
FOTOGALERIE: Prosincové akce

Další fotky najdete na webových a facebookových stránkách města. Foto: Hana Betty Němečková a Ondřej Zíka 



S novým rokem, novým vede-
ním města a hlavně s šestistým 
Husovým výročím přišel nápad 
změnit tvář a náplň zpravodaje. 
Výsledek naší práce právě dr-
žíte v rukou a nás velmi zajímají 
vaše názory na něj. Hlavičku pro 

nás vytvořila grafička Zuzana 
Korčáková – tímto jí velmi dě-
kujeme. Středověkým písmem 
chceme připomenout Husovu 
dobu, mottem „zemřel, aby žil“ 
pak zdůraznit, že Husův odkaz 
je živý a platný v celé euroame-
rické kultuře. Zároveň je to za-

střešující název pro celý soubor 
akcí, které bude město k výročí 
pořádat.  Asi byste měli vědět, že 
již téměř rok pracuje iniciativa 
Národní slavnosti, do níž jsme 
samozřejmě jako husovo rodiště 
zapojeni. Více o její činnosti na-
jdete na www.janhus600.cz

Máme tu nový 
rok 2015. Bude 
hodně náročný, 
ale také vyjí-
mečný a zají-
mavý.  Stěžejní 
akcí je 600. vý-
ročí upálení Mi-
stra Jana Husa. 
Zde skutečně 
mimořádně zá-

leží na tom,jak široký okruh Vás 
občanů vezme pořádání oslav 
za své. Pokud se podaří vtisk-
nout Husinci tvář živého, histo-
rií bohatého města, bude dobře! 
Ostatní aktivity, plány a projekty 
ale nejsou o nic méně důležité. 
Do 30.9. bude dokončena oprava 
čističky odpadních vod za 9 mil. 
Kč, částečně dotovaná minis-
terstvem zemědělství. Do 30.5. 
bude dokončena oprava kana-
lizační shybky přes řeku Bla-
nici za 2 mil. Kč, plně hrazená 
z protipovodňových dotací. Plá-
novaná je oprava místní komu-
nikace k Jihokovu  a parkoviště 
pod kostelem. Náklady 4,5 mil, 
dotace 95%. Na rekonstrukci 
bývalého kina bylo zažádáno o 
dotaci z Programu rozvoje ven-
kova. Z téhož programu bylo 
zažádáno o podporu zlepšení hy-
gienických podmínek ve školní 
jídelně včetně výměny výdejního 
okénka a pultu. Z Dobrovolného 
svazku obcí budeme žádat o pří-
spěvek na rekonstrukci veřejného 
osvětlení v Husově ulici a na síd-
lišti. Plánovaná je oprava sochy 
Mistra Jana Husa na náměstí, 
přemístění památníku padlých 
vojáků 1. sv. války na důstojnější 
místo a oprava obrazů v kaplič-
kách na hřbitově. Nesmíme za-
pomenout ani na naše nejmenší 
- plánujeme vybudováni dět-
ského hřiště v horním parku, na 
které budeme žádat o krajskou 
dotaci. Realizace a rozsah těchto 
a mnoha dalších akcí ale záleží 
na objemu získaných dotací. 
Důležitá je myšlenka: nový rok, 
nová práce, nové úkoly. Důležité 
je zůstat v aktivitě, ve společ-
ném kontaktu. Proto přikládám 
ke zpravodaji dotazník a prosím 
Vás, pokud máte zájem, o jeho 
vyplnění. Všech Vašich názorů 
si nesmírně vážím. Děkuji.

Církev československá husitská 
se zavázala převzetím Památníku 
Mistra Jana Husa zajistit jeho ob-
novu k roku 2015, kdy si budeme 
v červenci připomínat 600 let od 
smrti M. Jana Husa. 

Od začátku jsme věděli, že bez 
pomoci státu, bez podpory Jiho-
českého kraje a bez dobré spolu-
práce s městem Husinec nebude 
možné uskutečnit důstojnou re-
konstrukci tak, aby odpovídala 
významu národní kulturní pa-
mátky. 

Připravovali jsme po převzetí 
v červenci roku 2010 architekto-
nický a stavební projekt celkové 
obnovy Památníku a zajišťovali 
všechny potřebné souhlasy a po-
volení k jeho realizaci. Ve třech 
programech z evropských dotací 
jsme v předcházejících letech 
byli neúspěšní. Až teprve v roce 
2014 současná vláda projevila 
zájem a významně podpořila 
příspěvkem rekonstrukci Památ-
níku Mistra Jana Husa v Husinci. 

Celková obnova bude stát 
kolem 25 miliónů korun. Z toho 
je 20 miliónů příspěvkem schvá-
leným vládou a cca 5 miliónů je 
z prostředků Církve českoslo-
venské husitské. 

Podařilo se ještě získat 400 
tisíc z havarijního fondu minis-
terstva kultury a také Jihočeský 
kraj poskytuje prostředky na 
provoz i dílčí výdaje spojené s 
obnovou. Na své náklady naše 
církev uskutečnila opravu domu, 
včetně nové střechy, který sou-
sedí s památkovými objekty, a 
zajistila výstavu pro přechodnou 
dobu před vlastní rekonstrukcí, 
kdy byl památník po celou dobu 

do roku 2013 pro veřejnost pří-
stupný.

Obnova zahrnuje rekonstrukci 
dvou památkových objektů, 
novou expozici o Mistru Janu 
Husovi, vybudování sociálního 
zázemí a celkovou úpravu za-
hradního prostranství. Od 1. 
července 2014 byla zahájena 
rekonstrukce krovů a střešní 
krytiny na dvou památkových 
objektech. 

Tyto práce byly dokončeny v 
říjnu 2014 a na ně navázala další 
etapa – práce v exteriérech i inte-
riérech budov prováděné firmou, 
která vyhrála výběrové řízení. 
Termín dokončení a otevření 
Centra Mistra Jana Husa je sta-
noveno na 30. května 2015. 

Obnova probíhá ve spolupráci a 
za podpory vlády České repub-
liky, ministerstva kultury, Jiho-
českého kraje i města Husinec. 

Ačkoliv obnovu provádí Církev 
československá husitská na zá-
kladě smlouvy z roku 2010, jsou 

finanční prostředky investovány 
do majetku města Husinec, které 
je vlastníkem. Po obnově také 
bude moci město Husinec Pa-
mátník využívat ke kulturním a 
společenským akcím.

Naše církev se od počátku 
k osobnosti a dědictví Mistra 
Jana Husa hlásila a vybudovala 
zejména v době první repub-
liky desítky kostelů označených 
Husovým jménem jako „Husův 
sbor“ ve městech a obcích, a 
připomínala také jeho živou pa-
mátku v každé době, ať byl Hus 
středem společenského zájmu 
nebo na okraji. Tento náš ideově 
motivovaný vztah k Husovi byl 
důvodem, proč jsme se do tak 
náročného úkolu pustili. K tomu, 
abychom si hlouběji uvědomo-
vali Husův význam nejen v cír-
kevním prostředí, ale i v naší 
společnosti, v národní historii a 
kultuře a v evropském kontextu, 
je 600. jubileum vhodnou a cen-
nou příležitostí.

autor fotografie: Ondřej Babka

Rekonstrukce bude dokončena 30. května 2015.

Obnova památníku se daříSloupek
starostky O průběhu obnovy Památníku Mistra Jana Husa v Husinci 

píše patriarcha Církve československé husitské
Tomáš Butta

Ludmila Pánková
starostka
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Právě držíte v rukou novou tvář Husineckého zpravodaje
Milan Zíka, šéfredaktor

www.husinec.cz



Čísla z evidence obyvatel za rok 2014
Pavel Pěsta

Iva Bernardová, matrikářka

Přihlášeno k trvalému pobytu: 41 osob
Odhlášeno z trvalého pobytu: 33 osob
Přestěhování v místě: 32 osob
Narození: 12 dětí
Úmrtí: 8 osob
Sňatek uzavřelo: 5 párů, z nichž alespoň jeden má trvalý pobyt v Husinci
Počet trvale hlášených obyvatel: 1384 z toho Husinec 1292, Výrov 119, Horouty 16

Poplatky na rok 2015
Iva Bernardová, matrikářka

Poplatky za odpady, psy a 
pronájmy pozemků je možné 
uhradit bezhotovostně na běžný 
účet 2621281/0100, variabilní 
symbol – číslo popisné. Úhrada 
poplatků v hotovosti je možná 
v pracovní době městského úřa-
du v přízemí MěÚ. Splatnost po-

platku je dle příslušné vyhlášky 
do 30.04.2015.

Poplatek za odpady platí všech-
ny trvale hlášené osoby včetně 
dětí a cizinci. Fyzické osoby, 
které mají ve vlastnictví stavbu 
určenou k individuální rekreaci, 
byt nebo rodinný dům, ve kte-
rých není hlášena žádná fyzická 
osoba, platí ve výši odpovídající 

poplatku za jednu fyzickou oso-
bu.

Výše poplatků za odpady pro 
rok 2015 je 650,- Kč za osobu. 
Poplatek za psa: 120,- Kč/pes 
v bytové jednotce, 150,- Kč/pes 
ve vícebytových jednotkách. 
Důchodci platí 40,-Kč/pes. Při-
pomínáme povinnost přihlašová-
ní a odhlašování poplatku ze psa.

Prosba městského 
úřadu o spolupráci

Městský úřad žádá obyvate-
le, aby podle svých možnos-
tí odklízeli sníh z chodníků a 
nevhodným parkováním ne-
bránili jeho mechanizované-
mu úklidu. Zároveň děkujeme 
všem, kteří se již úklidu věnují.

V úterý 10. února začne té-
měř dvouměsíční zimní pří-
prava fotbalistům Slavoje na 
jarní část okresního přeboru. 
Příprava bude probíhat v oko-
lí Husince a na hřišti v areálu 
oddílu. Nejprve se zaměří na 
fyzickou kondici a pak se hrá-
či postupně přesunou na hřiště, 
kde budou tréninky směřované 
více na práci s míčem a herní 
projev. V tomto období bude 
hlavně záležet na tomco nám 
počasí dovolí. Vyvrcholením 
přípravy budou dva přátelské 
zápasy se soupeři ze Strako-
nicka. Nejprve o víkendu 14.- 
15.3. s týmem Sousedovic 
(I.B.) a pak následující víkend 
21.- 22.3. s týmem Bavorova 
(OP). Konkrétní datum bude 
určeno s ohledem na poča-
sí, protože při podmáčeném 
hřišti v Husinci je v záloze 
hřiště s umělou trávou v Pra-
chaticích. První mistrovský 
zápas se uskuteční v nedě-
li 5.4. v Záblatí, což je těžký 
soupeř, který prověří pocti-
vost hráčů v přípravě. Tímto 
Vás zveme na naše zápasy.

Fotbalisté Slavoje 
jdou opět po roce 
do zimní přípravy
Petr Ostádal

Uvádíme 70., 75., 80. výročí narození od 80ti již každý rok.

Životní výročí v době od 15.01.2015 do 15.02.2014 oslaví:
Marie ČUŽNOVÁ, Kostnická 245 Husinec

Marie PRŮCHOVÁ, Horouty 3
Milada ŤÁPALOVÁ, Komenského 171 Husinec 

Oslavencům srdečně blahopřejeme!

Společenská kronika

Iva Bernardová, matrikářka
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Rada města na svých jednáních konaných 10. 12. 2014, 17. 12. 2014, 29. 12. 2014 a 7. 1. 2015

schválila:
• žádost o poražení tří olší na parcele číslo 198/2 v katastrálním území Husinec
• finanční příspěvek ve výši 10 tisíc Kč pro prachatický hospic
• zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor bývalého kina
• zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parcelní číslo 1002/1 v katastrálním území Výrov o výměře 2322 m2

• žádost o poražení dvou jabloní za domem č. p. 241
• opravu chodníku před domem č. p. 277 – opravu provede HUTES
• žádost o poražení jedné třešně na Světské cestě
• rozpočtové opatření č. 6/2014 
• nový úklidový řád města
• pronájem části parcely č. 1002/1 v k.ú. Výrov o výměře 2322 m2 manželům Šmídovým, Výrov 21
• vydávání povolení k vjezdu na lesní pozemky obce u přehrady; povolení se bude vydávat pouze chatařům a rybářům, kteří jsou drži-

teli průkazek ZTP; poplatek činí 100 Kč/rok
• oddávací dny – pátek a sobota; oddání mimo tyto dny je zpoplatněné
• finanční příspěvek Centru pro zdravotně postižené Prachatice – 2 tisíce Kč
• dohodu s majitelem restaurace „Na Šumavě“ o měsíčním finančním příspěvku na zpřístupnění WC ve dvoře č. p. 44 pro veřejnost

neschválila:
• zveřejnění záměru na pronájem parcely č. 1064/2 v k.ú.Husinec (chatová osada)
• žádost firmy IRON servis o poražení čtyř bříz 

projednala:
• návrh rozpočtu na rok 2015 – návrh se předkládá zastupitelstvu města
• návrh ceny vodného a stočného na rok 2015 – předkládá se zastupitelstvu města
• žádost o poražení 2 kusů smrků ve stráni za domem č. p. 182 – rada pověřila ing. Kaimla zjištěním situace
• pověřila starostku svoláním jednání k řešení dopravní situace ve Světské ulici, na které budou pozváni obyvatelé této ulice

Informace z jednání rady města

Eva Grunská, místostarostka
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Ondřej Babka, předseda kult. komise
Již v listopadu zaznělo z úst 

starostky města v její první řeči, 
že rok 2015 bude pro naše  měs-
to velmi význačný. Dovolte mi, 
abych vám nyní, jako předseda 
kulturní komise města, nastínil 
co všechno chceme letos v ob-
lasti kultury realizovat. 

Všichni jsme si vědomi vý-
znamu letošního výročí 600 let 
od upálení našeho rodáka Mistra 
Jana Husa. Spolu s kolegy z kul-
turní komise, Mgr. Jaroslavem 
Maryškou a Bc. Marií Tomano-
vou, a dalšími spolupracovníky 
děláme vše pro to, abyste měli na 
konci února v rukou kompletní 
přehled všech zamýšlených akcí, 
které právě k příležitosti velkého 
výročí bude město pořádat. 

Pásmo kulturních akcí, kte-
rými chceme připomenout od-
kaz našeho rodáka, jsme nazva-
li „Náš Mistr Jan – zemřel, aby 
žil“. Součástí pásma budou růz-
norodé akce od přednášek his-
toriků, přes výstavy, koncerty, 
divadla až po talkshow se zná-
mými osobnostmi. 

A právě na první akci bych vás 
velice rád pozval už teď. Zapište 
si do diářů, že začínáme ve čtvr-
tek 19. února talkshow Husinec-
ké křeslo pro hosta, do kterého 
budeme zvát známé osobnosti 
veřejného života. Kdo bude prv-
ním hostem se dozvíte již brzy.

Následovat bude 26. úno-
ra přednáška patriarchy církve 
Československé husitské Tomá-
še Butty a architekta Petra Fuch-
se „K ideové koncepci výstavy 
v památníku Mistra Jana Husa 
v Husinci“. Od obou pánů se 
dozvíte, co to vlastně probíhá v 
celém areálu rodného domu a co 
bude k vidění po dokončení re-
konstrukce. 

V poslední únorový den, tedy 
v sobotu 28., bych vás všechny 
rád potkal v kulturním domě, 
kde se bude konat ples města 
Husince. Lákadlem je určitě ne-
jen oblíbená prachatická kapela 
TopBand, ale také vystoupení 
mistryně České republiky v pole 
dance Lucie Šimkové. 

O dalších akcích budete brzy 
informováni. Budeme nesmír-
ně nadšeni, když vás na každou 
akci přijde co nejvíce, protože 
jen to je pro nás smyslem pokra-
čovat a snažit se zkulturnit život 
v Husinci.

Kulturní 
rok 2015

Přehled nejbližších potvrzených kulturních akcí
24. ledna (sobota)  14:00      Dětské divadlo KOS    2. patro MěÚ, vstupné 20 Kč
          “Jak se Janek neuměl rozhodnout”
31. ledna (sobota)  19:00      Hasičský bál    kulturní dům
          pořádají husinečtí hasiči
14. února (sobota)     14:00      Dětský karneval   kulturní dům
          pořádá Lentilka
19. února (čtvrtek)  18:00      Husinecké křeslo pro hosta  2. patro MěÚ,
          (hosta prozradíme již brzy)
26. února (čtvrtek)  18:00      Tomáš Butta a Petr Fuchs  2. patro MěÚ, vstupné zdarma
          “K ideové koncepci výstavy v památníku Mistra Jana Husa“
28. února (sobota)  19:00      Ples města Husinec   kulturní dům, vstupné 100 Kč
          Kapela TopBand, vystoupí mistryně ČR v poledance L. Šimková
5. března (čtvrtek)  19:00      Divadelní soubor DUTAM  kulturní dům, vstupné   50 Kč
          „Doktor Kott přemítá aneb Hra o hře hry“   důchodci 30 Kč

V sobotu 28. února jste 
všichni srdečně  zváni na ples 
města Husince, který se us-
kuteční tradičně v místním kul-
turním domě. 

K poslechu a tanci bude 
hrát oblíbená prachatická kape-
la TopBand. Připraven je také 
doprovodný program. Během 
večera vystoupí mistryně České 
republiky v poledance, tanci u 
tyče, Lucie Šimková. Bohatá 
tombola samozřejmě nebude 
chybět. 

Lístky budou k dostání 
jak v místě konání akce, tak si 
je budete moci koupit v před-
prodeji od 1. února na matri-
ce Městského úřadu v Husinci. 
Cena lístku je 100 Kč. Stejně tak 
si již můžete rezervovat místa k 
sezení - na matrice Městského 
úřadu, či telefonicky na čísle 
608 041 478. Ondřej Babka

Vánoce jsou za námi, 
potěšení z nich a síly během nich 
načerpané ním snad nějaký čas 
vydrží. Nadcházející rok přináší 
výročí, které si nikdo z nás už 
nezopakuje – 600 let od upálení 
Mistra Jana Husa. Za dobu ex-
istence lidstva žilo a mnoho 
velkých činů vykonalo mnoho 
lidí. Mnohem víc, než kolik jich 
znají historické záznamy. Mnoho 
lidí vytvořilo svým umem věci, 
které ovlivnily život budoucích 
generací. Byly to záležitosti 
technické – hmotné, vědecké ob-
jevy a pak záležitosti neniterně-
jší – duchovní.

Každý máme svůj vnitřní 
duchovní svět. Někdo ho proje-
vuje i navenek tím, že se hlásí k 
některému náboženskému smě-
ru, případně k nějaké filosofii 
či politickému hnutí. To je naše 
víra. Obvykle ještě věříme ve 
funkci rodiny a přátelství. Síla 
naší víry se projevuje v mezních 
situacích. Bitvy, koncentráky, 
živelné pohromy a nemoci přeží-
vají ti, kdo v přežití věří.

I když o tom nemluvíme, 
jsem si síly víry vědomi.A pro-
to je to pro mnoho z nás citlivé 
téma. To nejniternější. Proto je 
takovým tématem i Jan Hus a 

jeho odkaz. Položil život za svou 
víru. Mnoho bezejmenných i 
dějinami zaznamenaných uděla-
lo totéž. Ale ne mnoha se stalo 
to, aby jejich myšlenky oslovi-
ly a ovlivnily tolik lidí. Hus se 
zabýval pravdou. Pro něj byl 
tou pravdou co nejčistší živ-
ot ve víře, návrat k původnímu 
křesťanství. Podobně jako on ev-
identně uvažovalo mnoho jeho 
současníků – jinak by neměl to-
lik stoupenců. Desatero je velmi 
stručný a přitom vše podstatné 
postihující morální kodex. Už 
jen snaha o jeho dodržování by 
vyřešila hodně z problémů toho-
to světa. 

Problém máme s Husovou 
absolutní obětí. „Pochopíme“, 
když někdo sebevraždou řeší pro 
něj neřešitelnou situaci finanční 
nebo rodinnou, ale „pro víru“ se 
dnes dobrovolně neumírá...

O Janu Husovi lze psát 
dlouho a z mnoha pohledů a 
určitě to i uděláme. Výročí jeho 
upálení je velkou příležitostí, jak 
v dobrém slova smyslu zviditel-
nit Husinec a obohatit život v 
něm. Je to šance pro nás všechny. 
Jan Hus nám „přináší užitek“ i 
600 let po své smrti. Odměňme 
se mu tím, že mu věnujeme tro-
chu času a myšlenek.

Milan Zíka, šéfredaktor

Husova odkazu si 
musíme vážit i šest 
set let po jeho smrti

Město Husinec 
Vás zve na ples

V sobotu 24. 1  ve druhém patře 
MÚ se můžete těšit na divadel-
ní představení “Jak se Janek 
neuměl rozhodnout”. Pohádka 
je zajímavá tím, že diváci sami 
určují, jak se děj bude vyvíjet. 

Lednové divadlo pro 
děti - přiletí KOS
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