
Barevný pod-
zim je tady, 
draci létají, listí 
padá, čekáme na 
první sníh. Po-
malu se blíží čas 
Vánoc a konce 
roku, čas bilan-
cování a nových 
plánů.

Tím také 
začnu. Stavební práce na čističce 
odpadních vod byly ukončeny a 
27. 10. bylo vydáno rozhodnutí 
o povolení zkušebního provozu 
na 1 rok. Poté bude následovat 
kolaudace. Hodnota díla 9, 158 
milionu byla dodržena. Minister-
stvo zemědělství poskytlo dotaci 
4,5 milionu korun a na posled-
ním zasedání Zastupitelstva Ji-
hočeského kraje byla schválena 
dotace ve výši 915 tisíc korun na 
kofinancování této akce. Zbytek 
zdrojů tvoří bezúročná půjčka 
od Jihočeského vodárenského 
svazu.

Podmínkou Ministerstva ze-
mědělství  pro poskytnutí dotace  
a ze zákona o vodovodech a ka-
nalizacích vyplývající povinnosti 
je vytvářet rezervu finančních 
prostředků na obnovu vodohos-
podářské infrastruktury. Přímo 
řečeno – stanovit cenu vodného 
a stočného tak, aby byly peníze 
na vlastní financování oprav a 
obnov. Zdražování není nikdy 
vítané ani populární a týká se nás 
všech. Výhodou je, že lze využít 
možnost začít vytvářet rezervu 
až po roce, takže je k dispozici 
čas na hledání variant, jak eko-
nomický dopad na občany i or-
ganizace řešit. Rezerva nutná je 
a netýká se jen ČOV, ale celého 
systému vodovodů a kanalizací v 
našem městě. 

Konec každého roku přináší 
nejen bilancování, ale i přípravu 
nových úkolů a plánů. Důležité 
je řešení  zastaralé elektroinsta-
lace ve škole. Dále využití mož-
nosti získání dotace na pořízení 
nového územního plánu, kdy do 
15. 1. 2016 musí být podána žá-
dost. Na závěr  Vás chci pozvat 
na den veteránů 11. 11. Připrave-
ného  programu se zúčastní za-
jímaví hosté. Tak se už na Vaši 
účast těším!

Sloupek
starostky

Ludmila Pánková
starostka

číslo 195 listopad 2015

www.facebook.com/mestohusinecwww.husinec.cz

Úvodník šéfredaktora
Milan Zíka, šéfredaktor

27. října proběhla již druhá 
přednáška Daniela Váni. Jejím 
tématem byly příčiny současné 
migrace do Evropy v jiném 
pohledu, než nabízejí běžná 
média. Zhruba 70 posluchačů se 
přednášejícím nechalo provést 
celou známou historií, na níž 
byly dokladovány příčiny 
vzniku a zániku předchozích                   
civilizací. Ústřední myšlen-
kou pak byla teze, že civilizace 
se přestává rozvíjet ve chvíli, 
kdy narazí na svoje prostorové 
hranice. Ve středověku to byl 
fiktivní „kraj světa“ se smrtícím 
vodopádem. Nicméně zámořské 
objevy odvážných mořeplavců 
nám zajistily rozvoj až téměř 
do konce 19. století. Bylo co 
dobývat, osidlovat. Obě světové 
války i všechny „drobné“ války 
další jsou podle teorie Váni už 
jen projevem krize, ne vývojem 
v pravém slova smyslu, pro-

tože prostě nemáme kam dál 
jako celek expandovat. Náhrad-
ním programem je pohyb lidí v 
daných možnostech, boje o moc a 
rozvoj konzumu. Při předchozím 
osidlování světa a bojích o moc 
v něm se jako nejsilnější ukázala 
civilizace evropská, později eu-
roamerická. Podmanila si nebo 
ovládla všechny ostatní civili-
zace a začala jim nabízet svoje 
výdobytky. To během cca tříset 
let vyústilo v současnou migra-
ci do Evropy. Nabídka našich     
civilizačních vymožeností je 
totiž velmi lákavá. Tak lákavá, 
že lidé v Africe a Asii už nechtějí 
čekat, až se ty výdobytky dosta-
nou k nim, a jdou si pro ně sami. 
Současná vlna migrantů jde do 
Evropy za štěstím stejně, jako 
naši předci kdysi do Ameriky. 
Tato vlna je ale z různých příčin  
jen částečně řiditelná a hlavně 
míří na území, které považu-
jeme za NAŠE. Bohužel jsme si 
zvykli, že žijeme v klidu a míru, 

s jistotami a lehce se zvyšující 
životní úrovní.   Obzvlášť asi 
my v naší dosti uzavřené české 
kotlině. Všechny nepříjemnosti 
jsme zatím znali jen z doslechu 
a z médií. Ale vývoj je jaký je a 
zřejmě nás prověří, co jsme do- 
opravdy zač. Svět kolem nás se 
dal do pohybu a nejde to igno- 
rovat; do pohybu duševního se 
musíme dostat i my. Možností 
dalšího vývoje je příliš mnoho, 
než aby se dalo cokoliv fundo-
vaně předpovědět.

Pokud patříte mezi milovníky 
husinecké historie, měli byste se 
v obchodě paní Klabouchové ale-
spoň podívat na dvě útlé knížky 
pojednávající o životě a oby-
vatelích Husince první polovi-
ny 20. století. Jsou to jednak 
„Vzpomínky na dětství a mládí 
v Husinci“ Vlasty Machleid-
tové, rozené Vaizenbauerové a           
jednak „Plavba proti proudu 
času“ S. Frankové, K. Vazačové 
a P. Machleidta.

Uvádíme 70., 75., 80. výročí narození od 80ti již každý rok.
Životní výročí v době od 15. 11. 2015 do 15. 12. 2015 oslaví:

Dobroslava HRDÁ, Kostnická 246, Husinec
Václav JUNGBAUER, Husova 121, Husinec

Václav TICHÝ, Žižkova 321, Husinec
Kateřina HOVORKOVÁ, Kostnická 247, Husinec
Wilhelmina WUDYOVÁ, Kostnická 248, Husinec

Vítězslav LINHART, Luční 380, Husinec
Josef ZÍKA, Husova 230, Husinec

Jitka SMOLOVÁ, Kostnická 246, Husinec
Vlasta DOUBKOVÁ, Žižkova 304, Husinec

Pavel VANĚČEK, Husova 224, Husinec
Marie OSVALDOVÁ, Kostnická 278, Husinec

Jaroslav ŠÍSL, Kostnická 244, Husinec

Oslavencům srdečně blahopřejeme!

Společenská kronika

Iva Bernardová, matrikářka

Mezi nové občánky našeho 
města dne 26. 9. 2015 přibyl Jan 
Vůjtěch, Husinec Výrov 34. 

Rodičům srdečně blahopře-
jeme!                                                      

Noví občánci

Povoleno Okresním úřadem, ref.kultury Prachatice 
dne 25. 1. 1999, registrační číslo MK ČR E 12485. 
Šéfredaktor Mgr. Milan Zíka. Vychází v Husinci 1x za 
měsíc.Vydalo Město Husinec, Prokopovo nám.1, IČO 
250449 dne 14. 11. 2015 jako číslo 195. Za věcnou 
správnost příspěvků odpovídají autoři.

Iva Bernardová, matrikářka

V sobotu 21. 11. bude Husin-
cem procházet mistr kominický 
František Regál. Zájemci o 
jeho služby (čištění a prohlídku 
komínů) nechť se nahlásí na ma-
trice MěÚ 388 331 101.

Kominík
Sbor pro občanské záležitosti 

uspořádal dne 22. 10. v obřadní 
síni MěÚ Husinec vítání nových 
občánků. Mezi nové občany 
města Husinec jsme přivítali 
Václava Paucha, Jiřího a Lucii 
Peškovi, Kryštofa Wáwrů. Dne 
5. 11. pak Mikuláše Synka, Pav-
la Grunského, Annu Tůmovou a 
Jáchyma Vorlíčka. Své malé ka-
marády přivítaly zpěvem a reci-
továním děti MŠ a  ZŠ.

Sbor pro občanské záležitos-
ti Husinec zve všechny seniory 
na již tradiční předvánoční Set-
kání seniorů, které se uskuteční 
v pátek 4. 12. od 14 hodin v kul-
turním domě v Husinci. Nebude 
chybět bohatý kulturní program. 
K poslechu a tanci zahraje De-
chový kvintet F. Beránka. Je za-
jištěno občerstvení se sladkou 
tečkou. Těšíme se, že se s Vámi 
opět po roce setkáme. 

Zábava pak volně přejde v 
Country bál s Husmeny a taneční 
skupinou Wenci.

Vítání občánků

Setkání seniorů
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Přehled nejbližších potvrzených kulturních akcí v Husinci
11. listopadu (středa) 15:00      Vernisáž výstavy ke dni veteránů  1. patro MěÚ
    15:30      Pietní vzopmínka ke dni veteránů u památníku padlých
    16:00      Odhalení obnoveného náhrobku  hřbitov
11. listopadu (středa) 17:00      Divadélko máma a táta - dětské divadlo
           „Jak čertík psal vánoční přání“ 2. patro MěÚ, vstupné 20 Kč
19. listopadu (čtvrtek) 18:00      Husinecké křeslo pro hosta  Kulturní dům, vstupné 70 Kč
          s hudebníkem Michaelem Kocábem     zlevněné 50 Kč
4. prosince (pátek)  15:15      Český Ježíšek - vypouštění balónků s přáníčkem
               areál MŠ Husinec, zdarma
4. prosince (pátek)  14:00      Předvánoční setkání důchodců Kulturní dům, vstup zdarma 
    18:00      Country bál s Husmeny a tanečními country skupinami
5. prosince (sobota) 18:30      Pekelná jízda s nadílkou  areál školy
          pořádá Lentilka, z.s.
9. prosince (středa)  18:00      Česko zpívá koledy    u kostela Sv. Kříže, zdarma
          a svařákobraní plus soutěž v pečení cukroví
23. prosince (středa) 17:00      Husinecký živý Betlém  Centrum Mistra Jana Husa 

Poprvé usedne do 
křesla hudebník

Pozvání do Husineckého 
křesla přijal hudebník a bývalý 
ministr Michael Kocáb. Líst-
ky na 19. listopadu (od 18:00)                  
zakoupíte na městském úřadě. 
Cena lístku je 70 Kč, zlevněné 
za 50 Kč. Rezervace na telefonu: 
388 331 101.

Jaroslav Maryška, kulturní komise

Předmětem podpory přidělo-
vané fyzickým osobám bude 
výměna kotlů na pevná paliva s 
ručním přikládáním za:
– tepelné čerpadlo,
– kotel na pevná paliva,
– plynový kondenzační kotel 
v kombinaci s  
– instalací solárně-termických 
soustav pro přitápění nebo 
přípravu TV,
– „mikro“ energetickými opatřeními.

Průběžně aktualizovaný Sez-
nam registrovaných výrobků je k 
dispozici viz  http://www.opzp.
cz/dokumenty/187-seznam-reg-
istrovanych-vyrobku?verze=1.
 Podporu na výměnu kotlů na pe-
vná paliva s ručním přikládáním 
je možno poskytnout pouze v 
rodinných domech, kde:
– bude současně provedeno ale-
spoň jedno tzv. „mikro“ ener- 
getické opatření vedoucí ke 
snížené energetické náročnos-

ti rodinného domu (potvrzení 
od energetického specialisty o 
prověření vhodnosti realizo-
vaného  „mikro“ energetického 
opatření bude součástí žádosti o 
dotaci)  nebo
– došlo ke snížené energetické 
náročnosti v minulosti (splnění 
klasifikační třídy energetické 
náročnosti budovy „C“ –  průkaz 
třídy „C“ bude součástí žádosti o 
dotaci), nebo
– je současně na realizaci opatření 
vedoucích ke snížení energetické 
náročnosti budovy žádáno v pro-
gramu Nová zelená úsporám. 

Maximální výše způsobilých 
výdajů projektu fyzické osoby na 
výměnu kotle bude v Jihočeském 
kraji činit max. 150 tis. Kč. Výše 
poskytnuté podpory se bude 
pohybovat v závislosti na typu 
výměny a na sídle žadatele od 70 
% do max. 85 %:
– 70 % způsobilých výdajů v 

případě realizace kotle spalu-
jícího pouze uhlí, spoluúčast 
fyzické osoby 30%,
– 75 % způsobilých výdajů v 
případě realizace kombino-
vaného kotle (uhlí + biomasa) 
nebo plynového kondenzačního 
kotle, spoluúčast fyzické osoby 
25%,
– 80 % způsobilých výdajů v 
případě, že je realizace tepel-
ného čerpadla nebo kotle pouze 
na biomasu, spoluúčast fyzické 
osoby 20%,

Způsobilost výdajů projektů 
fyzických osob v Jihočeském 
kraji bude umožněna zpětně 
od 15. 7. 2015, za předpokladu 
splnění všech podmínek stano-
vených ve vyhlášené výzvě.
 V průběhu září tohoto roku 
byly na webu Jihočeského kraje 
spuštěny nové webové stránky 
pro kotlíkové dotace http://kot-
likovedotace.kraj-jihocesky.cz/

Žádáme občany, aby nebránili 
špatně zaparkovanými vozy při 
nadcházející zimní údržbě míst-
ních komunikací. Obzvláště v úz-
kých uličkách (oblast Pětidomí, 
ulice Husova a Žižkova) by pak 
nebyl možný úklid sněhu, nebo 
může dojít k poškození špatně 
zaparkovaných vozů. Děkujeme 
za pochopení.

Pavel Pěsta, Hutes

Základní informace ke kotlíkovým dotacím

Milan Vančura

11. listopadu 1918 se v 
železničním vagonu v lese na 
stanici Rethondes u Compie-
gne sešly delegace vedené fran-
couzským vrchním velitelem 
maršálem Ferdinandem Fochem 
a německým státním tajemníkem 
Matthiasem Erzbergerem. Ráno 
v 5:05 hodin byl podepsán do-
kument, který stanovil, že od 
11:00 hodin 11. 11. 1918 za-
vládne na frontách 1. světové 
války příměří. Tento den se po 
celém světě slaví Mezinárodní 
den válečných  veteránů (v ČR 
byl uznán až roku 2001).

Odhaduje se, že se první 
světové války zúčastnilo na 70 
miliónů vojáků. Ve válce zahy-
nulo na 18,5 milionu lidí, z toho 
necelých deset milionů vojáků. 
Zraněno bylo na 21 milionů lidí. 
Poslední český legionář Alois 
Vocásek zemřel v roce 2003 ve 

věku 107 let. 
V Husinci byl velmi známý 

legionář Alois Kaut   (*24. 10. 
1897, Vídeň). Sloužil u 18. 
zeměbraneckého pěšího pluku 
jako vojín. Do ČS legií v Ru-
sku byl zařazen 18. 10. 1917 
jako vojín 8. střeleckého pluku, 
posléze úderného praporu. Padl 
22. 9. 1918 u Nižného Tagilu a 
je pochován v Jekatěrinburgu. 
Na Zborovských oslavách v roce 
1938 byla na jeho počest zasa-
zena na školní budově pamětní 
deska. Dlouho zde ale nevydrže-
la. 

V roce 1925 zřídilo husinecké 
obecní zastupitelstvo výbor, 
který měl sepsat seznam padlých. 
Tomuto výboru se to ale nepo-
dařilo. O deset let později žáda-
la Družina československých 
válečných poškozenců v Husinci
městské zastupitelstvo, aby byl 
pomník postaven a to buď u 
hřbitova, nebo u sv. Jána. Až po 

roce 1936 byl sepsán seznam 54 
padlých, provedena sbírka mezi
občany a pomník byl konečně 
postaven. Umístěn byl nad 
kostelem. Skládal se ze dvou 
mramorových bloků. Na větším, 
na podstavci, byla umístěna 
busta T. G. Masaryka. Ta však 
již za války z podstavce zmize-
la. V roce 1968, při generál-
ní opravě kostela, byl pomník 
přesunut pod kostel. A v le-
tošním roce byl přesunut na  
důstojnější místo nad kostelem.

Pod vlivem válečných hrůz 
vznikla Společnost národů 
(1919), která měla předcházet 
válkám pomocí jednání. Avšak 
tento cíl se jí naplnit nepodařilo, 
protože již za 20 let se světem 
přehnala druhá světová válka, je-
jíž následky byly ještě ničivější.

V Centrální evidenci 
válečných hrobů, pod číslem 
CZE-3109-36598, je na místním 
hřbitově evidován hrob dvou 

husineckých pilotů Vlastimila a 
Miloše Rysových. Jistě si všich-
ni vzpomeneme na náhrobek, ke 
kterému byla připevněna letecká 
vrtule. Ta se musela, vzhledem 
ke svému stáří, uložit do de-
pozitu. Pomník s vrtulí je ale 
památka, která k Husinci patří. A 
tak se představitelé města, spo-
lu s několika dalšími nadšenci, 
rozhodli nechat vytvořit repliku 
a uvést pomník do původního 
stavu.  
Pietní vzpomínka v Husinci

Ve středu 11. listopadu, bude 
na Městském úřadě otevřena 
výstavka ke dni veteránů, jejíž 
vernisáž proběhne v 15:00. Od 
15:30 si připomeneme ukončení 
1. světové války položením 
věnce u pomníku padlých nad 
kostelem. Poté se přesuneme na 
místní hřbitov k slavnostnímu 
odhalení obnoveného pomníku 
bratří Rysů. Všichni jste na tyto 
akce srdečně zváni.

Konec první světové války si připomeneme pietní akcí

  Dětské centrum Lentilka, z.s.  
zve všechny děti na “Pekelnou 
jízdu...s nadílkou” která se us-
kuteční v sobotu 5.12.2015 od 
18:30 v areálu školy. Prosíme 
všechny o včasné dostavení, 
neboť peklo má svá pravidla a 
pekelná škola není žádný holub-
ník. Čekat na vás budou      nad-
přirozené bytosti, prohlídka 
pekelné školy a nezapomněli 
jsme ani na občerstvení pro malé 
i velké. Vstup: děti s balíčkem 
80 Kč, děti bez balíčku 20 Kč,           
dospělý doprovod zdarma. 
Balíček objednávejte do 30. 11 
formou SMS ve tvaru: jméno a 
příjmení, počet balíčků na číslo 
739 761 804  nebo na email Len-
tilka.dc@centrum.cz

Pekelná jízda

Prosba na občany


