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Zahlédla  jsem sněženky,  taky  před  čtrnácti  dny  dcera  domů přinesla 
první kopřivy, náš dřín na zahradě začíná pučet, ve váze máme kočičky, děti 
povídaly něco o fialkách. Zima se na to letos vykašlala. Možná ještě ne úplně, 
třeba nám zasolí v březnu nebo v dubnu, teď to ale tak vypadá. Přemýšlím, 
jestli má zimu vůbec smysl letos vynášet, když není vynášet co. Ale taky mě 
napadá, že by mi vynášení asi chybělo. Stejně jako každý rituál, na který jsem 
si zvykla, na ten ranní, bez kterého by den nezačal správně, na večerní čtení 
pohádky, na oslavu jara třeba vynesením Zimy, na Velikonoce, na Vánoce… 
někdy mi připadá, že bez těch svátků by bylo třeba míň shonu a stresu, ale na 
druhou stranu by to nebylo jaksi  ono.  Prosím tedy Zimu alespoň o 14 dní 
sněhu, abych měla dobrý pocit, až ji budeme s dětmi vynášet, že právě teď 
začalo jaro.

Martina Zíková

RADA  OBCE  NA  SVÝCH  JEDNÁNÍCH  DNE  23.  a  30.01.2007 
PROJEDNALA:
– zprávu finančního výboru o kontrole ve firmě HUTES-bez závad
– rozpočet TJ Slavoj na r.2007
– organizační řád ZŠ Husinec na r.2007
– rozpočet ZŠ na rok 2007
– brigády v Husově domku – červenec, srpen (J. Mikolášová, T. Pecha)
– smlouvu s TS Prachatice o odvozu komunálního odpadu
– návrhy  obecně  závazné  vyhlášky  o  veřejném  pořádku  a  o  nakládání  s 

komunálním odpadem-budou předloženy ke schválení zastupitelstvu obce
– žádost o pokácení smrku – E. Zušťáková, Husinec 26
– žádost o poražení břízy a dubu v zahrádkářské kolonii– J. Váňa
– převedení kotelny zákl. školy, zdravot. střediska a TJ Slavoj na firmu HUTES
– příspěvek pro OS M.J.Husa – 2.327,50 Kč – schváleno
– žádost o změnu územního plánu – Lukáš Šicner – stavba rod. domku, bude 

předloženo k projednání zastupitelstvu obce
– zprávu o bezpečnostní situaci v obci za rok 2006

Vlasta Kalinová

Obec Husinec nabízí místním obchodníkům a podnikatelům možnost uveřejnění 
loga  a  adresy  jejich  firem  na  webových  stránkách  obce  Husinec.  Návrhy 
podávejte na OÚ u ing.Pěsty.

Ve středu 31.01.2007  přijal starosta Robert Klesner v budově obecního úřadu 
husineckou rodačku Janu MELICHOVOU, která byla vyhlášena nejlepší atletkou 
Jihočeského kraje za rok 2006.  Po předání  malého dárku a  květiny hovořil 
starosta s Janou Melichovou o jejích  dalších sportovních i osobních plánech.



Technické služby Prachatice upozorňují  občany, že od 29.01.2007 uvedly do 
provozu nový popelový vůz, kde je instalován nový systém stlačení odpadků-
presovacím  lisem.  Do  tohoto  vozu  se  nesmí  vyklápět  odpady  s  obsahem 
horkého popelu. V případě horkého popelu nebo doutnajícího odpadu nebude 
popelnice vyprázdněna.

Velmi se omlouvám za mylnou informaci  ohledně adresy výtěžku Tříkrálové 
sbírky;  byla  otištěna  v dobré  víře,  že  jde  o  informaci  správnou.  Tedy: 
vybraných  10.837,-Kč  bylo  převedeno  výhradně  na  účet  Hospicu 
Sv.J.N.Neumanna.

Na OÚ lze zakoupit publikaci „zpráva o životě a díle Josefa Krejsy“ od Václava 
Kinského za 189,-Kč a nástěnný kalendář na rok 2007„Josef Krejsa – Šumava“ 
za 166,-Kč.

PLATBA POPLATKŮ NA ROK 2007
Poplatek za odpady, ze psů, za pronájem pozemků.
Do 31.03.2007 denně od 08.00 do 12.00, od 13.00 do 15.30, ve středu od 
13.00 do17.00, v pátek od 8.00 do 12.00. Od 01.04. do  30.04 budou poplatky 
vybírány vždy v pondělí od 08.00 do 12.00 a od 13.00 do 15.30 a ve středu od 
13.00 do 17.00 hodin v kanceláři v přízemí OÚ – proti lékárně.

ROK 2006 V PMJH
V roce 2006 navštívilo PMJH cca 4.500 platících návštěvníků. Je to ustálené 

číslo, lišící se v posledních pěti letech pouze v desítkách a domnívám se, že 
odráží realitu dnešních dnů. Slyšel jsem sice stesky po dobách, kdy památník 
navštěvovalo průměrně 15 tisíc lidí ročně, ale kdo alespoň trochu racionálně 
uvažuje pochopí, že tyto doby jsou nenávratně pryč, stejně jako prvomájové 
průvody  a  budovatelské  „akce  Z“.  Proto  si  vážím  každého  člověka,  který 
podstoupí cestu do Husince ze Znojma či Opavy kvůli tomu, aby spatřil malou 
dřevěnou světničku a třicet let starou expozici.

Zajímavé byly také některé návštěvy ze zahraničí, například návštěvníci z 
Velké Británie, Francie nebo Belgie hledali v našem městě své kořeny (kromě 
nich  navštívili  památník  i  občané  Slovenska,  Portugalska,  Kanady,  USA, 
Rakouska, Německa, Japonska, Jižní Koreje, Itálie, Dánska, Švédska, Polska a 
Rumunska).

Jsem ctitelem života a odkazu M.J.Husa, ale respektuji i názory druhých, byť 
by se od toho mého diametrálně lišily, neboť názorové spektrum na Husovu 
osobu je hodně široké. Co však Janu Husovi nelze upřít – pokud nebudeme 
chtít falšovat dějiny – je fakt, že patří mezi výjimečné osoby své doby a našich 
dějin,  mezi  osobnosti,  které  málokoho  nechávají  chladným,  fakt,  že  to  byl 
zásadový člověk, který bez ohledu na okolnosti  stál  za svými názory až do 
konce (což je vlastnost, kterou dnes postrádám zejména u našich politiků). 
Proto by si jistě zasloužil i důstojnější místo, které by seznamovalo veřejnost s 
jeho životem a dílem.

Ale to už je zcela jiná kapitola.
Miroslav Pecha



Pro dokreslení jsem vybral několik zápisů z knihy návštěv, které uvádí pan M. 
Pecha v obsáhlejší  zprávě adresované zastupitelstvu a  O.s.M.J.Husa. Snažil 
jsem se postihnout celé názorové spektrum.

„Zavzpomínali jsme, zamysleli se a byli jsme hrdi na své češství.“(Praha)

„Jsem rád, že jsem mohl navštívit rodný dům „největšího Čecha“. Snad si jako 
národ uvědomíme, co nám ukázal.“

Obecní knihovna
Během  loňského  roku  přibylo  do  knihovního  fondu  celkem  239  svazků 

v hodnotě přibližně 40.100,- Kč. Z toho se do naučné literatury zařadilo 52 
titulů a do beletrie 187 titulů.  Zároveň jsme zde měli  k dispozici  ještě 140 
svazků. Díky tomu, že i  v  naší  knihovně funguje sice placená,  ale  důležitá 
„Meziknihovní  výpůjční  služba“,  dostalo  se  k našim  čtenářům  z  různých 
knihoven ČR dalších cca 80 knih. Myslím, že se celkově jedná o slušný počet 
svazků pro naše čtenáře, a to zejména díky obecnímu úřadu, který poskytuje 
finance na nákup nových knih, a Městské knihovně v Prachaticích, jenž nám 
dodává výměnné soubory.

Během roku 2006 navštívilo knihovnu 1.972 čtenářů, kteří si půjčili 14.745 
knih. Měli jsme zaregistrovaných 165 pravidelných čtenářů, z toho 56 dětí do 
15 let, což považuji v dnešní době za velký úspěch. Je ale pravda, že  jednu 
průkazku používá i více členů z jedné rodiny, takže celkový počet čtenářů je ve 
skutečnosti vyšší.

Koncem  loňského  roku  mezi  dětmi  1.  stupně  ZŠ  M.J.Husa  (1.–4.  třída) 
proběhla ve spolupráci s pí. učitelkami knihovnou  vyhlášená soutěž: „Namaluj 
nebo  vyrob  draka“  –  v průběhu  února  2007  bude  vyhodnocení  výrobků, 
odměna  vítězů  a  výstava  všech  draků  v  prostorách  knihovny,  přijďte  se 
podívat.

Koncem  března  2007  bude  opět  probíhat  celostátní  akce  „Noc 
s Andersenem“, na kterou se naše knihovna připravuje již potřetí. V souvislosti 
s touto akcí  byla v loňském roce knihovnou vyhlášená soutěž o Nejlepší dětské 
čtenáře,  rozdělená  do  dvou  věkových  kategorií  (do  9  let,  9-11  let),  jejíž 
podrobná  „Pravidla fair play – Čtenářské ligy“ jsou vyvěšená v knihovně na 
nástěnce. Soutěž končí 1. března 2007. Vítězové (cca 14 dětí) z každé věkové 
kategorie budou osloveni a pozváni do knihovny na „Noc s Andersenem 2007“. 
Počítá  se  i  s dalšími  kreativními  akcemi  pro  dětské  čtenáře,  s literárními 
besedami pro žáky 1. stupně ZŠ apod. I nadále budeme dovážet z prachatické 
knihovny výměnné soubory.

Registrační (roční) poplatky pro čtenáře se v letošním roce mírně navýšily a 
to u dětí do 15 let, studentů, žen na MD, důchodců a ZTP ze stávajících 10,- Kč 
na 20,-  Kč  a  u  ostatních  ze  stávajících  30,-  Kč na 50,-  Kč.  Toto  navýšení 
odpovídá  poplatkům  ostatních  profesionálních  knihoven  srovnatelných 
s knihovnou naší (např. Vacov, Vlachovo Březí, Zdíkov, Čkyně, Stachy, Lhenice, 
Volary…). 

Z důvodu nedostatečného zájmu čtenářů o časopisy Méďa Pusík, Sluníčko, 
ABC, Zdraví a Sandra došlo ke zrušení předplatného těchto periodik. Ušetřené 
finance budou použity na nákup knih, o které je v naší knihovně stále větší 
zájem.

Vzhledem k tomu, že nedávno naší knihovnu „poctili“  v nočních hodinách 



svou návštěvou nezvaní hosté a odnesli si část z nově zakoupeného vybavení, 
které mělo sloužit jak pro práci knihovníka, tak i vám, čtenářům a veřejnosti 
vůbec, je na přechodnou dobu v knihovně pozastaven provoz Internetu.

Martina Pechová

Společenská kronika (uvádíme 70.,75.,80.výročí  narození-od 80ti  již 
každý rok)
Životní výročí v době od 15.02. do 15.03.2007 oslaví:
26.02. Božena  VOŠAHLÍKOVÁ, Husinec, Kostnická 241
28.02. Anna  HYKOVÁ, Husinec, Husova 268
03.03. Miroslava  HODINOVÁ, Husinec, Kostnická 243

Noví občánci naší obce
Sofie  MARKOVÁ, nar.10.01.2007, Husinec, Komenského 93

SPOZ připravuje na úterý  27.2.2007 ve 14.30 hodin v obřadní síni OÚ vítání 
občánků.
Přivítáme  Sáru  VLČKOVOU,  Michala  FRNKU,  Ludmilu  PÁNKOVOU,  Nikolu 
ŤÁPALOVOU a Martina CHRASTINU.

Obecní  úřad  a  Svaz  dobrovolných  hasičů  Husinec  zvou  všechny občany  na 
maškarní  merendu  v  úterý  20.02.2007.  Ve  12.00  vyjde  průvod  masek  od 
požární  zbrojnice (účast masek vítána) a v 19.00 začíná v kulturním domě 
maškarní merenda. Hraje hudba Václava Jírovce.

Dne  18.1.2007  se  konala  valná  hromada  O.s.  Mistra  Jana  Husa. 
Nejdůležitějším bodem jednání byla volba nového vedení. Novým předsedou 
byl  zvolen Mgr.  Milan Zíka,  funkci  místopředsedy bude zastávat  pan Martin 
Grohman. Náplň činnosti  sdružení  bude,  ve spolupráci  s obecním úřadem, i 
nadále především péče o odkaz našeho rodáka Jana Husa formou práce na 
realizaci nové expozice PMJH, vytváření badatelského archivu v PMJH, podpory 
realizace  nových  propagačních  textů  a  předmětů  a  účasti  na  pořádání 
Husových oslav.

Milan Zíka

ZRÁVA PRO VŠECHNY SENIORY!
Od 01.03.2007 zahájí svou činnost  HUSINECKÝ KLUB  DŮCHODCŮ ! 
Důchodci mají od tohoto data možnost se  setkávat a popovídat si denně od 
pondělí do pátku vždy od 08.00 do10.00  a to v přízemí budovy zdravotního 
střediska (boční vchod vedle kina - dosud zde sídlila ZUMŠ a konaly se zde 
volby).
Podle  zájmu  může  být  tato  doba  prodloužena,  případně  mohou  být  pro 
návštěvníky   připravovány  různé  akce.  Vedení  klubu  se  ujala  paní  Růžena 
Uhrinová.

UPOZORNĚNÍ  PRO  OBČANY
Na základě oznámení z  ministerstva dopravy Vás upozorňujeme  na nutnost 



výměny řidičských průkazů vydaných od 1.července 1964 do 31.prosince 1993.
Bližší  informace  naleznete  na  úřední  desce  obecního  úřadu,  případně  na 
dopravně správních agendách vydávajícího úřadu dle  místa trvalého pobytu 
držitele  řidičského průkazu.  Ke konci  roku mohou být  z  provozních důvodů 
výměny  řidičských  průkazů  spojeny  s  velmi  dlouhým čekáním ve  frontách. 
Nelze opomenout, že řízením vozidla bez platného řidičského průkazu se řidič 
dopouští dopravního přestupku. Proto s výměnou řidičských průkazů za nové 
neotálejte!
Potřebné doklady k výměně: průkaz totožnosti (OP, CP), řidičský průkaz, 1 foto
Kontakt: MěÚ Prachatice, budova s podloubím vedle Katastrálního úřadu (pod 
bývalými kasárny). Úřední hodiny pondělí, středa: od 08.00 do 11.00, od 12.00 
do 17.00, v pátek od 08.00 do 12.00.

Dále upozorňujeme občany, že občanské průkazy, které mají datum vydání od 
01.01.1997 do 31.12.1998  musí být vyměněny do 31.12.2007. Po této době 
jsou neplatné.
O nové občanské průkazy můžete požádat na OÚ Husinec – potřebujete 1x 
foto, OP a rodný list. Výměna je bezplatná.

Eva Grunská

Povoleno OkÚ Prachatice dne 25.1.1999, registrační číslo MK ČR E 12485.
Šéfredaktor Mgr.Milan Zíka, Vychází v Husinci 1x za měsíc.
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