
HUSINECKÝ  ZPRAVODAJ

ČÍSLO 86 Výtisk zdarma

Už  delší  dobu   máme  na  schránce  cedulku  „prosíme,  nevhazujte 
reklamu“.  Časem  vybledla.  Sundali  jsme  ji  tedy  a  hup  –  letáky  byly 
zpátky. Ano, taková je povinnost roznášejících. Ale o tom nechci psát.

Zarazila mě ta nabídka. Ten tlak. Už jsem mu odvykl. Na chvíli jsme 
zakolísal, jestli taky nevyrazím do Globusu atd. pořídit si šťastné Vánoce. 
Naštěstí mi včas došlo, že nikam nemusím. Že už je doma mám.

Ať se Vám tedy Vánoce vydaří podle Vašich představ.
Milan Zíka

Rada obce na svém jednání dne 22.11.2005 a 06.12.2005
projednala a schválila

• prezentaci  projektu  „Přijďte  mezi  nás“-  vznik  nabídky  aktivit 
z oblasti  spolkového  života,  přístupných  všem  skupinám  osob, 
navázání nových partnerství

• pořádání  silvestrovské zábavy v KD
• pořádání novoročního ohňostroje
• návrh ceny vodného a stočného – zvýšení o 0,50 Kč/m3 pro rok 

2006
• přidělení bytu v č.p.43 – Jan Peleška
• složení  hlavní  inv.komise  a  dílčích  komisí  –  inventarizace  k 

31.12.2005
vzala na vědomí

• informaci  o dvojitém výročí  našeho rodáka malíře  J.Krejsy v roce 
2006 – 110 let od narození a 65 let od úmrtí

• rozhodnutí  Ministerstva  pro  místní  rozvoj  o  přidělení  dotace  na 
obnovu vodovodního řadu a chodníků - náměstí

Ohlédnutí za oslavou 450 let husineckého školství
Kdo  24.11.  viděl  a  slyšel  výstavu  a  akademii  ke  450  let  školství 

v Husinci,  dá  mi  určitě  zapravdu,  že  bylo  na  co  se  dívat.  Ať  to  byly 
pohádky, scénky, tanec, hudba nebo sport, byly  v nich vidět překvapivé 
výkony a nápady. Škola předtím doslova žila přípravou, kterou většinou 
ani „netáhli“ učitelé, ale samy děti. Nakonec se na pódiu objevila nebo 
přímo  při  akci  pomáhala  zhruba  polovina  žáků.  To  je  hodně.  Pro  nás 
všechny je dobrá zpráva, že tolik mladých lidí mělo odvahu a chuť udělat 
něco navíc a předvést svůj um před tak kritickým publikem, jakým bývají 
spolužáci,  a  před  tak  početným publikem,  které  večer  vytvořili  rodiče, 
prarodiče a bývalí žáci. Patří se poděkovat dětem za jejich práci a vedení 
školy, učitelům a trenérům za podporu a pomoc, kterou jim poskytli.

Milan Zíka

Hledáme pro internetové stránky obce a občanského sdružení zajímavé 
fotografie  týkající  se  Husova  památníku  a  Husových  oslav.  Fotografie 



prosíme  přinést  panu  kazateli  Grohmanovi  do  sboru  Církve  bratrské 
v podepsané  obálce.  Po  naskenování  vám  budou  obratem  vráceny. 
V případě potřeby volejte 388 331 128. 
Děkujeme Za o.s. mistra Jana z Husince Milan Zíka

Sportovní  zázemí  v Husinci  se  dočkalo  výrazného  zlepšení  dokončením 
šaten a sprch ve volejbalovém areálu. Práce na tribuně a zázemí pro fotbal 
se dostaly do stadia předávání.

Nastává čas vánoční
Po roce tu  máme opět  měsíc  prosinec  a  zima na nás  opravdu již 

mrazivě dýchla. Ať chceme nebo nechceme, přichází i období rozjímání a 
Vánoce a příchod Nového roku tomu jen napomáhají. Skutečností je, že 
toto  období  nás  svým  charakterem  a  svými  tradicemi  k takovému 
zamyšlení přímo nabádá a je dobře, když se tomu alespoň jednou do roka 
poddáme, neboť je zákonité, že v každé době, vědomě či nevědomě, jsme 
v tradici zakotveni. Možná, že právě tímto zastavením a zamyšlením se 
docházíme k poznání, jak pokračovat v roce následujícím.

Každý rok však začínám mít pocit, že těch věcí a úkolů, které je třeba 
řešit, udělat, zlepšit, neustále přibývá. Pokud se nám však podařilo udělat 
něco ke zlepšení našeho života, života našich nejbližších i společnosti, pak 
ten pocit je určitě nenahraditelný.

Dovolte, abych jménem všech pracovníků naší husinecké školy Vám 
všem popřál, aby Vánoce Vás všech byly takové, jaké je chcete mít, a do 
roku  2006  ono  klasické,  co  znělo  v oněch  dávných  dobách,  v onu 
tajemnou noc nad Betlémem: „… a na zemi pokoj lidem dobré vůle.

Mgr.Václav Kuneš

Knihovna
Blíží se závěr roku, čas bilancování a nových předsevzetí. A nemůže 

se vyhnout ani naší knihovně. Minulý rok přinesl, domnívám se, dost změn 
a nových věcí, zajímavých i méně populárních, ke kterým jsme se museli 
postavit čelem. Mnozí z Vás, zřejmě poprvé v životě, obdrželi upomínku, 
otrlejší i  upomínací dopis. Tato nepopulární opatření nejsou ani pro mě 
příjemná.  Někteří  se  mému  postupu  podivovali,  přestože  je  zcela 
v souladu  s Výpůjčním řádem knihovny,  jenž  je  stejný  nejen  ve  všech 
knihovnách  naší  republiky,  ale  dokonce  v knihovnách  na  celém  světě. 
Ačkoli  mně  to  samotnou  mrzí,  musela  jsem  některé  případy  předat 
k projednání  radě  obce,  neboť  jakékoliv  upomínky  nevyvolaly  žádnou 
reakci.  Někteří  si  cíleně  půjčili  nové  knihy,  aby  se  vzápětí  odstěhovali 
neznámo kam, vyskytly se i případy, kdy zapůjčené knihy z naší knihovny 
skončily v antikvariátu. Aby ale někdo nenabyl dojmu, že čtenářská obec 
v Husinci je „banda podvodníků“, musím s potěšením říci, že výše popsaní 
čtenáři  jsou v naprosté menšině a tvoří  jen malé procento z celkového 
počtu.



Jak asi  již  víte,  měla by se naše knihovna v příštím roce stěhovat 
(doufám,že  natrvalo)  do  nově  zrekonstruovaných  prostor,  čímž  by  se 
vyřešila její ne vždy ideální dostupnost.
K blížícím se svátkům vánočním přeji Vám všem, aby se pod rozzářeným 
vánočním  stromkem  vždy  nějaká  ta  kniha  objevila  a  i  v tomto 
postmoderním  přetechnizovaném  světě  našla  nezastupitelné  místo 
v žebříčku Vašich hodnot a stala se bez nadsázky Vaším přítelem. A až 
všechny nové pod vánočním stromkem nalezené knihy přečtete, doufám, 
že opět najdete cestu do naší knihovny, kde se na Vás těší

Martina  Pechová

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

Životní výročí v     době od 10.12.2005 do 10.01.2006 oslaví:  
12.12. Františka  DEJMKOVÁ
15.12. Marie  NEBESKÁ
20.12. Vlasta  BUKOVSKÁ
22.12. Josef   BRÁZDA
2.1. Josef  MACHULDA
3.1. Růžena  KOSMATOVÁ
06.01. Josef   ZIKMUND

Prodej vánočních stromků 
V pátek 16.prosince 2005 od 12.00-17.00 hod. ve dvoře obecního úřadu 
( na prodej budou pouze smrky).

Prodej kaprů – Josef Oulický, Husinec, Žižkova 152
Ve dnech 22.-23.12.2005, cena 50,-Kč/kg. 22.12. bude prodej kaprů i na 
náměstí - od 9.00do 14.00 – p. Geier.

Nabídka vánočních koncertů ZUŠ Vlachovo Březí:
19.12. – 16.30 Strunkovice n. Bl.- budova ZŠ
20.12. – 16.30 Husinec - modlitebna Církve bratrské
21.12. – 16.30 Vlachovo Březí – sál OÚ
22.12 – 17.00 Vlachovo Březí – kostel

Vánoční besídka mateřské školy proběhne 20.12. od 15.15 v jídelně ZŠ.

Největší  sbírka papírových betlémů v ČR, kterou můžete vidět v Zábrdí, 
čítá již 400 exponátů. Tam Vánoce potkáte určitě – nebudete vědět, kam 
se podívat dřív.

Co vlastně čekáme? (adventně – vánoční zamyšlení)
Dnešní zamyšlení začnu otázkou. Čím je pro každého z vás osobně 

čas, do kterého právě vstupujeme, čas před nejkrásnějšími svátky v roce? 
Jak bude prožívat advent v pondělí, ve středu, v pátek odpoledne? Možná 



bychom zjistili,  že mnohý čekal v propocené bundě někde ve frontě při 
předvánočním  nákupním  šílenství,  jiný  čekal  u  trouby,  až  se  dopeče 
16.druh vánočního cukroví ke štědrovečerní tabuli, další někde na úřadě, 
aby měl ke konci roku všechno v pořádku.

Musím říct, že adventní doba je pro nás kazatele jistým pokušením, 
kterému když podlehneme, vede k moralizování. Je totiž snadné říci, že 
dnešní  společnost  již  neví,  co  advent  a  vánoce znamenají,  a  že místo 
duchovní  přípravy  se  honíme za  zbytečnostmi.  A  tak  první,  co  si  nad 
adventní  a vánoční zvěstí  uvědomuji,  je,  že toto říkat nechci.  Nakonec 
prožít  tento čas v klidu je určitě touhou i  těch, kteří  do tohoto období 
přicházejí každý rok uštvaní a unavení.

Přesto je na místě také poznamenat, že adventní i vánoční doba je 
výzvou, kterou je dobré nepřeslechnout.  Výzvou ne k moralizování nad 
těmi,  kdo  jsou  z každoročního  kolotoče  komerce  a  strojeného  klidu 
unaveni. Je výzvou našeho Stvořitele k zastavení se a zamyšlení. Pěkně to 
vystihuje jedno židovské vyprávění. Rabi Medel překvapil jednou několik 
učených mužů, kteří byli u něho na návštěvě, otázkou: „Kde bydlí Bůh?“ 
Smáli se mu: „Jak to mluvíte! Svět je přece plný jeho nádhery!“ On si 
však odpověděl sám: „Bůh přebývá tam, kam ho člověk pustí.“ Nakonec 
jde právě o to: nechat Boha vejít, člověk ho však může přijmout jen tam, 
kde skutečně stojí, tam kde žije, kde žije pravý život. Vytvořme na tomto 
svém  místě  prostor  pro  Boží  přebývání  a  pak  nechme  Boha  vstoupit 
dovnitř.

Pán Boha vítáme, když dáme ve svém životě přednost skutečné lásce 
a oběti. Tak očekáváme příchod Spasitele, dárce pokoje. Ten, který stvořil 
tento svět, přišel ve svém Synu mezi nás. Tato andělská radostná zpráva 
„Nebojte se, hle zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. 
Dnes se vám narodil Spasitel Kristus Pán, v městě Davidově“ (Bible, Lk 
2:10-11) je dobrou zvěstí každému člověku.

Martin Grohman, kazatel Církve bratrské

Církev  bratrská –  Kostnická  85,  Husinec,  kazatel:Martin  Grohman, 
tel.:388331128
Bohoslužby:  neděle 10.00 hod.,  Biblické hodiny:čtvrtek 18.00 (Společné 
čtení  knihy  Zjevení).  Neděle  25.12.  –10.00  –  slavnostní  shromáždění 
s vánočním  programem  pro  děti.  Neděle  1.1. –  10.00  –  novoroční 
shromáždění s Večeří Páně.

Církev římskokatolická.
24.12. ve 22.00 hod. – půlnoční bohoslužba, ve 23.00 hod. živý betlém.
25.12. v 8.00 hod. – mše svatá Hod Boží vánoční. 26.12. v 8.00 hod. – 
mše svatá Svatý Štěpán. 30.12. v 16.00 hod. – Svaté Rodiny. 1.1.2006 v 
8.00 hod. Matky Boží, 6.1. v 16.00 hod. Zjevení Páně. 8.1. v 8.00 hod. 
Křtu Páně.

Oslava Silvestra  2005 se bude konat v kulturním domě 31.12.2005 od 
20.00 hodin. Hrát bude taneční skupina Fernet (hrají „tři na tři“). 



Zveme srdečně občany – přijďte se rozloučit s rokem 2005 do kulturního 
domu Husinec!
Po půlnoci zveme všechny občany na slavnostní novoroční ohňostroj, již 
tradičně se sejdeme na parkovišti pod kostelem.

TJ  Slavoj  Husinec  pořádá  v     pátek,  13.ledna  2005  od  20.00  hodin   
v     kulturním domě    sportovní  ples. Hraje  hudba Václava Jírovce,  nebude 
chybět bohatá tombola. Výbor TJ zve své sportovní příznivce  i všechny 
občany.

Husinec v     Pruském Slezsku   – pokračování.
Prostý život v Pruském Husinci byl souměřitelný s naším městečkem. 

Obyvatelé byli rolníky, řemeslníky a jiní nacházeli práci v tkalcovství, které 
se tam rozvíjelo.

Údaje  Ottova  nauč.slovníku  (11.díl,  str.925)  nám  sdělují:  4.)H. 
(něm.Hussinetz),  čs.ves  v pruském  vládním  obvodu  vratislavském 
(Slezsko), blíže města Střelína (Strehlen), založená v 18.stol. a po Husovi 
pojmenovaná.  Má faru,  přádelnu  na  bavlnu  a  asi  1500 obyvatel.  Vrch 
Žižkov skýtá pěknou vyhlídku.

Historie,  jako  u  nás  zaznamenala  změny:  z Pruska  se  stala  část 
pozdějšího Německa a s II.světovou válkou přišlo stejné utrpení, po válce 
celá oblast přešla k Polsku. Přes germanizační snahy, udržel se český živel 
i víra otců, ale spojení s Českými zeměmi a evangelickým prostředím se 
změnilo.  Nemáme  zpráv  o  tom,  že  by  kdy  došlo  k navázání  našeho 
Husince v Čechách se stalo satelitem – Husincem v Pruském Slezsku.
(Pokračování příště)              

Vladimír Valíček
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