
HUSINECKÝ ZPRAVODAJ

ČÍSLO 83 Výtisk zdarma

V srpnu nebylo dohromady o čem psát – nejdůležitější věci z oslav se 
vešly do červencového čísla a ani obecní rada ani zastupitelstvo nejednaly. 
Z toho, co se kolem nás nového děje, je nejvíc viditelný postup prací na 
nové fotbalové tribuně. Těžko se pak sestavuje zpravodaj, když zprávy 
nejsou. To se u nás opravdu nic neděje? V showbyznysu platí taková 
zásada, že o kom se dlouho nemluví, jakoby neexistoval. Na tom je 
mimochodem založeno fungování bulvárního tisku – neustále připomínat 
postavy a postavičky ze všemožných oblastí – nejen kultury, „kultury“, 
byznysu, politiky a sportu. Někomu z připomínaných to leze na nervy, 
někdo se tím vychytrale zadarmo a bezpracně nelogicky drží na 
nezaslouženém výsluní. O výsluní v našem zpravodaji zřejmě nikdo 
nestojí. Nikdo nic zajímavého neví, nedělá, nechce se připomenout; 
neexistují tu spolky, sport, kultura, nemáme žádnou historii………Každý si 
má sice hledět především svého a skromnost samozřejmě šlechtí, ale 
umět o sobě dát vědět je taky třeba. Zpravodaj vzniknul se záměrem 
informovat a já se nemůžu zbavit pocitu, že by v něm těch informací 
mohlo být víc. Milan Zíka

Rada obce na svých jednání dne   24.08. a 14.09.2005:  
Schválila:

• zakoupení sítí pro fotbal.oddíl – 3 tis.Kč
• založení webových stránek obce – 20 tis.
• zařazení opravy kanalizace u hotelu do rozpočtových změn
• nutnou opravu střechy v kulturním domě – cca 200 tis.Kč
• nákup nové radlice na sníh k multikáře – 70 tis. Kč
• umístění včelína na parc.č.983 – p.Větrovec
• pronájem KD – maturitní ples 10.02.05
• vyjádření k přístavbě výrobní haly – firma Otherm
• složení  výběrové  komise  na  akci  „rekonstrukce  OÚ,knihovny  a 

komunitní centrum Husinec“
• uvolnění  mimořádné  finanční  pomoci  pro  fotbalový  oddíl  žáků  TJ 

Slavoj-10 tis.Kč
• souhlas se změnou uložení plynové přípojky – firma Reischel
• ukončení pronájmu nebyt.prostor v čp.2 – Junák – k 1.9.2005-09-22
• proplacení  částky  1.500,-Kč  –  Husovy  oslavy,  pěvecký  soubor 

Přátelství
• podání žádosti na dotaci na přípravu činnosti „komunitního centra“

Vzala na vědomí
• informaci o vyřizování reklamace – domy v Luční ulici
• dluh za pronájem nebyt.rpostor v čp.43-p.Walter, 7 tis.Kč-nedobytná 

pohledávka
Projednala

• nabídku  firmy  F.Otava  Elektroniks-odvoz  nebezpečného  odpadu  – 
bude vyžádána licence

• předání vedení kroniky obce pí.Martině Pechové – zajistí p.Pauch a 
Slavíček



• žádost občanů Žižkovy ul. o opravu schodů a možnost rozšíření pro 
nájezd kočárků a kol (ulička) – budou zjištěny možnosti z hlediska 
ochrany bezpečnosti provozu

Předkládá
Zastupitelstvu obce:

• žádost vlastníků domu č.p.224 o odkoupení pozemku parc.č.487/7 
na základě zveřejněného záměru prodeje

• žádost  p.Františka  Raušera  o  odkoupení  části  pozemku 
parc.č.977/40 a 977/1-Kněžnice

Aktuální dění v     obci  
• probíhá  výběrové  řízení  na  dodavatele  na  rekonstrukci  budovy 

radnice a knihovny – mimo jiné by zde mělo vzniknout víceúčelové 
kulturní a sociální zařízení pro všechny věkové kategorie, veřejné 
WC a prostory pro komerční prezentaci, součástí je i úprava dvora 
obecního úřadu

• 25.9.05 bude započata  obnova lávky „Černý  most“,  součástí  je  i 
rekonstrukce přístupových komunikací

• pod hřbitovem a v Jeronýmově ulici ( u Ježků, č.p.125) byly osazeny 
čtyři nové stožáry pouličního osvětlení

• kanalizace ve Výrově – probíhá schvalovací proces přiznání dotace

V Husinci č.p.281 – cesta k cihelně – je otevřen nový obchod ZOO potřeby 
( krmiva a potřeby pro zvířata).

Tady si můžete  přečíst další dokument, další proslov, který zazněl na 
letošních Husových oslavách – jednak pro připomenutí tehdejší atmosféry, 
jednak proto, že jste ho všichni nemohli slyšet:

Vážený pane prezidente, vážení hosté, vážení spoluobčané,dovolte 
mi, abych Vás srdečně pozdravil jménem Občanského sdružení Mistra Jana 
z Husince i jménem svým. 

Rád bych vaši pozornost obrátil k následujícím deseti rokům. K času, 
který zbývá do šestistého výročí Husova upálení. Tuto dobu chceme využít 
k vybudování nového, moderního „Muzea mistra Jana z Husince“ na místě 
jeho rodného domu. 

Dlouho jsem hledal symbol pro toto období. 
Bude to doba hledání  a objevování  historických  „KOŘENŮ“ Husova 

života a díla? Kdo jste někdy zkusili vykopat a prozkoumat kořen, zjistili 
jste, že o něm víte téměř vše: jakou má barvu, jak voní, jak je pevný. 
Jenomže tím zkoumáním se z živého kořene stal jen mrtvý  kus dřeva.

Bude  to  doba  hledání  „POKLADŮ“  skrytých  v  Husově  životě  a 
odkazu? Dobře víte, že ten, kdo má poklad, musí ho bedlivě střežit, dát ho 
do trezoru, do banky. Náš nejcennější poklad je ukryt za dveřmi se sedmi 
zámky v katedrále sv. Víta. Jan Hus by jistě nechtěl, abychom jej měli za 
takový dobře ukrytý a střežený poklad. 

Nakonec mi pomohl verš z knihy Genesis 26:18 
„Izák znovu kopal studně, které vykopali za dnů jeho otce Abrahama 

a které po Abrahamově smrti Pelištejci zasypali. Pojmenoval je stejně jako 
jeho otec“. 



Nazvěme tedy  toto  období  časem kopání  studní.  Časem „OBNOVY 
PRAMENŮ“. Neptejme se: „Kdo a proč tyto studny v minulosti zasypal?“ 
Máme před sebou deset let na to, abychom znovu objevili: 

pramen ZEMĚ, ze které Hus vyšel,
pramen PŘEDKŮ, na které navázal,
pramen VÍRY, o kterou se opíral,
pramen LÁSKY, kterou žil i
pramen PRAVDY, kterou poznal, hlásal a hájil. 
K této obnově chceme vyzvat širokou odbornou i laickou věřejnost. Ať 

se toto místo stane takovým pramenem, ke kterému může každý přijít a 
každý z něj  může načerpat. Dokažme nejprve sami sobě, že dobře známe 
svoje prameny a že z těchto pramenů dodnes umíme čerpat. A nabídněme 
i Evropě a světu okolo nás džbán křišťálové vody z tohoto husineckého 
pramene.

Děkuji Vám za pozornost..
Petr Tesárek – předseda O.S.M.J.z Husince

Dne 16.9.2005 starosta obce pan Ludvík Friedberger převzal z rukou pana 
Lubomíra Zaorálka, předsedy PS Parlamentu ČR,dekret o přidělení 
městského praporu.

Společenská kronika (uvádíme 70.,75.,80.výročí narození-od 80ti 
již každý rok)

Životní výročí v     době od 13.08. do 23.10.2005 oslavili a oslaví:  
15.8. Marie  PĚSTOVÁ
18.8. Marie  NEUŽILOVÁ
21.8. Bohdana HESOVÁ
28.8. Karel  KLÁTIL
2.9. Marie  SCHÖNBAUEROVÁ
3.9. Maxmilian  FRIEDBERGER
8.9. Irena  ŠRÁMKOVÁ
12.9. Vlastislava  VERUŇKOVÁ
26.9. František  JORDÁK
3.10. František  BOŠKA
11.10.Žofie  MIKOLÁŠOVÁ
16.10.Antonín  SLÍPKA
21.10.  Alžběta  PADRÁKOVÁ
22.10.  Ludmila  PETRÁŠKOVÁ
Všem jubilantům blahopřejeme!

V pátek 9.září 2005 oslavili v rodinném kruhu  DIAMANTOVOU  SVATBU 
(60 let společného života) manželé Ladislav a Anna FUCHSOVI, Husinec, 
Poděbradova 168. K tomuto krásnému jubileu jim přišel popřát starosta 
obce  Ludvík  Friedberger  a  předsedkyně  SPOZ  Marie  Neužilová.

Blahopřejeme!

Noví občánci naší obce
Dominik  MRKÁČEK, nar. 22.08.2005, Husinec, Husova 18
Nina  ČAJANOVÁ, nar.25.08.2005, Husinec, Kostnická 276



Na středu  10.října  2005  připravuje  SPOZ VÍTÁNÍ  OBČÁNKŮ.  Přivítáme 
Martina Balcera, Maxima Košinu a Annu Zíkovou.

Pozvánka na sborový festival
Ve Vlachově Březí a okolí proběhne ve dnech 7.-9.10.2005 6. ročník 

Mezinárodního  sborového  festivalu  hudebního  romantismu.  Loni   se 
poprvé jeden z koncertů uskutečnil u nás v Husinci – v modlitebně Církve 
bratrské.  Kromě  skladeb  věnovaných  Janu  Husovi  a  jeho  odkazu  tam 
tenkrát zněl i jazz.

Letos Husinec hostí koncerty dva: v pátek 7.10. od 18.00 v kostele 
povýšení Sv. Kříže „Koncert k poctě M.J.Husa“ a v sobotu 8.10. od 19.00 
v modlitebně Církve bratrské „Večer české sborové tvorby“. 

První  z koncertů  bude  v mnoha  ohledech  výjimečný:  představí  se 
v něm profesionální 45 členný pěvecký sbor VOX IUVENALIS z Brna řízený 
Mgr. Janem Ocetkem, který přednese tři rozměrnější skladby. Dvě z nich 
jsou díly žijících českých autorů. Skladba „Vesperae in festo“ Petra Ebena 
je meditací na rok 1968. Autorem skladby „Tři fresky pro smíšený a dětský 
(nebo ženský) sbor, varhany a bicí na slova staré české poezie“ je písecký 
rodák  Miroslav  Kubička,  profesor  skladby  a  hudební  teorie  na  pražské 
konzervatoři. První freska zpracovává nejstarší české duchovní písně z 10. 
století. Druhá je ispirována vánoční koledou – zprávou o narození Krista. 
Dramatická  třetí  freska  je  zpracováním  autentických  emocionálních 
ohlasů na upálení mistra Jana Husa. Kromě  smíšeného sboru a varhan 
(Jiří Lifka) se na tomto koncertě představí řada bicích nástrojů, které jsou 
k vidění  zřídka  i  ve  stotisícových  městech,  natožpak  u  nás  v Husinci: 
závěsné  tyčové  zvony,  celesta,  tam tam (vše  zapůjčeno  z Jihočeského 
divadla Č. Budějovice) a čtveřice tympánů (ty zapůjčila Česká filharmonie 
Praha!). Obsluhovat je budou žáci profesora  hry na bicí nástroje pražské 
konzervatoře Milana Adamce (rodáka z V. Březí) – Pravoslava Černá, Pavel 
Linhart a Marian Jungvirt.

Dále chtějí svou osobní účastí na koncertě vyjádřit Janu Husovi úctu 
autor „Tří fresek“ Miroslav Kubička, spisovatelka Eva Kantůrková (autorka 
románu  „Jan  Hus“)  a  Zdeněk  Mahler  –  jeden  z nejpopulárnějších 
hudebních historiků a publicistů, autor řady knih a scénářů.

Zájemcům doporučujeme přijít včas – o koncert je už teď velký zájem 
mezi členy ostatních pěveckých sborů.

Na  koncertě  v modlitebně  Církve  bratrské  se  představí  Pražské 
mužské sbory, Rezonance V. Březí a Slavík Pacov.

Na všechny koncerty je jednotné vstupné 60Kč, vstupenky je možné 
koupit v předprodeji v informačním centru ve V. Březí (388 320 055).

Za pořadatele Milan Zíka
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