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Sloupek
starostky

Máme advent, čas předvánoční, čas
zklidnění a bilancování, nových plánů a
předsevzetí.
Je moc dobře,
že se i většina
stavebních
prací
Ludmila Pánková
v našem městě
starostka
dokončuje. Nebudou nás už obtěžovat různá
omezení, uzavírky a provozní
nepořádky. Je dokončena rekonstrukce mostu přes řeku Blanici,
je položen nový vodovod i kanalizace v Chelčického ulici a to
včetně položení kabelů nízkého
napětí a nové veřejné osvětlení.
Před dokončením jsou i rekonstrukce parkoviště pod kostelem
i komunikace k Jihokovu, kde je
také nový vodovodní řád. Přínosem pro vzhled města bude i
odstranění elektrického vedení
z fasád a střech domů v Husově
ulici a na náměstí a s tím spojená instalace nového veřejného
osvětlení.
V rámci příprav na rok 2017
musíme mít do konce tohoto roku
připraveny nové projekty a podány žádosti o dotace. Čeká nás
veřejné projednání a seznámení
se s novým územním plánem. O
všem budu včas informovat.
A také něco hezkého - máme
nový a pěkně nasvícený vánoční
strom na náměstí u sochy MJH.
Starý krásný smrk u kostela už
prosychá, je těžko dostupný a
náklady na nové ozdobení by šly
do desetitisíců.
Přeji Vám hezké adventní dny,
krásné Vánoce, radost z dárků i
rodinných setkání, zdraví a pohodu. Ať se Vám povedou vánočky a cukroví, ať Vám domov
voní jehličím! Ať Vám oči svítí
od radosti dětí! Těším se na
všechna „vánoční setkání“!
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 5.12.2016 jako číslo 206.
Za věcnou správnost příspěvků
odpovídají autoři.

www.husinec.cz
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Úvodník šefredaktora

Milan Zíka, šéfredaktor

Když se podívám kolem sebe,
moc vánočního či adventního
naladění necítím.
Noviny plní dění v ČSSD,
spory okolo EET, záležitosti
okolo ministra financí a podobné věci. Přitom se dají najít i
jevy pozitivnější – jen se musí
o nich vědět. Stranou zájmu
médií je například anketa Ligy
otevřených mužů
„Veřejný
muž“. (Nepleťte si ji prosím s
„Mužem roku“, který je vlastně
obdobou miss...) Ta má za cíl
najít muže, který nejvíc pozitivně ovlivnil veřejný život u
nás. Kandidáty jsou letos Arnošt
Petráček, Daniel Herman, Jan

Desátý husinecký
živý Betlém

Vánoce se blíží. Svátky nejkrásnější a také nejnáročnější – ve všech směrech. Proto si zasluhují naši péči. Jsou
připomínkou krásného zvyku
obdarovávat a dary přijímat.
Filozof Erazim Kohák říká, že
jen to, co jsme dali, nám nikdo
nemůže vzít. Dát můžeme svým
blízkým nebo i vzdáleným nejen „něco“ zabalené v balicím
papíru, ale taky kus něčeho, co
umím, a svůj čas. I letos bude
v Husinci Husinecký živý
Betlém. I letos (už po desáté)
budeme hledat ty, kteří chtějí
darovat trochu toho, co umí, a svůj
čas. Tedy zpěváky, muzikanty a
další. Darovat živým Betlémem
chceme totiž vždycky hodně
– především připomínku, díky
čemu vlastně Vánoce slavíme.
Že původní rozměr Vánoc byl
ryze duchovní a že na základech
příběhu o narození lásky, naděje
a odpuštění stojí morální základy celé naší civilizace. To, co
dáme, nám nikdo nemůže vzít.
Prosíme všechny, kteří chtějí
s námi ostatním tento dar dát,
aby se přihlásili, protože bez vás
ho nemůžeme dát ani my.
M a M Zíkovi, 608 351 847
Zkoušky v učebně ZUŠ: kapela - 10.12. v 9.00 a 17.12. v 9.00,
andělský sbor - 14.12. v 17.00 a
21.12. v 17.00
Generální zkouška 22.12.
v 17.00 podkroví MěÚ Husinec
Husinecký Betlém 23.12. 17:00

Sokol, Vojtěch Dyk a Jiří Bartoška, Jiří Brady, Lukáš Krpálek,
Martin Fendrych, Martin Hollý,
Petr Pithart, Lukáš Štěpánek. Je
zajímavé si přečíst jednotlivé
nominace a zapřemýšlet nad tím.
Zjistíte, že správní chlapi (tvůrčí,
upřímní, zásadoví, odvážní a altruističtí) jsou vlastně ve všech
oborech a věkových kategoriích
a že je jich vlastně dost, protože
vás určitě napadnou další.
Vánoce samozřejmě nejsou
nákupy a veškeré myslitelné dobré bydlo. To podstatné je nálada
– ale opět ne v tom reklamním
duchu, kde za dobrou náladou
pořád juká nějaká obchodní
nabídka.
Ano, zvykli jsme si dávat o

Vánocích věci nebo peníze. Ale
nesmíte si nechat vsugerovat,
že jinak to nejde – vypěstovat si
závislost na dárcích. Protože jsou
hodnoty penězi nevyčíslitelné – a
proto tak málo používané; špatně se totiž srovnávají s něčím,
o čem přesně víme, kolik to stálo. Neumíme už rozlišovat mezi
cenou a hodnotou, a co nemá
cenovku, je jaksi nehodnotné.
Někdo kdysi někde napsal,
že Vánoce jsou především stav
duše. Takže vám všem přeji,
aby k vám letos Vánoce dorazily včas. Aby vás nerozladily
a nezničily, ale potěšily. Třeba
k tomu přispějí předvánoční
akce, o nichž si přečtete ve
zpravodaji dál.

Společenská kronika
Uvádíme 70., 75., 80. výročí narození od 80ti již každý rok.
Životní výročí v době od 15. 11. 2016 do 15. 1. 2016 oslaví:
Kateřina HOVORKOVÁ, Kostnická 247, Husinec
Wilhelmina WUDYOVÁ, Kostnická 248, Husinec
Josef ZÍKA, Husova 230, Husinec
Jitka SOUKUPOVÁ, P.Chelčického 101, Husinec
Marie OSVALDOVÁ, Kostnická 278, Husinec
Věra VACÍKOVÁ, Výrov 27, Husinec
Vlasta BUKOVSKÁ, Husinec 14e
Danuše LINHARTOVÁ, Kostnická 278, Husinec
Josef BRÁZDA, Výrov 40, Husinec
Jakub FIŠER, Jeronýmova 57, Husinec
Marie ENDRŠTOVÁ, Jeronýmova 60, Husinec
Ludmila JAKŠOVÁ, Husova 262, Husinec
Marie MALECOVÁ, Husova 255, Husinec
Vlasta NEUŽILOVÁ, Kostnická 244, Husinec
Oslavencům srdečně blahopřejeme!
Iva Bernardová, matrikářka

Noví občánci Ples města
Město Husinec si dovoluje
našeho města pozvat
své občany a jejich přátele

Dne 15. 9. 2016 se narodila
Lenka Škopková.
Dne 17. 9. 2016 se narodil
Jakub Suchanský.
Dne 29.10. 2016 se narodil
Tadeáš Kaczko.
Dne 2. 11. 2016 se narodil
Ondřej Jedlička.
Rodičům srdečně blahopřejeme!

na již tradiční městský ples, jenž
se uskuteční v kulturním domě
poslední únorovou sobotu - 25.
února od 20 hodin. Vstupenky
bude možno zakoupit od 13. ledna na městském úřadě za 150 Kč
O hudební doprovod se postará
předchozími plesy prověřená
kapela Topband. Program bude
časem upřesněn.		
KK

www.facebook.com/mestohusinec
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Pravdivý příběh, proč potřebujeme pokání (Evangelium v 846 slovech začínajících pé) - Dan Fér
Pán Pánů pohlédl prostorem.
Počal plánovat. „Postavím planetu,“ pověděl. Pak přikázal: „postav
se!“ Planeta plná par počala putovat
prostorem. „Přilepšíme planetě,“
pověděl Pán Pánů. Pro počátek
prosvětlil planetu. Poté přidělil
prostor půdě pod potoky. Pán
přidal přírodu, pak paprsky, poté
ptáky, plavce, postavěl po povrchu.
Pak pouhým příkazem přivedl pro
potěchu překrásné potomky pijící
potravu předků. „Paráda!“ prohlásil, „Pojďme pokračovat.“ Postavil
park pouhým promluvením. Přinesl
prach, postavil přenádhernou
postavu pána. Pohleďte, překrásná
podoba Pána Pánů.
Pak Pán Pánů přídechem probudil postavu. Pán procitl. „Příteli,“ promluvil Pán Pánů, „pojď
prohlédnout park, pak pojmenovat
poddané.“ Pán procházel podiven překrásnou přírodou, prohlížel
přívětivý park. Postupně prohlédl
přemnohé poddané, přesto pro
potěšení potřeboval pomoc.
Pán Pánů proto přetvořil podíl
pána. Povstala překrásná paní,
potěcha pána. Pán procitl.
„Podivuhodná paní, plná překvapení!“ poděkoval pán pohledem
Pánovi Pánů, pak provedl paní po
parku. Pán Pánů prošel podél, pak
pomalu promluvil: „postavy, podmaňte přírodu, pojídejte plody,
paste poddané, pracujte poctivě pro
potěšení.“
Pak přikázal: „Pohleďte! Pozření
plodů poznání přivodí pád. Přehlížejte proto plody poznání.“
Poté přátelsky pospolu procházeli park. Počas prohlížení parku
poznávali pravé přátelství Pána
Pánů, podivuhodného průvodce,
plného povzbuzení. Pak pospali při
potůčku, po probuzení pojedli plody pučící podél potoka.
Po předlouhém přebývání potkala paní právě pod plody poznání
postavu plaza.

„Proč přihlížíš, plaze?“ pravila
potěšeně.
Plaz promluvil: „Pán Pánů
přikázal přehlížet překrásné plody?“ Paní poopravila: „Pouze poloviční pravda, plaze. Pán
přikázal přehlížet pouze plody
poznání, protože přivodí pád.“
„Pcha!“ prskal plaz, „plody poznání přivodí pád? Pověra!
Pouze přísnost Pána Pánů přináší
pád. Pohleď, překrásné plody plné
potěšení přinášejí plné poznání
pravdy. Pojez pochoutku!“ Paní
pohlédla po plodech poznání. Pak
plaz podal první plod. Paní pojedla
plod poznání. Pán pouze přihlížel.
Paní přinesla plod pánovi. Pán
přemýšlel, pak přijal plod. Pojedl.
Požehnání poodešlo.
Pán prohlížel paní, pojednou
pocítil píchnutí. Polekaně přikryl
přirození prsty. Poznání, pojednou
potupné, přišlo. Postavy pochopily problém. Pospíchaly připravit
přiodění. Později parkem procházel Pán Pánů. Poděšené postavy
prchly. „Pane, paní!“ povolal Pán
Pánů postavy, „Proč prcháte? Přítel
přichází.“ Pán povstal: „Pane Pánů,
potřebuji přiodění, proto prchám.“
„Proč
pociťuješ
potřebu
přiodění? Pojedl’s plody poznání?
Provedl’s přestupek!“
„Pane Pánů, paní první pojedla,
pak přinesla plody. Proradná potvora.“
„Paní, proč’s pojedla plody
poznání přinášející pád?“
„Pane Pánů, plaz podal plody.
Povídal: Potěšení přinesou. Prolhaný podvodník.“
Pán Pánů pravil: „Plaze, protože’s přivodil pád, potrestání přijde. Pojídat prach půjdeš. Pak paní
potomek přinese pro plazy potupu.
Protivníku!“ Pak pohlédl po paní:
„Paní protože’s pojedla plody,
prožiješ potíže. Potomky přinášet
půjdeš při pláči, po pánovi pohlížet
půjdeš, pán přesto povely přinese

pouze.“ Pánovi pověděl: „Protože’s
pojedl, prokletí pohltí planetu. Půjdeš přetěžce pracovat, přesto přineseš pouze pramálo.“ Poté Pán
Pánů pokračoval: „Protože postavy
poznaly provinění, pošleme padlé
pryč.“ Předal postavám přiodění,
pak přišel posel Pána Pánů. Plamenem pohlídá park před postavami, protože přivodily pád. Pád
přináší předěl pro padlé, protože
přijetí padlých působí potíže. Pán,
paní, pak pouze přežívali. Postavili příbytek, přišli potomci, pýcha,
prohřešky. Potomci padlých působili problémy, proto přišla potopa.
Potíže pokračovaly. Padlí pánové
prožívali příšerné prohřešky, padali poraženi proradným protivníkem
plazem. Poraněni procházeli prázdnou planetou. Pokaždé posmívali
Pána Pánů. Padlé paní plakaly, pátraly po pravém přátelství, přesto
přiváděly pány k pádu. Pán Pánů
přesto pomáhal. Po pomoci padlé
postavy přežívaly. Pár pevnějších
pochopilo, pak prožívalo pravé přátelství Pána Pánů. Přesto porouchaná planeta plakala pod pohromami
přivozenými přestupky. Po předlouhé prodlevě plné porušených
příslibů potomků padlých přišlo
překvapení. Protože pouze Pán
Pánů pochopil prekérní postavení
padlých postav, připravil pomoc.
Projev průkazného přátelství Pána
Pánů. Padlé pokolení podle příslibů
po pomoci pátralo. Pak pomoc přišla, podivuhodně. Plné pochopení
přichází pouze pomalu pomocí
Pána Pánů. Podivuhodné, Pán Pánů
porozen pannou! Protiklady propojeny. Pán Pánů přijal přirozenost
postav, protože pouze postava
pomůže proti pádu pokolení postav.
Podivuhodný pán porostl, pak počal
poučovat pomýlené pokolení. Poodhalil pravdu. Předával poselství
pomoci, přesto pocítil podlost postav. Plivali po Pánovi, pokřikovali
posměšky. Přesto Pán prokazoval

přátelství, pomáhal přinášet pokoj,
překonával poranění. Pak přišla
plnost potřeby. Poselství předáno.
Pár přátel prošlo při Pánovi přes
potok. Poklekli. „Promlouvejte
přímluvy, prosím,“ pravil Pán, pak
poodešel.
Přátelé pak podlehli pokušení.
Polehali po palouku. Pán předvídal
přicházející ponížení, připravoval
převzetí provinění, přišel potlačit
příčinu pádu, porazit plaza. Polykal
pot. Pociťoval plíživý příchod protivníka. Prosil Pána Pánů, přesto přijal pohár provinění. Přijal
poslání překonat propast.
Poté přišel pro Pána proradný
přítel. Pán přepaden! Protivníci
předali Pána Pilátovi. Pán přesto
pověděl pouze pravdu. Popravu
pro Pána přichystali – podle porady
plaza, Pánova protivníka.
Pán přesto pořád přehlížel potupu, projevoval poselství pravého
přátelství pro padlé. Pěstoval pokoru. „Připraveno!“ provolal Pán. Pak
přibitý Pán ponížen padl, protože
přijal prohřešky padlého pokolení.
Peklo Pána pozřelo. Podlý protivník
plánoval představení. Přesto Pán
povstal. Protivník poražen, protože
Pán překonal poselství pádu – propast, peklo. Přinesl poselství přátelství Pána Pánů, potlačil přestupky,
provinění padlých postav. Pro pomoc proto postačí pouhý pohled.
Padlé pokolení potřebuje přijmout Pána, pak pozná pravou pravdu, potěšení, pomoc, poslání. Pán
poodhalí provinění, přesto prokáže
přátelství. Praví: „Pojď, padlý,
pomůžu projít přes propast pekla.“
Příteli, potřebuješ překonat
přestupky, provinění, pád. Pomoc
přijde pouze Pánem, proto přijmi poselství pomoci pro padlé,
proveď pokání. Pán přinese proudy
požehnání. Pouze pokání pomůže,
protože Pán přijal provinění, pak
přemohl protivníka. Pověz: Prosím,
přijímám. Pán přijde, příteli!

Hostem v křesle
bude herec

v Husinci ve čtvrtek 8.prosince
2016 od 14.00 hodin.
Nejdříve nám předvedou svůj
repertoár děti z husinecké pobočky ZUŠ Vlachovo Březí a
po nich nás bude bavit a k tanNaše letošní akce zakončíme ci i poslechu hrát hudba “Přímý
již
tradičně
předvánočním přenos”.
setkáním v kulturním domě
Tu budou střídat tři naši známí

harmonikáři.
A
jako
vždy
nám
Vojta Kosmata zajistí občerstvení.
Byli bychom velice rádi, kdybyste se dobře pobavili a také si
zatančili.
Za SPOZ Husinec Eva
Grunská, místostarostka

Prvním hostem Křesla pro hosta v roce 2017 bude skvělý herec
a bavič Petr Čtvrtníček. Spolutvůrce legendárního satirického
pořadu Česká soda usedne do
křesla ve druhé polovině ledna (přesný termín bude znám
ještě před Vánoci). Předprodej
pro husinecké začne v pátek 30.
prosince, pro přespolní 2. ledna. Pan Čtvrtníček přeje všem
Husineckým Alles Gutte a těší se
v lednu na viděnou.
Jaroslav Maryška, KK

www.husinec.cz

Tradiční
předvánoční

setkání seniorů

Přehled nejbližších kulturních akcí v Husinci
9. prosince (pátek)		
15:15
				
10. prosince (sobota)
19:30
pořádá TJ Sokol			
14. prosince (středa)
18:00
				
17. prosince (sobota)
15:00
					
23. prosince (pátek)
17:00
					
25. února (sobota)
20:00
					

Vypouštění balónků			
areál mateřské školky
s přáníčkem Ježíškovi		
zdarma
Vyprávění o cestách			
Rock-Barbar (bývalé kino)
po Japonsku a Číně			
vstupné 20 Kč
Česko zpívá koledy		
před kostelem			
texty koled budou k dispozici na místě
Vánoční koncert			
na MěÚ pod pergolou		
Klarinetový soubor Prachatice zdarma
Husinecký živý Betlém		
od MěÚ --> CMJH
zapojte se! Informace na tel. 608 351 847
Ples města				
kulturní dům, 150 Kč
hraje TopBand 			
předprodej od 13. ledna
www.facebook.com/mestohusinec

