
Už jsem si 
myslela, že pro 
letošní rok bylo 
napsáno o Mis-
tru Janovi dost, 
ale musím se       
s Vámi podělit 
o velice silný 
zážitek. 24. lis-
topadu se usku-
tečnilo v Senátu 

PČR slavnostní shromáždění k 
završení připomínky 600. výročí 
upálení MJH. V rámci skvělého 
programu bylo potěšující slyšet 
od nejvyšších ústavních činitelů 
a představitelů církví poděkování 
městu Husinci za velký podíl při 
pořádání oslav a vzpomínkových 
akcí. A i když rok výročí končí, 
zůstává Husinec v živém vědomí 
mnoha lidí jako město s velkým 
kulturně historickým potenci- 
álem. 

Pro rok 2016 je prioritou roz-
jezd strategických úkolů, a to 
především podniknutí kroků               
k pořízení nového územního 
plánu.  Ten musí obsahovat po-
žadavky na urbanistickou kon-
cepci, veřejnou infrastrukturu, 
uspořádání krajiny, vymezení 
ploch a koridorů atd. Je to práce 
na několik let. Územní plán je 
nutný a je podmínkou pro dotace 
krajské, státní i evropské. Rokem 
2016 odstartuje i řadu let připra-
vovaná akce - Protipovodňová 
opatření Husinec.   Bude vydáno 
stavební povolení a následně vy-
brána firma, která bude stavbu 
realizovat.  Zde musím vyzdvih-
nout podporu Jihočeského kraje, 
který hledá možnosti kofinanco-
vání této akce.

V průběhu prosince si opa-
kovaně připomeneme potřebu 
Vánoc. Vzájemného porozumění, 
pochopení hodnot našich životů, 
radosti ze setkávání a nadšení 
dětí pro sváteční dny. Přeji Vám 
všem zdraví, dost sil pro zvládání 
každodenních úkolů a především 
radost ze života a schopnost 
lásku přijímat i dávat.  Adventní 
čas nám k tomu napomáhá svojí 
atmosférou, svým očekáváním. 
Těším se na společné koledy i na 
živý betlém. Přeji Vám Vánoce 
naplněné hřejivými pocity i zá-
žitky, přeji Vám Vánoce prožité 
s Vašimi blízkými.

Sloupek
starostky

Ludmila Pánková
starostka
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Úvodník šéfredaktora
Milan Zíka, šéfredaktor

Jako dítě jsem nikdy nevi-
děl pod stromečkem rád dárky 
užitečné a potřebné. Toužil jsem 
po vzácnostech a zábavě. Až v do-
spělosti jsem objevil, že veškeré 
hmotné dárky jsou jen náhražky 
a největším dárkem je vzájemná 
péče a společně strávený čas – 
tedy to, co vytváří a udržuje vz-
tahy. A je vlastně jedno, jestli se 
jedná o vztahy mezi dospělými 
nebo mezi dospělými a dětmi. 

Jedním z rysů dnešní doby je 
prohlubující se neporozumění a 
neladění. Vzniká právě tím, že 
spolu netrávíme čas – a pokud 
ano, je nám často společníkem 
televize nebo alkohol.  Jenže na 
společné koukání na televizi se 
ve stáří moc vzpomínat nedá. 
Na zážitky z procházek, výletů, 
společného vaření, budování a 

skutečných her ano. 
Vánoce jsou velkou příleži-

tostí, jak společně něco prožít. 
Využijme ji. Nadělujme radost 
svou přítomností, svou pozor-
ností, soucítěním. V kombinaci 
s odpočinkem není lepší dobití 
baterek. Nenechme si krást čas 
a při jeho využití nechme mlu-
vit srdce. Když jsme v úzkých, 
když se nám nedaří, obvykle 
nepotřebujeme hmotné věci, ale 
blízkost a porozumění druhých. 
Nad vodou nás drží vztahy. 

Mějte tedy o Vánocích do-
brou vůli a alespoň trochu času 
pro všechny, kdo ho budou 
potřebovat a chtít s vámi prožít. 
Zkuste letošní Vánoce napláno-
vat nějak jinak, než jste zvyklí. 
Zkuste udělat něco jinak, abyste 
po jejich skončení neměli stejně 
jako vloni pocit, že utekly příliš 
rychle. Protože o Vánocích to 

prostě  není o dárcích, o kaprovi, 
cukroví a stromečku, ale o čase 
pro sebe, odpočinutí a nadech-
nutí pro další rok. To bych Vám 
ze srdce přál. 

Krátce poté, co jsme v 
minulém čísle psali o dvou 
knížkách věnovaných Husinci, 
byla jedna z nich do posledního 
kusu rozebrána. 

Takže si u paní Klaboucho-
vé jako eventuální dárek pro 
své blízké můžete pořídit již jen 
„Vzpomínky na dětství a mládí v 
Husinci“ Vlasty Machleidtové, 
rozené Vaizenbauerové. Nebo 
můžete sáhnout po některé z knih 
Milana Vančury. Nebo do třetice 
v knihovně nahlédnout do knížky 
Martiny Zíkové „Vyprávění o 
víle Bezince“, která je určená 
dětem.

Dárci krve byli slavnostně oceněni
Zuzana Pelikánová

Dárcovství krve je vysoce 
humánní čin, díky kterému jsou 
zachraňovány mnohé lidské 
životy – lidí vážně nemocných, 
zraněných, novorozenců i je-
jich maminek. Dárci krve, kteří 
darovali krev bez nároku na 
příspěvek již 10x, 20x nebo 40x, 
jsou oceňováni plaketou prof. 
MUDr. Jana Jánského, ti, kdo 
darovali krev již 80x, pak Zlatým 
křížem 3. třídy. Toto oceňování 
provádí Český červený kříž Pra-
chatice. 

V letošním roce jsme pro 
dárce krve připravili slavnostní 
předávání stříbrných a zlatých 
plaket na pondělí 23. listopadu 
v Radničním sále v Prachaticích. 
K poděkování dárcům se připo-
jil také starosta města Prachati-
ce Martin Malý a místostarosta 
Jan Klimeš, za OS ČČK Prach-
atice se zúčastnila předsedkyně 
Oblastní výkonné rady Silvie 
Janošťáková. 

Ocenění převzalo celkem  36 
držitelů stříbrné a zlaté medai-
le prof. MUDr. Jana Jánského 
a tři držitelé Zlatého kříže 3. 

třídy. Hudbou poděkoval hudeb-
ní soubor CINK Střední peda-
gogické školy Prachatice. Dárci 
krve obdrželi také dárek ze so-
ciálně terapeutické dílny Spolku 
Slunečnice. Někteří dárci krve 
se bohužel nemohli k ocenění 
dostavit, jejich ocenění bude 
možné vyzvednout každou středu 
v 8-16h v sídle OS ČČK Prach-
atice nebo jindy podle domluvy. 
Dárcovství krve na Prachaticku 
je realizováno díky Jihočeskému 
kraji, Městu Prachatice, Neto-
lice, Vlachovo Březí a Vimperk 
a našim sponzorům.

Uvádíme 70., 75., 80. výročí narození od 80ti již každý rok.
Životní výročí v době od 15. 9. 2015 do 15. 10. 2015 oslaví:

Vlasta BUKOVSKÁ, 14e, Husinec
Jiřina KRBEČKOVÁ, Husova 224, Husinec

Jana TOMANOVÁ, Výrov 31, Husinec
Josef BRÁZDA, Výrov 40, Husinec

Gilbert SEDLECKÝ, Kostnická 278, Husinec
Marie ENDRŠTOVÁ, Jeronýmova 60, Husinec

Ludmila JAKŠOVÁ, Husova 262, Husinec

Oslavencům srdečně blahopřejeme!

Společenská kronika

Iva Bernardová, matrikářka

Dne 2. 11. 2015 se narodi-
la Kristýna Tolnajová, Žižko-
va 331, Husinec a dne 12. 11. 
2015 se narodil Quoc Hung Vo, 
Husinec Žižkova 104. Rodičům 
srdečně blahopřejeme!

Noví občánci 
našeho města

Upozornění pro 
nájemce zahrádek

K 1. 1. 2016 je třeba podepsat 
nové dodatky na prodloužení ná-
jmů zahrádek. K jejich podpisu 
se dostavte během prosince na 
MěÚ Husinec – matrika.

Tipy na knižní dárky

Iva Bernardová, matrikářka
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Eva Zemanová, ředitelka ZŠ

Dne 5. listopadu 1955 byla 
slavnostně uvedena do provozu 
naše základní škola (mateřská 
škola od září 1963). Za 65 let  
své existence prošla škola vel-
kou proměnou. Ve  třídách a od-
borných učebnách se vystřídalo 
více jak 10 000 žáků, z nichž 
každý se více či méně zapsal do 
historie společnosti a posunul ji 
o kousíček dopředu.  

V posledních letech se budova 
školy dočkala zateplení a nového 
vzhledu, na kterém se mimo jiné 

podíleli naši žáci. Interiér je po-
stupně dovybavován a moder-
nizován. To vše díky úspěšné 
spolupráci se zřizovatelem – 
městem Husinec.

Co škole popřát? Naší škole 
přeji mnoho žáků, kteří opravdu 
chtějí poznávat a rozvíjet své 
schopnosti a znalosti, aby se vzá-
jemně doplňovaly mladý duch a 
zralá moudrost, chuť rozdávat 
a ochota přijímat. Aby si každý 
žák, který projde naší školou, 
mohl říci: „Roky strávené v hu-
sinecké škole mi pomohly na mé 
cestě dopředu.“

Základní škola slaví výročí založení
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Ondřej Babka, předseda KK

Konec roku vyzývá k bilan-
cování a hodnocení toho, co se 
v jeho průběhu událo; v oblas-
ti kultury co se povedlo zorga-
nizovat a uspořádat. Dovolte mi, 
abych od tohoto výčtu upustil. 
Ať si každý sám zkusí vzpo- 
menout, jakých akcí připravo-
vaných městem - bylo jich přes 
tři desítky - se zúčastnil a jaké 
zážitky si z té či oné akce odnesl. 

Naší milou povinností je Vám 
poděkovat za to, že jste na akce 
chodili v počtu, o kterém se nám 
na začátku roku ani nesnilo.

Například se díky Vaší přízni    
z původně komorně zamýšleného 
Husineckého křesla pro hos-
ta stal projekt, nebojíme se říci, 
okresního formátu, na nějž se 
sjíždějí diváci z širokého okolí. 
Hodně vás asi zajímá, jaký byl 
rozpočet této městské talkshow. 
Suma sumárum byly výdaje na 
šest letošních hostů něco málo 
pod 80 tisíc korun. Příjmy z líst-
ků a reklamy činily přibližně 
stejnou částku. Držet vyrovnaný 
rozpočet tohoto programu se 
budeme snažit i v příštím roce.

Z čeho ale máme největší ra-
dost, je to, kolik malých divaků 
přilákaly akce věnované právě 
jim. Není pro nás lepšího zados-
tiučinění než zjištění “Hele, už 
nemáme žádné volné židle.”  

O kulturní vyžití v Husinci se 
ale nestará jen samotné město. 
Poděkování si zaslouží i ostatní 
spolky, sdružení a jedinci, jež 
v Husinci kulturní akce rovněž 
pořádají. Lentilka, Sokol, SPOZ, 
hasiči, ale i pánové Milan Zíka, 
Milan Vančura či Míra Váňa. 
Těm všem patří velké díky.

A co že kulturního nás čeká        
v roce 2016? Začneme již 11. led-
na dalším Husineckým křeslem, 
u něhož jsme byli nuceni přis-
toupit ke zvýšení vstupného, což 
se budeme snažit vyvážit kvali-
tou pozvaných hostů. 

Pro velký úspěch znovu us-
pořádáme městský ples, na němž 
se o hudební produkci opět po-
stará výborný prachatický Top-
band. 

V dubnovém termínu výročí 
povýšení Husince na město 
plánujeme v kulturním domě 
stylizovanou retropárty, při níž 
bude hrát hudba napříč celým 

dvacátým stoletím. Hlavním 
lákadlem bude jedna ze známých 
revivalových kapel, ale to se za-
tím nechte překvapit.

Díky letošnímu výročí Jana 
Husa jsme zorganizovali také 
pět přednášek o historii, které u 
vás svou návstěvností také sla-       
vily nemalý úspěch. Věříme, že 
i tento typ akce má smysl dělat i 
nadále. V příštím roce však tro-
chu upustíme od historie a např. 
s Danielem Váňou již máme 
smluvenou přednášku na téma 
massmédií.

Nejtěžším úkolem bude 
navázat na letošní ze všech 
stran chválené Husovy oslavy, 
rozšířené o dvoudenní Husfest   
v areálu Slavoje. Nechceme, aby 
se na ty letošní vzpomínalo jako 
na něco výjimečného, ale aby se 
jejich úroveň stala standardem i 
pro příští ročníky. Nyní jsme ve 
fázi shánění sponzorů a domlou- 
vání účinkujících, mezi kterými 
si každý najde toho svého. Jak 
vše dopadne ještě uvidíme.

 Za kulturní komisi Vám sli- 
buji, že i v tom následujícím roce 
se budeme maximálně snažit         
o živé město Husinec!

Kulturní ohlednutí vzad a výhled vpřed

Přehled nejbližších potvrzených kulturních akcí v Husinci
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) 18:15      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
12. prosince (sobotu) 19:00      Otevření nového BARbaru (bývalé kino) 19:00   
          hrají: Na plech, G-rock, Osa Killers  vstupné 100 kč
23. prosince (středa) 17:00      Husinecký živý Betlém  Centrum Mistra Jana Husa 
         
11. ledna (pondělí)  18:00      Husinecké křeslo pro hosta  Kulturní dům, vstupné 100 Kč
               s moderátorem Janem Krausem
13. února (sobota) 19:00           Hasičský bál    Kulturní dům
           hraje Pěčnovanka
27. února (sobota)  19:00      Ples města Husince   Kulturní dům, vstupné 150 Kč
           předprodej začne 4. 1. 2016

Křeslo pro hosta 
s Janem Krausem

Do Husineckého křesla pro 
hosta usedne opravdu hvězdný 
host. V pondělí 11. ledna budete 
moci vidět jednoho z nejznámě-
jších českých moderátorů - Jana 
Krause. Vstupenky jsou v prode-
ji od 1. 12. 2015 a stojí 100 Kč. 
Těšíme se, že i v roce 2016 se      
s vámi budeme na městské talk-
show potkávat.

Jaroslav Maryška, kulturní komise

Sbor pro občanské záležitosti 
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.  K pos-
lechu a tanci zahraje Dechový 
kvintet F. Beránka. Je zajištěno 
občerstvení se sladkou tečkou. 
Těšíme se, že se s Vámi opět po 
roce setkáme. 

Country bál se uskuteční             
v husineckém kulturním domě 
4. 12. od 18 hodin. Pro všechny 
bude hrát husinecká skupina 
Husmeni a v průběhu večera 
vystoupí s  předtančením coun-
try tanců skupina “Wency”. 
Vstupné je dobrovolné.

Country bál

Předvánoční setkání 
husineckých seniorů

Husinec zpívá koledy
Stejně jako v minulém roce 

se s vámi rádi 9. 12. v 18:00 
setkáme u Vánočního stromu 
před kostelem. Zazpíváme si 
společně s Deníkem nejzná-      
mější české koledy. Město Husi-
nec pro vás bude mít připraven 
svařák a čaj zdarma.
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23. 12. v 17:00 už podeváté 
vyjde z MěÚ betlémský průvod 
tvořený všemi, kdo budou mít 
chuť se zapojit. 

Zkoušky sboru proběhnou ve 
středu 9. 12. a 16. 12. od 17:00 
v učebně ZUŠ, zkoušky kape-
ly v sobotu 12. 12. a 19. 12. od 
9:00 ve 2. patře MěÚ. Generálka 
pak bude v neděli 20.12. opět od 
9:00 tamtéž. 

Rádi uvítáme všechny, kdo 
budou mít chuť přiložit ruce a 
hlasivky k betlémskému dílu. 
Martina  (776 321 638) a Milan 
(608 351 847) Zíkovi.

Zkoušky Betlému
Děkujeme panu Milanu 

Vančurovi za realizaci krásné 
výstavy věnované legiím, první 
světové válce a pilotům bratrům 
Rysům. Bude vystřídána putovní 
výstavou „Má vlast cestami 
proměn“, která v šesti kolekcích 
křižuje naši republiku a na měsíc 
se jedna z těchto kolekcí zastaví 
u nás na MěÚ.

Na MěÚ bude opět 
nová výstava


