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Dnes poletoval první sníh (17.11.). Vzpomínal jsem na dobu před 16 
léty, kdy jsme jako studenti pomohli pohnout dějinami a odsunout jeden 
z posledních  komunistických  systémů v Evropě.  Pořád  se  ozývají  hlasy, 
jestli  to bylo dobré, potřebné, a tak, a co jsme tím získali.  Někdo nic, 
někdo mnoho – každý podle svých priorit. Jak je lidská paměť krátká! Jak 
ráda to špatné zasouvá, zakaluje a vylepšuje, omlouvá…. Ztrácíme pojem 
o tom, že se nesmělo nikam jezdit a nikde nic říkat, že nebyla přípustná 
různost názorů, že na leccos byly fronty a leccos nebylo vůbec – a za 
pravdu byl  katr.  A  hlavně  z toho  nebyla  cesta  ven  –  jedině  politickým 
převratem nebo emigrací.

Mnoho politiků se chová hloupě, sobecky, nezodpovědně atd. Bývá to 
jeden  z argumentů  pro  to,  že  se  nic  nezměnilo,  leda  k horšímu.  Za 
minulého režimu se dělo to samé, ale nikdo se o tom nedozvěděl. Takže i 
tady je pokrok.
Před 16 léty nám sundali z klecí mříže a pustili nás do lesů a stepí. Leccos 
jsme se naučili, na leccos můžeme být hrdí. Leccos je jinak, než jsme si 
mysleli a chtěli. Neměli bychom ale podléhat špatným náladám. Ty nic 
neřeší. A měli bychom o sobě vědět, že toužíme po tom, co nemáme, a 

hodnotu toho, co máme, poznáme ve chvíli, kdy to ztrácíme. (Nikdy proto 
neztrácejte hlavu.)

Hezký advent. Milan Zíka

Zastupitelstvo obce na svém jednání dne   31.10.:  
Schválilo

• Vrácení fin.výpomoci  ve výši  600 tis.Kč MMR, převedení  zbývající 
částky na běžný účet a zrušení účtu Fondu rozvoje bydlení

• Rozpočtové změny k 31.10.2005
• Dodatek č.2 ke zřizovací listině Základní školy M.J.Husa a mateřské 

školy
• Prodej  parc.č.487/7  o  výměře  437m2  v k.ú.Husinec  Společenství 

vlastníků jednotek Husinec 224 za cenu 50,-Kč/m2
• Schválení přijetí úvěru od České spořitelny
• Smlouvu  o  budoucí  smlouvě  ke  zřízení  věcného  břemene  na 

parc.č.1076/12 v k.ú.Husinec s E.ON Distribuce a.s.Č.Budějovice
• Zařazení  opravy  střechy  kulturního  domu  do  Místního  programu 

obnovy venkova pro rok 2006
Neschválilo

• zveřejnění záměru prodeje části parc.č.977/40 o výměře 158 m2 a 
části parc.č. 977/1 v k.ú.Husinec

Uložilo
• radě obce: požádat projekční kancelář Zajíček-Doležal Energosítě o 

zapracování  přiložení kabelu NN do projektu veřejného osvětlení – 
chodník parc.č.1076/12



Rada obce na svém jednání dne 08.11.2005:
Schválila

• zadání výběrového řízení na dodavatele akce rekonstrukce radnice a 
knihovny v r.2006 – firmě Stavební poradna s.r.o. Č.Budějovice

• uzavření nové smlouvy se spol.EKO-KOM a.s. na zajištění zpětného 
odběru a recyklaci odpadů z obalů

projednala
• stížnost p.Markové – létání míčů z tréninkového  hřiště na střechu 

jejího domu – bude postoupeno k vyřízení předsedovi TJ Slavoj
vzala na vědomí

• informaci o předání a kolaudaci budovy na hřišti TJ Slavoj 
• zprávu o činnosti knihovny za III.čtvrtletí 2005

Václav Pauch

I  přes  nepřízeň  počasí   pokračují  dokončovací  práce  na  obnově  lávky 
Černý  most.  Zbývá  položit  část  mostovky  a  vydláždění  přístupových 
chodníků.

S nadcházejícím zimním počasím žádáme občany o úklid chodníků před 
domy a o  parkování  automobilů tak,  aby nebránily  odstraňování  sněhu 
z komunikací úklidovou technikou.

Upozornění  –  občanský  průkaz  jako  cestovní  doklad  do  států 
Evropské unie

Dne  1.ledna  2006  nabývá  účinnosti  ustanovení  §  41a  zákona 
č.329/1999 Sb., o  cestovních dokladech, ve znění zákona 559/2004 Sb., 
kde je uvedeno: „K opuštění území k cestě do států Evropské unie lze jako 
cestovní  doklad  použít  i  občanský  průkaz  se  strojově  čitelnými  údaji,  
pokud nemá oddělenou  vyznačenou  část“.Z  uvedeného  vyplývá,  že  od 
1.ledna  2006  již  nelze k cestám  používat  občanské  průkazy  typu 
identifikační  karty bez strojově čitelných údajů.

Dále upozorňujeme na skutečnost, že mohou vzniknout problémy při 
společném cestování dětí zapsaných v občanském průkaze rodičů, pokud 
tyto děti nebudou mít vlastní cestovní doklad. Dítě zapsané v  občanském 
průkazu rodiče neprokáže státní občanství, neboť do občanského průkazu 
se zapisují i děti – cizinci. Na rozdíl od občanského průkazu se zapisují 
pouze děti, které jsou státními občany ČR. Dalším rozdílem je, že do OP 
rodičů se zapisuje místo data narození a pohlaví – jen rodné číslo dítěte. 
Rodné  číslo,  jakožto  vnitrostátní  identifikační  údaj,  může  být 
nesrozumitelné  pro  cizí  státní  orgány.  Z     uvedených  důvodů   
nedoporučujeme cestování  dětí  zapsaných  v     občanském průkazu  rodičů   
bez vlastního cestovního dokladu.

Dále  upozorňujeme  občany,  že  dne  31.12.2005  končí  platnost 
občanských  průkazů  bez  strojově  čitelných  údajů   vydaných  do 
31.12.1994.  V těchto  průkazech  je  vyznačena  doba  platnosti  „bez 
omezení“  nebo  „platnost  prodloužena  bez  omezení“.  Konec  platnosti 
občanských průkazů k 31.12.2005 se nevztahuje na občany narozené před 
1.lednem 1936.



Žádost  o  vydání  nového  OP  se  strojově  čitelnými  údaji  je  občan 
povinen předložit nejpozději od 30.listopadu 2005!

Eva Grunská

Výzva rady husineckých žáků
Jednou ze základních zásad každé prevence je výchova, která je dnes 

na  jedné  straně  věcí  trpělivosti  a  na  druhé  straně  dobrou  vůlí.  Proto 
chceme oslovit všechny žáky naší školy, aby se zamysleli nad chováním a 
jednáním, které nepřináší nikomu užitek.
Výzva ke zlepšování životního prostředí:

Okolí naší školy i vlastní budova má řadu předností, které využíváme 
především my žáci. Udržujme si tyto přednosti – čistotu a pořádek po celé 
období školního roku, neničme veřejnou zeleň a okrasné keře. Odpad patří 
do košů, stejně tak vyžvýkané žvýkačky, lahve od pití a obaly od svačin. 
Toto se týká i pořádku v lavicích a na WC.
Výzva ke zvýšení kázně:

Tato  výzva  se  týká  zbytečného  hluku  ve  třídách  a  v jídelně, 
dodržování  časů  přestávek,  dodržování  povinností  služby  a  především, 
pokud něco zanedbáme, dokázat se slušně omluvit.
Výzva některým žákům – nekuřte!:

Tuto výzvu považujeme za závažnou. V současné době má tabák v 25 
státech EU na svědomí každoročně více než 650 tisíc úmrtí. Přesto, že se 
jedná pouze o několik jedinců, nekuřte a vůbec nezačínejte kouřit.
Výzva ke společenskému chování:

V poslední  době se setkáváme se základními nedostatky z hlediska 
společenského  chování,  úcty  k bližním,  respektování  názoru  jiných, 
vulgární mluvou a postupy při řešení problémů. Malá úcta k dospělým se 
projevuje již nezdravením učitelů, zaměstnanců školy, návštěvníků a hostů 
školy i špatným chováním ke spolužákům. Někteří špatně chápou i pojem 
demokracie (znají pouze svá práva). Zamysleme se nad tím ve třídách a 
zkusme to změnit.

Rozhoduj o sobě, budou tě respektovat.
Program „Žákovské  samosprávy  ZŠ  M.J.Husa  v Husinci“  vychází  z 

„Úmluvy o právech dítěte“ a prakticky rozvíjí myšlenku účasti mládeže na 
životě školy a obce. Jde tedy o aktivní a přirozenou formu, jak ukázat 
mladým  lidem  odpovědnost  naučit  se  rozhodovat  sami  za  sebe, 
spoluovlivňovat řešení problémů, které se jich bezprostředně týkají. 

Základním programem je pravidelná činnost žáků školy (zástupců 4.-
9.ročníku), kteří se budou podílet na řešení otázek spojených se školou 
prostřednictvím měsíčních setkání zástupců vedení a pedagogického sboru 
se žáky. Tato činnost koresponduje i s povinností obcí vytvářet podmínky 
pro účast dětí a mládeže na diskusi, rozhodování o věcech společného a 
veřejného zájmu a výchově aktivní  generace,  která se bude angažovat 
v komunální politice. Především však bude schopna sama formulovat svoje 
názory a požadavky, předkládat návrhy a aktivně se zapojovat do života 
školy a obce. Na další dvouleté období se stanou mluvčími tříd tito žáci:



IV.třída  –  Miroslava  Váňová,  Karolína  Pěstová,  V.třída  –  Dominik 
Vaněk,  Zuzana  Vančurová,  VI.třída  –  Vyacheslav  Brichten,  Michaela 
Podlešáková, VII.třída – Filip Attendorn, Miroslava Kahudová, VIII.třída – 
Jan Šíma, Eliška Olahová, IX.třída – Milada Kokšteinová, Jan Večeřa.

Zvolené  vedení  žákovské  samosprávy: předseda  –  Jan  Večeřa, 
místopředseda – Milada Kokšteinová, zapisovatel – Eliška Olahová.

Mgr.Václav Kuneš

V sobotu 10.12.2005 od 19.00 hodin v restauraci „Na Šumavě“ se koná 
výroční  členská  schůze  Svazu  dobrovolných  hasičů  Husinec.  Zveme 
všechny naše členy!

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

Životní výročí v     době od  23.11.2005  do 23.12. 2005 oslaví:  
01.12.  Marie TOUŠKOVÁ, Husinec, Kostnická 248
12.12.Františka  DEJMKOVÁ, Husinec, Husova 22
15.12.Marie  NEBESKÁ, Husinec, Prokopovo nám.98
20.12.Vlasta  BUKOVSKÁ, Husinec, Prokopovo nám.109
22.12.Josef  BRÁZDA, Husinec-Výrov 40

Vítáme nové občánky obce
JULIE  DOLEJŠOVÁ, nar.03.11.2005, Husinec, Sklářská 34

Obecní úřad a Sbor pro občanské záležitosti připravují na úterý 6.prosince 
2005  setkání  důchodců  při  taneční  hudbě  –  kulturní  dům,  začátek  ve 
14.00 hodin. Zveme srdečně všechny důchodce!

Oslava  Silvestra  2005 se  bude konat  v kulturním domě 31.12.2005 od 
20.00 hodin.Hrát bude taneční hudba „Fernet“ (hrají „tři na tři“). 
Zveme srdečně občany – přijďte se rozloučit s rokem 2005 do kulturního 
domu Husinec!

Husinec v     Pruském Slezsku  
(2.část – dokončení)

Exulanti opouštěli svou vlast a budovali své nové domovy v Prusku – 
Bedřichův TÁBOR a HUSINEC v době tzv. „války o rakouské dědictví 1740-
1748. Exodus nebyl snadný. Všichni opustili svůj veškerý majetek, rolníci 
si vezli na vozech jen potřeby k hospodaření, vedli i dobytek, řemeslníci 
vzali  své  nářadí.  Nemocné  a  staré  lidi  vezli  na  zvláštních  vozech. 
K zajištění jejich bezpečného odchodu byla vydělena část vojska. Přesto 
museli vystěhovalci vystát po cestě veliké utrpení. Když přecházeli známé 
Kladské  pohoří  (většinou  byli  ze  severovýchodních  Čech),  museli  kvůli 
úzkým  cestám  procházet  v koloně,  kde  je  přepadla  banda,  tlupa 
sestávající  z pandůrů  (to  byli  za  MarieTerezie  příslušníci  nepravidelného 
vojska, jemuž velel známý dobrodruh Franz Trenck), postřeleno a zraněno 
bylo mnoho osob. Většinu dobytka jim pobrali a majetek vyplundrovali.



Jen ujištění, že se jim dostane náboženské svobody, způsobilo, že se 
přenesli  přes  všechno počáteční  příkoří  i  mnohé těžkosti  a  těšili  se  na 
společný život v založené osadě. Pruský král jim zajistil desetiletou úlevu 
na daních a dávkách a osvobození od vojenských služeb. Chystali se na 
uvedení do jediného stádce Páně, na vlastní kostel i školu a těšili se, že 
k nim přibudou další skrytí husité z Čech a Moravy.

HUSINEC v opolském kraji byl typem rozptýlené osady i se samotami, 
jak  bývalo  zvykem  v německém  prostředí,  na  rozdíl  od  našich  vesnic 
stulených kolem návsi a kostelů či kapliček. Ve štítech domů měli  kalichy 
(reformovaného vyznání), zatímco jinde v osadách lutherských mívali ve 
stodolách  průduchy  ve  tvaru  kříže.  Husinecký  sbor,  celá  osada,  byla 
vyznání kalvínského. Na stěnách světnic měli obrazy Husa a Komenského. 

Vladimír Valíček
(pokračování příště)
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