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Úvodník šéfredaktora
Milan Zíka, šéfredaktor
Píše se o tom všude a dlouho. I já
se přidám. Mám samozřejmě na
mysli výročí změny politického
režimu u nás. Samotná změna
mě osobně zastihla na studiích
vysoké školy. Tedy ve věku,
kdy jsem už měl relativně dost
zkušeností s režimem – osobních, i rodiči předaných. Můžu
tedy srovnávat.
Byla to doba, kdy jsme byli učeni, že co se řekne doma, to se
jinde neříká, protože nevíš, kdo
tě poslouchá. Kdy se udávalo
a v podstatě jste nevěděli, kde
se můžete cítit bezpečně a svobodně. Jak se pořád ještě ukazuje, tlak to byl tak velký, že se
do toho systému zapojili i lidé,
o kterých si celý národ myslel, že jdou proti režimu. To je
asi největší zločin toho období:
ztráty charakteru, dvojí morálka, strach, otupění, závist. Byla
to doba, kdy vlastnictví jisté
legitimace opravňovalo k „lepšímu zacházení“ a k snazšímu
přístupu k jistým dnes běžným

věcem. Všichni my mladí jsme
často mezi sebou diskutovali,
jestli se do toho systému zapojit,
nebo ne. Měli jsme štěstí, že nikoho z nás nenapadlo si z těchhle
přátelských hovorů udělat byznys. Protože ta možnost tu byla.
Byla do doba, kdy jsme
se na základní škole smáli
spolužákovi, který se přiznal, že
chodí s babičku do kostela. Kdy
bylo o strach potkat příslušníka
VB, protože jste nevěděli, kdy
a za co vás bude kontrolovat a
tak se všichni snažili být hlavně
nenápadní. Problém je, že když
se o to snažíte, stane se to. A
vryje se vám to pod kůži. Kdo
se chtěl realizovat, musel riskovat buď hrozbu šikany ze strany
režimu, nebo s ním víc či méně
spolupracovat. Protože lišení se a
úspěch byly podezřelé. To v nás
pořád je. Radši ať máme všichni
stejně. Jenže pokud budete patřit
mezi ty schopnější, bude vás to
neskutečně štvát. Že vy děláte,
umíte, zkoušíte, zlepšujete, zrychlujete, ale máte stejně peněz

Společenská kronika
Uvádíme 70.,75.,80., 85.výročí narození-od 90ti již každý rok.
Životní výročí v době od 15.10.2019 do 31.12.2019 slaví:
Alena ALEŠOVÁ, Kostnická 246, Husinec
Václav PLACHTA, Kostnická 242, Husinec
Marie TESAŘOVÁ, Husova 256, Husinec
Martin ČAJAN, Poděbradova 163, Husinec
Miloslava VELKOVÁ, Kostnická 232, Husinec
Josef ZÍKA, Husova 230, Husinec
František RAUŠER, Žižkova 317, Husinec
Marie OSVALDOVÁ, Kostnická 278, Husinec
Miroslav VESELÝ, Husova 224, Husinec
Pavel PAJER, Výrov 42, Husinec
Oslavencům srdečně blahopřejeme!
Iva Bernardová, matrikářka

Husinecký živý betlém
Milí přátelé, s předstihem zveřejňujeme rozpis
zkoušek na další živý betlém.
Zkoušky
sboru
proběhnou 11. a 19. 12. od 17:00
v prostorech MěÚ, zkoušky
kapely 14. a 21. 12. od 9:00
v učebně ZUŠ. Generálwww.husinec.cz

ní zkouška bude 22. 12. od
9:00 na MěÚ. Samotný živý
betlém vyjde jako obvykle
23. 12. v 17:00. Informace
na telefonech 776321638 a
608351847. Uvítáme všechny,
kdo se chtějí zapojit.			
Martina a Milan Zíkovi

Vzpomínka
jako ten, kdo dělá jen nezbytné, kdo se jen veze. Vždycky to
v normálním světě přece bylo
tak, že schopnější se měli líp.
Je to spravedlivé. A motivující.
Nefunguje to dokonale, ale co je
dokonalé? Vždycky samozřejmě
existují podvodníci a kariéristi,
ale to je jiná otázka.
Množí se hlasy, že „tehdy“ bylo
líp. Může to tak vypadat. Chtěli
jsme svobodu. Máme ji. Skoro
to vypadá, jako bychom teď
chtěli dostat něco dalšího, stejně
skvělého. Nějaký dobrý upgrade.
Ale nic takového není. Pálí nás
dobré bydlo. A zapomínáme, že
celé dějiny jsou dlouhým bojem
za svobodu. Nejprve o přežití
a pak za svobodu. Fyzickou i
duchovní. Kvůli ní lidé umírali ve válkách, vězeních, na
popravištích, opouštěli vlast.
Nevyměňme ji za pohodlí a lenost. Nevyplácí se to. A o naši
svobodu se teď hraje. A poučka
„kdo se nepoučí ze své minulosti, je nucen ji opakovat“ opravdu
platí.

Nový občánek
našeho města

Novým
občánkem
města
Husinec je Michal Předota.
Rodičům blahopřejeme!

Vítání občánků

Sbor pro občanské záležitosti uspořádá dne 21. listopadu
v obřadní místnosti MěÚ Husinec vítání nových občánků.
Přivítáme Marka Mauna, Eliu
Zelenou, Jaroslava Jindrleho a
Karin Maryškovou. Své malé
kamarády přivítají zpěvem
a recitováním děti ze základní
a mateřské školy.

Koncert ZUŠ

ZUŠ Vlachovo Březí zve srdečně
na adventní koncert husinecké
pobočky. Ten se koná v pondělí
16. 12. od 17:00 jako obvykle
v modlitebně Církve bratrské.
Informace o dalších akcích najdete na www.zums-vb.cz.

Paní Marie Irová, roz. Voborná,
se narodila 14.8.1919 v Husinci. Její otec, František Voborný,
pocházel z Moravy a byl profesí
truhlář. Její maminka, Růžena
Voborná, roz. Koubová, pocházela z Husince.
Jmenovaná studovala na státním reálném gymnasiu v Prachaticích. Po absolvování
gymnasia vykonala v r. 1939
zkoušku dospělosti na státním
koedukačním ústavu v Českých
Budějovicích. Do učitelského
místa nastoupila 1. 3. 1942
ve Vodňanech.V uvedeném
období získala způsobilost
vyučovat německému jazyku a
živila se kondicemi. Pracoviště
ve Vodňanech vystřídala službou v Záblatí, na odborné
škole
ženských
povolání
v Prachaticích a na měšťanské
škole ve Vlachově Březí. V r.
1948 dokončila zkoušku učitelské způsobilosti pro školy
měšťanské. V r. 1950 se provdala za pana Karla Iru. Poté
působila na měšťanské škole v
Bavorově a při prvním dítěti na
zvláštní škole ve Vodňanech do
20.10.1952, do druhé mateřské
dovolené. Třetí dítě se narodilo
následující rok.
V r. 1958 se s rodinou
přestěhovala do Karlových
Var, kam byl manžel na doporučení ministerstva zemědělství přemístěn. V tomto regionu učila na základní škole v r.
1962 v Nejdku na přechodnou
dobu. V r. 1963 se přestěhovala
do Plzně a poté v září 1963 do
Brna z důvodu studia manžela
na Vysoké škole zemědělské.
V Brně učila až do důchodu,
a to na několika základních
školách.
Nejstarší dcera Jana po maturitě na SVVŠ vystudovala
lékařskou fakultu UJEP v Brně,
druhý potomek, syn Vladimír,
studoval na SVVŠ v Brně
a po maturitě obor geografie na přírodovědecké fakultě
UK v Bratislavě. Nejmladší
dcera Věra vystudovala obor
dětská sestra na Krajské střední
zdravotnické škole v Brně.
Zálibou paní Marie Irové byly
ruční práce ( pletení,háčkování,
vyšívání), četba literatury, nejen v češtině, ale i v němčině a
francouzštině. Milovala hudbu,
hrála na piano a výborně zpívala.
Jana Mudrová
www.facebook.com/mestohusinec
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Vzdělání a řemeslo
Dne 7. 11. se žáci 7., 8., a 9. třídy
vypravili do Českých Budějovic
na výstavu Vzdělání a řemeslo.
Čekalo je tam hodně střeních
škol a učilišť z celé České republiky a nějaké i ze Slovenska. Měli možnost zapojit se do
soutěže o iPad, o různé dobroty
nebo si namíchat limonádu/mochito/. Také se mohli nechat ostřihat od studentek soukromé
kadeřnické školy. Mimo jiné
zde byly i stánky s trdelníky,
tureckým medem a jinými sladkostmi, kávou, heliem a dalšími.
Lucie Hejhalová, ZŠ Husinec

Ples města!

Stejně jako každý rok se i v roce
následujícím uskuteční ples
města Husince a to v sobotu
7. března 2020 v sále kulturního
domu. O hudební sekci se postará kapela Top Band, která
Vás bude jistě skvěle bavit až do
pozdních nočních hodin, tak jak
jsme zvyklí z předchozích let.
Vstupenky je možné zakoupit od
31. ledna na městském úřadě. Velice se těšíme na setkání s Vámi.
		
Ondřej Novák, KK

Pohádka s Mikulášskou
nadílkou

Pátek 6. 12. od 17:00 ve 2. patře
MěÚ. Přijďte si užít páteční
pohádkové odpoledne. Hrát
se bude pohádka Jak do Mastné Lhoty přišel čert od Téměř
divadelní
společnosti.
Po
pohádce přijde Mikuláš, čert a
anděl a dětem rozdá sladkou nadílku. Pohádku a balíček je nutné
si rezervovat na čísle 739272366
ve formě : jméno a příjmení
dítěte, co by měl Mikuláš dítěti říct. Vstupné na představení
s balíčkem v ceně 70 Kč.
Maruška Tomanová, KK

Česko zpívá koledy

Každoroční setkání 11. 12.
v 18.00 u vánočního stromku
na náměstí. Přijďte si společně
zazpívat koledy a popít svařák a
čaj na zahřátí.
Pavla Ledrerová, KK

Podmořský karneval
22.2. od 14:00 v KD

Plesy v KD

10. 1. 2020 - Myslivecký ples
25. 1. 2020 - Sportovní ples
Slavoje
8. 2. 2020 - Hasičský ples
7. 3. 2020 - Ples města

www.husinec.cz
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