
D A L O - 
VZALO?

I za rok se dá 
odpovědět na 
tuto otázku.

Takže dalo: 
1. poznání , že 
týmová práce            
v zastupitelstvu 
je základem ře-
šení problémů 
a otázek. Spory 

jsou věcné a vedou k odpověd-
nosti za vlastní názor. Rada města 
se opravdu radí, předkládá zastu-
pitelům k projednání připravené 
materiály. 

2. poznání kolegů z úřadu a 
technického úseku. Jejich praco-
vitost zajišťuje jednotlivé složky 
chodu města. Práce málo viditelná, 
snadno kritizovatelná, ale vyža-
duje nemalé profesní schopnosti. 

3. utvoření silné skupiny                
v rámci kulturní komise bylo roz-
hodující pro důstojné zvládnutí 
akcí spojených se znovuotevře-
ním Památníku Mistra Jana Husa 
a zajištěním velkolepých oslav 
k 600ti stému výročí upálení. K 
Husinci byla upřena velká pozor-
nost, město získalo silnou pozici u 
krajských i celostátních institucí 
a jejich představitelů. Na důležité 
úřady a ministerstva máme dveře 
pootevřené. 

4. zkušenost, že získání důvěry 
a respektu vede odborníky a po-
radce z oblasti dotací, výběrových 
řízení, technických dozorů, doda-
vatelů apod. k aktivní spolupráci. 
To je velký přínos. 

5.  držet se hesla Otevřená 
radnice se vyplácí. Spoluobčané 
chodí s nápady, podměty i připo-
mínkami. Ne vše jde vyřešit hned, 
ale pojmenovaný problém = polo-
viční problém – DÍKY. 

6. dělím se s Vámi o dobré 
zprávy. Začíná období přidělování 
podaných žádostí o dotace a zatím 
jsou všechna vyjádření souhlasná. 
Znamená to hodně práce, ale pří-
nosy pro chod a rozvoj města. 

7. pozbyla jsem původní před-
stavy, jak rychle dosáhnout změn. 
Důležité úkoly jsou před námi a to 
především vypracování strategic-
kého plánu, územního plánu a z 
něj vyplývající obchvat města, oži-
vení centra, dořešení parkování na 
sídlišti a další – je toho ještě moc.

8. snažím se vám již po osm-
nácté prostřednictvím sloupku        
v městském zpravodaji sdělovat 
to nejdůležitější, co se ve městě 
děje.  A jsem ráda, že tuto mož-
nost mám. Velký dík za to patří 
zakladatelům zpravodaje.

Ludmila Pánková
starostka od 2014
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Po delším vá- 
hání a hlavně 
abych vyšel 
vstříc redakční 
radě našeho 
zpravodaje, chtěl 
bych přispět svou 
trochou do mlýna 
s ohlédnutím se 
do dob nedávno 
minulých. 

V souvislosti 
s funkcí starosty 

mi byla mnohokrát položena 
otázka „zda je těžké vycházet s 
lidmi“. Na to byla moje odpověď 
jedno- duchá. Většina spoluob-
čanů je rozumná a slušná. Někdy 
se mezi námi přehnala bouře, po 
které se opět vyjasnilo. Je pravda, 
a nejsou to jen moje zkušenosti, že 
se v leckteré obci najdou jedové 
chýše, kde vaří lektvary, aby vám 
otrávili život a nejlépe vás dostali 
do kriminálu. A tak najednou při-
jdou nějací pánové, všeho necháte 
a jdete do archivu a hledáte pod-
klady ohledně čerpání dotací před 
osmi lety. Příště hledáte dokumen-
taci, zda nebyl spáchán pojistný 
podvod, a jindy zda jste nezneu-
žil pravomoci veřejného činitele. 
Když to nepřineslo očekávaný vý-
sledek, tak ještě dnes chodí hloupé 
a urážející SMS zprávy. 

Jako život každého z nás, tak 
činnost komunálních politiků lze 
přirovnat k překážkovému běhu. 
Někdy je těch překážek víc najed- 
nou. Každá doba má své úkoly i 
příležitosti. Za socialismu byla 
velká podpora bydlení - Kněžnice 
a sídliště, i nám se podařilo získat 
jednu z posledních podpor stan- 
dardního bydlení před vstupem do 
EU na výstavbu rodinných domů 
v Luční ulici. 

V letech, kdy pro- bíhala pří-
stupová jednání o vstupu do EU, 
jsme využívali peníze z přístupo-
vých fondů, jako byly například 
SAPARD a PHARE. Po vstupu 
do EU jsme pokračovali v čerpání 
prostředků Regionálních operač-
ních programů. 

Významnými událostmi byly 
povodně. Bylo to hrozné a byli 
jsme bezmocní - tolik dravé vody. 
Museli jsme se s tím všichni vy- 
rovnat. Díky pojištění, vstřícnosti 
státu a štědrosti dárců je infra- 
struktura města lepší než před po-
vodněmi. 

Zastupitelé třech volebních 
období, kdy jsem zastával funkci 
starosty, dbali o zhodnocování 
majetku, vzhled města i podporu 
spolků. Táhli za jeden provaz, za 
což jim patří dík.

Ludvík Friedberger
starosta 1998-2006
             2010-2014

Když nebyl 
čas na psaní. Tak 
bych parafrázo-
val název knihy 
Michala Kocába. 
V devadesátých 
letech několikrát 
padl návrh na za-
ložení obecních 
novin, ale tehdy 
se ještě nenašel 
nikdo, kdo by si 

je vzal závazně na starost. A tak 
se stalo, že mám možnost napsat 
sloupek starosty až po více než 
čtvrt století. Co k té době na-
psat? Prožíval jsem ji jako dobu 
neskutečného napětí. Na jedné 
straně byla minulá garnitura, tr-
pělivě vyčkávající na sebemenší 
chybu, na druhé straně občané, 
očekávající změny a nové příle-
žitosti.  Zejména první čtyři roky 
na radnici, když ještě neexisto-
vala obecní rada a měl jsem tím 
pádem, jak se mnozí domnívali, 
téměř neomezenou pravomoc, 
byly velmi hektické. Když jsem 
přišel na radnici, měl jsem jasný 
cíl - pracovat pro spokojenost hu-
sineckých občanů. První období 
bylo dobou majetkových resti-
tucí. Restituce, od kterých mnozí 
občané čekali nový rozvoj, skon-
čily v Husinci totálním krachem.  
Mnozí z vás ještě pamatují zánik 
Dětského domova na Blanici, Li-
šovského nábytku včetně razít-
kárny, Státního statku, Šumavanu 
i vyhlášené husinecké pekárny s 
učilištěm. Slova „Starosto, proč 
s tím něco neuděláš!“ jsem slyšel 
denně. A když si šťastný restituent 
honem svůj nově získaný majetek 
oplotil, slyšel jsem stokrát: „Tudy 
jsem vždycky chodila na hřbitov, 
na stráň, na procházku, to nejste 
schopný s tím něco udělat?“ Proti 
těmto argumentům nemá dokon-
čení vodojemu, plynofikace do-
mácností a kotelen, kanalizace a 
ČOV včetně Výrova, Krejsova 
fasáda a galerie naprosto žádnou 
váhu. Navíc „se přitom prášilo, 
bylo bláto na cestě a ještě jste nám 
zavřeli kino!“  Vnímal jsem, jak 
se poměr spokojených a nespo-
kojených občanů mění. Možná 
proto mi mnozí vyčítali, že se 
kolem sebe neusmívám. Dnes si 
uvědomuji, že to bylo podcenění 
radničního PR a že jsme měli za-
ložit Zpravodaj o mnoho let dřív. 
Domněnka „Vždyť to přece voliči 
musí vidět!“ neplatí a je dobře 
jim to, co se povedlo, připomínat. 
Přeji Zpravodaji do příští stovky 
mnoho dobrých zpráv a paní sta-
rostce mnoho důvodů k úsměvu.

Petr Tesárek
starosta 1990-1998

Jak vyjít se 
všemi starosty, 
tak bych nazvala 
já své ohlédnutí 
za dobami mi-
nulými z pozice 
bývalé zaměst-
nankyně (matri-
kářky) MěÚ. 

V každém za-
městnání je ve-
doucí, se kterým 
se člověk musí 

naučit vycházet. V samosprávě 
se stává, že se starosta mění jed-
nou za čtyři roky. Každý má své 
klady a zápory, svůj způsob vedení 
a vyjadřování. Protože na místo 
starosty přicházejí lidé různých 
profesí, potřebují nutně spolupra-
covníky, kteří již o obci něco ví a 
mohou poradit. 

Na našem úřadě je již léta stálá 
sestava zaměstnanců - matrikářka, 
účetní a technik. Myslím, že 
všichni starostové by potvrdili, že 
bez zaměstnanců, kteří je podpo-
rují, pomáhají jim a jsou na jejich 
straně, by jejich práce byla složi-
tější.Za sebe mohu říci, že  jsem 
vycházela dobře se všemi starosty 
a za dobrý přístup k nám  zaměst-
nancům a vzájemnou  spolupráci 
bych jim chtěla poděkovat. Každý 
starosta se vždy snaží, aby za ty 
čtyři roky udělal co nejvíce jak pro 
obec tak i pro občany. Stavební a 
kulturní akce, které jsou vidět. Já 
ale považuji za hlavní pro starostu 
i pro zaměstnance  jednání s lidmi.  
Ze své zkušenosti vím, že občan, 
který přijde na obec se svým pro-
blémem,  by měl odcházet s poci-
tem, že jeho problém je důležitý a 
bude řešen. Pokaždé to není jed-
noduché - někdy jsou to nervy, ale  
práce s lidmi mně bavila a naplňo-
vala (a dosud baví a naplňuje).

Nyní ještě ke Zpravodaji - od 
prvního čísla jsme se šéfredakto-
rem Milanem Zíkou spolupraco-
vali. On zajišťoval  většinu obsahu, 
opravoval chyby a já ho přepiso-
vala do počítače a tiskla na ko-
pírce. Byla to práce vždy jednou 
za měsíc, ale k naší radosti si lidé 
časopis oblíbili a rádi se dozvídají, 
co nového se v obci děje. Těší 
mně, když se na nás obrátí lidé, 
kteří zde trvale nebydlí  a žádají, 
aby jim Zpravodaj byl dodáván. 

Protože je zveřejňován i na 
webových stránkách města, dozví-
dají se o dění v Husinci  i ostatní 
lidé, což je pro Husinec dobrá 
propagace. Přeji si proto, aby byl 
Zpravodaj vydáván ještě hodně 
dlouho, abych mohla přispět i do 
jubilejního 300. vydání.

Eva Grunská
pracovnice MěÚ 
1979-2011

Sloupky k jubilejnímu 200. číslu
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Uvádíme 70., 75., 80. výročí narození od 80ti již každý rok.
Životní výročí v době od 15. 4. 2016 do 15. 5. 2016 oslaví:

Marie PEŠKOVÁ, P.Chelčického 187, Husinec
Jan TUREK, Výrov 8, Husinec

Marie HRDLIČKOVÁ, Husova 143, Husinec
Vlasta MAUNOVÁ, Kostnická 247, Husinec
Karel BRAŠNIČKA, Husinec 198, Husinec

Marie LEDREROVÁ , Jeronýmova 54, Husinec

Oslavencům srdečně blahopřejeme!

Společenská kronika

Iva Bernardová, matrikářka

Milan Vančura - Výběr významných dubnových událostí:
Dne 4. dubna 1626 udělil pan Joachym z Kolovrat právo, že o týhod-
ních trzích mohli Husinečtí od kramářů a prodavačů žádati plat za 
místo.
Dne 4. dubna 1719 zemřela Marie Arnoštka, poslední kněžna z 
Eggenberků. Veškeré statky, spolu s Husincem, přešly na knížete 
Adama Františka ze Schwarzenberků. V majetku tohoto rodu zůstaly 
po 200 let.
Městys Husinec byl dne 16. dubna 1905 nejvyšším rozhodnutím jeho 
c. a k. Apoštolského Veličenstva Frant. Josefa na město povýšen na 
město.
Plukovník Alois Polášek svolal 26. dubna 1945 ustavující schůzi 
ilegálního RNV do kabiny biografu (odtud byly 3 východy) v době 
od 21.00 – 22.15 hod.
Starosta obce Robert Klesner převzal dne 12. dubna 2007 v budově 
parlamentu ČR dekret o opětovném stanovení obce Husinec městem. 

Povoleno Okresním úřadem, ref.kultury Pra-
chatice 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 
15. 04. 2016 jako číslo 200. Za věcnou správ-
nost příspěvků odpovídají autoři.

číslo 200 duben 2016

Závěrečník šéfredaktora
Milan Zíka, šéfredaktor

Husinecký zpravodaj byl jako 
tiskovina povolen 29. 1. 1999 
(dočtete se to v každém čísle               
v tiráži). Tuším hned 5. 2. vyšlo 
první číslo. Mělo hlavičku od paní 
Radmily Šlapákové. Tu vystřída-
la po dvou letech hlavička z pera 
pana ředitele Václava Kuneše. 
Konečně loňský rok přinesl s 
Husovým výročím podobu součas-
nou.  Číslo 100 spatřilo světlo svě-
ta 17.4.2007. Počet čísel vydaných 
v jednom roce kolísá podle potřeb 
od 10 do 12. Když jsem byl před 
lety panem Vodenkou osloven, zda 
bych se ujal vedení Husineckého 
zpravodaje, měl jsem z té nabíd-
ky smíšené pocity, protože jsme 
tehdy v Husinci bydleli pouhého 
půldruhého roku. Nakonec zvítězi-
la touha zkusit to, protože jsem 
už kdysi vedl studentský časopis  
na gymnáziu v Třeboni a pozdě-

ji příležitostně publikoval v Ji-
hočeských a Prachatických listech. 

Začal jsem tedy psát zamyšlení, 
dělat rozhovory, shánět příspěvky 
a spolupracovníky. Nejdůležitě- 
jším člověkem byla paní Eva 
Grunská, která měla na starosti 
zprávy z provozu úřadu, z matriky 
a ze Sboru pro občanské záležitos-
ti a také zpravodaj přepisovala do 
počítače. Její roli poté převzala paní 
Iva Bernardová. Velmi důležitými 
spolupracovníky byli všichni, kdo 
poskytovali příspěvky z historie 
– pánové Bohumil Tetour, Bohu- 
mil Paclík, Václav Plachta, Milan 
Vančura a Vladimír Valíček. Před 
časem jsme otiskli na pokračování 
knihu Tomáše Zelinky „Vyplněné 
proroctví“. 

Psát noviny na malém městě 
tak, aby byly vždy a pro každého 
zajímavé a aktuální, není asi 
možné. Díky měsíčnímu intervalu 
se mi občas těžko hledají téma-

ta, která by oslovila a zároveň 
časově nebyla „mimo obraz“.
Pozorní čtenáři asi zaznamenali, 
že se začínám opakovat. I když 
proč ne – za tu dobu už dorostla 
další generace. A podstatná témata 
zůstávají. Každé číslo zpravodaje 
je zároveň i vzkazem, otázkou „co 
byste ve zpravodaji rádi četli“. 

Přejme si všichni společně, 
abychom dokázali dál udržet 
úroveň dění, které u nás zvedlo 
loňské výročí upálení M. J. Husa 
(a hlavně s tím spojené snažení 
a práce paní starostky Pánkové, 
Ondřeje Babky, Jaroslava Marys-
ky, Milana Vančury, Marie Toma-
nové s dalšími Lentilkami, Petra 
Čermáka a dalších lidiček. Aby 
ten impuls vydržel do doby, než se 
objeví další lidé s dalšími nápady, 
další výročí. Protože všechno, co      
v Husinci děláme, děláme pro 
sebe. 

Krásné jaro!

Petr Studenovský, vedoucí Odboru 
sociálních věcí a zdravotnictví Ji-
hočeského kraje

V souladu s aktuálně platným 
Střednědobým plánem rozvo-
je sociálních služeb Jihočeského 
kraje na období 2014 – 2016 není 
na území Prachaticka a města 
Husince plánováno zřízení nové 
sociální služby azylové domy po-
dle § 57 zákona č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách, v platném 
znění. Uvedena sociální služba 
je pro osoby v nepříznivé sociál-
ní situaci dostupná, konkrétně pro 
rodiny s dětmi v zařízení Azylový 
dům Rybka Husinec s kapacitou 
50 lůžek, pro matky s dětmi nebo 
bezdětné ženy v Charitním do-
mově sv. Dominika Savia pro mat-
ky s dětmi v Prachaticích s kapac-
itou 23 lůžek, pro muže v Dům sv. 
Petra pro muže v Záblatí s kapaci-
tou 13 lůžek. Případná další azy-
lová zařízení je vhodné zřizovat 
především ve větších městech 
nebo lokalitách, které nabízejí lep-
ší pracovní příležitostí a následně 
možnosti individuálního bydlení.

U služby sociální péče – do-
movy pro seniory podle § 49 výše 
uvedeného zákona není plánován 
rozvoj kapacit. Tato sociální služ-
ba je dostupná na území bývalého 

okresu Prachatice ve 4 zařízeních 
- Domov pro seniory Pohoda Ne-
tolice, Domov pro seniory Stachy 
– Kůsov, Domov seniorů Mistra 
Křišťana Prachatice, Dům klid-
ného stáří Pravětín s celkovou 
kapacitou 355 lůžek, která není 
vždy plně využita. Prioritou Ji-
hočeského kraje je zkvalitnění 
poskytování sociálních služeb 
pro seniory, a to zlepšováním 
materiálního a technického vyba- 
vení jednotlivých zařízení, zejmé-
na standardu ubytování v jedno a 
dvoulůžkových pokojích, aby bylo 
zajištěno soukromí uživatelů.

Při zařazování nových sociál-
ních služeb do krajské sítě je po-
suzováno několik parametrů, ze-
jména jasně doložená potřebnost 
sociální služby na daném území 
a podíl spolufinancování pro-
vozních nákladů vztahujících se 
k základním činnostem sociální 
služby z jiných zdrojů, mimo roz-
počet Jihočeského kraje. Vlast-
nictví nějakého objektu, příp. 
získání finančních prostředků 
na výstavbu nebo rekonstrukci 
objektu, následná registrace a 
poskytování sociální služby není 
automaticky důvodem k zařa-
zení této sociální služby do kraj-
ské sítě a nezakládá nárok na 
financování z veřejných zdrojů.

Jaroslav Mareš - 
neznámý známý rodák

Kulturní komise ve spoluprá-
ci s Milanem Vančurou Vás 
zvou na povídání o herci Národ-
ního divadla panu Jaroslavu 
Marešovi. Jeho zajímavý ži-      
vot, stejně jako filmové i divadel-
ní role, si představíme dne 26. 4.        
v 18 hodin na městském úřadě. 
Od 18:00 vernisáž výstavy; 18:30 
filmové ukázky a vzpomínání. 

O svém otci bude vyprávět 
dcera Veronika Marešová spolu    s 
manželem Vladislavem Benešem, 
hercem ND. Pozvání přijal i 
Marešův životopisec Jiří Vlastník.

Jaroslav Maryška, KK

Málokdy se stane, že manželé 
oslaví 60. let společného života. 
Tohoto jubilea se dožili manželé 
Marie a Karel BRAŠNIČKOVI, 
kterým jménem Města Husinec 
a Sboru pro občanské záležitosti 
srdečně blahopřejeme a přejeme 
ještě hodně společně prožitých let.

Diamantová svatba

Dne 10. 3. 2016 se narodi-
la Melany Motlová, Husinec 
Husova 269, dne 19. 3. 2016 se 
narodil Daniel Šmejkal, Husinec 
Komenského 93 a dne 29. 3.2016 
se narodil Jakub Milan Kočovský, 
Husinec Žižkova 342. Rodičům 
srdečně blahopřejeme!

Sbor pro občanské záležitosti 
uspořádal dne 24. 3. 2016 v obřad-
ní síni MěÚ Husinec vítání nových 
občánků. Mezi nové občany měs-
ta jsme přivítali Jana Vůjtěcha, 
Karolínu Škopkovou a Kristýnu 
Tolnajovou. Své malé kamarády 
přivítali zpěvem a recitováním 
děti z mateřské a základní školy.

Poplatky za odpady, psy a proná-
jmy pozemků je možné uhra-
dit bezhotovostně na běžný účet 
2621281/0100, variabilní symbol 
– číslo popisné. Úhrada poplatků 
v hotovosti je možná v pracovní 
době městského úřadu. 

Poplatky

Vyjádření odborníkaNoví občánci

Přijímací řízení pro zájemce 
o studium hudebního oboru             
v ZUMŠ Vlachovo Březí proběhne 
v pondělí a v úterý 2. a 3. 5. vždy 
od 15 do 18 hod. Přijímací řízení 
pro zájemce o studium tanečního 
oboru  proběhne v pondělí 2. 5. 
též od 15.00 do 18.00. Další in-
formace získáte na webových 
stránkách školy www.zums-vb.
cz nebo na telefonu 605 184 734.  
        Milan Zíka, vedoucí pobočky

TJ SOKOL HUSINEC vás 
srdečně zve v neděli 1. 5. na 
Sportovní sokolský den. Těšit se 
můžete od 9 hodin na ukázku dre-
zury a parkurového skákání a od 
14 hodin na Farmářský běh a 
Běh kolem parku. 

Také bychom vás rádi pozva-
li na Jezdecké závody, které se 
budou konat 7. 5. od 11 hodin.
Obě akce se tradičně budou odeh-
rávat v parku na kolbišti. Těšíme 
se na vás.          Dominika Oulická

Hledáme nové 
muzikanty a tanečníky

Zveme Vás na 
akce Sokola 


