
HUSINECKÝ  ZPRAVODAJ

ČÍSLO 96 Výtisk zdarma 

Čím dál víc souhlasím s těmi lidmi, kteří tvrdí, že to co nám opravdu zůstane, 
nejsou věci hmotné, ale vzpomínky, zážitky. Proto vám přeji, abyste o letošních 
Vánocích (a vlastně nejen o nich) prožili co nejvíc času tam, kde chcete, tak, 
jak chcete a s těmi, se kterými chcete.

Milan Zíka

RADA OBCE NA SVÉM JEDNÁNÍ DNE 15.11. a 4.12.2006 PROJEDNALA:

• žádost  hasičů  o  snížení  poplatku  z pronájmu  baru  při  pořádání  plesu  a 
merendy

• žádosti o zaměstnání-projekt
• žádost o pronájem části zahrady u č.p.57
• složení inventarizačních komisí – inventarizace k 31.12.2006
• krajský program ke zlepšení kvality ovzduší
• uspořádání silvestrovského ohňostroje
• financování odvozu komunálního odpadu
• žádost o odkoupení pozemku-manželé Podlešákovi
• žádost o přidělení bytu-Jan Pešek
• žádost o urovnání zahrady u č.p.146 po budování kanalizace
• žádost občanů Žižkovy ul. o opravu chodníků
• žádost o povolení napojení na místní komunikaci – parkoviště u č.p.185
• návrh na zvýšení ceny vodného pro rok 2007
• žádost o výměnu pozemků – manželé Raušerovi
• nabídka na převod složiště organických hnojiv
• žádosti o stavební úpravy-L. Hauser,B. Vitiš,V. Krbeček
• výkon veřejně prospěšných prací – 400 hodin-Martin Jírů
• žádost o opravu cesty  k cihelně
• záměr prodeje pozemku na dva řadové domy-sídliště
• žádost o odkoupení pozemku – pí J. Ježková

OZNÁMENÍ  O  KONÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  OBCE
Jednání zastupitelstva obce Husinec se bude konat v     úterý 19.prosince 2006 od   
18.00 hodin  v nových prostorách v budově obecního úřadu (2.patro). Všechna 
jednání zastupitelstva jsou veřejná!

POZVÁNKA  NA  DEN  OTEVŘENÝCH  DVEŘÍ
V     úterý dne 19.12.2006   od 08.00 do 16.00 hodin budou pro veřejnost otevřeny 
nové  prostory  v budově  obecního  úřadu  –  sklepy,  2.patro,  knihovna,  dvůr. 
K prohlídce zveme všechny občany!

Společenská kronika (uvádíme 70.,75.,80.výročí  narození-od 80ti  již 
každý rok)
Životní výročí v     době od  12.12.2006  do 15.01. 2007 oslaví:  
15.12.  Marie  NEBESKÁ, Husinec, Prokopovo nám.108
20.12.  Jan  KAČÍREK, Husinec, Kostnická 277



01.01.  Marie  ENDRŠTOVÁ, Husinec, Jeronýmova 60
02.01.  Josef  MACHULDA, Husinec-Horouty 4
03.01.  Růžena  KOSMATOVÁ, Husinec, Husova 233
06.01.  Josef  ZIKMUND, Husinec, Husova 34
11.01.  Vlasta  NEUŽILOVÁ, Husinec, Kostnická 244

NOVÍ  OBČÁNCI  OBCE
Ludmila  PÁNKOVÁ, nar. 10.10.2006, Husinec Prokopovo nám.105
Nikola  ŤÁPALOVÁ, nar. 26.11.2006 Husinec Prokopovo nám. 43

SILVESTROVSKÝ  OHŇOSTROJ
Jako každoročně bude 10 minut po půlnoci  z prostranství u kostela odpálen 
novoroční ohňostroj. Přijďte se rozloučit se starým rokem a přivítat rok nový!

ZUMŠ Vlachovo Březí vám jako každoročně nabízí vánoční koncerty:
Čtvrtek 14.12. v 17:00 v modlitebně Církve bratrské
Středa 20.12. v 16:30 ve velkém sále OÚ Vlachovo Březí
Čtvrtek 21.12. v 17:00 v kostele Povýšení Sv. Kříže

POZVÁNKA na výlet „KŘÍŽEM KRÁŽEM PŘES BLANICI“
Obecní úřad zve všechny, kdo chtějí po silvestrovské noci něco udělat pro své 
zdraví  a  nadýchat  se  čerstvého  vzduchu na  výlet  po 8  mostech přes  řeku 
Blanici (cca 7 km). Sraz účastníků je 1.1.2007 v 9.00 hod.na chatové osadě. 
Trasa je vhodná pro všechny věkové skupiny.

Obecní úřad upozorňuje majitele nemovitostí na povinnost zajišťovat v zimním 
období  schůdnost  přilehlých  chodníků.  Řidiče  žádá,  aby  nebránili 
mechanizovanému úklidu sněhu nevhodným parkováním.

Místostarostka obce Husinec  Vlasta  Kalinová – úřední  hodiny každé pondělí 
(začíná v pondělí 18.12.2006) od 16.00-18.00 hodin v kanceláři starosty. 

Jménem zastupitelstva  obce  a  jménem svým přeji  všem občanům krásné, 
láskou a pohodou naplněné vánoční svátky , pevné zdraví a hodně pracovních i 
osobních úspěchů v roce 2007.

Robert Klesner, starosta



Edita Hrbková

SEZNÁMENÍ S PROJEKTEM

„Integrace sociálně znevýhodněných občanů mikroregionu Prachaticko se zaměřením
na začlenění klientů smíšeného Azylového domu v Husinci na trh práce“

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ
REPUBLIKY

Stručný popis projektu
 Realizátor projektu: Obec Husinec
 Partner projektu: Občanské sdružení Rybka
 Datum zahájení projektu: 1.12.2006
 Datum ukončení projektu: 30.6.2008
 Doba trvání projektu: 19 měsíců
 Návaznost na projekt Středisko pro rozvoj lidských zdrojů a sociální integraci

CÍL PROJEKTU
 začlenění osob sociálně vyloučených (klienti Azylového domu v Husinci), resp.

ohrožených sociálním vyloučením v mikroregionu do místní společnosti
 důraz na vytvoření příležitostí pro přístup cílové skupiny na trh práce

FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ
 Rozpočet projektu: 2 612 125 Kč
 Zdroje financování (veřejné spolufinancování 100%)

 Státní rozpočet 522 425 Kč (20%)
 Evropský sociální fond 2 089 700 Kč (80%)

HLAVNÍ AKTIVITY
 Realizace vzdělávacích programů

 Kurzy profesního vzdělávání -  kvalifikační kurzy
 Kurzy osobnostního vzdělávání

 Kurzy komunikačních dovedností
 Kurzy pro získání orientace na trhu práce

  Počítačové kurzy
 Pro začátečníky (Základy obsluhy PC, Základy práce s internetem)
 Pro pokročilé (Word, Excel)

 Realizace ostatních podpůrných aktivit
 služby Kontaktního místa (poradenské služby)
 vybrané činnosti multifunkční knihovny
 doprovodná opatření pro osoby se závislými členy rodiny (asistenční služby)

 Speciální poradenské služby
 výchovně – pedagogické a psychologické poradenství



Vánoční zamyšlení, aneb srdce dítěte
V  Malém princi  od  Exupéryho  je  na  vyprávěči  –  pilotovi  požadováno,  aby 
nakreslil beránka. Ale ať kreslí jak kreslí, malému princi se to nelíbí. Až teprve 
když nakreslí  bedýnku a řekne, že beránek je uvnitř,  rozzáří  se malý princ 
uspokojením. „Přesně takhle jsem to chtěl. Jé, podívej, on usnul...“ a sklonil se 
nad obrázkem. Kdyby žil malý princ v dnešním světě, tak ho možná pilot – 
vyprávěč  vezme  do  nejbližšího  obchodu  s  hračkami  a  koupí  mu  bečícího 
beránka  s  blikajícími  očky.  Myslíte,  že  by  takový  beránek  malého  prince 
potěšil?
Všiml jsem si, že si děti nejvíce vyhrají právě s docela obyčejnými věcmi – 
dřívka, provázky, krabičky, to jsou ty nejvděčnější hračky, které vzbuzují jejich 
fantazii.  Někdy  to  dokonce  vypadá  tak,  že  čím  je  hračka  věrohodnější  a 
složitější,  tím  rychleji  se  omrzí.  Někdy  se  tak  ptám,  jestli  dnes  různými 
nákladnými  dary  nemrzačíme  dětské  duše  v  domnění,  že  pro  ně  děláme 
maximum  a  jestli  vůbec  drahými  dary  nenahrazujeme  něco,  co  nahradit 
nemůžeme.  Ne,  nehlásám  návrat  do  jeskyně!  Jsem  si  vědom  toho,  že  i 
kdybychom se proti tomu postavili, děti budou i dále vyžadovat to, co vidí v 
televizních  reklamách  a  co  dostávají  jejich  kamarádi.  Museli  bychom 
odstřihnout televize a zlikvidovat noviny a kontakt našich dětí s ostatními jejich 
vrstevníky – a to by nebylo dobré. Co tedy s tím? Přiznávám bez mučení, že 
sám nevím. Ale zkusme se nad tím alespoň zamyslet.
Totiž  k  tomu,  abychom  v  tomto  „pozlaceném“  čase  viděli  skutečný  smysl 
Vánoc, abychom spatřili  beránka, potřebujeme dětské srdce. Věřím, že je v 
každém  z  nás.  I   když  člověk  vyroste,  zůstává  v  hloubce  své  existence 
neustále  dítětem.  Toto  „vnitřní  dítě“  se  pak  během  svého  života  musí 
přizpůsobovat vnějšímu světu a zažitým společenským pravidlům. Někdy trpí, 
protože je zraňováno, a čas od času prosí  o pozornost,  láskyplný pohled a 
pohlazení.  A  toho  všeho  se  nám všem,  malým i  velkým,  dostává  právě  o 
Vánocích. Nepřehlédněme to!
Právě v tomto období si připomínáme, že Boží Syn přichází na svět jako lidské 
Dítě.  Nevinný  jako  beránek,  daný  nám lidem.  Budeme-li  se  dívat  srdcem, 
spatříme Beránka  takového  jaký  opravdu je.  Jako toho,  který  i  v  dnešním 
uspěchaném světě přináší mnohem více než jen pozlátko Vánoc – pokoj, naději 
a lásku. To byl i důvod k velké radosti andělských zástupů, které volaly: „Sláva 
na výsosti Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má zalíbení.“ Kéž jsou i 
nám vánoční svátky znamením lásky, pokoje i skutečným důvodem k radosti.

Martin Grohman
kazatel Církve bratrské v Husinci

• Srdečně  zveme  na  lednové  ekumenické  bohoslužby  pořádané  v rámci 
aliančního týdne modliteb. Konat se budou v neděli 14. ledna v modlitebně 
Církve bratrské, 21. ledna v kostele sv. Jakuba v Prachaticích a 28. ledna v 
modlitebně CČSH v Prachaticích.
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