
HUSINECKÝ ZPRAVODAJ

Číslo 84 Výtisk zdarma

Sledování  sporu o  vykonavatele  funkce ministra zdravotnictví  mi  znovu 
připomnělo,  jak  málo  politiků   si  je  vědomo,  že  politika  je  služba. 
Především služba, dosti dobře placená z peněz nás všech. Máte pocit, že 
máme dobré  sloužící?  Kolik  z Vás  by  si  lidi  s takovým chováním vzalo 
k sobě do firmy (nebo třeba do podnájmu)? Připomněla se mi okřídlená 
věta „interpelujte na svého poslance“. Je to třeba. Žijí (si) v jiném světě. 
Zdá se, že jim ten náš reálný uniká. Připomeňme jim ho. Kdyby to udělalo 
dost z nás najednou……………….. Milan Zíka

Rada obce na svém jednání dne 06.10.2005
Schválila

• pronájem bytu v č.p.43 (po p.Neužilové) – manželé Touškovi
• uvolněné  byty   v č.p.43  a  v č.p.93   budou  obsazeny  podle  data 

došlých žádostí
• přeložení  kanalizace  na  parc.č.81/1  –  manželé  Velkovi  .  rada 

souhlasí s přeložením na vlastní náklady
• umístění kontejneru na odpad ze zahrad – sídliště, sobota – neděle
• dodatek ke smlouvě s MěÚ Prachatice na dobu neurčitou, (vyřizování 

přestupků)
vzala na vědomí

• výroční zprávu ZŠ Husinec
• informaci o zvýšení platby za plyn – od 01.10.2005

předkládá zastupitelstvu obce
• žádost o povolení vedení přípojky NN v chodníku před č.p.79-83
• žádost SÚS – darování pozemků pod komunikacemi

V pondělí 31.10.2005  od 18.00 hodin se ve školní jídelně sejde ke svému 
jednání  zastupitelstvo  obce.  Hlavním bodem programu jsou  rozpočtové 
změny,  dále  prodeje  pozemků a  další.  Všechna  zasedání  zastupitelstva 
jsou veřejná!

Nový školní rok je v     plném proudu  
Máme  za  sebou  začátek  nového  školního  roku  2005/2006  a 

především období neustálého hledání, sbírání zkušeností a nepřetržitých 
změn zákonů a předpisů díky platnosti nového školského zákona. Přitom 
však  nesmí  utrpět  hlavní  poslání  školy,  tzn.  výchova   a  vzdělávání. 
Samozřejmě nás těší pozitivní ohlas a hodnocení práce školy jako celku, 
které vyjádřili rodiče prostřednictvím komplexní evaluační služby „Kalibro“, 
za které opravdu upřímně děkujeme. Je to pro nás skutečnost motivační a 
zároveň zavazující pro příští léta.

A teď k představě o činnosti školy v tomto školním roce. Stejně jako 
v minulých letech se zaměříme na kvalitní vzdělávací a výchovnou práci 
školy, kterou by měla podpořit aktivní účast učitelů na cizích i vlastních 
akcích  dalšího  vzdělávání  pedagogických  pracovníků,  stejně  jako  Váš 
zájem a vstřícná účast a spolupráce se školou. Abychom měli nezávislé 
porovnání výsledků naší práce s dalšími školami v ČR, opět jsme zakoupili 
tzv.komplexní  evaluační  službu společnosti  „Kalibro“,  která  průběžně ve 



školním roce zhodnotí práci nejen pedagogických pracovníků školy, ale i 
žáků od 5.do 9.ročníku. O tom Vás budeme průběžně informovat, stejně 
jako v minulých letech.

Konat  se  bude  již  osvědčená  řada  akcí  školy  tak,  jak  je  znáte 
z minulých  let  a  v letošním  roce  přidáme  ještě  něco  navíc,  neboť 
v listopadu vzpomeneme 450 let  školství  v Husinci  a 55.výročí  otevření 
stávající budovy školy.

Proměna  školy  se  nedá  realizovat  bez  aktivní  spolupráce  všech 
účastníků výchovně vzdělávacího procesu-tedy učitelů, žáků a jejich rodin. 
Dovolte  mi proto,  abych vyjádřil  naději,  že  se  nám podaří  zase udělat 
alespoň malý krůček vpřed směrem k tomuto dlouhodobému a v současné 
době náročnému cíli. Mgr.Václav Kuneš

Škola – rodinné stříbro Husince. Dvě výročí školy v     listopadu.  
Husinec  je  v celé  České  republice  známý  širokému  okruhu 

návštěvníků jako rodiště Mistra Jana Husa a místo každoročních Husových 
oslav. Ovšem Husinec se také může pochlubit i starou kronikářskou tradicí, 
která  předkládá  i  nejstarší  písemný doklad  o  existenci  školy  v Husinci. 
Konkrétně se jedná o rok 1555; v letošním roce navíc slavíme i 55.výročí 
postavení stávající budovy školy. Dá se říci, že v současnosti škola právem 
patří k rodinnému stříbru obce Husinec.

Za  tuto  dobu  se  událo  v husinecké  škole  mnoho  zajímavého, 
inspirujícího i převratného. Vystřídala se zde řada učitelů a ještě více žáků, 
kteří se naučili dívat na svět jinýma očima nejen nabytým vzděláním, ale i 
poznáním dalších činností praktického charakteru – hudby, dramatických i 
sportovních dovedností  či  výtvarného projevu. Člověk, kterému je dána 
šance rozvíjet své možnosti myšlení, vyjadřování a další schopnosti, stává 
se  chápavým a  tolerantním  jedincem a  to  jej  provází  celý  život.  Děti 
z husinecké školy tuto šanci tuto šanci vždy měly a mají. Važme si toho a 
popřejme škole – vážené jubilantce -  mnoho štěstí, trpělivosti a energie 
do dalších let a především co nejvíce nadaných a pilných žáků.

Obě výročí, 450 let školství v Husinci a 55.výročí otevření stávající 
budovy  školy,  oslaví  žáci  řadou  soutěží,  výstavou  výtvarných  prací, 
setkáním učitelů a slavnostní akademií, která se bude konat 25.listopadu 
2005 od 16.00 v tělocvičně školy.

Srdečně Vás všech na tuto akci zveme. Mgr.Václav Kuneš

Knihovna
Začátkem  října  proběhla  v naší  knihovně  akce  zvaná  TÝDEN 

KNIHOVEN, které se v naší obci zúčastnilo cca 140 lidí (převážně dětí 1.-
4.třídy  ZŠ).  Jako  každý  rok  i  letos  se  knihovna  přihlásila  do  soutěže 
nazvané „PROVÁZKIÁDA“. Čtenáři navázali celkem 140 provázků v délce 
70  metrů,  což  vyneslo  naši  knihovnu  na  7.místo  ze  79  přihlášených 
knihoven  v rámci  celé  republiky  (  v naší  republice  se  „Provázkiády“ 
zúčastnilo  88.205  čtenářů  a  navázali  11.097  provázků v délce  5.548,5 
metrů: 1 čtenář = 1 provázek o délce 0,5 m). V rámci „Týdne knihoven“ 
byla  také  vyhlášena  soutěž  pro  děti  1.stupně  ZŠ  (1-4.třída)  o 
nejoriginálnější záložku – začátkem prosince bude vyhodnocení výrobků, 
odměna vítězů a výstava všech záložek v knihovně.

Něco málo o historii „Týdne knihoven“:



1997 – sekce veřejných knihoven vyhlašuje 1.ročník celostátního Týdne 
knihoven (snaha o zviditelnění knihoven)
1998 – poprvé použito logo Týden knihoven
2001  –  během  TK  poprvé  vyhlášena  knihovna  roku-stává  se  trvalou 
součástí TK (vyhlášení nejlepší knihovny roku)
- zahájen 1.ročník provázkiády – navažte přátelství s knihovnou!
2003 – 1.ročník Velkého říjnového společného čtení anebo Pocta literatuře
- v zrcadlové  kapli  Klementina  vyhlášena  Knihovna  roku,  poprvé  jako 

státní cena
2004  –  během  TK  poprvé  vyhlášeny  výsledky  ankety  Moje  kniha 
(nejoblíbenější kniha roku)
2005 – 9.celostátní ročník TK

Některé naše čtenáře patrně poněkud zaskočila skutečnost, že obecní 
knihovna začala posílat (a inkasovat) upomínky zapomnětlivým čtenářům. 
Je to jistě krok nepopulární, ale v dané situaci nezbytný, neboť čtenáři, 
kteří mají knihy půjčené i několik let, se dají počítat na desítky. Prosím vás 
proto  o  pochopení,  protože  z mé  strany  nejde  v žádném  případě  o 
jakoukoli  represi,  ale  pouze  o  uvedení  věcí  veřejných  do  souladu 
s Výpůjčním řádem platným v celé ČR a závazným i pro mne. Navíc kniha, 
která je dlouhodobě mimo knihovnu, nesplňuje svůj účel a nic nezachrání 
ani zvyšující se dotace ze strany obecního úřadu. Tolik na vysvětlenou.

Z Městské  knihovny  Prachatice  k nám  byl  dovezen  další  výměnný 
soubor: obsahuje 60 knih různého žánru a zůstane u nás minimálně 3 
měsíce. Přijďte si vybrat!

Pro dětské čtenáře jsou v knihovně letos poprvé k dispozici hlasovací 
lístky  týkající  se  ankety  roku  a  nejhezčí  knihovnu  2005  pod  názvem 
SUK2005. Padesát vylosovaných z celé ČR dostane pěknou knihu. Bližší 
informace v knihovně.

Na závěr připomínám, že se stále ještě vybírá  zápisné za rok 2005 
(děti,studenti,důchodci 10,- Kč, pracující 30,-Kč). Tento poplatek je nutné 
zaplatit nejpozději do prosince 2005!

Dále  připomínám,  že  je  v knihovně  otevřený  „Koutek  poezie“  pro 
začínající  básníky.  Vaše  díla  je  možné  vyvěsit  i  anonymně. 
Martina Pechová 

Společenská kronika (uvádíme 70.,75.,80.výročí narození-od 80ti 
již každý rok)
Ž  ivotní výročí v     době od 23.10. do 23.11.2005 oslaví:  
25.10.Ludmila  ŠVEJDOVÁ
27.10.Marie  TESAŘOVÁ
20.11.Kateřina  HOVORKOVÁ
20.11.Wilhelmina  WUDYOVÁ

Husinec – v     Pruském Slezsku.  
Asi všichni víme, že mimo náš jihočeský Husinec existuje nedaleko 

Prahy ještě další obec stejného jména. Aug.Sedláček, český historik, jej 
zmiňuje  jako  HUSINEC,  ves  u  Klecan,  která  patřila  r.1228  ke  statkům 
kláštera  Svatojirského,  po  r.1420  držen  potom k Roztokám.  Dlouholetý 
spor o rodiště Husovo, zda jím bylo naše městečko či Husinec u Prahy, byl 
ukončen ve prospěch našeho Husince nad Blanicí. Snad někdy si o tom 
povíme více.



Husinec však existuje i za hranicemi naší vlasti.
Po bělohorské bitvě a zvláště vydání Obnoveného zřízení zemského 

z roku  1627  odešla  do  exilu  většina  evangelických  kazatelů  a  s nimi  i 
věřící,  kteří  v cizině  zakládali  exulantské  osady,  jimž  dávali  jména 
významných míst v Čechách – jako Tábor, Husinec, Poděbrady a jiná.

Náboženství bylo mnohým dražší než vlast, připomíná historik Pekař.
Emigranti  se  ubírali  různými  směry,  nejvíce  do  Saska,  které  bylo 

protestantské, do Uher i do Polska (kde v Lešně působil i náš Komenský). 
Ještě později, ale to již nebylo z motivů náboženských, jako spíše hledání 
východiska  z bídy,  odcházeli  lidé  z Čech  a  zejména  ze  Slovenska  do 
Spojených států. Zde bylo Založen NOVÝ TÁBOR – New Village of Tabor – 
ve státě New York – který měl připomínat starou vlast.

Konečně  poslední  proud  emigrace  ke  konci  18.stol.  směřoval  do 
Německa (Pruského Slezska), kde dochází k založení dvou středisek, jež 
nesla jména Bedřichův TÁBOR a HUSINEC. Zatímco v USA měli emigranti 
lepší postavení i ekonomické, mohli si v NOVÉM TÁBOŘE postavit i sochu 
mistra  Jana  Husa,  první  pomník  na  americké  půdě  věnovaný 
neameričanovi. V Husinci v Pruském Slezsku žila obec ve své evangelické 
víře prostým a skromným životem.

HUSINEC – v Opolském kraji, kdysi v Pruském Slezsku – nyní patřící 
Polsku, měl zvláštní historii svého založení.

Pruský  král  Friedrich  II.zvaný  Veliký  využil  tísnivé  situace  české 
panovnice  Marie  Terezie  a  vtrhl  r.1741  do  Čech,  aby  uhájil  neprávem 
zabrané Slezsko a využil pobytu svých vojsk ve východních Čechách nejen 
k upevnění své moci ve Slezsku, ale i k získání pracovních sil pro novou 
územní část pruského království. Pod jeho osobní ochranou přišel do Čech 
jako emisar Jan Liberda, horlivý lutherský kněz z českého exulantského 
sboru v Berlíně, aby pohnul k odchodu do Slezska všechny nespokojené 
poddané  rakouské  císařovny.  A  sliby  náboženské  svobody,  vlastních 
českých kolonií  se  svobodnou půdou,  vlastními  školami  a  kostely,  byly 
opravdu lákavé. Janu Liberdovi se přes všechny překážky podařilo spolu se 
šesti  pomocníky  vyvést  z Čech  1500  lidí.  Jako  první  shromaždiště 
emigrantů  bylo  určeno  slezské  městečko  Münsterberk  (Žiebice).  Odtud 
pak měli být uprchlíci odvedeni na místo, kde by se dočkali královských 
slibů. Liberda zajistil emigrantům nejnutnější podmínky k přečkání prvních 
měsíců, avšak zemřel dříve, než mohl dílo dokončiti (+1742). Teprve po 4 
létech  našli  ožebračení,  vyhladovělí  a  nešťastní  čeští  emigranti  nového 
kazatele v osobě Václava Blanického, který zakoupil  dva poplužní dvory 
v blízkosti  města  Střelína  a  založil  vytouženou  českou  kolonii  s vlastní 
správou na  svobodné  půdě.  Nová osada takto  založená dostala  jméno 
HUSINEC.
(O jejím životě si povíme příště).

Vladimír Valíček

Povoleno  Okresním  úřadem,  ref.kultury  Prachatice  dne  25.1.1999, 
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