlásit na telefonu 776 321 
638. Cena lekce je 50,- Kč, po 
domluvě je možný i (zdarma) 
odvoz do Strunkovic.                       

Relaxačně posilovací 
cvičení
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Rada města na svých jednáních konaných v červenci a srpnu

schválila:
• žádost o povolení kácení a ořezání stromů - SBD Husinec
• žádost o opravu nebo výměnu kotle v č. p. 2
• nutnou opravu havarijního stavu vodovodní přípojky - Husova ul.
• zveřejnění záměru pronájmu zahrádky
• výsledek výběrového řízení na akci „chodník podél domu č. p. 126“- firma STAVIMPERK,  

U sloupu 19, Vimperk
• rozpočtové opatření č. 3
• roční účetní uzávěrku a rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ

projednala:
• vyúčtování kulturních akcí
• stížnost na špatnou viditelnost při výjezdu z Husovy ulice (u kravína)

Informace z jednání rady města

Sbor pro občanské záležitos-
ti MěÚ Husinec připravuje pro 
naše seniory podzimní výlet. 
Trocha historie určitě nikoho 
nezabije a proto se tentokrát 
podíváme na Chodsko, kde si 
připomeneme historii dávných 
ochránců našich hranic. Po-
jedeme do Domažlic, kde se nej-
dříve posilníme a máme možnost 
navštívit muzeum Chodska 
a Domažlickou věž. Hned u 
Domažlic je Újezd s možností 
prohlídky rodného statku Jana 
Sladkého Koziny. Nad Újezdem 
se tyčí kopec Hrádek se sochou 
Koziny  a psa (ochránce hranic) 
v nadživotní velikosti. Pokud 
bude čas pojedeme ještě do 
Klenčí pod Čerchovem (muze-
um J.Š.Baara) nebo na Vyhlídky 
(socha J.Š.Baara). Nikde se nej-
de daleko pěšky. Termín: 26. 9.

Pokud jste nedostali pozvánku 
do schránky, vězte,  že to není 
úmyslně, ale opravdu nevím, 
kdo je  již ve starobním důcho-
du. Máte možnost se přihlásit 
na matrice MěÚ, tel.388331101 
nebo 777972018 a to do 22. 9.

Těším se na vás, snad vyjde 
počasí.                   Eva Grunská

Uvádíme 70.,75.,80., 85.výročí narození-od 90ti již každý rok.

Životní výročí v době od 15. 9. 2017 do 15. 10. 2017 oslaví:

Václav KOVÁŘ, Husova 261, Husinec
Anna  KOSMATOVÁ, Kostnická 242, Husinec

Oslavencům srdečně blahopřejeme!

Společenská kronika

Iva Bernardová, matrikářka

www.facebook.com/mestohusinec

Pozvánka pro 
seniory

Ve dnech 20.-21.října 2017 se uskuteční volby do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky. Volební místnost je otevře-
na v pátek 20. října od 14.00 do 22.00 hodin, v sobotu 21. října od 
8.00 do 14.00 hodin. Zúčastnit se mohou voliči, státní občané České 
republiky, kteří alespoň ve druhý den voleb dosáhnou věku 18 let a 
mají trvalý pobyt v obci Husinec, Výrov a Horouty. Volební míst-
nost se nachází ve dvoře Městského úřadu Husinec proti vchodu do 
knihovny. 
Při volbách se každý volič prokáže platným průkazem totožnosti 
(občanský průkaz, cestovní pas). Nejpozději 3 dny před volbami 
občané obdrží hlasovací lístky. Pokud občan lístky neobdrží, případ-
ně ztratí nebo budou lístky poškozeny, dostane nové lístky ve voleb-
ní místnosti.
Při volbách je možno využít ze závažných důvodů, zejména zdravot-
ních, hlasování do přenosné volební schránky. Tento požadavek 
můžete ohlásit předem na tel. 388 331 101 nebo přímo ve dnech 
voleb paní Bernardové nebo na tel. 777 972 018.

Oddíl kopané TJ Slavoj Husi-
nec pořádá na místním fotba-
lovém hřišti v pátek 22. září od 
16:30 hod. nábor nových žáčků. 
Všichni zájemci si budou moci 
prohlédnout sportovní areál a za-
trénovat s malými fotbalisty za 
přihlížení svých rodičů. Budou 
připraveny různé fotbalové 
pomůcky pro tréninky mládeže 
pod vedením trenérů J. Nováka 
a P. Majera.
  Václav Heinzl, předseda oddílu

Nábor malých fotbalistů

INFORMACE K VOLBÁM DO POSLANECKÉ 
SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

Je nám nesmírnou ctí, že  
ansámbl ŽDJC poruší své pra- 
vidlo, podle kterého navštěvu-
jí menší štace vždy s dvoule-
tou přestávkou a po loňském 
uvedení hry České nebe k nám 
zavítají i letos. Tentokrát se 
můžeme těšit na jednu z nej- 
lepších her autorského tria Cim-
rman - Svěrák - Smoljak, a to na 
hru Záskok. Představení se us-
kuteční v pátek 20. října v 19:00. 
Vstupenky bude možno zakoupit 
v pátek 22. září od 8:00 na MěÚ 
a pokud nějaké zbudou, spustí se 
v 10:00 online předprodej. Počet 
vstupenek bude omezen počtem 

5 ks na osobu. 

V pondělí  23. října bude 
na MěÚ zahájena výstava  
Půlstoletí s Cimrmanem, která 
seznámí návštěvníky s historií 
tohoto výjimečného souboru 
a také za pomoci vystavených 
předmětů představí osobu Járy 
Cirmana v širokém spektru jeho 
zájmů: Cimrman učitel, cestova-
tel a vynálezce. Nenechte si ujít  
jedinečnou příležitost spatřit na 
vlastní oči předměty z pozůstalo-
sti největšího Čecha. Výstava 
potrvá do 17. listopadu.
     Ondřej Babka, Jaroslav Maryška

Divadlo Járy Cimrmana opět v Husinci

www.husinec.cz


